ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-09-17 Nr. P17-03
Kaunas
Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 10 d. Kretingoje.
Pirmininkauja – sktn. vyresn. sk. Dovilė Byčienė.
Sekretoriauja – vyresn. sk. Kristina Rudokaitė.
Dalyvauja:
1. Sktn. vyresn. sk. Dovilė Byčienė;
2. Vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė;
3. Vyresn. sk. Vykinta Zeleckytė;
4. Sktn. Rūta Brazlauskaitė;
5. Vyresn. sk. Brigita Beniušytė;
6. Vyresn. sk. Kristina Rudokaitė.
Dalyvauja 6 iš 7 Valdybos narių. Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1. ŽSO narių sąrašo tvirtinimas;
2. ŽSO šalinamų narių sąrašo tvirtinimas;
3. Narių aktyvumo skatinimas;
4. Organizacijos ir reprezentacinis filmai;
5. Tinklapis;
6. Mokymų datos;
7. ŽSO nario pažymėjimų nuotraukos;
8. Skautų ugdymo programos situacija;
9. ŽSO skaučių uniforminiai sijonai;
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10. ŽSO vėliavos vienetams;
11. ŽSO viešinimas;
12. Tautinė stovykla „Laužų karta“;
13. Studentų įtraukimas į veiklą;
14. Renginys sesėms;
15. Šimtmečio renginiai.
1. SVARSTYTA. ŽSO narių sąrašo tvirtinimas.
Pranešėja vyresn. sk. Kristina Rudokaitė pristatė ŽSO narių sąrašą, kurį sudaro 250 narių.
Balsuojama dėl ŽSO narių sąrašo tvirtinimo:
Už – 6, prieš – 0.
NUTARTA:
Patvirtinti ŽSO narių sąrašą. Pridedama: Protokolo Nr. P17-03 Priedas Nr. 1.
2. SVARSTYTA. ŽSO šalinamų narių sąrašo tvirtinimas.
Pranešėja vyresn. sk. Kristina Rudokaitė pristatė ŽSO šalinamų narių sąrašą, kurį sudaro 5
nariai. Sktn. vyresn. sk. Laima Ramanauskaitė parašė prašymą dėl narystės nutraukimo, kiti
4 sąraše esantieji yra neveiklūs ir nesusimokėję ŽSO nario mokesčio už 2017 m.
Balsuojama dėl ŽSO šalinamų narių sąrašo tvirtinimo:
Už – 6, prieš – 0.
NUTARTA:
Patvirtinti ŽSO šalinamų narių sąrašą. Pridedama: Protokolo Nr. P17-03 Priedas Nr. 2.
3. SVARSTYTA. Narių aktyvumo skatinimas.
Pastebėta, kad yra mažai renginių, skirtų jaunesniesiems skautams. Be to, kai kuriuose
vienetuose jaučiamas suaugusio žmogaus poreikis. Siūlyta geriau išsiaiškinti esamą
situaciją.
NUTARTA:
Sukontaktuoti su draugininkais ir gaujų vadais dėl suaugusio žmogaus ir renginių
jaunesniesiems skautams poreikio, kad būtų išsiaiškinta tiksli situacija. Atsakinga - vyresn.
sk. Agnė Račkauskaitė.

4. SVARSTYTA. Organizacijos ir reprezentacinis filmai.
Pasiūlyta padaryti trumpą reprezentacinį filmuką iki spalio 1 d. bei užbaigti organizacijos
filmą iki gruodžio 29–30 d. vyksiančio Linksmavakario.
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NUTARTA:
Vyresn. sk. Brigita Beniušytė sumontuos trumpą filmuką iki spalio 1 d. bei baigs montuoti
organizacijos filmą iki Linksmavakario.

5. SVARSTYTA. Tinklapis.
Sukurta naujojo tinklapio struktūra. Siūlyta iki lapkričio 1 d. į jį sukelti pagrindinę
informaciją.
NUTARTA:
Surinkti reikiamą informaciją ir ją sukelti į tinklapį. Atsakinga – vyresn. sk. Brigita
Beniušytė.
6. PRISTATYTA. Mokymų datos.
Pranešėja sktn. Rūta Brazlauskaitė pranešė renginių datas:
Seminarai vadovams š. m. spalio 28–29 d. (vienu metu vyksiantys keli skirtingi seminarai);
Mokymai – 2018 m. sausio 27–28 d.;
Patyriminė stovykla – 2018 m. birželio 1–3 d.
7. SVARSTYTA. ŽSO nario pažymėjimų nuotraukos.
Siūlyta vienetams patiems organizuotis fotografavimąsi, o nuotraukas susiųsti el. paštu iki
lapkričio 1 d. Už informacijos sklaidą vienetų vadovams atsakinga skirti pat. sk. Laimą
Kaveckytę.
NUTARTA:
Pat. sk. Laima Kaveckytė artimiausiu metu informuos vienetų vadovus apie fotografavimąsi
ir nuotraukų surinkimą.
8. PRISTATYTA. Skautų ugdymo programos situacija.
Pranešėja vyresn. sk. Vykinta Zeleckytė pranešė, kad skautų ugdymo programa planuojama
baigti iki 2018 m. sausio 1 d. ir pristatė kuriamos programos gaires.
9. SVARSTYTA. ŽSO skaučių uniforminiai sijonai.
Siūlyta surasti vieną siuvėją, kuri pasiūtų vienai sesei iš kiekvieno vieneto po sijoną, kad
vienetuose sesės galėtų nunešti siuvėjoms kaip pavyzdį. Vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė
surastų siuvėją, o pat. sk. Ignas Jonkauskas suorganizuotų sijonų medžiagos pirkimą.
NUTARTA:
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Vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė suras siuvėją, kuri pasiūs sijonus pavyzdžiams, o pat. sk.
Ignas Jonkauskas suorganizuos medžiagos pirkimą.
10. SVARSTYTA. ŽSO vėliavos vienetams.
Per ŽSO Tarybos sueigą buvo iškeltas ŽSO vėliavų poreikis vienetams. Siūlyta pagaminti 5
vėliavas: Žemaičių Kalvarijai ir Sedai, Mažeikiams, Akmenei ir Ventai, Kuršėnams,
Šiauliams.
NUTARTA:
Pagaminti 5 vėliavas.
11. SVARSTYTA. ŽSO viešinimas.
Siūlyta pagaminti lankstinukų su nauju maketu ir lipdukų su skautų įstatais, kurie būtų
klijuojami ant degtukų dėžučių. Be to, siūlyta pasigaminti 2 mobilius stendus su
nuotraukomis iš organizacijos veiklos ir QR kodais 2x1 m dydžio.
NUTARTA:
Naujai sumaketuoti ir pagaminti lankstinukų apie organizaciją. Atsakinga vyresn. sk. Brigita
Beniušytė. Už nuotraukų stendams surinkimą atsakinga – sktn. vyresn. sk. Dovilė Byčienė,
maketavimą – vyresn. sk. Brigita Beniušytė, gamintojų paiešką – pat. sk. Ignas Jonkauskas.
12. SVARSTYTA. Tautinė stovykla „Laužų karta“.
Siūlyta, kad iki š. m. gruodžio 1 d. vienetų vadovai atsiųstų dalyvių sąrašus. Dėl stovyklos
kainos mažinimo siūlyta, kad vienetuose būtų skatinamas kūrybiškumas ir renkamos lėšos
įvairių renginių metu (pvz., Kermošius) pardavinėjant darbelius ir pan. Siūlyta ŽSO
suorganizuoti kelionę į Rumšiškes ir atgal.
NUTARTA:
Vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė parašys priminimus vienetų vadovams dėl registracijos.
Vienetai bus skatinami dalyvauti viešuose renginiuose ar kitaip rinkti lėšas, kad TS „Laužų
karta“ kelialapio kaina mažėtų. ŽSO įsipareigoja suorganizuoti kelionę į/iš stovyklos.
13. SVARSTYTA. Studentų įtraukimas į veiklą.
Siūlyta sudaryti galimų atsakomybių/pozicijų sąrašą bei susitikti Valdybai su studentais
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
NUTARTA:
Per susitikimus pristatyti studentams galimas pareigybes. Už susitikimą Vilniuje atsakingos
vyresn. sk. Brigita Beniušytė ir sktn. Rūta Brazlauskaitė; Kaune – vyresn. sk. Vykinta
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Zeleckytė ir vyresn. sk. Kristina Rudokaitė; Klaipėdoje – vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė ir
pat. sk. Ignas Jonkauskas.
14. SVARSTYTA. Renginys sesėms.
Buvo iškeltas atskiro renginio organizacijos sesėms poreikis. Siūlyta organizuoti patyriminį
žygį, kuris vyktų lapkričio antrą savaitgalį.
NUTARTA:
Organizuoti patyriminį žygį sesėms š. m. lapkričio 10–11 d.
15. PRISTATYTA. Šimtmečio renginiai.
Pranešėja vyresn. sk. Brigita Beniušytė pristatė renginius, skirtus Lietuvos skautų
šimtmečiui paminėti. Pridedama: Protokolo Nr. P17-03 Priedas Nr. 3.

Valdybos posėdžio pirmininkė
Valdybos posėdžio sekretorė

sktn. vyresn. sk. Dovilė Byčienė
vyresn. sk. Kristina Rudokaitė
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