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TIKSLAS

Apžvelgti 2015 metais planuotą 

VAS veiklą ir jos vykdymo rezultatus



ĮVADAS

• 2015-01-20   VAS valdyba patvirtino skyriaus 2015 m.  

veiklos planą

• 2014-11-29   LKKSS VAS visuotiniame narių 

susirinkime išrinkta valdyba

• VAS valdybos pasiskirstymas pareigomis:

Pirmininkas - V. Kibartas 

Pavaduotojas - A. Vareikis

Atsakingas už informacinę sklaidą - M. Abaravičius

Sekretorius - V. Kirvaitis

Iždininkas - Z. Polinauskas (S. Stelmokas)   



PAGRINDINĖS LKKSS VAS VALDYBOS 
VEIKLOS KRYPTYS 2015 METAIS

• Siekti VAS valdybos, būrių ir aktyvo struktūros 

efektyvumo

• Siekti VAS narių skaičiaus augimo

• Didinti  LKKSS VAS autoritetą tarp LKKSS narių ir 

kitų visuomeninių organizacijų

• Siekti  pastovaus  bendradarbiavimo su Lietuvos 

kariuomene



PASIRINKTŲ VEIKLOS KRYPČIŲ DARBAI

• Vykdyti konkrečius darbus, matomus 
LKKSS ir Vilniaus visuomeniniame 
gyvenime

• Didinti VAS biudžetą

• Remti narius moraliai ir materialiai

• Ugdyti pasididžiavimą būti LKKSS VAS 
nariu

• Bendradarbiauti, vadovaujantis 2014-
04-04 VAS pasirašyta sutartimi su LK 
Sausumos pajėgomis

• Gauti konkrečią LK paramą VAS narių 
kariniam rengimui ir įgūdžių palaikymui

• Raginti buvusius VAS narius sugrįžti į LKKSS 
narių gretas

• Skatinti apdovanotuosius LKKS medaliu 
asmenis tapti VAS nariais

• Kviesti 1990-1991 metų bendražygius tapti 
VAS nariais

• Ieškoti bendraminčių ir raginti juos tapti 
VAS nariais-rėmėjais

• Būryje formuoti aktyvą (būrio vadas, 
pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, 
skyrininkai ir pa.)

• 30, ir daugiau narių, turinčiuose 
būriuose formuoti lengviau valdomus 
skyrius/grandis

• Formuoti naujus, mažesnius, 15-20 
narių VAS būrius

• Į VAS aktyvo grupes įtraukti  
energingiausius skyriaus narius

• VAS veikloje raginti dalyvauti kuo 
daugiau narių

1. Siekti VAS 
valdybos , būrių ir 
aktyvo struktūros 

efektyvumo

2. Siekti VAS narių 
skaičiaus augimo

3. Didinti LKKSS VAS 
autoritetą tarp 

LKKSS narių ir kitų 
visuomeninių 
organizacijų

4. Siekti pastovaus 
bendradarbevimo

su Lietuvos 
kariuomene 



PAGRINDINĖS LKKSS VAS VALDYBOS 
VEIKLOS KRYPTYS 2015 M.

1. Siekti VAS valdybos, būrių ir aktyvo 
struktūros efektyvumo:

• Būriuose formuoti aktyvą (būrio vadas, pavaduotojas, 
sekretorius, iždininkas, skyrininkai ir pan.)

• 30, ir daugiau narių, turinčiuose būriuose formuoti 
lengviau valdomus skyrius/grandis

• Formuoti naujus, mažesnius, 15-20 narių VAS būrius

• Į VAS aktyvo grupes įtraukti energingiausius skyriaus 
narius

• VAS veikloje raginti dalyvauti kuo daugiau narių



LKKSS VAS VALDYBOS IR AKTYVO 

2015-2016 METŲ STRUKTŪRA 

Valdybos pirmininkas
VAS atstovai 

LKKSS valdyboje
Revizijos 
komisija 

Garbės teismas
Valdybos pirmininko 

pavaduotojas

Atsakingas už 
informacijos sklaidą

Iždininkas Sekretorius
Būrių vadai

VAS aktyvo 
grupės

AT Apsaugos  
skyriaus būrys

Geležinio 
vilko būrys

KAM 
būrys 

KASP 8R DKA 
būrys

KASP 8R karių 
savanorių būrys

KASP štabo 
būrys

Šaulių 
būrys 

Karininkų kursų 
klubo būrys

Pasieniečių būrys Visuomeninių 
organizacijų būrys

Karinio rengimo ir 
įgūdžių palaikymo

VAS leidinių ir
straipsnių
rengimo

Istorinės atminties 
išsaugojimo ir 
pėsčiųjų žygių

Veiklos informacinės 
sklaidos ir foto/video 

įamžinimo

Dokumentų 
archyvuose paieškos 

ir apdovanojimų 
teikimo

VAS sklypo Liepynės 
kapinėse priežiūros

Pilietinių akcijų 
organizavimo ir 

dalyvavimo

Saviveiklos ir 
kultūrinės veiklos



VAS AKTYVO GRUPĖS

Veiklos grupė Nariai
Dokumentų archyvuose paieškos ir 

apdovanojimų teikimo

Dilys Vytautas;  Krušnauskas Antanas Juozas

Istorinės atminties išsaugojimo ir pėsčiųjų

žygių

Gudelis Dainius;  Juodka Jonas;  Mikalauskas 

Vytautas;   Seniutis Rolandas;     Šareika Vytas

Kovinio rengimo ir įgūdžių palaikymo Daugirdas Albertas;      Stražnickas Skirmantas

Šareika Vytas;              Virvičius Petras

Pilietinių akcijų organizavimo ir 

dalyvavimo

Genzbigelis Gasparas; Butkauskas Dalius

Juškevičius Gediminas

Saviveiklos ir kultūrinės veiklos Andrišėnas Gintautas;   Indriūnas Algimantas

Lapinskas Vytas;           Šerelis Valerijus

VAS leidinių ir straipsnių rengimo Jakštys Gintautas;         Jankauskas Zigfridas

Račkauskas Vytautas

VAS sklypo Liepynės kapinėse priežiūros Čeburnis Rimantas;       Juškevičius Gediminas

Laucius Giedrutis;          Markauskas Antanas

Veiklos informacinės sklaidos ir foto/video 

įamžinimo 

Čiras Arturas;                 Šniras Gintautas

Šklenskas Alfredas



PAGRINDINĖS LKKSS VAS VALDYBOS 
VEIKLOS KRYPTYS 2015 M.

2. Siekti VAS narių skaičiaus augimo:

• Raginti buvusius VAS narius sugrįžti į LKKSS narių gretas

• Skatinti apdovanotuosius LKKS medaliu asmenis tapti 

VAS nariais

• Kviesti 1990-1991 metų bendražygius tapti VAS nariais

• Ieškoti bendraminčių ir raginti juos tapti VAS nariais-

rėmėjais



• Iš viso per 2015 m. skyrius pasipildė 6 nariais.

– Gintautas Andrišėnas (nariu-rėmėju), KASP 8R KS būrys

– Marijus Bizevičius, KAM būrys 

– Sergėjus Makejevas, ATAS būrys

– Algirdas Meškauskas, KAM būrys

– Vidmantas Povilionis, Visuomeninių organizacijų būrys

– Gediminas Tolvaiša, Pasieniečių būrys 

SIEKTI VAS NARIŲ SKAIČIAUS AUGIMO



• Per 2016 m. sausio mėn. skyrius pasipildė 7
nariais.

– LKKSS valdyba 7 ukrainiečiams suteikė Garbės narių 
vardus, įteikė pažymėjimus ir ženklus (J. Dykijus, J. 
Katričius, R. Michejenka, J. Nikolenka, M. Poliščiukas, V. 
Priadko, O. Snižko)

– Visi ukrainiečiai įrašyti į LKKSS VAS narių sąrašus

– VAS valdybos sprendimu visi ukrainiečiai paskirti į ATAS 
būrį

SIEKTI VAS NARIŲ SKAIČIAUS AUGIMO



• Iš viso per 2015 m. skyrius neteko 9 narių

– Arturas Andriušaitis (prašymu), KAM būrys 

– Albertas Daugirdas (prašymu), KASP štabo būrys

– Aleksiejus Gaiževskis (prašymu), Geležinio vilko būrys

– Gediminas Jurčiukonis (mirė), KASP štabo būrys

– Pranas Kasteckas (prašymu), Geležinio vilko būrys 

– Algirdas Meškauskas (mirė), KAM būrys

– Eugenijus Miliauskas (mirė), KAM būrys

– Kostas Rėza (mirė), Visuomeninių org. būrys

– Kazimieras Gediminas Ruzgys (mirė), Visuomeninių org. būrys

• Iš LKKSS narių-rėmėjų už 2014 m. nario-rėmėjo mokesčio 
nesumokėjimą pašalintas Jurijus Šuvalovas, Pasieniečių būrys

SIEKTI VAS NARIŲ SKAIČIAUS AUGIMO



• Per 2016 m. sausio mėn. skyrius neteko 9 narių
– Guzevičius S. (ATAS būrys), Šaulys A. (Pasieniečių būrys), 

Valatkevičius G. (KASP štabo būrys) ir Valatkevičius R. 
(KASP štabo būrys) – dėl nario mokesčio nesumokėjimo 
už du metus (2014-2015 m.). 

– Česūnas R. (Pasieniečių būrys) ir Štutas G. (KASP 8R KS 
būrys) - dėl metinio nario-rėmėjo mokesčio (19 eurų) 
nesumokėjimą (2015 m.). 

– Jazerskas Č., Jazerskas V., Vidzickas G. (visi Geležinio vilko 
būrys) - prašymu. 

• 2016 m. VAS sąraše liko 2 nariai-rėmėjai

SIEKTI VAS NARIŲ SKAIČIAUS AUGIMO



NARIŲ SKAIČIAUS POKYČIAI 
1994 – 2015 – 2016 m. sausis 
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NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL BŪRIUS
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PAGRINDINĖS LKKSS VAS VALDYBOS 
VEIKLOS KRYPTYS 2015 M.

3. Didinti  LKKSS VAS autoritetą  tarp LKKSS 

narių ir kitų visuomeninių organizacijų:

• Vykdyti konkrečius darbus, matomus LKKSS ir 

Vilniaus visuomeniniame gyvenime

• Didinti VAS biudžetą

• Remti narius moraliai ir materialiai

• Ugdyti pasididžiavimą būti LKKSS VAS nariu



• Teikimas VAS narius apdovanoti LKKS ir Sausio 13 

atminimo medaliais

• VAS internetinės svetainės palaikymas

• Tęsiamas rašymas VAS istorijos

• Susitikimai su KAM ministru, LR Seimo nariais

VYKDYTI KONKREČIUS DARBUS, MATOMUS LKKSS 

IR VILNIAUS VISUOMENINIAME GYVENIME

• Piketai (dėl Žaliojo tilto skulptūrų; už privalomosios KT 

atstatymą)

• Viešos rikiuotės valstybės ir kitų švenčių progomis

• Kovo 11-osios žygiavimas Gedimino prospektu

• Rėmimas Ukrainos kovotojų

• Knygų dovanojimas Vilnijos mokykloms



VAS NARIŲ AKTYVUMAS

• Užduotis vykdė atskiri būriai (kapinių sklypo 

paminklo ir jo aplinkos priežiūra)

• VAS veikloje (bent viename renginyje per metus) 

dalyvavo apie 130-150 narių

• Reguliariai (du ir daugiau kartų) VAS veikloje 

dalyvavo (bent ateidavo) apie 80-90 narių

• VAS aktyvo šerdis – 30-40 narių



SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (1/7)

• sausio 1 d. – rikiuotė pakeliant Lietuvos vėliavą Gedimino pilies 

bokšte.

• sausio 10 d. – dalyvavimas tradiciniame tarptautiniame pagarbos 

bėgime „Gyvybės ir mirties keliu", skirtame žuvusiems Lietuvos 

Laisvės gynėjams atminti.

• sausio 12 d. – dalyvavimas Gynėjų susitikime (konferencijoje) LR 

Seime.

• sausio 13 d. – gėlių padėjimas ant  Sausio 13-osios aukų kapų. 

• sausio 17 d. – dalyvavimas KASP įkūrimo metinių rikiuotėje prie LR 

Seimo.

• sausio 24 d. – dalyvavimas LKKSS pakartotiniame visuotiniame narių 

susirinkime 

• vasario 16 d. – Valstybės atkūrimo dieną dalyvauta rikiuotėje su VAS 

vėliava.



• vasario 21 d. dalyvauta „Protėvių valdovų ir partizanų 

kovų keliais“ pėsčiųjų žygyje  Marijampolėje.

• vasario 25 d. susitikimas su LK vadu

• kovo 6 d. grupė Vilniaus Žvėryno gimnazijos moksleivių 

buvo supažindinta su LK atkūrimo aplinkybėmis.

• kovo 7 d. dalyvauta „Kovo 11-osios pėsčiųjų žygyje“ 

Kaune

• kovo 10 d. VAS atstovai LKA kvietimu dalyvavo 

tradiciniame renginyje ant „Stalo“ kalno. 

SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (2/7)



• Kovo 11 d. dalyvauta paminint Valstybės nepriklausomybės 

atkūrimo dieną rikiuotėje su VAS vėliava, eisenoje Gedimino 

prospektu.

• Kovo 11 d. proga padėtas gėlių krepšelis Liepynės kapinėse 

prie paminklo ,,Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams 

savanoriams“.

• kovo 19 d. vyko piketas prie LR Seimo rūmų. Tikslas – siekti, 

kad LR Seimo nariai balsuotų už privalomosios karo tarnybos 

atstatymą

• balandžio 2 d. VAS valdybos nariai susitiko su SP štabo 

viršininku ir kitais štabo kariais. Apžvelgtas bendradarbiavimas 

ir aptartos naujos sutarties pasirašymo galimybes. 

SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (3/7)



SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (4/7)

• balandžio 10 d. įvyko antrasis VAS Kovinio vieneto narių 

susirinkimas. Po susirinkimo nariai atliko šaudymo pistoletu 

pratimus. 2015 m. įvyko penki šaudymai asmeniniu ginklu.

• balandžio 17 d. pasirašyta nauja LKKSS VAS ir SP 

bendradarbiavimo sutartis

• gegužės 7 d. – įvyko šaudymo asmeniniu ginklu LKKSS narių 

varžybos, skirtos KAD įkūrimo 25-osioms metinėms paminėti.

• gegužės 11 d. – du LKKSS VAS nariai stebėjo karo 

prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 

sąrašų sudarymą KAM. 

• gegužės 16-17 d. organizuojamos Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos Suvalkijoje



• gegužės 16 d. - grupė VAS narių dalyvavo pėsčiųjų žygyje 

Šalčininkų rajone, skirtame šauliui Gintarui Žaguniui, 

žuvusiam 1991 metų gegužės 19 d. atminti.

• birželio 4 d. grupė VAS narių dalyvavo susitikime su 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie 

KAM direktoriumi.

• birželio 8 d. trylika VAS narių dalyvavo protesto pikete dėl 

okupacinio rėžimo karo nusikaltėlių dangstymo ir jų 

išteisinimo prie Vilniaus apygardos teismo

• birželio 15 d. VAS narių rikiuotė su VAS vėliava 

Nepriklausomybės aikštėje. Renginys, skirtas Lietuvos 

okupacijos 75-mečiui, gedulo ir vilties dienai paminėti. 

SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (5/7)



• liepos 6 d. VAS narių rikiuotė su VAS vėliava S. Daukanto 

aikštėje. Renginys, skirtas Valstybės dienai paminėti.

• liepos 25 d. VAS nariai dalyvavo pėsčiųjų ir dviratininkų 

žygyje „Žaliojo velnio takais“.

• liepos 31 d. dalyvauta S. Daukanto aikštėje iškilmingoje 

pirmo karininko laipsnio suteikimo ceremonijoje. Dalyvauta su 

VAS vėliava.

• rugpjūčio 1 d. grupė VAS narių dalyvavo tradiciniame 

Partizanų, politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje Ariogaloje.

Dalyvauta su VAS vėliava.

• rugpjūčio 21 d. dvi dešimtys VAS narių su VAS vėliava 

dalyvavo rikiuotėje prie LR Seimo, minint savanorio A. 

Sakalausko žūtį.

SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (6/7)



• rugsėjo 19 d. VAS narių talka VAS sklype Liepynės kapinėse.

• rugsėjo 25 d. LKKSS VAS 13 narių dalyvavo LKA pirmo kurso 

kariūnų priesaikos ceremonijoje

• lapkričio 20, 24 d. VAS nariai dalyvavo Vilniaus karininkų 

ramovėje renginyje skirtame LK dienai paminėti.

• lapkričio 22 d. LKKSS VAS nariai dalyvavo Lietuvos 

kariuomenės dienos šventėje Kaune.

• lapkričio 23 d. LKKSS VAS nariai dalyvavo tradicinėje 

rikiuotėje Katedros aikštėje skirtoje LK dienai paminėti.

• gruodžio 5 d. – LKKSS visuotinis narių susirinkimas 

SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2015 M. (7/7)



SKYRIAUS NARIŲ DALYVAVIMAS 
VIEŠUOSE RENGINIUOSE 2016 M. SAUSIO MĖN. 

• sausio 1 d. – rikiuotė pakeliant Lietuvos vėliavą Gedimino pilies 

bokšte.

• sausio 9 d. – dalyvavimas tradiciniame tarptautiniame pagarbos 

bėgime „Gyvybės ir mirties keliu", skirtame žuvusiems Lietuvos 

Laisvės gynėjams atminti.

• sausio 12 d. – dalyvavimas Gynėjų susitikime (konferencijoje) LR 

Seime.

• sausio 13 d. – gėlių padėjimas ant  Sausio 13-osios aukų kapų. 

• sausio 17 d. – dalyvavimas KASP įkūrimo metinių rikiuotėje prie LR 

Seimo.



VAS BIUDŽETAS



PAJAMOS (2015)

2195,25

16466,262792,82

816,33

542,92
Nario mokestis

Stojamasis mokestis

Už LKKSS ženklus ir kokardas

Aukos

Už marškinėlius ir puodelius

VMI (2 proc.)

Iš viso pajamų: 6829,58 Eur.

Situacija 2015-01-01 4800,44 Eur.



IŠLAIDOS (2015)

3816,35

68,87

499,02
266,21

406,35

46,1

1279,36

240,47 Skirta parama

Banko išlaidos

Mokestis už LKKSS ir
kokardos

Ritualinės paslaugos

10% mokestis CV

Mokestis už lankstinuko
maketavimą

Išlaidos puodeliams ir
marškinėliams įsigyti

VAS administravimo
išlaidosIš viso išlaidų:  6623 Eur.



METINIO LKKSS NARIO 
MOKESČIO MOKĖJIMO PROBLEMATIKA

• nesumokėjus nario mokesčio už 2014 ir 2015 metus 

pašalinti iš Sąjungos 4 nariai

• nesumokėjus nario mokesčio už 2015 metus, sustabdyta 

narystė 21 LKKSS nariui

• 2016 m. nario mokestį jau sumokėjo 66 nariai (iš 261 

pagal dabartinį sąrašą, arba 25% visų skyriaus narių)

• VAS valdybos sprendimas (2016-01-19):
> visi privalo mokėti metinį LKKSS nario mokestį

> valdyba svarsto atleidimo nuo nario mokesčio klausimą tik 

pagal būrio vado VAS valdybai pateiktą konkrečią 

informaciją apie būrio nario socialinę ir sveikatos padėtį.



VAS BIUDŽETAS

• 2014-11-29 d. VAS ižde 5018,82 Eur

• 2016-01-25 d. VAS ižde 5008,02 Eur



PAGRINDINĖS LKKSS VAS VALDYBOS 
VEIKLOS KRYPTYS 2015 M.

4. Siekti pastovaus bendradarbiavimo su 

Lietuvos kariuomene:

• Bendradarbiauti, vadovaujantis 2015-04-17 VAS 

pasirašyta sutartimi su LK Sausumos pajėgomis

• Gauti konkrečią LK paramą VAS narių kariniam 

rengimui ir įgūdžių palaikymui



• SP sudarė galimybę dalyvauti 2-ose karinėse 

pratybose; 

• SP parėmė pėsčiųjų žygį ,,Žalio velnio takais“

• KASP pistoletų šaudykloje įvyko 5 pratybos

• VAS padovanojo LK KKC multimedijos aparatą

• Keli nariai dalyvavo informacijos rinkimo projekte, 

inicijuotame SP štabo

BENDRADARBIAUTI, 

VADOVAUJANTIS 2015-04-17 VAS 

PASIRAŠYTA SUTARTIMI SU LK SP



FINANSINĖ PARAMA VEIKLAI

• Trys rinkliavos per 2015 metus 

• Dovanai LK vienetui: 374 Eur; 25 nariai

• Ukrainiečių kariams: 1000 Eur; 44 nariai

• Knygoms Vilnijos mokykloms: 426 Eur; 24 nariai

• Dosniausieji 2015 metų aukotojai:

• 290 Eur - M. Abaravičius

• 2 proc. parama: 542 Eur



FINANSINĖ PARAMA VEIKLAI

• VAS valdyba 2015-01-20 atleido nuo 2015 m. nario 

mokesčio 36 narius (arba 13% narių), sulaukusius 75 ir 

daugiau metų

• Sumokėjo nario mokestį 11 VAS senjorų (arba 30% 

atleistųjų)

• KAM būrys: KASP 8R KS: KASP 8R DKA:

• Dilys V. Kurpavičius A. Čeburnis R.

• Jonikas K. Laucius G. Indriūnas A.

• Paužolis J. Remeika A.

• Šaulių būrys: Visuomen. org. 

• Geštautas V. Radžius V.

Varkala V.



2015 M. DIDŽIAUSIEJI NUSIVYLIMAI

• LKKSS VAS kovinio vieneto idėjos (ir dalies narių 

atitinkamų siekių) žlugimas

• VAS narių kovinio šaudymo įgūdžių palaikymas LK 

pagalba

• Bendras narių pasyvumas ir net kai kurių būrių vadų 

abejingumas 

• Penkių narių valdyboje neatsirado antro žmogaus, 

kuris pasiryžtų imtis organizuoti valdybos ir skyriaus 

veiklą bent pusmetį



APIBENDRINIMAS (+)

• VAS veikla 2015 metais organizuota pagal valdybos

organizacines galimybes, taip pat narių aktyvumą

• VAS veikla išsiskiria savo aktyvumu LKKSS lygmenyje

• VAS narių veikla matoma Vilniaus miesto visuomeniniame 

gyvenime

• VAS viena iš nedaugelio NVO, remiančių LK, su kuriomis LK 

turi pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis

• VAS veikla 2014-2015 m. pasiekė savo galimybių viršūnę, 

ir situacija skyriuje gali ženkliai pasikeisti net per 1 metus, 

jeigu neatsiras bent 2-3 narių, norinčių savo organizacinius  

sugebėjimus pademonstruoti šioje visuomeninėje veikloje



APIBENDRINIMAS (-)

• savo nuopelnus LK ir LKKSS išaukštinant ir  

nuvertinant/ negerbiant kito nario atliekamos (ar 

vykdytos) visuomeninės veiklos

• Per didelė narių dalis organizacijoje yra pasyvūs

• Nariai nenorintys imtis bet kokios aktyvesnės veiklos 

suranda įvairiausių pasiteisinimų, pvz.:

• save išskiriant/ priešpastatant kitiems LKKSS 

nariams kokiu nors pagrindu: senjorai ir jaunesni; 

karininkai ir seržantai/eiliniai; savanoriai ir profesinės 

karo tarnybos kariai, pajamų skirtumas ir t.t.



APIBENDRINIMAS (-)

• Visuomenė (įskaitant KAM/LK) nepatikliai žiūri į 

nepakankamai darnią organizaciją 

• Įtikinėjimams ir raginimams veikti kartu prarandama 
nemaža dalis skyriaus aktyvo energijos. Tuo pačiu 
metu, dalis mažiau kantrių narių apskritai praranda 
motyvaciją ką nors veikti LKKSS labui;

• Ženkli dalis potencialių narių ir toliau neparodė noro 

tapti  LKKSS nariais

• Dalis narių yra pakankamai aktyvūs, bet dalyvaudami ir 

kitose 2-3 visuomeninėse veiklose (organizacijose) ką 

nors nuveikti dar ir LKKSS labui nebeturi „parako“ 



NAUJOS VAS VALDYBOS VEIKLOS 

GALIMI AKCENTAI

• svarstyti metinio nario mokesčio padidinimą iki 10 eur

ir piniginių rinkliavų organizavimo skaičių

• išvengti ženklaus skyriaus narių skaičiaus sumažėjimo

• išlaikyti skyriaus narių dalyvavimą 2013-2015 m. 

veiklos lygmenyje

• siekti buvusiųjų narių sugrįžimo į LKKSS

• drausmingai ir laiku mokėti nario metinį mokestį 



Taigi istorija baigėsi tuo, kad VISI kaltino 
KAŽKĄ, kad NIEKAS nepadarė to, ką galėjo 
padaryti BET KURIS. 

Vienoje organizacijoje reikėjo atlikti kelis kasdieninius, tačiau svarbius 
darbus. Buvo kreiptasi  organizacijos kolektyvą ir paprašyta iki tam tikro 
laiko šias užduotis atlikti.

VISI manė, kad KAŽKAS duotas užduotis tikrai padarys, BET 
KURIS galėjo tai padaryti, bet NIEKAS to nepadarė. 

KAŽKAS buvo labai piktas, nes tai privalėjo atlikti VISI. 
VISI manė, kad BET KURIS tai gali padaryti, tačiau 
NIEKAS taip ir nesuprato, kad VISI šito tikrai nedarys.



VAS VALDYBOS VYKDYTĄ VEIKLĄ 

VERTINU PATENKINAMAI 


