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Posėdis vyko 2020 m. birželio 18 d. 16.00–17.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Jonas Marcinkus, asociacijos „Baltijos žmogus“ pirmininkas,
Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Laimutė Lapinskienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji
specialistė.
Dalyvavo Tarybos nariai: Inga Dulinskienė, bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“
narė; Mantas Jurgutis, Savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas; Justinas Juškevičius, Kauno
miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas; Gerda Kuzmarskienė, KMS
visuomenės sveikatos biuro direktorė; Nomeda Prevelienė, Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja;
Steputė Račkauskienė, Aleksoto bendruomenės centro pirmininkė; Ernesta Ramusienė, asociacijos
„Santarvės bendruomenė“ pirmininkė; Evelina Revuckaitė, Kauno miesto savivaldybės Strateginio
planavimo, analizės ir programų skyriaus specialistė; Mindaugas Šivickas, Kauno miesto
savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas; Donatas Večerskis, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.
Nedalyvavo Tarybos nariai: dalia Akramienė, Lampėdžių bendruomenės centro
pirmininkė; Brigita Bingelytė, Bendruomenės centro „Petrašiūnai“ narė; Jolanta Kaminskienė, Kauno
pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ pirmininkė; Eglė Daiva Kanikovienė, Kauno Aukštųjų
Šančių bendruomenės centro pirmininkė; Stasė Perlibienė, Kauno Muravos bendruomenės centro
narė; Jūratė Putnienė, KMS Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja; Ramutė
Stanislovaitienė, Kauno Rokų bendruomenės centro narė, Rokų seniūnaitė; Zinaida Streikienė;
Kauno bendruomenės centro „Girsta“ pirmininkė; Rasa Šnapštienė, KMS tarybos narė, mero
pavaduotoja; Rasa Žolynienė.
Bendru sutarimu patvirtinta tokia Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio
darbotvarkė:
1. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo aptarimo
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2. Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos siūlymų Nevyriausybinių organizacijų
tarybai
3. Kiti klausimai
1. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas.
J. Marcinkus paklausė ar visi BOT nariai susipažino ir išsinagrinėjo siųstą Aprašą ir
paprašė E. Revuckaitės trumpai jį pristatyti.
E. Revuckaitė trumpai supažindino su šios programos situacija ir visa vykusia šiais
metais eiga. Ji informavo, kad ministerijos Aprašas ir 2020 m. programa buvo patvirtinta vasario
mėnesį, nes prieš tai buvusi programa galiojo 2017-2019 metais. Šių metų programa buvo patvirtinta
vieniems metams. Ji nesiėmė prognozuoti, bet galvoja, kad turbūt programa bus vykdoma ir toliau.
Informavo, kad maždaug iki kovo mėnesio vidurio iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento
pusės buvo atliekamas auditas, konkrečiai Dainavos ir Šilainių seniūnijose. Kovo 12 d. buvo gautos
išvados ir suformuluota informacija, raštai organizacijoms. Buvo nustatyta tam tikrų neatitikimų dėl
išlaidų. Sakė, kad laukia informacijos iš organizacijų ar jos sutiks gražinti netinkamai panaudotas
lėšas ar ne. Paskutinis atsakymas gautas balandžio 3 d., todėl atsižvelgiant į tai, šiais metais rengiant
Aprašą buvo padaryta tam tikra korekcija, kad organizacijos, kurios yra netinkamai atsiskaičiusios už
praėjusių metų laikotarpį arba yra negrąžinę lėšų, kurios buvo nustatytos kaip netinkamai panaudotos,
negalės dalyvauti kvietimuose teikti paraiškas. E. Revuckaitė pateikė informaciją, kad šiuo metu
dviems organizacijoms dėl jų projektų yra vykdomi teismo procesai. Ji paminėjo, kad karantino
laikotarpiu nuotoliniu būdu vyko diskusijos, derinimai su ministerija, buvo atsižvelgta į tam tikras jų
rekomendacijas. E. Revuckaitė sakė, kad Aprašas yra suderintas su Savivaldybės teisininkais,
kalbininkais, pagal nustatytą tvarką turi būti teikiamas derinti Bendruomeninių organizacijų tarybai
ir pakvietė diskutuoti, jeigu yra pastabų , jas teikti, o pritarus bus organizuojami tolimesni veiksmai,
t. y. administracijos direktorius patvirtins, bus pasirašyta sutartis su ministerija ir bus kvietimai teikti
projektus.
J. Marcinkus paklausė gal kas turi pastabų, pasiūlymų ar papildymų Aprašui.
E. Ranusienė pasiūlė prie Aprašo 4 punkto, papildomu 4.1. punktu įtraukti, kad jeigu iki
kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos, nėra pasibaigę teisminiai procesai dėl valstybės biudžeto
lėšų netinkamo panaudojimo, tokios organizacijos negali teikti paraiškų.
E. Revuckaitė paaiškino, kad tai ir yra parašyta, nes realiai iš priemonės lėšų
nefinansuojami projektai, kurių finansavimo pagal 2017-2019 m. programą neatsiskaitę, tai tas ir
turima mintyje, nes gali būti teisminis, gali būti kitoks statusas, gal jau yra suderintas lėšų grąžinimo
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aktas, tai todėl su teisininkais buvo pasirinktas viduriukas, kad, jei nėra atsiskaitę už 2017-2019 m.
tinkamą projektų įgyvendinimą, tai tiesiog automatiškai organizacija negali teikti paraiškos ir
aplikuoti, ją vertinant kaip rizikingą įstaigą, organizaciją.
J. Marcinkus taip pat paaiškino, kad Apraše mažiausiai dviejose vietose yra paminima
tai, kad jei už ankstesnius vykdomus projektus organizacija neatsiskaitė, tai paraiškos teikti jie negali.
Revuckaitė atkreipė dėmesį į tai, kad šis Aprašas derintas ir su ministerija, tai ji jokių
pastabų, kad kažką pažeistų, nepateikė, o tik pritarė. Šitas Aprašas, kaip sakoma, jau „praėjęs eilę
akių“.
J. Marcinkus sakė, kad nežinojo jog Aprašas derintas su ministerija. Pasiūlė ištaisyti 21
punktą, kadangi trūksta vieno žodžio. Jis sakė, kad posėdyje nėra seniūnų atstovės R. Žolynienės,
kadangi ji atostogauja, todėl į jį kreipėsi grupė seniūnų su prašymu pateikti jų norus ar pageidavimus,
kad ateityje būtų įtraukta ir numatyta Apraše pakeitimai ir jeigu būtų galima pakeistos pačios
procedūros. Seniūnai labai pageidautų, kad organizacijų projektus vertintų ne seniūnijose sudarytos
išplėstinės seniūnaičių sueigos, bet Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos
nepriklausomų ekspertų grupės. J. Marcinkus seniūnus įspėjo, kad greičiausiai tai padaryti nėra
įmanoma, kadangi šis dokumentas yra susijęs ir su Vietos savivaldos įstatymu, ir dar kitais
poįstatyminiais aktais ir tai reikia daryti Respublikos mastu.
E. Revuckaitė sakė, kad kiekvienais metais tos pastabos yra teikiamos, ir lapkričio ar
gruodžio mėnesį vėl buvo teikta, tačiau ministerija neatsižvelgė, tad tiesiog vėl galima inicijuoti šitą
diskusiją sekančiam programavimo etapui ir teikti pastabas. Ji minėjo, kad tikriausiai ministerijos yra
tokia tendencija, kad bendruomenėje būtų atrenkami patys svarbiausi projektai ir manoma, kad pati
bendruomenė, seniūnaičiai žino gyventojų poreikius ir gali tą įvertinti. Bendruomeninių organizacijų
taryba gali inicijuoti, jei yra kažkoks seniūnų prašymas.
J. Marcinkus pritarė E. Revuckaitės nuomonei. Jis sakė, kad yra dar vienas seniūnų
prašymas. Aprašo tai neliečia, bet liečia veiksmus, kurie seka iš to Aprašo Savivaldybės
administracijos direktoriui skyrus finansavimą konkrečioms organizacijoms. Pernai Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka paskirti seniūnai ir seniūnijų darbuotojai
kontroliuoti ir vykdyti tam tikras projektų procedūras, pačių paraiškų teikimo eigoje, jų derinimo ir
kt., seniūnų manymu, seniūnijoms yra per daug sudėtinga, nes jie neturi nei finansinį išsilavinimą
turinčių darbuotojų, nei konkrečiai įsigilinusių į pačius projektus ir kt. J. Marcinkus pageidavo, jeigu
būtų galima, atsižvelgti į tai ruošiant Administracijos direktoriaus įsakymą, jeigu galima seniūnijoms
neskirti tų užduočių, kurios yra susijusios su projektų finansinės dalies derinimu, nes iš tikrųjų jiems
sudėtinga.
E. Revuckaitė sakė, kad seniūnijoms buvo nurodyti kontaktiniai asmenys iš Finansų ir
ekonomikos ir Centrinio apskaitos skyrių, su kuriais galima konsultuotis. Seniūnai valdo savo
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seniūnijų biudžetą, susitvarko su sąskaitomis, apmoka už paslaugas ir t.t. Jos nuomone, seniūnai
tikriausiai turėtų patys kreiptis į Administracijos direktorių ir derinti.
M. Jurgutis kalbėjo, kad jam keista tokia seniūnijų pozicija, nes Savivaldybės padaliniai
konkrečioje teritorijoje yra seniūnijos ir, kad tai yra viešų pinigų naudojimas ir iš to nereikia daryti
sudėtingų dalykų, nes tai yra kasdienis darbas, kuris turi būti atliktas gerai ir laiku. Jeigu seniūnai turi
ką pasakyti, tai gali ateiti ir pasakyti.
E. Revuckaitė priminė, kad ne šitos tarybos kompetencija svarstyti seniūnų funkcijas,
tam yra Savivaldybės administracija ir jos pasirinkimas kaip kam sudėlioti atsakomybes. Ji pakvietė
balsuoti dėl pritarimo Aprašui, nes ilgokai užsitęsė visi procesai, derinimai, po to bus teikiama
direktoriui tvirtinimui, pasirašoma sutartis ir visi informuojami apie paskelbtus kvietimus.
J. Marcinkus. Pastabų ar pasiūlymų Aprašui daugiau nėra, ar galim bendru sutarimu
pritarti Aprašui su kai kuriais pakeitimais.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA. Pritarti „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas“ projektui su pastabomis,
21 punkte po žodžio „veiklas“ įrašant žodį „ viešina“ ir teikti jį pasirašyti Savivaldybės
administracijos direktoriui.
2. SVARSTYTA. Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos siūlymų Nevyriausybinių
organizacijų tarybai.
J. Marcinkus. Praėjusiame BOT posėdyje buvo nuspręsta, kad Tarybos nariai pagalvos
ir išsiaiškins savo atstovaujamose seniūnijose esančių bendruomeninių organizacijų lūkesčius,
paslaugų poreikius, problemas ir pateiks Tarybos sekretorei, dar be tų prašymų, kuriuos BOT pateikė
NVO tarybai, apsvarstymui. Niekas jokių prašymų nepateikė.
NUTARTA. Konstatuoti, kad Bendruomeninių organizacijų tarybos nariai nepateikė
jokių siūlymų apsvarstymui NVO taryboje.

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
S. Račkauskienė domėjosi Dėl Aleksoto seniūnijos seniūno išrinkimo. Jai buvo
paaiškinta, kad procedūros užtrunka.
M. Jurgutis domėjosi apie projekto eigą ir skirtas sumas. Jis informuotas, kad Kauno
miestui bendrai skirta 205 tūkst. 402 Eur., iš jų seniūnijoms šiems kalendoriniams metams
paskirstoma 200 tūkst. Eur. Tikimąsi liepos mėnesį paskelbti kvietimus, po to pagal nustatytus
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terminus 1 mėnuo paraiškų teikimui, per rugpjūčio mėnesį projektų įvertinimai, ir tada lieka jų
įgyvendinimas.

Posėdžio pirmininkas

Jonas Marcinkus

Posėdžio sekretorė

Laimutė Lapinskienė

