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ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA 

 

 

2019 – 2020 M. VALDYBOS NARIŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

2020-02-21  

 

 

1. ŽSO VYRIAUSIOSIOS SKAUTININKĖS SKTN. VYRESN. SK. DOVILĖS BYČIENĖS 

ATASKAITA 

 

1.1. Komanda – 7 nariai (Valdybos nariai ir sktn. vyresn. sk. Virginija Katkuvienė) 

1.2. 5 ŽSO valdybos posėdžiai: ruošimasis ir pirmininkavimas jiems: 

1.2.1. 2019 m. kovo 18 d. 

1.2.2. 2019 m. balandžio 20 d. 

1.2.3. 2019 m. liepos 9 d. 

1.2.4. 2019 m. rugsėjo 7 d.  

1.2.5. 2020 m. sausio 11 d.  

1.3. ŽSO valdybos darbų koordinavimas 

1.4. Suaugusiųjų įtraukimas ir išlaikymas: 

1.4.1. 2019 m. lapkričio 16 d. įvyko žygis suaugusiems (besidomintiems skautams ar anksčiau 

skautavusiems asmenims; dalyvavo 12 ne skautų)  

1.4.2. Sukurta grupė Facebook‘e, kurioje dabar yra  45 nariai. Grupėje dalinamasi aktualia 

informacija, kvietimais į renginius, skautybės idėjomis. 

1.4.3. Pagal galimybes vyksta suaugusiųjų įtraukimas į veiklą (vienetuose ar organizacijos mastu). 

Planuojama suaugusiuosius įtraukti į veiklą (pagal kiekvieno gebėjimus ir galimybes ) 

siekiant efektyvinti ŽSO administravimo darbus, paramos pritraukimą ir vienetų veiklą.   

1.5. Bendrauta su vienetų vadovais siekiant išsiiaiškinti jų poreikius. Pagrindiniai poreikiai: 

juridinių vienetų steigimas norint turėti ir išlaikyti bei puoselėti patalpas efektyvios veiklos 

vykdymui; inventoriaus įsigijimas ugdymo procesui įgyvendinti, patalpų veiklai vykdyti 

paieška ir administravimas. 

1.6. Organizuotos 2 skautų tėvų sueigos: Ventoje ir Mažeikiuose. Dalyvauta sueigoje Ventoje.   
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1.7. Valdybai teiktas siūlymas dėl ŽSO nario mokesčio didinimo. Priežastys:  

1.7.1. Poreikis atnaujinti ŽSO inventorių (pvz., didelės palapinės, multimedijos, žolės pjovimo 

įranga, įranga maisto gamybai (atliepiant situaciją, kad malkų kainos kasmet ženkliai auga, 

ŽSO vasaros stovyklos dalyvių skaičius didėja, o vienintelis „pečius“ jau yra nebetinkamas 

naudoti, buvo siūlyta įsigyti dujinę įrangą maistui gaminti.)   

1.7.2. Poreikis vienetams turėti nuolatines patalpas ir išgalėti sumokėti už jų eksploatavimą ir (ar) 

įrengimą (priklausomai nuo situacijos). 

1.8. ŽSO valdymo organų narių registravimas Registrų centre 

1.9. Finansinės operacijos – 69 

1.10.Prašymai – 10 (visi – Mažeikių r. savivaldybei ir  įv. Įmonėms dėl paramos ŽSO vasaros 

stovyklai ir kt. renginiams) 

1.11.Įgaliojimai – 18 (9 – priimti ŽSO nario mokestį; kiti – atstovauti ŽSO Apskritųjų stalų 

susitikimuose, pasirašyti sutartį) 

1.12.Įsakymai – 2 (inventorizacijos) 

1.13.Rekomendacijos – 9 (6 – Vydūno jaunimo fondui, 3 – Mažeikių r. savivaldybei) 

1.14.Raštai – 4 (3 – dėl ketinimo bendradarbiauti  su Šiaulių universiteto Botanikos sodu; 1 – 

delegavimo raštas) 

1.15.Inventorizacijos: būstinės Ventos g. 8A, Mažeikiai (pagal panaudos sutartį, 2018 m. lapkričio 

30 d.); ŽSO trumpalaikio turto (2019 m. gruodžio 15 d.)  

1.16.ŽSO finansinė ir veiklos ataskaitos: Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), VĮ Registrų 

centrui (RC) 

1.17.Sutartys:  

1.17.1. Paramos sutartys – 8 (4 – su UAB „Vigesta“ – parama maisto gaminiais, 4 – su Mažeikių r. 

savivaldybe (dėl:  

1) dalyvių mokesčio finansavimo Jaunimo vasaros akademijoje  

2) projekto ,,Žemaitėjas skautā: Dievou, Tėvynē i artimou“  

3) finansavimo žygiui „Mažeikiai–Pakutuvėnai“  

4) paramos turistinei laipiojimo įrangai įsigyti 

1.17.2. Turto draudimo (su BTA – AAS Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje, patalpos 

Mažeikiuose (Ventos g. 8A)) 

1.17.3. Bendradarbiavimo – 1 (su Šiaulių tardymo izoliatoriumi) 

1.18.Priimta parama:  

 148 kg mėsos gaminių (349,39 € vertės) – UAB „Vigesta“ (ŽSO rekolekcijoms, ŽSO 

mokymų stovyklai, ŽSO vasaros stovyklai ir ŽSO linksmavakariui)  

 1300 € – Mažeikių r. savivaldybė (projektui ,,Žemaitėjas skautā: Dievou, Tėvynē i 

artimou“) – finansavimas ŽSO vasaros stovyklos dalyvių maitinimui ir ŽSO būstinės 

(Ventos g. 8 A, Mažeikiai) išlaikymui. 
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 300 € – Mažeikių r. savivaldybė (Jaunimo vasaros akademijos dalyvių mokesčiams 

padengti) 

 47,31 € – B. Gedvigaitė 

 800 € – Mažeikių r. savivaldybė (Žygiui Mažeikiai – Pakutuvėnai) 

 1997,61 € – 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio už 2018 m. (VMI) 

 300,00 € – Mažeikių r. savivaldybė (turistinei laipiojimo įrangai įsigyti) 

 

2. TARYBOS PIRMININKĖS VYRESN. SK. BRIGITOS BENIUŠYTĖS ATASKAITA 

 

2.1. 2019 kovo – 2020 kovo laikotarpiu vyko trys Tarybos posėdžiai:  

2.1.1. 2019 m. rugsėjo 8 d. Sedoje; 

2.1.2. 2019 m. spalio 29 d., nuotoliniu būdu;  

2.1.3. 2020 m. sausio 12 d. Kuršėnuose. 

2.2. Vienetai (ŽSO veikiančių vienetų skaičius šiuo metu – 7): 

2.2.1. Dėl sumažėjusio Piligrimo draugovėje veikiančių skautų skaičiaus, nutarta laikinai 

sustabdyti Piligrimo draugovės veiklą; 

2.2.2. Keitėsi kai kurie vienetų vadovai: 

2.2.2.1. Iš draugininkės pareigų Perkūno draugovėje buvo atšaukta pat. sk. Rugilė Urbonaitė, 

paskirta - pat. sk. Ieva Šukytė, laikinai paskirta - pat. sk. Deima Jokubaitytė; 

2.2.2.2. Iš draugininkės pareigų Žemynos draugovėje buvo atšaukta pat. sk. Beatričė 

Matiukaitė, paskirta - pat. sk. Jūratė Šemetaitė. 

2.2.2.3. Iš draugininkės pareigų Medeinos draugovėje buvo atšaukta sktn. vyresn. sk. Virginija 

Katkuvienė, paskirtas - pat. sk. Tomas Kleinauskas. 

2.3. Vienetuose veikiančių skilčių skaičius: 

2.3.1. Šv. Jurgio draugovė – 5 skiltys; 

2.3.2. Baltosios ilties gauja – 2 skiltys; 

2.3.3. Perkūno draugovė – 3 skiltys; 

2.3.4. Šv. Pranciškaus draugovė – 4 skiltys; 

2.3.5. Piligrimo draugovė – 0 skiltys; 

2.3.6. Žemynos draugovė – 8 skiltys; 

2.3.7. Medeinos draugovė – 6 skiltys; 

2.3.8. Vydūno draugovė – 1 skiltys. 

2.4. Parengtas ir patvirtintas metinis ŽSO veiklos planas 2019-2020 metams (Tarybos posėdžio 

protokolo TP19-02 Priedas Nr. 1). 

 

3. UGDYMO PROGRAMŲ SKYRIAUS VADOVĖS VYRESN. SK. EGLĖS KATKUTĖS 

ATASKAITA 
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3.1. Ugdymo programos (toliau – UP) praktinis išbandymas vasaros stovyklos programoje. 

Tikrintas UP efektyvumas ir išryškinti galimi programos tobulinimai ir pakeitimai. 

3.2. Ištaisytos UP gramatinės klaidos. 

3.3. Dalyvauta 2019 kovo – 2020 kovo laikotarpiu vykusiose dvejose Tarybos sueigose:  

3.3.1. Rugsėjo mėn. 8 d. Sedoje. 

3.3.2. Sausio mėn. 19  d. Kuršėnuose. 

3.4. Spalio mėn. pradėtas narių į UP skyrių pritraukimas. Vykdytas nuotolinis bendravimas su 

galimais naujais nariais. Sausio mėn. oficialiai į komandą prisijungė pat. sk. Vilija Ročytė ir 

pat. sk. Beatričė Matiukaitė. 

3.4.1. 2020 m. vasario 8 d. suplanuotas UP skyriaus susirinkimas tolimesnių darbų aptarimui. 

3.5. UP naudojimo draugovėse stebėjimas ir programos tobulinimas. Tai buvo atliekama 

bendraujant ir bendradarbiaujant su Tarybos nariais: 

3.5.1. Rugsėjo mėn. 8 d. Tarybos posėdžio metu aptartas ugdymo programų įsitvirtinimas 

vienetuose. Rekomenduota prieš pradedant dirbti vienetuose skiltininkams kartu su 

draugininku/gaujos vadu aptarti UP ir išsiaiškinti neaiškumus, drąsiai kreiptis į UP 

prireikus pagalbos. 

3.5.2. Sausio mėn. 19  d. Tarybos posėdžio metu siekiant išsiaiškinti, kaip padėti skiltininkui 

suplanuoti ir paruošti sueigas metų eigoje, kad būtų pilnai įgyvendinama UP, aptarta: 

3.5.2.1. Kaip šiuo metu vienetuose organizuojama ir planuojama veikla pagal UP ir 

kokie sunkumai kyla. 

3.5.2.2.  Ko trūksta, kad būtų galima efektyviai vykdyti veiklą pagal UP. 

3.5.2.3.  Pristatytos 2 formos, kurios padėtų skiltininkams ruošti sueigas pagal UP ir 

palengvintų jos įsisavinimą.  

Šio pokalbio metu pasidalinti skirtingi metodai, kaip galima planuoti draugovėse veiklą. 

Išsiaiškinta, kad dažnai trūksta literatūros, metodų, suvokimo kaip sujungti ir susieti UP skyrių 

dalis ir jas perteikti. Tarybos nariai iš 2 pateiktų formų išsirinko vieną, kuri būtent ir padės 

skiltininkams sieti skirtingas UP skyrius bei efektyviai naudotis UP. Pradėtas ruošti šios formos 

realus maketas praktiniam išbandymui. 

3.6. UP įsisavinimui gerinti: 

3.6.1. Pradėta ruošti literatūros duomenų bazė, kurioje skiltininkai galėtų rasti reikiamą 

informaciją sueigų pasiruošimui pagal UP.  

3.6.2. Mokomosios vaizdinės medžiagos kūrimas ir koordinavimas planuojamas 2020 metų 

vasaros stovykloje kartu su Administracijos skyriumi. 

 

 

4. MOKYMŲ SKYRIAUS VADOVO PAT. SK. TADO RUDOKO ATASKAITA 
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4.1. Vadovų stovykla 

2019 m. birželio 30 d. – liepos 6 d. netoli tradicinės ŽSO stovyklavietės vyko Mokymų 

skyriaus organizuota stovykla „Skautas gamtoje 2019“ skirta ugdyti organizacijos narių 

gebėjimus pagal Žemaitijos skautų organizacijos ugdymo programos dalyje „Skautas gamtoje“ 

numatytas temas. Stovyklos akcentai buvo: gyvenimas ir veikimas mažoje grupėje (2–3 

skautai); išgyvenimas ekstremaliomis gamtos sąlygomis. Šioje stovykloje dalyvavo 22 

organizacijos nariai, jiems programą vykdė 6 vadovai.  

4.2. Susirinkimai 

Rugpjūčio 8 d. įvyko virtualus MS posėdis, kurio metu buvo suplanuoti ateinantys metai 

(veiklos, datos). Rugsėjo 10 d. vyko sueigų planavimo seminaro (kuris įvyko 2019 m. spalio 

26-27 d.) vedėjų virtualus posėdis, kurio metu buvo apibrėžtos temos, kuriomis bus vedami 

seminarai. Gruodžio 14 d. vyko MS posėdis Mažeikiuose, kurio metu buvo suplanuotas 

įvadinis mokymas, bei pats orientacinis žygis „N3PAS1M3SK“. 

4.3. Seminaras 

2019 m. spalio 26–27 d. įvyko „Vadovų mokymai 2019“. Jų metu įvyko net 4 skirtingi 

seminarai: „Pažink, išbandyk, suprask!”, „O jeigu ...?”, „Jaunesniųjų skautų vadovo ABC”, 

„Super skiltis”. Dalyviams, baigusiems seminarus buvo įteikti pažymėjimai. Dalyvavo 29 

dalyviai. Seminaro lektoriai buvo: sktn. sk. vytis Andrius Byčius, vyresn. sk. Agnė 

Račkauskaitė, sktn. Vyresn. sk. Jurgita Girdvainienė, vyresn. sk. Brigita Beniušytė. 

4.4. Mokymų skyriaus ateities planai 

2020 m. sausio 31 – vasario 1 d. vyks orientacinis žygis. 2020 m. gegužės 30 d. vyks neįprasti 

mokymai organizacijos skiltininkams. 2020 m. rugpjūčio 2-8 d. vyks Mokymų skyriaus 

organizuojama stovykla vadovams. 

 

5. ADMINISTRACIJOS SKYRIAUS PIRMININKĖS PAT. SK. EMILIJOS 

GULBINAITĖS ATASKAITA 

 

5.1. ŽSO internetinis tinklapis 

2019 m. kovo 2 d. – 2020 m. vasario 29 d. buvo tobulinamas ŽSO internetinio tinklapio 

(zemaitijosskautai.lt) dizainas, atnaujinami įvykiai, keliami straipsniai. Šias užduotis vykdė 

įvykdė pat. sk. Rosita Urnikytė, pat. sk. Emilija Gulbinaitė, vyresn. sk. Brigita Beniušytė, sktn. 

vyresn. sk. Dovilė Byčienė, sk. vytis Andrius Tamašauskis). 

5.2. ŽSO vidinis tinklapis 

2019 m. kovo 2 d. – 2020 m. vasario 29 d. buvo sukurta ŽSO vidinio tinklapio struktūra, 

išbandytas vidinio tinklapio testinis variantas. Tinklapyje egzistuoja trys matomumo lygiai. 

Pirmas lygis – visiems tinklapio lankytojams, antras lygis – prisijungusiems buvusiems ŽSO 
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nariams, kurie yra pašalinti iš organizacijos nesumokėjus nario mokesčio, trečias lygis – 

aktyviems ŽSO nariams. Vidinį tinklapį kūrė sk. vytis Andrius Tamašauskis. 

5.3. Archyvas 

2019 m. kovo 2 d. – 2020 m. vasario 29 d. buvo renkamas ŽSO nuotraukų archyvas. 

Nuotraukos saugojamos išoriniame diske. Šią užduotį vykdė br. Elvinas Skabeikis, pat. sk. 

Tomas Kleinauskas ir pat. sk. Emilija Gulbinaitė. 

5.4. Vaizdo įrašai 

2019 m. kovo 2 d. – 2020 m. vasario 29 d. laikotarpyje buvo sukurti ir paviešinti šie vaizdo 

įrašai: 

• Žygis aplink Plinkšių ežerą | Žemaitijos skautų organizacija  

• Skautai | Žemaitijos skautų organizacija (vyresn. sk. Brigita Beniušytė) 

• Baidarių žygis | Žemaitijos skautų organizacija (pat. sk. Tomas Kleinauskas) 

• „Skautas gamtoje“ | Žemaitijos skautų organizacija (Elvinas Skabeikis) 

• Mažeikiai - Pakutuvėnai | Žemaitijos skautų organizacija (Elvinas Skabeikis) 

5.5. ŽSO Instagram paskyra 

2019 m. kovo 2 d. – 2020 m. vasario 29 d. laikotarpiu toliau buvo vykdomas ŽSO viešinimas 

Instagram platformoje. Tai vykdė pat. sk. Monika Būtienė. 

5.6. ŽSO organizacijos atributika 

2019 m. liepos 9 d. buvo pradėtas vykdyti džemperių su ŽSO logotipu užsakymas. Užsakymas 

išdalintas iki 2019 . rugpjūčio galo. Šią užduotį vykdė br. Elvinas Skabeikis, pat. sk. Ignas 

Jonkauskas ir pat sk. Emilija Gulbinaitė. 

5.7. Spauda 

2019 m. gruodžio 7 d. buvo sukurtas dizainas ŽSO veiklą viešinantiems lankstinukams. 

Lankstinukai buvo atspausdinti 2020 m. sausio 10 d. Taip pat buvo sukurtos 1,2 proc. 

skrajutės, kurios vasario 29 d. pasieks vienetų vadovus. Dizainą kūrė pat. sk. Julita 

Petruninaitė. Užsakymais rūpinosi pat. sk. Emilija Gulbinaitė. 

5.8. LSAOS posėdžiai 

Dalyvauta posėdžiuose:  

 2019 m. gegužės 14 d. M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius. 

 2019 m. rugsėjo 4 d. Šiltadaržio g. 6, Vilnius.  

 2019 m. lapkričio 26 d. S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius. 

5.9. Administracijos skyrių šiuo metu sudaro 

  Pat. sk. Gabrielė Žymančiūtė – socialinio tinklo Facebook administratorė; 

  Pat. sk. Monika Būtienė – socialinio tinklo Instagram administratorė; 

  Pat. sk. Julita Petruninaitė – dizainerė; 

  Pat. sk. Tomas Kleinauskas – vaizdo įrašų kūrėjas; 
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  Br. Elvinas Skabeikis – fotografas, vaizdo įrašų kūrėjas, dizaineris; 

  Vyresn. sk. Augustė Labenskytė – archyvas, šimtmečio knyga; 

  Sk. vytis Andrius Tamašauskis – ŽSO internetinio puslapio administratorius; 

  Pat. sk. Rosita Urnikytė – ŽSO internetinio puslapio administratoriaus asistentė. 

 

6. DOKUMENTACIJOS SKYRIAUS VADOVĖS PAT. SK. AUSTĖJOS ŠIMKUTĖS 

ATASKAITA 

 

6.1. Protokoluoti 4 Valdybos posėdžiai: 

6.1.1. 2019 m. balandžio 20 d. 

6.1.2. 2019 m. liepos 9 d. 

6.1.3. 2019 m. rugsėjo 7 d.  

6.1.4. 2020 m. sausio 11 d.  

6.2. Parengtas ruošinys, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kad nario vardas, 

pavardė, telefono numeris, el. paštas būtų prieinami ŽSO nariams bei nuotraukos, kuriose jis 

yra, būtų viešinamos oficialiuose ŽSO viešinimo sklaidos kanaluose. 

6.3. Surinktas 2019 m. ŽSO nario mokestis. 

6.4. Parengtas ŽSO nario mokesčio nuostatų projektas. (Protokolo Nr. P20-01 Priedas Nr. 2) 

6.5. Parašyta: 

6.5.1. 2019 m. balandžio 25 d. Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto, perduoto panaudos pagrindais, ataskaita 

6.5.2. 2019 m. balandžio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto, perduoto panaudos pagrindais, ataskaita 

6.5.3. 2019 m. birželio 21 d. prašymas įmonei UAB „Vigesta“ dėl paramos Mokymų stovyklai  

gavimo 

6.5.4. 2019 m. liepos 11 d. prašymas įmonei UAB „Vigesta“ dėl paramos stovyklai „Miškan“ 

gavimo 

6.5.5. 2019 m. liepos 19 d. prašymas Mažeikių rajono savivaldybei dėl paramos 100 km 

žygiui „Žemaičių pėdomis“ gavimo 

6.5.6. 2019 m. spalio 28 d. ŽSO inventorizacijos aprašas 

6.5.7. 2019 m. rugsėjo 9 d. prašymas Mažeikių rajono savivaldybei dėl paramos laipiojimo 

įrangai įsigyti 

6.6. Atnaujintas ŽSO nario pažymėjimo gamybos procesas, kuris nepasiteisino dėl per mažo 

norinčiųjų turėti ŽSO pažymėjimą narių skaičiaus. 

6.7. Administruotas ŽSO narių sąrašas. 

  

7. TURTO SKYRIAUS VADOVO PAT. SK. IGNO JONKAUSKO ATASKAITA 
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7.1. ŽSO materialinė bazė (tvarkos palaikymas metų eigoje, sutvarkymo organizavimas po pabusk 

ir vasaros stovyklos, inventoriaus transportavimas į renginius). 

7.2. Pirkimai: 

7.2.1. Maikutės; 

7.2.2. Žvakės (BTU); 

7.2.3. Racijos; 

7.2.4. Aliuminiai puodai; 

7.2.5. Džemperiai. 

7.3. Inventorizacijos atlikimas 2019 m. rugsėjo 28, 29 dienomis,  Užežerės k., Sedos sen. 

7.4. Atributikos pardavimas:  

7.4.1. Maikutės; 

7.4.2. ŽSO ženkliukai; 

7.4.3. Metinės žvaigždutės (vienmetės, penkiametės, dešimtmetės); 

7.4.4. Marškinių medžiaga; 

7.4.5. Medžiaga sesių sijonams; 

7.4.6. Šortai broliams; 

7.4.7. Antsiuvai; 

7.4.8.  Džemperiai. 

7.5. Naujo didelės palapinės uždangos ir dujinių viryklių ieškojimas. 

 

8. ŽSO FINANSINĖ ATASKAITA už 2019 m. 

 

GAUTA: 5973,08 € 

  1224,86 € – ŽSO narių mokesčiai už 2018 m. 

  1300 € – Mažeikių r. savivaldybė (projektui ,,Žemaitėjas skautā: Dievou, Tėvynē i artimou“) 

  300 € – Mažeikių r. savivaldybė (Jaunimo vasaros akademijos dalyvių mokesčiams padengti) 

  47,31 € – B. Gedvigaitė (parama) 

  800 € – Mažeikių r. savivaldybė (žygiui Mažeikiai-Pakutuvėnai) 

  1997,61 € – 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio už 2018 m. (VMI)  

  300 € – Mažeikių r. savivaldybė (laipiojimo įrangai įsigyti) 

  3,30 € – UAB ,,Baltijos arsenalas“ (grąžinta permoka)  

 

IŠLEISTA: 6342,45 € 

  58,97 € – banko mokesčiai 

  8,57 € – Plungės r. savivaldybė (mokesčiai už patalpas Ž. Kalvarijoje) 

  789,23 € – Mažeikių r. savivaldybė (mokesčiai už patalpas Mažeikiuose) 
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  54,45 € – UAB „StepArc“ (ištraukiamas stendas) 

  197,98 € – UAB „StepArc“ (ŽSO lankstinukai ir 2 proc. skrajutės) 

  85, 80 € – UAB ,,Verduliai“ (audinys jaun. skautų kaklaraiščiams) 

  30 € – A. Sidenica (antsiuvai 5-ajam Sesių žygiui) 

  116,10 € – UAB ,,Turisto pasaulis“ (ketaus katilas (20 l)) 

  129,86 € – UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis“ (Biotualetų nuoma ,,Pabusk“) 

  76,23 € - UAB ,,Giftika“ (ženkliukai Šeimų žygiui) 

  300,00 € – BĮ ,,Gargždų atviras jaunimo centras“ (Jaunimo vasaros akademijos dalyvių 

mokestis) 

  10,33 € – UAB „Interneto vizija“ (https://zemaitijosskautai.lt domenas) 

  54,70  € – VĮ Registrų centras (Valdybos narių ir Vyr. skautininko įregistravimas) 

  141,85 € – knygos ŽSO vienetams iš „Katalikų leidiniai“ 

  281,88 € – UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis“ (Biotualetų nuoma ,,Miškan“) 

  342 € – A. Sidenica (,,Miškan“ antsiuvai) 

  53,78 € – UAB „Greneira“ (kanceliarinės prekės vasaros stovyklai „Miškan“ pagal Mažeikių 

r. sav. projektą) 

  135,41 € – UAB „Gapijus“ (maisto prekės vasaros stovyklai „Miškan“ pagal Mažeikių r. sav. 

projektą) 

  63,86 – UAB „Gapijus“ (maisto prekės vasaros stovyklai „Miškan“ pagal Mažeikių r. sav. 

projektą) 

  76,51 € – UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis“ (Biotualetų aptarnavimas ,,Miškan“) 

  222,30 € – MB „Sedos puokštė“ (maisto prekės vasaros stovyklai „Miškan“) 

  44,10 € – UAB „Tenda“ (ūkio prekės vasaros stovyklai „Miškan“ pagal Mažeikių r. sav. 

projektą) 

  321,30 € – MB „Sedos puokštė“ (maisto prekės vasaros stovyklai „Miškan“ pagal Mažeikių r. 

sav. projektą) 

  134,59 – UAB „Gapijus“ (maisto prekės Pakutuvėnų žygiui pagal Mažeikių r. sav. projektą) 

  136 € – A. Sidenica (žygio Mažeikiai-Pakutuvėnai antsiuvai) 

  105,21 € – UAB ,,Mažeikių mėsinė“ (maisto prekės Pakutuvėnų žygiui pagal Mažeikių r. sav. 

projektą) 

  561,28 € – MB „Sedos puokštė“ (maisto prekės Pakutuvėnų žygiui pagal Mažeikių r. sav. 

projektą) 

  358,40 € – UAB ,,Montis magia“ (laipiojimo įranga) 

  448,49 € – UAB ,,Skytech.lt“ (multimedija) 

  30,64 € – UAB ,,Kesko Senukai“ (vėliavų kotai Šv. Jurgio draugovei) 

  36,00 € – UAB ,,Baltijos arsenalas“ (katilas Kretingos skautams)  

  254,10 € – IĮ ,,Luxa“ (žvakės Betliejaus taikos ugnies akcijai)  
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  60,00 € –  BTA draudimas (už patalpas Mažeikiuose) 

  48,63 € –  UAB „Gapijus“ (maisto prekės ŽSO linksmavakariui ) 

  200,00 € – MB ,,Amūras“ (katilai ŽSO vienetams, padovanoti per ŽSO linksmavakarį) 

  314,60 € – UAB ,,Step Arc“ (ŽSO lankstinukai) 

  59,30 € – UAB ,,Greneira“ (kanceliarinės prekės linksmavakariui) 

 

GALUTINIS LIKUTIS (2019-12-31 dienai): 2939,98 € 

 

 

9. ŽSO VEIKLOS ATASKAITA 

TIKSLAS – ugdyti organizacijos narius remiantis skautiška ideologija 

ŽSO NARIŲ SKAIČIUS – 279 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS – 0 

PARAMA: 

o 148 kg mėsos gaminių (349,39 € vertės) – UAB „Vigesta“ (ŽSO rekolekcijoms, ŽSO 

mokymų stovyklai, ŽSO vasaros stovyklai ir ŽSO linksmavakariui)  

o 1300 € – Mažeikių r. savivaldybė (projektui ,,Žemaitėjas skautā: Dievou, Tėvynē i artimou“) 

o 300 € – Mažeikių r. savivaldybė (Jaunimo vasaros akademijos dalyvių mokesčiams 

padengti) 

o 47,31 € – B. Gedvigaitė 

o 800 € – Mažeikių r. savivaldybė (Žygiui Mažeikiai – Pakutuvėnai) 

o 1997,61 € – 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio už 2018 m. (VMI) 

o 300,00 € – Mažeikių r. savivaldybė (turistinei laipiojimo įrangai įsigyti) 

 

ŽSO valdyba 


