
 

 

       

      

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

KAUNO MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021 09-07   Nr. B28-1 

 
Kaunas 

 

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 7 d. 16.00–16.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Marcinkus, Bendruomeninių organizacijų tarybos 

pirmininkas, asociacijos „Baltijos žmogus“ pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Laimutė Lapinskienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji 

specialistė. 

Dalyvauja Tarybos nariai: Dalia Akramienė, Lampėdžių bendruomenės centro 

pirmininkė; Eglė Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Inga 

Dulinskienė, bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ narė; Mantas Jurgutis, Savivaldybės mero 

pavaduotojas; Justinas Juškevičius, Kauno miesto savivaldybės Plėtros programų ir investicijų 

skyriaus vyriausiasis specialistas; Eglė Daiva Kanikovienė, Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės 

centro pirmininkė; Nomeda Prevelienė, KMS Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja; Steputė 

Račkauskienė, Aleksoto bendruomenės centro pirmininkė; Ernesta Ranusienė, asociacijos „Santarvės 

bendruomenė“ pirmininkė; Ramutė Stanislovaitienė, Kauno Rokų bendruomenės centro narė, Rokų 

seniūnaitė; Mindaugas Šivickas, Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas. 

Kviestieji asmenys: Greta Jorudaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų 

valdymo skyriaus specialistė; Skaidrė Kareniauskaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų 

valdymo skyriaus specialistė. 

 

J. Marcinkus pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiteiravo ar visi jai pritaria. 

Pritarta bendru sutarimu tokiai Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio 

darbotvarkei: 

1. Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomąjį modelį.  

2. Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos plano  

3. Kiti klausimai. 
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1. SVARSTYTA. Kvietimo teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomasis modelis.  

Klausimo svarstyme dalyvavo Greta Jorudaitė ir Skaidrė Kareniauskaitė, Strateginio 

planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistės. 

J. Marcinkus informavo, kad kol kas nėra kvorumo, bet tikimąsi, kad jis bus ir paprašė 

Strateginio planavimo skyriaus specialisčių pateikti informaciją dėl pirmo darbotvarkės klausimo 

„Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomąjį modelį“ vykdymo eigą, procesus ir perspektyvas. 

G. Jorudaitė informavo kokie procesai vyksta su bendruomenių programa, kad liepos 

mėnesį buvo pasirašyta su SPPD sutartis, ji sakė, kad užtruko derinimas su Priemonės konsultantu, 

pačia ministerija, nepilnai prieš mėnesį buvo išrinktas ministerijos priemonės konsultantas „Nicas su 

partneriais“. Informavo, kad šiemet yra naujovė – Priemonės konsultantas konsultuoja pareiškėjus ir 

atlieka formalių įvertinimo kriterijų vertinimą, kad yra paskelbtas paraiškų priėmimas iki rugsėjo 15 

dienos. Pagal planą ir pagal aprašą per 2 dienas priemonės konsultantas turėtų perduoti Savivaldybei 

visas paraiškas ir per 4 dienas nuo paraiškų pateikimo paskutinės dienos įvertinti formaliuosius 

kriterijus. Priemonės konsultantui įvertinus formaliuosius kriterijus bus organizuojamas Vertinimo 

komisijos posėdis. Komisija vertins paraiškas ir spręs dėl projektų finansavimo. Planuojama, kad 

spalio 15 d. bus pabaigti visų paraiškų vertinimai. 

D. Akramienė klausė nuo kada paraiškoje galima planuoti veiklas, nes spalio 15 d. bus 

baigtos vertinti paraiškos. Ar spalio 16 d. jau galimos veiklos ar dar negalimos, ar tik nuo lapkričio  

1 d. galimos? 

G. Jorudaitė paaiškino, kad pagal viską dar turėtų būti Administracijos direktoriaus 

įsakymas dėl finansuojamų paraiškų ir sudarytos sutartys. Sutartis sudarinės seniūnai, dabar dar sunku 

pasakyti, bet greičiausiai veiklas reikėtų planuotis nuo lapkričio mėnesio. Ji sakė, kad be ministerijos 

žinios nieko negalėjome vykdyti, todėl dabar ir yra tokia situacija. 

J. Marcinkus. Informuoju, kad kvorumas yra ir galėsime priimti sprendimus. Aš 

skambinau ir kalbėjau su daugelio bendruomenių pirmininkais, kuriems pateikiau 2 klausimus – ar 

jie dalyvaus Programoje ir ar į mūsų posėdį reikia kviesti Ramūną Navicką, kuris vadovauja 

asociacijai laimėjusiai projektų vertinimo konkursą. Apie 50 proc. bendruomeninių organizacijų, bent 

jau kol kas pareiškė, kad šiemet nedalyvaus veiklos stiprinimo programoje. Priežastys yra aiškios: 

labai daug neaiškumų, palikta labai mažai laiko, bendruomenių pirmininkai nėra užtikrinti, kad 

pavyks įgyvendinti tas veiklas pagal kurias bus rašomi projektai. Pasinaudodamas proga, prašau 

seniūnijų bendruomenių atstovus dar kartą paskambinti ar gyvai susitikti su bendruomenėmis, 
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situacija nėra tokia neapibrėžta kaip atrodo iš tikrųjų, jeigu kam trūksta informacijos kreipkitės į 

savivaldybės specialistes, jos tikrai padės, arba į konsultantus, kurių telefonų numeriai nurodyti 

visuose laiškuose, Savivaldybės internetiniame puslapyje, tad informacijos tikrai pakanka. Rugsėjo   

8 d. organizuojamas nuotolinis posėdis, kviečiu registruotis, prisijungti ir dalyvauti. Projektų 

pateikimui liko savaitė, bet per tą savaitę galima suspėti gerai paruošti ir pateikti projektą, tuo labiau, 

kad reikalavimai ir finansuojamos veiklos analogiškos jau kelinti metai iš eilės. Reikėtų vykdyti 

apibrėžtas veiklas, kurias įmanoma įvykdyti per užsibrėžtą laiką ir netraukti, vengti masinių renginių, 

nes niekas nežino kokia bus situacija su viruso plitimu ir kokie bus apribojimai. 

E. Andriuškienė irgi pakvietė perduoti informaciją bendruomenėms, kad situacija dėl 

viruso yra sudėtinga ir niekas nežino kaip bus ateityje, kokie bus ribojimai ir pan., tad irgi siūlė 

apsiriboti veiklomis, kurias įmanoma įvykdyti ir vengti masinių renginių, nes ir dabar yra ribojamas 

žmonių skaičius renginiuose, o vėliau gali reikėti ir daugiau visokių leidimų, suderinimų ir t.t. ir 

projektai gali likti neįgyvendinti. Ji sakė, kad Savivaldybė yra pasirengusi konsultacijoms visais 

klausimais. 

NUTARTA:  

1. Konstatuoti, kad Bendruomeninių organizacijų taryba susipažino ir išklausė 

pateiktą informaciją dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomąjį modelį.  

2. Prašyti BOT narių (seniūnijų bendruomenių atstovų) dar kartą kreiptis į 

bendruomenes, kviečiant jas dalyvauti Priemonėje ir aktyviai teikti projektus. 

 

2. SVARSTYTA. Bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos plano 

projektas. 

J. Marcinkus informavo, kad dar balandžio mėnesį buvo parengtas ir visiems BOT 

nariams išsiųstas Bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos plano projektas ir buvo 

prašoma teikti jam siūlymus ir pastabas. Siūlymų ir pastabų nebuvo gauta. Kadangi posėdžiai dėl 

Covid situacijos nevyko, paklausė ar šiuo metu kas nors turi kokių pastabų ar siūlymų. Niekas 

pasiūlymų nepateikė. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUTARTA. Pritarti ir tvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių 

organizacijų tarybos 2021 m. veiklos planą (pridedama). 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
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J. Marcinkus informavo, kad reikėtų apsispręsti dėl preliminarios kito posėdžio datos ir 

paminėjo, kad posėdį būtų galima kviesti nuo gruodžio mėnesio pradžios iki jo vidurio. Vienas iš 

klausimų būtų priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aptarimas. 

M. Jurgutis palinkėjo būti visiems sveikiems, pasidžiaugė žmonių sąmoningumu dėl 

skiepijimosi ir paprašė dar paraginti, pakviesti bei patarti skiepytis kas dar to nėra padaręs. Taip pat 

informavo, kad jau pradedamas kitų metų biudžeto planavimas, kad rengiamas miesto strateginis 

2023-2030 metų planas, kuris yra pagrindinis miesto dokumentas ir pakvietė, kai tik bus pateiktas 

visuomenei viešai svarstyti, aktyviai dalyvauti jo svarstyme. 

S. Račkauskienė pakvietė rugsėjo 19 d. dalyvauti 21 Aleksoto šventėje, kuri vyks 

Botanikos sode. 

 

Posėdžio pirmininkas  Jonas Marcinkus 

Posėdžio sekretorė  Laimutė Lapinskienė 

 


