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10 idėjų (žingsnių)
1. Sutvarkyti juridinę LGA dalį - užregistruoti JAR 2009 m. pakeitimus arba sukviesti LGA narių susirinkimą 

naujos valdybos išrinkimui, jei kitaip negalima.

2. Atstatyti prieigą prie banko sąskaitos.

3. Apmokėti neapmokėtas sąskaitas.

4. Skelbti apie go turnyrus IGF ir EGF svetainėse, FB go grupėse ir puslapiuose (kur tai leidžiama), 
kontaktams iš kitų šalių go organizacijų (pagal gautus asmeninius kontaktus įvairiuose renginiuose, bei 
EGF narių e. pašto adresų sąrašo adresu, kur ir kiti siuntinėja panašius pranešimus). Taip pat rinkti 
adresus tų, kurie informuoja apie savo turnyrus ir panašius renginius, ir paskui jiems siųsti pranešimus 
apie savo renginius.

5. Sukurti visos Lietuvos go žaidėjų grupę FB messenger'yje ar WhatsUp ar kitur.

6. Atnaujinti įstatus.

7. Sutvarkyti buhalteriją.

8. Išsiaiškinti visus finansinius / buhalterinius veiklos klausimus: kaip kas gali remti (pavedimais, grynais, 
...), kaip ir kokiais atvejais galima išimti ir įdėti į sąskaitą grynuosius pinigus, kaip priimti ir apskaityti 
narystės LGA mokesčius, .....

9. Įvykdyti pagal įstatymus ir įstatus priklausančias prievoles, jei tokių dar likę 

10. Sudaryti metinį biudžetą ir jį vykdyti.



Dar 10 idėjų (žingsnių)
11. Atnaujinti narystės mokesčio rinkimą iš LGA narių.

12. Pradėti realių rėmėjų paiešką.

13. Bendradarbiavimas su Japonijos ambasada.

14. Bendradarbiavimas su Korėjos ambasada.

15. Bendradarbiavimas su Kinijos ambasada.

16. Bendradarbiavimas su Konfucijaus institutu.

17. Bendradarbiavimas su Japonų kultūros namais - inventorius, pamokos, patalpos, ....

18. Bendradarbiavimas su Mokslo, švietimo ir sporto ministerija.

19. Bendradarbiavimas su LTOK.

20. Sudaryti metinį veiklos kalendorių, kuriame būtų ir žinomų sąskaitų apmokėjimo terminai. 
Kalendorius turėtų būti patvirtinamas iki metų pradžios. Turėtų būti numatytas vykdytojas, 
atsarginis ir kontroliuotojas (iš LGA narių, bet ne iš valdybos, blogiausiu atveju - bet kas iš go 
žaidėjų, nebūtinai LGA narys (nors tai būtų puiki proga tapti LGA nariu)).



Dar 10 idėjų (žingsnių)
21. Įvairių go renginių pranešimai spaudai ir skelbimas žiniasklaidoje.

22. Go pristatymas įvairiuose renginiuose regionuose, ypač tuose renginiuose, kuriuos organizuoja švietimo 
įstaigos ar kuriuose jos gausiai dalyvauja.

23. Sutvarkyti LGA dokumentaciją (surinkti visi dokumentai, nuskenuoti, tvarkingai ir saugiai patalpinti; metinis 
dokumentacijos planas, šablonai, ...)

24. LGA restruktūrizavimas/reorganizavimas (?).

25. Atnaujinti duomenis apie LGA kiek įmanoma daugiau registrų, sąrašų, katalogų ir pan.

– Sukuriame registrų, sąrašų, katalogų ir pan., kur yra informacija apie LGA ir kur reikėtų sekti, kad būtų 
aktuali informacija apie LGA, sąrašą. Ir nuolat jį pildome bei reguliariai peržiūrime.

26. Atgaivinti Kauno go klubą.

27. Valstybės paramos paieška - dalyvavimas savivaldybių, vyriausybės ir pan. struktūrų finansuojamose veiklose, 
programose, įsijungimas į įvairių sporto organizacijų susivienijimų, organizacijų veiklą (žr. ką daro, pvz., 
šachmatininkai ar kitų proto sporto šakų organizacijos).

28. Go mokyklėlė Vilniuje ar Kaune (nors tinka praktiškai bet kur, kad tik būtų, ir bus rezultatas). Taip pat ji gali 
būti įvairiais formatais, tarp jų ir nuotolinis mokymas ir pan.

29. Surasti dar bent vieną go mokytoją.

30. Organizuoti nors nedidelio masto išvyką į EGC (gal net su vienodais marškinėliais, organizuotu buvimu ten ir 
pan.).



Dar 10 idėjų (žingsnių)
31. Aukštesnio lygio LGČ (su pranešimais spaudai, skelbimu per žiniasklaidą, partijų užrašymais

ar net viso ar dalies čempionato tiesiogine transliacija).

32. Atnaujinti go inventorių.

33. Vilniaus go klubo veiklos įvairinimas.

34. Kokios galimybės bent kartą per metus, nebūtinai į go stovyklą, pasikviesti bent vieną 
profesionalų go žaidėją?

35. Suorganizuoti go profesionalų vizitą Molėtai-Kaunas-Vilnius.

36. Sukviesti  senuosius go žaidėjus į jiems skirtą renginį. Puiki proga būtų LGA įkūrimo 20-
metis, jei spėsime.

37. "Gogiuko" žurnalo atgaivinimas (?).

38. Geresnės, aukštesnio lygio go stovyklos suorganizavimas (2013 m. ar 2004-2006 m. lygio).

39. Sutvarkyti LGA inventoriaus, nors ir priklausančio LGA neformaliai / neoficialiai, apskaitą.

40. Prekyba go inventoriumi (jei LGA gali vykdyti tokią veiklą ar gali steigti tokią veiklą vykdančią 
(ne pelno?) įmonę).



Dar keletas idėjų (žingsnių)
41. Go inventoriaus gamyba (jei LGA gali vykdyti tokią veiklą ar gali steigti tokią veiklą 

vykdančią (ne pelno?) įmonę).

42. Dalyvavimo ir kitose tarptautinėse pirmenybėse (jaunimo, studentų, moterų ir kt.) 

finansavimas.

43. Gabiausių go žaidėjų go studijų finansavimas pagal pasiekimus ir (ar) pasiekimų 

augimo tempą.

44. Go žaidžiantis robotas go stovykloje / nowJapan / kituose renginiuose. Nupirktas ar 

padovanotas ar paskolintas ar išsinuomotas.

45. Dar vienas klubas kažkur (Šiauliuose, Klaipėdoje, Saulėtekyje ar pan.)



Svarbios pastabos

■ Šis sąrašas nei baigtinis, nei išsamus.

■ Punktai pateikti svarbos / planuojamos vykdymo pirmenybės / vykdymo eilės tvarka.

■ Tai ne mano asmeniniai darbai. Įgyvendinimui būtina likusių LGA narių, go 

bendruomenės pagalba ir aktyvus dalyvavimas.

■ Balsuokite, jei jums toks planas tinka ir patinka ir ruošiatės padėti ir prisidėti.


