LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2019 05 21 Nr. XVIII-P-02
Kaunas

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Aistė Praškevičiūtė

Dalyvauja: Ieva Brogienė, Matas Daunys, Eglė Liagaitė, Justina Milutytė, Domas Nutautas, Aistė
Praškevičiūtė (Priedas Nr. 1).
Svečiai:Rūta Šmitaitė (Priedas Nr. 1).

Darbotvarkė:
1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.

1.1. SVARSTYTA.Lietuvos skautijos nacionaliniai renginiai.
Pristato:Eglė Liagaitė

1.2. 
SVARSTYTA.Žmogiškųjų išteklių skyrius.
Pristato:Justina Milutytė

1.3. SVARSTYTA.Jaunimo programos skyrius.
Pristato:Domas Nutautas

1.4. 
SVARSTYTA.Užsienio reikalų skyrius.
Pristato:Matas Daunys

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

2.1. SVARSTYTABaltijos šalių skautų stovykla „Baltic Jamboree 2019”.
Pristato:Ieva Brogienė

2.2. 
SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 25 -tasis gimtadienis 2020 m. rugsėjo mėn. 15 d.
Pristato
: Ieva Brogienė

2.3. SVARSTYTA.Lietuvos skautijos stovyklų lankymas.
Pristato:Ieva Brogienė

2.4. 
SVARSTYTA.Kitas posėdis.
Pristato:Ieva Brogienė.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Aistė Praškevičiūtė

Priedas Nr. 2

r.

otis
vos skautijos vadovų
1. sąskrydžio
organizaciniai darbai

inas

ingas asmuo

io 20 d.

Praškevičiūtė,
Eglė Liagaitė,
Urtė Petrulytė

Baltic Jamboree
2. stovyklos programos žės 23 d.
koordinatorius nuo
Lietuvos skautijos

Daunys

ntarai
Žr.
XVIII-P-02
protokolo
1.1 p.
Žr.
XVIII-P-01
protokolo
2.1 p.

Pasidalinti Lietuvos
skautijos vasaros
3. stovyklų grafiku tarp žės 22 d.
Pirmijos ir Tarybos
narių, bei
www.skautai.lt

Aistė
Praškevičiūtė
, Urtė
Petrulytė

Žr.
XVIII-P-01
protokolo
2.3 p.

4. Išrašyti sąskaitas
faktūras už V4B3

Aistė
Praškevičiūtė
,

Žr.
XVIII-P-01
protokolo
1.4 p.

Matas
Daunys

Žr.
XVIII-P-01
protokolo
2.1. p.

Ieva
Brogienė

Žr.
XVIII-P-01
protokolo
2.2. p.

Išsiaiškinti kokioje
5. stadijoje yra BJAM
programos
perdavimas

žės 22 d.

žės 22 d.

Pasiūlyti Benitai
6. Mincevičiūtei būti
žės 31 d.
LS 25-mečio
renginių koordinatore

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus ugdymo
politika ir socialinė
atsakomybė

1.1. Lietuvos skautija –
savivaldybių partnerė
jaunimo neformaliojo
ugdymo klausimais

Suderintas sutarties tekstas
su Telšių raj. savivaldybe. Vykdomos nuolatinės
Sutarties pasirašymas
konsultacijos su naująja LS
numatytas 2019 06 07.
administratore.
Suderintas sutarties tekstas Parengtas LMNŠC projektas.
su LR ŽŪM. Sutarties
pasirašymas planuojamas
2019 05 23.
2019 04 24 dalyvavimas
atsisveikinimo susitikime su
Nuncijumi, kuris baigė savo
kadenciją Lietuvoje.
2019 05 11 dalyvavimas
Harcerių suvažiavime svečio
teisėmis.
2019 05 14 dalyvavimas AS
posėdyje.
2019 05 21 susitikimas su JRD
eksperte dėl LS kaip
priimančios savanorius akreditacijos.
Parengta NVŠ analizė kartu su
Švietimo tinklu, kuri bus
pristatoma 2019 05 22 LR
Seime, Švietimo posėdžio
metu.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Patikrintos Baltic Jamboree vykstančių
#2 PRIORITETAS.
2.1. Lietuvos
vadovų savanoriškos veiklos sutartys ir
Organizacijos plėtra skautija yra auganti (ne) teistumo pažymos, nepasirašiusiems Parengtas LS pirmijos
ir stiprinimas
organizacija
išsiųsti informaciniai laiškai.
posėdžio protokolas
#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

1.1. Lietuvos
skautija –
savivaldybių
partnerė jaunimo
Administruotos naujai pasirašytos
neformaliojo
bendradarbiavimo sutartys su
ugdymo klausimais savivaldybėmis, mokyklomis.

Su Vilniaus ir Panevėžio Caritu surasti
namai "Nuspalvink Lietuvą!" projektui.
Susisiekta su Vilkaviškio vyskupijos kurija
2.2. Lietuvos
dėl namo Marijampolės krašto skautams.
#2 PRIORITETAS.
skautijoje vykdoma Laukiama atsakymo. Taip pat atsakymo
Organizacijos plėtra vieninga jaunimo
laukiama iš Kauno Carito dėl namo jūrų
ir stiprinimas
programa
skautams.

Parengti einamieji
organizacijos dokumentai.

Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
organizacijos veiklos.

Kartu su LiJOT koordinuota akcija "Man
ne dzin". Akcijos ambasadoriais prisijungė
2.2. Lietuvos
būti skautai iš Telšių, Panevėžio,
#2 PRIORITETAS.
skautijoje vykdoma Vilkaviškio, Plungės, Kauno, Prienų,
Organizacijos plėtra vieninga jaunimo
Marijampolės, Utenos, Tauragės, Kazlų
Administruota LS
ir stiprinimas
programa
Rūdos ir Alytaus.
nacionalinė būstinė.

2.2. Lietuvos
#2 PRIORITETAS.
skautijoje vykdoma
Organizacijos plėtra vieninga jaunimo
ir stiprinimas
programa
#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

1.1. Lietuvos
skautija –
savivaldybių
partnerė jaunimo
neformaliojo
ugdymo klausimais

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

1.1. Lietuvos
skautija –
savivaldybių
partnerė jaunimo
neformaliojo
ugdymo klausimais

Kartu su Misija Sibiras koordinuojama
akcija "Ištark, išgirsk, išsaugok". Surasti
akcijos koordinatoriai 7 iš 10 miestų,
kuriuose vyks akcija.

Išrašytos sąskaitos
faktūros.

Komunikuota su akcijos
"Nuspalvink Lietuvą!"
rėmėjais dėl paramos.
Organizuotas V4B3
grupės susitikimas.

Patikrintos savanoriškos
veiklos sutartys.
Papildyti vasaros stovyklų
viešojo pirkimo
dokumentai centrinėje
viešųjų pirkimų
informacinėje svetainėje.
VMI užsakyta pažymą dėl
viešųjų pirkimų
Registrų centre užsakyta
pažyma viešųjų pirkimų
procedūrų.
Parengtas ir išsiųstas
papildomas prašymas dėl
teistumo pažymų
užsakymo LS vadovams,
kurie važiuoja į Baltic
Jamboree.
Administruotas el. paštas
info@skautai.lt
Administruota skautiška
parduotuvė.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijo
s
prioriteta
s

Strategij
os
Nuveikta veikla ir jos rezultatai
uždavin
ys

#2
PRIORITE
TAS.
Organiza
cijos
plėtra ir
stiprinima
s

2.1.
Lietuvo
s
Peržiūrėti kraštų seniūnų, tuntininkų, draugininkų,
skautija
konferencijų pirmininkų, Tarybos, Kontrolės bei Etikos
yra
komisijų pareigybių aprašai.
auganti
organiz
acija

Suskaičiuotas suaugusiųjų skaičius
LS pagal kraštus ir amžių, remiantis
turimais 2019 m. žiniaraščių
duomenimis (skaičiai pateikti po
lentele).

2.1.
Lietuvo
s
skautija
yra

Komunikuojama su potencialiais
padėjėjais skyriaus veikloje

Toliau deramasi su kraštais dėl projekto „10 naujų
vadovų Tavo kraštui“ įgyvendinimo. Ruošiamasi
susitikimams su kraštais (analizuojami klausimynai,
dėliojamas susitikimų planas).

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

auganti
organiz
acija
2.4.
Krypting
ai
ugdoma
lyderyst Surastas M.O.V.I.S. kuratorius - gilv. vyr. sk. Jorė
ė
Astrauskaitė

Pradėta ruoštis vadovų sąskrydžiui,
gryninama koncepcija, kuriama
programa.

2.4.
Krypting
ai
Aktyviai skelbti ,,Dvasiniai mokymai" buvo atšaukti dėl
ugdoma mažo dalyvių skaičiaus
lyderyst
ė

Administruojami LS mokymų ir
žmogiškųjų išteklių el. paštai.

2.4.
Krypting
Įvyko LS rekomenduojami mokymai "Skautai be
ai
patyčių" gegužės 4 d. Dalyvavo 19 vadovų. Išrašyti
ugdoma
pažymėjimai.
lyderyst
ė

Atnaujinama LS mokymų duomenų
bazė.

2.4.
Krypting
ai
ugdoma
lyderyst
ė

Sudarytas preliminarus mokymų planas:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywmKRXcK5
OaBTIXsRVcxNMtszkSG7B4YiUjpSrk8ri4/edit#gid=805
010170

2.4.
Krypting
ai
ugdoma
lyderyst
ė

Pradėta kurti mokymų akademijos koncepcija, kuri vyks
2019 10 11-13. Sudėlioti programiniai rėmai, vyksta
lektorių ir temų atranka, bei paieška:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywmKRXcK5
OaBTIXsRVcxNMtszkSG7B4YiUjpSrk8ri4/edit#gid=805
010170

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

2.2. Lietuvos
#2 PRIORITETAS.
skautijoje
Organizacijos
vykdoma
plėtra ir
vieninga jaunimo
stiprinimas
programa

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Įvyko susitikimas su Jaunimo programos
Administruojamas
skyriumi, kuriame susidėliojome planus ir
press@skautai.lt paštas.
veiklos gaires dėl tolimesnio jaunimo
programos viešinimo, padedant ją įgyvendinti.

2.2. Lietuvos
skautijoje
vykdoma
vieninga jaunimo
programa

Jaunimo programos mokymai viešinami:
naujienlaiškyje, www.facebook.com puslapio
įraše kitą dieną po mokymų įvykimo. Per šį
ataskaitinį laikotarpį paviešinti trys įrašai
www.facebook.com puslapyje, kuriuose buvo Administruojamas
informacija apie jaunimo programą.
www.skautai.lt

2.2. Lietuvos
skautijoje
vykdoma
vieninga jaunimo
programa

Atnaujintame naujienlaiškyje ,,Akelos uola"
atsirado atskiras skyrius informacijai apie
jaunimo programos naujienas, taip pat jame
dalinamasi jau turimais Lietuvos skautijos
sukurtais jaunimo programos įrankiais.

Atnaujintas naujienlaiškis ,,Akelos uola", per
#2 PRIORITETAS.
2.3. Struktūruota šį ataskaitinį laikotarpį išleisti dveji numeriai,
Organizacijos
ir veikianti
abu naujienlaiškiai kol kas išėjo
plėtra ir
komunikacija
www.skautai.lt puslapyje, straipsnio formatu.
stiprinimas
Juose informacija apie artėjančius renginius,

Bendradarbiaujama su
kitais skyriais,
Komunikacijos skyriaus
nariais gryninama strategija
bei veiklos kryptis.
Tikrinama ir skaitoma
automatinio monitoringo
sistema apie socialinėse
medijose pasirodančią
informaciją apie skautus.

jaunimo programą ir senus, gerus straipsnius
(vykdomas perkėlimas į naują www.skautai.lt
puslapį).
Mokymų viešinimas:
a) pradžiamokslio mokymų viešinimas:
straipsnis www.skautai.lt puslapyje,
patalpinta informacija naujienlaiškyje ,,Akelos
uola", www.instagram.com puslapyje įrašai ir
2.3. Struktūruota istorijos, www.facebook.com puslapyje trys
ir veikianti
įrašai.
komunikacija
b) dvasiniai mokymai - informacija patalpinta
naujienlaiškyje ,,Akelos uola", paruošta
vizualizacija ir įrašas www.facebook.com
puslapyje.
c) WOSM „webinaro“ (mokymų internetu)
paviešinimas - vienas įrašas
www.facebook.com.

Sekamas socialinių medijų
ir www.skautai.lt puslapio
lankytojų aktyvumas bei
įsitraukimas.

Straipsnių kūrimas, viešinimas:
a) straipsnis apie LiJOT asamblėją iš dalyvės
2.3. Struktūruota lūpų, patalpintas www.skautai.lt puslapyje ir
ir veikianti
paviešintas www.facebook.com puslapyje;
komunikacija
b) informuojantis straipsnis apie V4B3 - tiek
apie įvykusį susitikimą Lietuvoje, užsienio
Kuriamos vizualizacijos ir jų
dalyvių surinktais interviu.
idėjos.
Dviejų procentų akcija:
per ataskaitinį laikotarpį sukurtos trys
2.3. Struktūruota
vizualizacijos ir trys įrašai www.facebook.com
ir veikianti
puslapyje su surinktais dalyvių prisiminimais
komunikacija
ir mintimis apie akciją ,,Nuspalvink Lietuvą"
Atrinkinėjamos ir
2018 metais.
redaguojamos nuotraukos.
Bendradarbiavimas:
a) žmogiškųjų išteklių skyrius - 10 naujų
vadovų Tavo kraštui akcijos paviešinimas.
b) skautiška parduotuvė - parduotuvės
veiklos pavasario šventėje paviešinimas;
c) ,,Skautai neskautams" dalyvavimo
2.3. Struktūruota
mugėse viešinimas vienas įrašas
ir veikianti
www.facebook.com puslapyje ir vadovų
komunikacija
paieškų kvietimai į ,,skautai neskautams" jūrų
skautų ir oro skautų komercines stovyklas (du
straipsniai www.skautai.lt viena vizualizacija
ir vienas įrašas www.facebook.com );
Analizuojamos kitų puslapių
d) radijo laidos ,,Laužų karta" epizodų
ir organizacijų
viešinimas www.fecebook.com puslapyje.
komunikacijos priemonės.
Šventės:
a) šv. Velykų pasveikinimas, skurta
2.3. Struktūruota vizualizacija ir įrašas www.facebook.com
ir veikianti
puslapyje;
komunikacija
b) mamos dienos pasveikinimas, skurta
vizualizacija ir įrašas www.facebook.com
puslapyje.

Nacionalinio lygmens įvykių viešinimas:
a) Pavasario šventės kvietimų ir nuotraukų
www.facebook.com puslapyje viešinimas (4
2.3. Struktūruota
įrašai);
ir veikianti
b) išplėstinio LS Tarybos, Pirmijos ir
komunikacija
Kontrolės komisijos posėdžio viešinimas
www.facebook.com ir www.instagram.com
puslapiuose.

Išeiti mokymai apie grafinį
fasilitavimą: tobulinimasis
grafikos, kūrybiškumo
srityje.

Pilietiškumas ir visuomeniškumas:
a) skautų šimtmečio monetos kūrimo ir
išleidimo planų paviešinimas (pasitelkiant
Lietuvos banko informaciją);
2.3. Struktūruota b) vizualizacija ir www.facebook.com
ir veikianti
puslapyje įrašas skatinantis pilnamečius
komunikacija
organizacijos narius eiti balsuoti pirmajame
prezidento rinkimų ture ir referendumuose.
Taip pat dalyvavusiųjų ir nusifotografavusiųjų
brolių ir sesių akimirkų viešinimas
www.instagram.com istorijose.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra ir
stiprinimas

Nuveikta veikla
ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
Viena Lietuvos skautijos atstovė
užsiregistruota į MOVIS mokymus Estijoje.
Vyksta Jorė Astrauskaitė.
Suorganizuotas V4B3 susitikimas Lietuvoje,
dalyvavo atstovai iš 6 šalių.
Oficialiai pateikta kandidato nominacijos forma
į Europinį skautų komitetą.
Pristatyta Lietuvos skautijos struktūra
„slovakiškos“ duomenų bazės rengėjams.
Gauta parama dalyvavimui Europos Skautų
konferencijai.
Pagalba užsienio skautams atvykstantiems į
Lietuvą.

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

2.1. Lietuvos
skautija yra
auganti
organizacija

Dalyvaujant jaunimo programos pristatymo
mokymuose Aukštadvaryje su Vilniaus krašto
vadovais aptartos galimybės, kaip į Lietuvos skautijos
gretas būtų galima pritraukti atstovų iš tautinių
bendrijų, pažeidžiamų visuomenės grupių (neįgalieji,
vargingiau gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kt.)
tarpo. Diskutuota, kokios būtų Vilniaus krašto vadovų
reakcijos, jei prisijungti norėtų atstovai iš LGBT gretų
ir kaip vadovai elgtųsi, jei kažkas iš jų kuruojamų
skautų prisipažintų esantis homoseksualus. Aptarti su
Titu Gurskiu atliktos neoficialios apklausos rezultatai,
kada Vilniaus ir Kauno krašto vadovų teirautasi apie
jų galimybes priimti šių grupių atstovus į LS gretas. Su
susitikime dalyvavusiais Kernavės ir Skaisčio tuntų
atstovais sutarta, kad per jų vasaros stovyklas būtų
galima surengti „Gyvąją biblioteką“, kurios metu būtų
pasikviečiama atstovų iš pažeidžiamų visuomenės
grupių. Stovyklos dalyviai individualių pokalbių metu
galėtų užduoti visus rūpimus klausimus. Sutarta, kad
per Vilniaus krašto sueigą Gyvosios bibliotekos idėja
bus aptarta su sueigoje dalyvausiančiais Vilniaus
krašto vadovais iš visų tuntų. Gavus pritarimą bus

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Dalyvauta jaunimo
programos
pristatymo
mokymuose
Aukštadvaryje.

ieškoma atstovų iš minėtų grupių ir organizuojama
„Gyvoji biblioteka“. Vėliau apie šią idėją diskutuota ir
su LS Pirmijos nariais.

2.1. Lietuvos
skautija yra
auganti
organizacija

Su vyr. skautininke aptarti darbo su Lietuvos žydų
bendruomene iššūkiai. Derintas susitikimas su LŽB
pirmininke ir LS vyr. skautininke. Vėliau, pasikeitus
aplinkybėms dėl LŽB pirmininkės dalyvavimo,
laukiama visoms suinteresuotoms pusėms priimtino
laiko ir aparti tolimesnius bendradarbiavimo su LŽB
klausimus.

