
                     

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

TARYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1 

 

 

2021 m. vasario 11 d., 

Vilkaviškis 

 

Posėdžio pradžia: 16:00 val. 

Posėdžio pabaiga: 16:45 val. 

Posėdžio pirmininkė – Daiva Riklienė. 

Posėdžio sekretorė – Paula Aidukonienė. 

Tarybą sudaro 12 tarybos narių. Posėdyje dalyvavo 9 tarybos nariai: Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų 

koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 

žmonių sąjungos pirmininkė Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys 

Evaldas Plečkaitis, Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ prezidentas Nerijus Demenius, Lietuvos 

moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Saulė Rūtelionytė, 

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio rajono kaimo 

bendruomenių sąjungos tarybos narys Rimvydas Palubinskas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir 

pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

2. Kiti einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė pristatė, 2021 m. sausio 29 d. Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-654, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) sudėtį. Pranešėja informavo, kad, 

vadovaujantis NVO tarybos nuostatais (toliau – Nuostatai), NVO tarybos posėdis yra teisėtas, nes 

posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė NVO tarybos narių. Taip pat pranešėja atkreipė dėmesį, kad 

vadovaujantis NVO tarybos nuostatais, jeigu pirmininku išrenkamas Savivaldybės ir (ar) jos įstaigų 

atstovas, tai pirmininko pavaduotoju renkamas NVO atstovas. Jei pirmininku išrenkamas NVO atstovas, 

tai pavaduotoju renkamas Savivaldybės ir (ar) jos įstaigų  atstovas. Vadovaujantis nuostatų 19 punktu, 

NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš NVO tarybos narių balsų dauguma, slaptu 

balsavimu renka NVO taryba, o balsams pasiskirsčius po lygiai, vykdomas pakartotinis balsavimas, kol 

kandidatai skelbiami išrinktais. Pranešėja pasiūlė teikti siūlymus dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko kandidatūros ir pati pateikė Daivos Riklienės 

kandidatūrą į pirmininko pareigas. NVO tarybos narė Vita Zmitrevičienė taip pat pasiūlė Daivos 

Riklienės kandidatūrą. Daiva Riklienė pateikė Jurgos Grigaliūnaitės kandidatūrą į pirmininko pareigas.  

Pranešėja pasiūlė balsuoti už tai, kad viena iš pasiūlytų kandidačių, būtų išrinkta Vilkaviškio 

rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininke. 

Slapto balsavimo rezultatai: 

Už kandidatę Daivą Riklienę balsavo 5 NVO tarybos nariai. 

Už kandidatę Jurgą Grigaliūnaitę balsavo 4 NVO tarybos nariai.  



NUSPRĘSTA. Daivą Riklienę išrinkti Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos pirmininke. 

 

Pranešėja pasiūlė teikti siūlymus dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūros. Rimvydas Palubinskas pasiūlė Evaldo 

Plečkaičio kandidatūrą į pirmininko pavaduotojo pareigas. Vita Zmitevičienė pateikė Saulės 

Rūtelionytės kandidatūrą pirmininko pavaduotojo pareigoms užimti. Saulė Rūtelionytė savo 

kandidatūros atsisakė ir informavo, kad nevyriausybinio sektoriaus srityje dirba pirmus metus, jos 

teigimu, pirmininko pavaduotojo pareigas turėtų užimti šioje srityje daugiau patirties turintis žmogus ir 

pateikė Evaldo Plečkaičio kandidatūrą, o Evaldas Plečkaitis, Nerijus Demenius ir Dalytė Šileikienė 

pasiūlė Rimvydo Palubinsko kandidatūrą.  

Pranešėja pasiūlė balsuoti už tai, kad vienas iš pasiūlytų kandidatų, būtų išrinktas Vilkaviškio 

rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotoju. 

Slapto balsavimo rezultatai: 

Už Evaldo Plečkaičio kandidatūrą balsavo 6 NVO tarybos nariai. 

Už Rimvydo Palubinsko kandidatūrą balsavo 3 NVO tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA. Evaldą Plečkaitį išrinkti Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos pirmininko pavaduotoju. 

 

2. Kiti einamieji klausimai.  

Pranešėja Daiva Riklienė informavo, kad praeitos NVO tarybos kadencijos posėdžiai vykdavo 

kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį, 16:00 val. taip pat, atkreipė dėmesį, kad esant būtinybei galima 

šauti ir neeilinius posėdžius, apie posėdį informuojant tarybos narius prieš 2-3 dienas ir pasiteiravo ar 

visiems šis susitarimas būtų tinkamas.  

NUSPRĘSTA. NVO tarybos posėdžius šaukti kiekvieno mėnesio pirmą antradienį, 16:00 val., 

esant būtinybei šaukti neeilinius posėdžius, informuojant NVO tarybos narius prieš 2-3 dienas.  

BALSUOJA: „už“ – vienbalsiai. 

Kitas NVO tarybos posėdis planuojamas 2021 m. kovo 2 d. 16.00 val.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė         (parašas yra)                        Daiva Riklienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         (parašas yra)             Paula Aidukonienė 


