
 

 

LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

2019 06 20 Nr. XVIII-P-03 

Video posėdis  

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė 

Posėdžio sekretorė: Aistė Praškevičiūtė  

 

Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Barbora Drąsutytė, Justina Milutytė, Urtė 

Petrulytė, Aistė Praškevičiūtė (Priedas Nr. 1).  

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.  

1.1. SVARSTYTA. Jaunimo programos skyrius 

Pristato: Barbora Drąsutytė 

 

 

1.2. SVARSTYTA.  Užsienio reikalų skyrius 

Pristato: Matas Daunys 

 

1.3. SVARSTYTA. Tautinės bendrijos   

Pristato: Vytautas Beniušis 

 

1.4.SVARSTYTA. Žmogiškųjų išteklių skyrius 

Pristato: Justina Milutytė 

 

1.5. SVARSTYTA Komunikacijos skyrius 

Pristato: Urtė Petrulytė 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Pristato: Ieva Brogienė 

 



 

Posėdžio pirmininkė:     Ieva Brogienė 

 

Posėdžio sekretorė:    Aistė Praškevičiūtė 

 

 

 

  

  



 

Priedas Nr. 2 

 

Eil. Nr. Užduotis Terminas 
Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1.  

Stovyklų lankymo 

metu pabendrauti su 

vadovais ir vaikais, 

išsiaiškinti kaip sekėsi 

įtraukti vaikus į 

stovyklų, žygių 

organizavimą. 

  
 

Iki rugpjūčio 31 d.   LS pirmijos 

nariai 

Žr. XVIII-P-

03 protokolo 

1.1 p. 

2.  

Jaunimo programos 

grupės 

www.facebook.com 

puslapyje viešinimas 

tarp vadovų: seniūnų, 

tuntininkų, 

draugininkų ir jų 

pavaduotojų. 

 

Birželio 21 d.   

Aistė 

Praškevičiūtė,  

Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

03 protokolo 

1.1 p. 

3.  JP mokymų išlaidos.  

 
Liepos 1 d.  

Domas 

Nutautas, 

Ieva Brogienė 

Žr. XVIII-P-

03 protokolo 

1.1 p. 

4.  

Laiškas vadovams ir 

straipsnis 

www.skautai.lt dėl 

nario mokesčio.  

 

Birželio 25 d.  

Aistė 

Praškevičiūtė,  

Urtė Petrulytė,  

Ieva Brogienė 

Žr. XVIII-P-

02 protokolo 

1.1 p. 

5.  

Parengti straipsnį apie 

WOSM konferenciją 

ir Elenos 

Sinkevičiūtės 

kandidatavimą į 

WOSM Europos 

regiono komitetą.  

 

Liepos 1 d.  

Matas 

Daunys, Urtė 

Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

02 protokolo 

1.2. p. 

6.  

Skautiška akademija. 

Sudėlioti koncepciją 

ir programos gaires.  

 

Liepos 31 d.  Goda Jackutė  

Žr. XVIII-P-

02 protokolo 

1.4 p. 

http://www.skautai.lt/


7.  

Apsirašyti LS 

viešinimo ir krizių 

valdymo komunikacija.  

 Vytautas 

Beniušis, Urtė 

Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

03 protokolo 

2 p. 

8.  

Apie LS vadovų 

sąskrydį išsiųsti 

vadovams laišką ir 

parengti straipsnį.  

Birželio 26 d.  Aistė 

Praškevičiūtė, 

Urtė 

Petrulytė, Ieva 

Brogienė 

Žr. XVIII-P-

03 protokolo  

2 p. 

9.  

Surinkti „Ištark, 

išgirsk, išsaugok“ 

akcijos koordinatorių 

atsiliepimus.  

 

Birželio 25 d.  Eglė Liagaitė  

Žr. XVIII-P-

02 protokolo 

2 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 
Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus 
ugdymo politika ir 
socialinė 
atsakomybė  

1.1. Lietuvos skautija 
– savivaldybių 
partnerė jaunimo 
neformaliojo ugdymo 
klausimais 

Pasirašyta sutartis su Kaišiadorių, 
Telšių ir Alytaus m. savivaldybėmis. 

Birželio 17-28 d. atostogos. 

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus 
ugdymo politika ir 
socialinė 
atsakomybė  

1.3. Lietuvos skautija 
turi įrankius ir 
kompetencijas 
vykdyti neformalųjį 
ugdymą 

2019 05 22 NVŠ posėdis LR Seime, 
inicijuotas G. Steponavičiaus. 
Pristatyta esama padėtis, planuojami 
pakeitimai. Planuojama kad 
programa tęsis dar 2-3 m.  

2019 05 28 dalyvavimas 
LiJOT vadovų klube, kuriame 
buvo pristatoma JTBA ir JRD 
jungimo scenarijus, 
diskutuojama kokį teisinį 
statusą būtų geriausia turėti 
naujai, sujungtai įstaigai.  

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus 
ugdymo politika ir 
socialinė 
atsakomybė  

1.3. Lietuvos skautija 
turi įrankius ir 
kompetencijas 
vykdyti neformalųjį 
ugdymą 

2019 06 06 susitikimas su Švietimo 
tinklo atstovėmis. Susidėliotos gairės 
pagal esamą NVŠ aprašą, kas turėtų 
būtų tobulinama ir bus teikiama 
Seimo sesijai. 

Pagalba organizuojant 
Medinių kauliukų mokymus.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir stiprinimas  

2.5. Savanorystė turi 
vertę ir įvaizdį 
organizacijos viduje 

2019 06 05 susitikimas su Egle 
Šidlauskaite ir Urte Petrulyte dėl 
naujojo puslapio pristatymo, 
parodymo kaip tvarkytis viduje, kelti 
naujienas ir t.t. Susidėliotas puslapio 
pristatymo planas: per LS vadovų 
sąskrydį vadovams, o 09 01 - 
vaikams ir jaunimui.  

Inicijuotas susitikimas su 
Renaldu Vaisbrodu - 
atsakingu už žydų skautų 
atsikūrimą Lietuvoje. 

   

Parengtas raštas ir nutrauktos 
visos 4 laimėtos viešojo 
pirkimo vasaros poilsiui 
sutartys, nes sutartyje įtraukta 
neadekvati sąlyga, kurios LS 
nebus pajėgi išpildyti. 

   Einamieji darbai kasdien :)  

  



Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus ugdymo 
politika ir socialinė 
atsakomybė  

1.1. Lietuvos skautija – 
savivaldybių partnerė 
jaunimo neformaliojo 
ugdymo klausimais 

Administruotos naujai pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su 
savivaldybėmis.  

Parengti einamieji 
organizacijos 
dokumentai. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos skautija 
yra auganti 
organizacija 

Patikrintos Baltic Jamboree vadovų 
savanoriškos veiklos sutartys ir (ne) 
teistumo pažymos, nepasirašiusiems 
pakartotinai išsiųsti informaciniai 
laiškai. 

Parengti LS pirmijos ir 
tarybos posėdžių 
protokolai.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos skautija 
yra auganti 
organizacija 

Patikrintas Baltic Jamobree vadovų ir 
dalyvių nario mokestis LS.  

Parengti prašymai dėl 
LS vasaros stovyklų.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra ir 
stiprinimas  

2.2. Lietuvos skautijoje 
vykdoma vieninga 
jaunimo programa  

Suteiktos konsultacijos 
asmenims norintiems 
prisijungti prie 
organizacijos veiklos. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra ir 
stiprinimas  

2.2. Lietuvos skautijoje 
vykdoma vieninga 
jaunimo programa  

Administruota LS 
nacionalinė būstinė 
Kaune.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra ir 
stiprinimas  

2.2. Lietuvos skautijoje 
vykdoma vieninga 
jaunimo programa  

Išrašytos sąskaitos 
faktūros. 

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus ugdymo 
politika ir socialinė 
atsakomybė  

1.1. Lietuvos skautija – 
savivaldybių partnerė 
jaunimo neformaliojo 
ugdymo klausimais  

Pagalba organizuojant 
Medinių kauliukų 
mokymus.  

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus ugdymo 
politika ir socialinė 
atsakomybė  

1.1. Lietuvos skautija – 
savivaldybių partnerė 
jaunimo neformaliojo 
ugdymo klausimais  

Sukurta registracijos 
forma LS vadovų 
sąskrydžio dalyviams.  

  

 
Tvarkomos savanoriškos 
veiklos sutartys.  

  

 
Tvarkomos jaunimo 
programos dalyvio 
sutartys.  

   

VĮ Registrų centras 
užsakytos pažymos.  

   

Suderinta dėl paramos iš 
Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos.  

   

Suderinta dėl paramos iš 
AB "Rokiškio sūris". 

   

Administruotas 
info@skautai.lt el. 
paštas. 

   

Administruota skautiška 
parduotuvė. 

   

Pasiimta parama iš 
Procolour. 

 

 

 

 



Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 
Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje 
vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Organizacijos www.facebook.com puslapyje 
paviešinti Vilniaus kraštui įvykę Jaunimo 
programos mokymai. 

Administruojamas 
press@skautai.lt paštas 

 

2.2. Lietuvos 
skautijoje 
vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Visą ataskaitinį laikotarpį vyko bendravimas 
su jaunimo programos skyriumi dėl jaunimo 
programos www.facebook.com grupės 
vadovam sukūrimo ir paleidimo. Taip pat 
suplanuoti tikslūs jaunimo programos 
tiesioginių transliacijų ketinimai, bei datos.  

Administruojamas ir 
mokomasi dirbti su nauju 
www.skautai.lt puslapiu.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Lietuvos skautijos www.facebook.com  
paskyroje pasidalinta paskutinėmis 
akimirkomis iš Pavasario šventės Jurbarke. 

Bendradarbiaujamas su 
kitais departamentais ir 
Komunikacijos skyriaus 
žmonėmis, gryninantis 
strategija, veiklos kryptis. 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Mokytąsi ir pradėta dirbti su naujuoju 
www.skautai.lt puslapiu: sukelti visi vasaros 
renginiai, atnaujinti kai kurie dokumentai ir 
sukeltos naujienos. 

Tikrinama ir skaitoma 
automatinio monotoringo 
sistema apie internetuose 
pasirodančią informaciją apie 
skautus. 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Lietuvos skautijos www.facebook.com  
paskyroje dalintasi bendradarbiavimo su 
Žemės ūkio ministerija atnaujinimu. 

Sekamas socialinių medijų ir 
www.skautai.lt lankytojų 
aktyvumas be įsitraukimas. 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Vykdant bendradarbiavimą su LiJOT 
(Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba), 
Lietuvos skautijos www.facebook.com  
puslapyje dalintasi kvietimu laikyti piliečio 
egzaminą. 

Kuriamos vizualizacijos ir 
idėjos jiems. 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Taip pat per Lietuvos skautijos 
www.facebook.com  paskyrą ir 
www.instagram.com  paskyrą buvo vykdyta 
kvietimo eiti balsuoti antrame rinkimų ture 
akcija, jos metu dalinomės ir mūsų narių 
aktyvumu balsavime (www.instagram.com 
paskyros dienos istorijos funkcijoje) 

Atrinkinėjamos ir 
redaguojamos nuotraukos. 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Tiek Lietuvos skautijos puslapyje, tiek 
www.facebook.com  paskyroje buvo dalintasi 
MOVIS koordinatorės mintimis ir kelionės 
prisiminimais iš Taline vykusio renginio, 
lygiai tokiais pačiais kanalais pasidalinta ir 
Žmogiškųjų išteklių skyriaus kelione bei 
mintimis "Growth'19" renginyje. 

Analizuojami kitų puslapių ir 
organizacijų komunikacijos 
tools'ai.  

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Bendradarbiaujant su XFM radijo stotimi, bei 
jų laida „Laužų karta“ Lietuvos skautijos 
www.facebook.com  paskyroje buvo dalintasi 
laidų anonsais.  

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Lietuvos skautijos www.facebook.com  
paskyroje taip pat išėjo keletas skelbimų: 
kvietimas jungtis prie alfa-run bėgimo, 
jubiliejinės stovyklos 2023 m. vadovo 
paieškos, vasaros stovyklų kalendorius, NVŠ 
programos.   

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Taip pat pasaulio šviesą išvydo ir mūsų 
nariams buvo pateiktas naujasis 
www.skautai.lt puslapis.   

 

http://www.skautai.lt/
http://www.facebook.com/
http://www.skautai.lt/
http://www.facebook.com/
http://www.skautai.lt/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.skautai.lt/


 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Bendradarbiaujant su Žmogiškųjų išteklių 
skyriumi buvo paleistas pirmasis MOVIS 
koordinatorės "Vadovo metai 2019" numeris 
ir jo priedas metų įsivertinimui. Kanalai: LS 
www.facebook.com  paskyras ir 
www.skautai.lt.  

 

 

2.5. Savanorystė 
turi vertę ir 
įvaizdį 
organizacijos 
viduje 

LS www.facebook.com  paskyroje paviešinta 
dokumentinė medžiaga, kurią į laidą "Mes 
nugalėjom" sudėjo LRT televizija. 

 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Bendradarbiaujant su "Misija Sibiras" 
viešinta tylos minutės akcija, taip pat "Ištar, 
išgirsk, išsaugok" akcija, LS 
www.facebook.com  paskyroje dalintasi tiek 
kvietimu, tiek akimirkomis renginiui praėjus. 
Taip pat akimirkas buvo galima pamatyti ir 
LSwww.instagram.com paskyroje. 

 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Paviešintas pirmasis žmogus susimokėjęs 
viso gyvenimo Lietuvos skautijos nario 
mokestį. 

 

 
2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Pradėta komunikacija apie "Nuspalvink 
Lietuvą" projektą. Informacijos sklaida vyko 
Lietuvos skautijos www.skautai.lt, 
www.facebook.com  puslapyje ir kraštų 
www.facebook.com  grupėse. 

 

 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Dalyvauta Kauno krašto vadovų posėdyje. Ten 
pristatytas projektas „10 naujų vadovų Tavo 
kraštui“. Nuspręsta stiprinti Jiesios tuntą ir 
pasikalbėti su Pilies tuntu apie dalyvavimą 
projekte. 

Administruotas ŽIS el. 
paštas 

 

2.5. Savanorystė 
turi vertę ir įvaizdį 
organizacijos 
viduje 

Parengtas pirmasis Vadovo metų numeris. Tema: 
metų įsivertinimas ir aptarimai stovyklose. 
(https://skautai.lt/naujienos/2699-vadove-kaip-
jautiesi) 

Suorganizuoti du 
susitikimai su 
skyriaus nariais 

 
2.4. Kryptingai 
ugdoma lyderystė  

Toliau kuriama 
vadovų sąskrydžio 
programa, ieškoma 
lektorių 

 

2.4. Kryptingai 
ugdoma lyderystė 

 

Susitikta su 
potencialiais 
žmonėmis, kurie 
galėtų įsitraukti į 
M.O.V.I.S. veiklas 

 

http://www.facebook.com/
http://www.skautai.lt/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.skautai.lt/
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http://www.facebook.com/

