2020 metų veiklos ataskaita

Asociacija „Viva Sol“
Info@vivasol.lt
www.vivasol.lt

Merkio g. 53, Dargužiai, Varėnos r. sav.
Mob. 8 682 52618

Apie Asociaciją „Viva Sol“
Asociacijos duomenys
Asociacija „Viva Sol“ (toliau – Asociacija) įkurta Dargužių k., Varėnos r. savivaldybėje 2006 metais.
Asociacija įregistruota 2006 m. rugsėjo 15 d.
Asociacijos adresas - Merkio g. 53, Dargužių k., Valkininkų sen., LT-65445 Varėnos r. savivaldybė

Asociacijos tikslai
Pagrindinis tikslas – siekti kaimo gyvybingumo, vienijant asmenis ir organizacijas, bendromis
pastangomis siekiančias smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir kitų kaimo gyventojų ekonominės ir socialinės gerovės
didinimo bei tvarios aplinkos išsaugojimo.
Asociacijos moto – „Kad kaimas būtų gyvas“.

Asociacijos nariai
2020-12-31 asociacijoje buvo 22 nariai:
1.

Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, atstovė Dalia Beigienė

2.

Aleksandras Jermakovičius

3.

Arūnas Degutis

4.

Arūnė Taunytė

5.

Asta Šlapikaitė

6.

Baltijos aplinkos forumas, atstovas Žymantas Morkvėnas

7.

Dalia Baranauskienė

8.

Dovilė Plokštytė – atstovė komunikacijai

9.

Genė Mockevičienė

10.

Genovaitė Sakalauskienė

11.

Julija Smiškal – atstovė Prancūzijoje

12.

Laima Stankevičė

13.

Lilija Rizgelienė

14.

Lina Gumbrevičienė

15.

Loreta Mockevičienė

16.

Onutė Grigaitė

17.

Rasa Griežė

18.

Rasa Ilinauskaitė
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19.

Saulius Sakalas

20.

Valdas Kavaliauskas

21.

Virginija Černiauskienė

22.

VšĮ „Verpėjos“ – atstovė Laura Garbštienė

Asociacijos valdyba
Ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo 2019-02-02 metu buvo išrinkta nauja penkių narių valdyba ir
priimta nauja direktorė:
1.

Žymantas Morkvėnas – pirmininkas

2.

Arūnas Degutis - narys

3.

Dalia Beigienė - narė

4.

Genovaitė Sakalauskienė – narė

5.

Valdas Kavaliauskas – narys

Asociacijos administracija
Ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo 2019-02-02 metu buvo paskirta nauja direktorė:
Lina Gumbrevičienė – direktorė (savanoriškais pagrindais).
Monika Bylinskienė – buhalterė (pagal paslaugų sutartį)

Veikla 2020 m.
Pagrindinės veiklos kryptys 2020-2021 m.
1. Trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimas.
2. Mokymų vykdymas maisto gamybos srityje.
3. Kova su klimato kaita ir jos poveikio kaimo teritorijai vertinimas, agroekologinių ūkininkavimo
praktikų taikymas.
4. Smulkiųjų ūkininkų interesų advokacija.
5. Projektų įgyvendinimas (temos: kaimo kultūros ir paveldo turizmo paslaugos vietos
bendruomenėse, jaunimo įtraukimas į bendruomenių veiklą per kultūrą kaime; aplinkosauga).

Posėdžiai
Eil.
Nr
1

Vyko vienas visuotinis narių susirinkimas:
Data
Dalyviai
Vieta
2020-02-15

Visuotinis narių
susirinkimas

Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.

Tema
Kasmetinis ataskaitinis

Narystė kitose organizacijose
1.

Nuo 2019-11-06 asociacija yra Trakų krašto kultūros ir amatų asociaciją (toliau - TKKAA), kuri

vienija Trakų krašte dirbančius amatininkus ir meistrus, skleidžia žinias apie Trakų rajono tautinį, istorinį ir
kultūrinį paveldą, skatina tautinio paveldo produktų sertifikavimą Trakų rajone, vykdo etnologinius tyrimus,
leidžia leidinius, įgyvendina projektus. Lina Gumbrevičienė dalyvavo dviejuose TKKAA susirinkimuose.
2.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-04-15 nutarimu Nr. V-377 asociacijos atstovė Lina

Gumbrevičienė buvo įtraukta į Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos tarybą. Naujai sudaryta taryba 201906-13 patvirtino mokyklos 2019 - 2021 metų strateginį veiklos planą. 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos
ribojimų, posėdžiai nevyko.

Mokymai ir kita edukacinė veikla
Asociacija organizavimo 8 mokymo renginius, kuriuose apmokė 57 dalyvius. Mokymai vyko
sūrininkystės ir rauginimo srityse. Pirmą kartą pradėti rengti mokymai su Ieva Šidlaite, natūralaus rauginimo
žinove.

4

Dėl COVID-19 pandemijos ribojimų buvo nukelti, o vėliau ir visiškai atšaukti keli sūrininkystės ir
rauginimo mokymai. Rudenį vykusiuose kontaktiniuose mokymuose dalyvauti galėjo tik iki 5 dalyvių, todėl
mokymai buvo filmuojami, o filmuota medžiaga panaudota 2021 m. nuotoliniuose mokymuose.
Eil.
Nr
1

Data

Tema

Vieta

2020-01-26

2

2020-02-08

3

2020-03-07

4

2020-03-07

Daržovių, vaisių, grybų
rauginimas ir fermentuoti
gėrimai
Duonos raugas, duonos
kepimas ir rauginto pieno
produktai
Daržovių, vaisių, grybų
rauginimas ir fermentuoti
gėrimai
Sūrininkystės pagrindai

5

2020-07-11

Sūrininkystės pagrindai

6

2020-07-18

7

2020-11-21

Daržovių, vaisių, grybų
rauginimas ir fermentuoti
gėrimai
Sūrininkystės pagrindai

8

2020-11-28

Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“,
Trakų r.
Sodyba „Paskui saulę ir
ožkas“

Minkštieji, pusminkščiai ir
rūgštiniai sūriai

Viso

Dalyvių
skaičius
9

Lektorius
Ieva Šidlaitė

11

Ieva Šidlaitė

11

Ieva Šidlaitė

8

Valdas
Kavaliauskas

5

Valdas
Kavaliauskas

6

Ieva Šidlaitė

4

Valdas
Kavaliauskas

3

Valdas
Kavaliauskas

57

Įgyvendinami projektai
UNISECO / HORIZON 2020
https://uniseco-project.eu/lt
Pavadinimas „Agroekologinių žemės ūkio sistemų tvarumo pažinimas ir gerinimas Europos
Sąjungoje“.
Numeris 773901
Aprašymas Tai - Europos mokslinių tyrimų projektas, kurio tikslas - plėtoti naujoviškus metodus,
padedančius geriau suprasti socioekonominius bei politinius veiksnius ir kliūtis tolesniam agroekologinės
praktikos vystymui ir įgyvendinimui ES ūkininkavimo sistemose.
Partneriai Projekto kooridinatorius - Thunen Universitetas, Šveicarija. Projekto partneris Lietuvoje Baltijos aplinkos forumas. Projekte iš viso dalyvauja 15-a partnerių: 5 universitetai, 7 tyrimo institutai, 3 smulkaus
ir vidutinio verslo įmonės, 2 nevyriausybinės organizacijos, 1 ES lygiu ūkininkus vienijanti organizacija.
Asociacija „Viva Sol“ dalyvavo kaip socialinis partneris
Agroekologinių žinių centras - HUB Platforma apie agroekologijos naudą ir galimybes bei perėjimą
prie agroekologijos: kaip įgyvendinti vietos /regiono agroekologinių maisto sistemų strategiją, kaip nacionalinio

ir regioninio lygio politika gali skatinti ir remti novatoriškų, agroekologinių strategijų įgyvendinimą. Turinys
pateikiamas 13-a kalbų.
Interneto svetainė https://uniseco-project.eu/
Projekto trukmė 2019.05.01 - 2021.04.30
Asociacija „Viva Sol“ pakviesta kaip socialinis partneris dalyvauti tarptautiniame Europos mokslinių
tyrimų projekte, finansuojamame pagal programą Horizon 2020 UNISECO. Projekto įgyvendintojas Lietuvoje –
Baltijos aplinkos forumas. Projekto tikslas - stiprinti Europos agroekologinių ūkininkavimo sistemų tvarumą,
sukuriant praktine patirtimi paremtas strategijas ir priemones bei skatinti agroekologinių praktikų taikymą.
Lietuvos atvejo studijos vienas iš tikslų – ištirti nuo ko priklauso ekstensyvių pieno ūkių išlikimas ir plėtra, tiriant
tokių ūkių socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį darnumą.
Asociacija pasirašė su BEF paslaugų teikimo sutartį dėl konsultacijų teikimo ir informacinių renginių su
ūkininkais organizavimo. Lina Gumbrevičienė 2020 m., atšaukus kontaktines projekto veiklas, dalyvavo projekto
nuotoliniuose partnerių susitikimuose zoom platformoje.

LEARN THE LIFE / ERASMUS+
Toliau tęstas projekto Learn the Life įgyvendinimas.
Pavadinimas „Kultūros ir paveldo turizmo gebėjimų stiprinimas kaimo bendruomenėse“.
Projekto tikslas Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti kaimo gyventojų kompetencijas, teikiant kultūros
paveldo turizmo paslaugas projekto partnerių šalyse.
Projekto numeris 2019-1-LT01-KA204-060743
Partneriai 1. Asociacija „Viva Sol“, Lietuva (projekto koordinatorius) 2. Asociacija
„Lystbaekforeningen“, Danija 3. Islandijos žemės ūkio universitetas, Islandija 4. Hanen Viken, Norvegija 5. MFR
Enclave des Papes, Prancūzija 6. Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatija
Finansavimo programa ERASMUS+ / Suaugusiųjų strateginė partnerystė
Rezultatai Parengtas mokymo įrankis suaugusiųjų mokymui ir mokymuisi. Atrinkta geroji kultūros
paveldo patirtis partnerių šalyse. Parengti mokymui (-si) skirti video filmukai apie kaimo paveldo turizmą.
Tikslinė grupė Suaugusieji, suaugusiųjų edukatoriai
Projekto veiklos Projektu siekiama parengti praktika pagrįstą mokymo įrankį, skirtą suaugusiųjų
mokymui ir mokymuisi kultūros paveldo pritaikymui turizmo tikslams; stiprinti suaugusiųjų mokymo apie
kultūros paveldo pritaikymą turizmo tikslams kompetencijas; stiprinti suaugusiųjų mokymo apie kultūros paveldo
pritaikymą turizmo tikslams.
Trukmė 2019.10.01 - 2021.09.30
Biudžetas 118 717,00 Eur
Projekto metu siekiama sukurti mokymo priemonių rinkinį suaugusiųjų mokymui kultūros ir paveldo
turizmo srityje. Tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai ir besimokantys suaugusieji. Paskirtis – parengti
suaugusiųjų mokymui skirtą medžiagą tekstiniame ir vaizdo formatuose, sudarytą iš bent 12-os gerosios praktikos
kultūros ir paveldo turizmo kaimo vietovėse pavyzdžių iš visų šešių partnerių šalių.
Dėl COVID-19 pandemijos ribojimų buvo nukeltos trys projekto veiklos: partnerių susitikimai Danijoje
(kovo mėn.), ir Islandijoje (spalio mėn.), bei mokymai Kroatijoje (birželio mėn.). Vietoj jų buvo rengiami
nuotoliniai partnerių susitikimai ir veikla zoom platformoje, tikintis, kad 2021 m. bus galima atnaujinti
kontaktinius susitikimus. Planuojama kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą dėl projekto pratęsimo 6 mėn.
SHORT FOOD SUPPLY CHAINS / NORPLUS ADULT
Gautas finansavimas naujam Nordplus Adult suaugusiųjų švietimo projektui.

Pavadinimas „Trumpųjų maisto tiekimo grandinių schemos Baltijos ir Šiaurės šalyse“.
Finansavimo programa NORDPLUS Adult
Projekto kodas NPAD-2020/10256
Partneriai 1. Asociacija „Viva Sol“, Lietuva (projekto koordinatorius) 2. Islandijos žemės ūkio
universitetas, Islandija 3. Lystbaekforeningen, Danija 4. Asociacija „Hanen Viken“, Norvegija
Tikslinė grupė Suaugusieji, suaugusiųjų švietėjai
Projekto aprašymas Projektu siekiama surengti keturis pažintinius vizitus partnerių šalyse, siekiant
susipažinti su įvairiais trumpųjų maisto tiekimo grandinių modeliais. Taipogi, bus parengtas trumpųjų maisto
tiekimo sistemų partnerių šalyse pavyzdžių aprašas.
Biudžetas 44 160,00 EUR
Projekte numatyti keturi pažintiniai trijų dienų vizitai Islandijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Lietuvoje,
kuriuose kiekvienas partneris dalyvaus su keturiais dalyviais. Pažintinių vizitų tikslas – susipažinti su geraja
trumpųjų maisto tiekimo grandinių patirtimi partnerių šalyse. Dėl COVID-19 pandemijos ribojimų pirmasis
vizitas, turėjęs vykti gruodžio mėn. Lietuvoje, buvo perkeltas į 2021 m. rudenį.
IN CULTURE / ERASMUS+ Youth
Gautas finansavimas naujam Erasmus+ jaunimo projektui kultūros srityje.
Pavadinimas „Jaunimo įtraukimo didinimas per kultūrą”
Projekto numeris 2020-1-LT02-KA227-YOU-007304
Finansavimo programa ERASMUS+ / Jaunimo strateginė partnerystė
Partneriai 1. Asociacija "Viva Sol", Lietuva (projekto koordinatorius) 2. ARD Family Resource Centre,
Airija 3. Di Promozione Integrata Per Icittadini in Europe Apice, Italija Agenzia
Projekto veiklos ir rezultatai Projektu siekiama sukurti inovatyvią darbo su jaunimu metodiką, pagrįsta
kultūros veiklomis. Sukurta metodika bus išbandyta su jaunimu ir jaunimo darbuotojais dviejų mokymų metu.
Metodika bus viešinama trijuose sklaidos renginiuose. Bus surengti trys partnerių tarptautiniai susitikimai.
Projekto aprašymas Projektu siekiama didinti kaimo ir priemiestinių vietovių jaunimo dalyvavimą
vietos bendruomenės veikloje ir mažinti kartų skirtumus.
Tikslinė grupė Jaunimas, jaunimo darbuotojai
Trukmė 2021.05.01 - 2023.04.30
Biudžetas 78 584,00 EUR
Projekto pradžia numatyta 2021 gegužės mėn. Projektą koordinuoti bus kviečiama jaunimo veiklų
tarptautinė ekspertė Aistė Šlajutė.
KITI RENGINIAI
2020-07-11 asociacijos narys Valdas Kavaliauskas vedė sūrininkystės edukacijas Dzūkijos tradicinių
amatų, kulinarinio paveldo ir folkloro kursuose-stovykloje, kurią organizavo Trakų krašto kultūros ir amatų
asociacija.

Finansinė ataskaita 2020 m.
Pajamų ir išlaidų apžvalga
Asociacija turi keturias sąskaitas (pagrindinę ir tris projektų) banke AB Swedbank:
Pagrindinė sąskaita skirta asociacijos pagrindinės veiklos finansinėms operacijoms atlikti,
Projektų sąskaitos atidarytos trijų projektų finansų valdymui: kiekvieno projekto finansai valdomi
atskiroje banko sąskaitoje, siekiant aiškesnio projekto lėšų valdymo.
Eil.
Nr.
1

Sąskaita

2

Erasmus_Learn the Life

3
4

Likutis 2020-01-01

Pagrindinė sąskaita

Išlaidos

Pajamos

Likutis 2020-12-31

35,83

43 963,48*

7 895,70

36 103,61

7 977,70

1 107,96

8 293,37

792,29

Erasmus_In Culture

0

0

0

0

Nordplus Adult

0

0

0

0

8 013,53

45 071,44

16 189,07

36 895,90

Viso

*Projekto Nordplus Adult avansinė (70%) dotacijos dalis 35 328 Eur / Projekto Erasmus Innovet galutinis (20%) mokėjimas
4 046,0 Eur.

Pajamų ir išlaidų detalizacija
Pajamos/išlaidos
Pajamos

Eur
3455
134,48

Išlaidos

3318,92
8054,79
4346,80
86,20

Iš kur gauta (kam panaudota)
Mokymai, paslaugos (panaudota: mokymų organizavimas, lektorius,
žaliavos)
Nario mokestis (panaudotas: banko mokesčiai, svetainės talpinimas)
Kt.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos (Erasmus)
Mokymo ir edukacijų paslauga (panaudota: patalpų nuoma, dalyvių
maitinimas, lektoriaus atlygis, administravimas)
Finansinės - investicinės veiklos sąnaudos
Kt.

Lina Gumbrevičienė

Direktorė
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