2015 METŲ LIETUVOS NACIONALINĖS VETERANŲ ASOCIACIJOS VEIKLOS
ATASKAITA
Gerbiami LNVA nariai, interesantai,
Jūsų dėmesiui LNVA valdyba pateikia detalią 2015 metų Asociacijos veiklos ataskaitą.
1. VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI 2015 METAIS
Praėjusiame LNVA visuotiniame narių susirinkime LNVA valdyba išskyrė tokius pagrindinius LNVA
veiklos prioritetus 2015 metams:
a) Asociacijos plėtra narių skaičiumi ir į regionus;
b) Pagalba įdarbinant ir profesinio perorientavimo srityje;
c) Asociacijos narių ir karių bei pareigūnų medicininis aptarnavimas, reabilitacija ir integracija
į visuomenę.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytais prioritetais, valdyba planavo:
- Padidinti narių skaičių, taip pat ir iš regionų;
- Organizuoti įdarbinimo mugę;
- Šviesti esamus karius ir pareigūnus socialinės integracijos klausimais;
- Svarstyti nario mokestį;
- Plėsti patarėjų korpusą (garbės nariai);
- Skatinti viešąją komunikaciją;
- Teikti paraišką socialinės integracijos projektui;
- Naujų rėmėjų paieška ir senų rėmėjų išlaikymas;
- Dalyvavimas projektuose, kurie užtikrintų Asociacijos veiklos finansavimą;
Vykdant Asociacijos veiklą kai kurie iš išsikeltų uždavinių nebuvo pasiekti dėl objektyvių priežasčių,
kiti uždaviniai įgyvendinti, taip pat vykdyta iš dalies neplanuota veikla.
Per 2015 metus narių skaičius padidėjo nuo 20 iki 39, norą prisijungti prie Asociacijos išreiškė dar apie
40 profesinės karo tarnybos karių. 2015 metų gegužės mėnesį LKA buvo organizuota įdarbinimo mugė,
jos metu LNVA padėjo įsidarbinti daugiau kaip 25 atsargos kariams ir pareigūnams. Valdyba pakeitė
nario mokestį iš 35 Lt į 11 Eur metams. Asociacijos garbės nariu tapo gen. mjr. (ats.) Jonas Kronkaitis.
Valdyba teikė socialinės integracijos projektą KAM, tačiau gavus tik mažą dalį finansavimo, jo atsisakyta
iš viso. Metų gale Asociacijos veiklą užtikrino tik savanoriai.
2. VALDYMAS IR ADMINISTRACIJA
Vadovaujantis LNVA įstatais, patvirtintais valdybos nariais 2015 metų gruodžio 31 d., buvo Egidijus
Skužinskas, Vaidotas Malinionis, Robertas Jurgelaitis (pirmininkas), Ramūnas Grėsius ir Rimas
Šimbrotas.
3. NARIAI
Asociacijos narių skaičius padidėjo beveik du kartus – valdyba priėmė 19 naujų narių, dar apie 40 išreiškė
norą prisijungti prie Asociacijos. Remiantis Asociacijos įstatais, kiekvienas narys privalo susimokėti
nario mokestį, o to nepadarę nariai – šalinami iš Asociacijos.
4. KOMUNIKACIJA
LNVA naujienos ir informacija apie vykdomą veiklą skelbiama interneto puslapyje www.lnva.lt ir
Facebook paskyroje.
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5. RENGINIAI
2015 metais vyko įdarbinimo mugė LKA, susitikimai su profesinės karo tarnybos kariai Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos įgulose.
6. SANTYKIAI SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS
2015 metais Asociacija ieškojo galimybių pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su LGSPA, taip pat
užsienio partneriais Norvegijoje, EUROMIL. Santykių su kitomis organizacijomis plėtojimas yra vienas
iš prioritetinių tikslų LNVA veikloje ateityje.
7. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
Detali Asociacijos finansų apžvalga pateikiama paruoštoje 2015 metų veiklos finansinėje ataskaitoje
(VMI).
8. FINANSŲ PAIEŠKA
Pagrindines LNVA pajamas sudaro Asociacijos narių mokamas vienkartinis metinis nario mokestis,
Asociacijai suteikta rėmėjų parama. Minimali pajamų suma yra surenkama iš gyventojų pajamų
mokesčio dalies paskirstymo.
Per ataskaitinius veiklos metus LNVA surinko 58,28 Eur nario mokesčių. Didžiausią paramą 2015 metais
LNVA gavo iš UAB Litak-Tak, kuri suteikė toliau nurodytas paramos sumas: 1000,00 Eur.
9. VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI 2016 METAMS
Dėl mažo narių skaičiaus ir valdybos užimtumo, 2016 metams valdyba planuoja įdarbinti Asociacijos
direktorių ir jam pavesti Asociacijos valdymą.
Norėtume padėkoti visiems LNVA nariams už aktyvumą ir palaikymą ir, kaip visuomet, laukiame
daugiau iniciatyvų iš pačių narių.

Pagarbiai
LNVA Valdybos Pirmininko įgaliotas
Direktorius Aurimas Navys

