
Valdybos pasitarimas 

2020-09-25 13:30-14:30  

Online  

Dalyviai: 

Gabrielė Rusteikytė 

Gabrielė Vaitiškytė 

Monika Kiriejevaitė 

Orneta Bumblytė 

Greta Stučinskytė 

 

1. KIK 

a. parduotuvė jau nebeina taip aktyviai, noro tobulinti web parduotuvės nebėra 

(taip kaip ir sakėm prieš tai). 

b. Už pelną jie perkas mini dalykus, logo, ar dar ką. 

2. Bendradarbiavimai 

a. Vismantas siūlo turėti bendradarbiavimo sutartis su Kultūros centru, Jaunimo 

centru ir Vitkausko biblioteka 

b. Kultūros centras sutiktų mus įleisti renginiams (duotų patalpas) 

c. Mes kviestume į savo renginius juos kaip partnerius. Jaunymkes lankytojus 

įtrauktume labiau į veiklas. Dalintumėmes partnerių informacija. 

i. Monika mano, kad jeigu lengvos sutarties sąlygos - tada ok. Bet 

nereikia rimtų įsipareigojimų, nes jau dabar matom, kiek mažai 

veikiam. 

ii. Gabrielė V. už būtų, nes čia toks atsarginis planas patalpoms gauti.  

iii. Orneta irgi už, nes gausim didesnę sklaidą savo veikloms. 

3. Kursenai.lt 

a. Vismantas nori atnaujinti dizainą ir duomenis. Darius sutiktų, jeigu jis (Darius) 

lieka koordinatorius.  

b. Informacijos atnaujinimas po biški yra pradėtas daryti: Ramūnas pradėjo 

daryti apie 100 Kuršėnų objektų nuotraukų, yra paprašyti ir naujinti informaciją 

apie juos.  

c. Darius sako, kad reikia finansų duomenų perkėlimui ir t.t. Tai kainuotų apie 

1000 EUR (400 dizainas, 600 programavimas). Tai yra normali kaina, jos 

nesumažinsim, todėl reikia rinktis arba daryti, arba ne. 

d. Visa valdyba vienareikšmiškai už. 

 

Prisijungė Greta Stučinskytė 

4. KRC akreditavimas 

a. Vismantas turi idėją akredituoti KRC Jaunimo reikalų departamente kaip 

savanorius priimančią organizaciją Lietuvos mastu. (panašu į EVS, bet 

apsiriboja tik Lietuvos organizacijomis) 

b. Visa valdyba vienareikšmiškai už. 

5. Narių patvirtinimas 



a. Brigita Trambavičiūtė (KIK narė, Infius dalyvė, 16 metų) 

Valdyba vienareikšmiškai už. 

b. Arūnė Dunauskytė (KIK narė, Infius dalyvė)  

Valdyba vienareikšmiškai už. 

 Monika pastebėjo, kad priimtus narius reikia normaliai įtraukti, o ne tiesiog pridėti į 

grupę. 

6. Training Course su Portugalija 

a. Greta su Saulene šiuo metu su jais bendradarbiauja, išsiųstas PIF, laukiame 

projekto patvirtinimo. 

7. Projektas su Norvegija 

a. Gavome pasiūlymą bendradarbiauti pusantriems metams projekte meno 

tematika. Šiuo metu daug informacijos nėra, tačiau tai mus visai domina ir 

laukiame daugiau informacijos. Finansavimas apie 200 000 eurų, tačiau 

bendradarbiaujant reikia įnešti indėlį. Projektas rimtas, ne šiaip sau koks. 

b. Orneta labai džiaugiasi, kad mus apskritai pastebėjo ir pasiūlė 

bendradarbiavimą. Vau. 

8. Nario mokesčio rinkimas 

a. Orneta - atsakinga už 2020 metų mokesčio rinkimą. 

b. Gabrielė - atsakinga už praeitų mokėjimų peržiūrą ir skolas. 


