
Visuotinis Skriaudžių kaimo 
bendruomenės narių susirinkimas 

2012 m. balandžio 25 d., Skriaudžiai  

Laikas: 19.00 val.,  

Vieta: Skriaudžių laisvalaikio salė 

 

Kvorumą sudaro ne mažiau 38 dalyvaujantys bendruomenės nariai. 



DARBOTVARKĖ 

1.  Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 
2. Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 
3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo. 
4.  Dėl naujų narių priėmimo.  
5. Dėl nario mokesčio VVG (V. Naudžiūtė) 
6. Dėl pritarimo vietos projektui „Visuomeninės paskirties pastato Prienų r. Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato remontas“ pagal LEADER 
metodą (R. Liagienė). 
7. Dėl pritarimo Skriaudžių kaimo bendruomenės narystei atviroje struktūroje „Kaimo 
tinklas“. (V. Naudžiūtė). 
8. Dėl pasiūlymų Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų panaudojimui 
ir atstovo į vietos bendruomenių tarybą paskyrimo; (V. Naudžiūtė). 
9. Dėl finansinės ataskaitos už 2012-01-17 – 2012-03-21 laikotarpį. (L. Grėbliauskaitė) 
10. Dėl Skriaudžių kaimo bendruomenės įstatų keitimo: narių informavimo būdai, buveinės 
adresas kt. (A.Ulevičiūtė) 
11. Dėl einamųjų klausimų: 
 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paskyrimo Skriaudžių kaimo bendruomenei (R. 

Gervė) 
 bendruomenės narių išvykos (V.Naudžiūtė)  
 bendruomenės dalyvavimo akcijoje  DAROM - 2012 (V.Naudžiūtė) 
 akcijos  „Žemės valanda“. (V.Naudžiūtė) 

 



Eil Nr. Pavardė, vardas 

1 Baltrušaitis Vitas 

2 Dambrauskas Aurimas 

3 Gineika Gintautas 

4 Gineikienė Jurgita 

5 Grybas Sigitas 

6 Grybienė Reda 

7 Kairaitis Egidijus 

8 Kairaitis Marius 

9 Kazakevičienė Elvyra 

10 Keršienė Gitana 

11 Kubilienė Marytė - Linutė 

12 Orinas Dainius 

13 Simokaitienė Aldona 

14 Starkus Darius  

Dėl naujų narių priėmimo 



Vietos veiklos grupė (VVG) – visuomeninė organizacija, įkurta siekiant įgyvendinti 
LEADER principus. 

 

Prienų rajono VVG veiklos tikslai: 

- telkti suinteresuotų 1. vietos valdžios, 2. verslo,  

3. nevyriausybinių ir kt. įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių 

sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; 

- ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, 

kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti 

Prienų r. savivaldybės kaimo vietovių plėtrai; 

- skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, 

švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse. 

Kas tai yra VVG? 



Prienų r.  VVG  
(įsteigta 2007 07 30) 



LEADER  - pranc. termino „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” 
(veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių 
santrauka.  

Programos tikslas - kaimo plėtra, skatinant vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros dalyvių 
partnerystę. Programa siekiama padėti kaimo gyventojams kelti jų gyvenamosios vietovės 
gyvenimo kokybę bei ekonominę gerovę, įgyvendinant integruotas kaimo plėtros 
strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos vientisumo principu. 

Programos uždaviniai: 

 skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios 
atstovus; 

 telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu; 

 rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais būdais ir 
metodais tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. 

LEADER programa 



Dėl pritarimo vietos projektui „Visuomeninės paskirties 
pastato Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato remontas“ pagal 
LEADER metodą (R. Liagienė). 



Lietuvos kaimo tinklas yra atvira struktūra, todėl dalyvauti LKT 
veikloje kviečiamos visos su KPP įgyvendinimu susijusios ir 
(arba) kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros 
prisidedančios NVO, kaimo bendruomenės, vietos veiklos 
grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios 
organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos.  

 
Narystė Tinkle savanoriška ir neatlygintina, grindžiama 
horizontaliu ir vertikaliu bendradarbiavimu, narių lygybe, jų 
reprezentatyviu atstovavimu.  

Lietuvos kaimo tinklas 



Pagal priemonę "Nacionalinis kaimo tinklas" galima gauti 

finansavimą: 

- gerosios žemės ūkio ir kaimo plėtros patirties 

dalijimuisi,  

- informacinių renginių organizavimui, 

- bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui, 

- dalyvavimui kaimo plėtros renginiuose užsienyje,  

- įgūdžių gilinimui. 



Programos paskirtis – skatinti vietos bendruomenių 
savivaldą ir savarankiškumą, sudarant galimybes vietos 
bendruomenėms spręsti joms aktualius klausimus ir 
tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius. 

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 
PROGRAMA 



Vietos bendruomenė – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos 
gyventojai, jų atstovai (seniūnaičiai), šioje teritorijoje 
veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės 
bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės 
organizacijos.  

 

VIETOS BENDRUOMENĖ 



 6.1. bus nustatytos ir praktiškai išbandytos sprendimų dėl lėšų priėmimo 
procedūros; 
 

 6.2.  bus suteikta daugiau atsakomybės ir galimybių imtis iniciatyvos vietos 
bendruomenėms; 
 

 6.3. bus padidintas vietos bendruomenių narių domėjimasis viešaisiais savo 
bendruomenių reikalais; 
 

 6.4. bus sustiprinti vietos bendruomenėse veikiančių organizacijų ir įstaigų 
ryšiai sprendžiant visai bendruomenei svarbius klausimus; 
 

 6.5. sprendimų priėmimo vietos bendruomenėse modelis taps geru pavyzdžiu 
ir formuos gerąją praktiką įtraukti vietos bendruomenių atstovus į sprendimų 
priėmimo procesus kitose viešosios politikos srityse, tiesiogiai darančiose įtaką 
vietos bendruomenių gyvenimui; 
 

 6.6. sėkmingi sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo vietos bendruomenėse 
pavyzdžiai sustiprins valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasitikėjimą 
vietos bendruomenių galimybėmis prisiimti daugiau atsakomybės tenkinant 
viešuosius bendruomenių poreikius;  

LAUKIAMI PROGRAMOS REZULTATAI: 



Sėkmingai įgyvendinus šią programą, ji gali būti tęsiama 
2013–2015 metais ir finansuojama iš Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų dalies, kurią sudarys gyventojų, 
nepervedusių iki 2 procentų sumokėto pajamų mokesčio 
įstatymo nustatyta tvarka, lėšos.    

 



VBT sudaroma iš: 

pavienių vietos bendruomenės narių,  

vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių),  

 teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių 
bendruomenių ir bendrijų atstovų,  

vietos bendruomenės gyventojų  poreikius tenkinančių 
nevyriausybinių organizacijų,  

valstybės ir savivaldybės institucijų  ir įstaigų atstovų. 

 
Pavieniai vietos bendruomenės nariai, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių 

nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai negali 
sudaryti daugiau nei 1/3 VBT narių.  

 

VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ  
SUDARYMAS IR VEIKLA 



VBT, pasitarusi su vietos bendruomene, priima sprendimus dėl finansuotinų 
veiklų ir teikia juos seniūnui. 

 

Tinkamomis finansuoti laikomos VBT sprendimu patvirtintos veiklos, 
tenkinančios vietos bendruomenių viešuosius poreikius, t.y. socialiniai 
projektai, skirti labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir 
grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumas, kultūrinė ir švietėjiška veikla, viešųjų 
erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas, sporto ir sveikatinimo veikla, 
bendruomeninės veiklos organizavimas ir kitos, vietos bendruomenės 
gyvenimo kokybę gerinančios, veiklos 



5000 Lt. – seniūnijai 

 

Kiek organizacijų?  

 

Pasiūlymai dėl galimo lėšų panaudojimo... 

 

Pasiūlymai dėl atstovo 

Preliminarūs skaičiai 



Skriaudžių kaimo bendruomenės 

Visuotinis narių susirinkimas 

FINANSINĖ ATASKAITA 
 

2012-01-17 – 2012-03-21 

Parengė: Loreta Grėbliauskaitė 

2012-03-21, Skriaudžiai 



Nario mokestis, 2012 m.  

Narių skaičius: 
 74 (nariai iki 2012-03-21 ) 
 16 (kandidatai iki 2012-03-21) 
 90 (narių iš viso 2012-03-21) 

 

 

Nario mokesčio dydis – 20.00 Lt/metams 
Viso turėtų būti surinkta: 90 x 20.00 Lt. = 1800 Lt. 
Yra surinkta 2012-03-21 : 700,00 Lt. (35) 

 



Patirtos išlaidos 2012 m.  

45,50 Lt. - Gėlės Veiverių seniūnijos šviesuolių konkurso 

„Via Vera“ Skriaudžių kaimo nominantams. 

 

42,60 Lt. - rėmeliai, gėlės Skriaudžių kaimo jubiliatų 

pagerbimui. 



Numatomos išlaidos 

-92,00 Lt – Bendruomenės įstatų perregistravimas 

-20,00 Lt – 2 valdybos narių iš pirmos kadencijos  

registravimas. 

-80,00 Lt – 4 naujųjų valdybos narių registravimas. 

- 100,00 Lt – nario mokestis VVG už 2011 ir 2012 

Viso: 292,00 Lt 



Pinigų likutis 

Surinkta : 700,00 Lt 

   -45,50 Lt – gėlės 

   -42,60 Lt – rėmeliai 

   -192,00 Lt – registrų centras 

-100,00 Lt – mokestis VVG 

 

Likutis: 319,90 Lt. 



Kam galime skirti surinktą nario 

mokestį? 

Kultūros renginių rėmimui? 

Kokio dydžio sumas? 

Kam? 

 

Sporto reikmenų įsigijimui? (pvz. Teniso stalas, 

biliardo stalas?) 



Pvz.: 

A. Maršrutas: Kernavė, Trakai, Vilniaus apylinkės ir pan.  

B. Maršrutas: Platelių ežeras, Militarizmo muziejus, 
Barstyčių akmuo, Mosėdžio akmenų muziejus ir pan. 

C. Maršrutas: Ventės Ragas, Kretinga (Tiškevičių rūmai), 
Pajūris ir pan. 

D. Baidarių žygis. 

Bendruomenės narių išvyka 

ANKETA: 

Maršrutas, trukmė, laikas, kaštai?   



DAROM – 2012 
2012 m. balandžio 21 d. 

1. Prisijungimas (norinčiųjų registracija) 

 

2. Pasiūlymai dėl tvarkytinų teritorijų? 

 

3. Susitikimo vieta, valanda, laikas? (20 d., 21 d.) 

 



Akcija 


