VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 3
2021 m. kovo 12 d.
Vilkaviškis
Posėdžio pradžia: 14:00 val.
Posėdžio pabaiga: 15:20 val.
Posėdžio pirmininkė – Daiva Riklienė.
Posėdžio sekretorė – Paula Aidukonienė.
Tarybą sudaro 12 tarybos narių. Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių: Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narys Renatas Gudaitis, 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 narys Rimvydas Palubinskas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir
finansavimo tvarkos aprašo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos
finansavimo tvarkos aprašo.
3. Dėl NVO tarybos veiksmų plano patvirtinimo.
4. Dėl konkurso „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2020 – KELIAS Į SĖKMĘ“.
5. Kiti einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų
idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė
Pranešėja pristatė siūlomą naujos redakcijos bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai
aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). 2020 m.
balandžio 24 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-370 ,,Dėl bendruomenės
iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinto“, patvirtintas pirmasis bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų
idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai
gerinti, projektų idėjų tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes.
Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvas, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir
gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas,
skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema. Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai
gerinti, įgyvendinamos kasmet, numatant lėšas kiekvienų metų Savivaldybės biudžete. 2021 m. biudžete
numatyta projektų įgyvendinimui skirta 150 tūkst. eurų, iš jų: 50 tūkst. eurų mažos apimties projektams,
100 tūkst. didelės apimties projektams. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs ne
mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų

parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas. Projektų idėjų
pasiūlymai teikiami vadovaujantis Aprašu bei kvietime nustatyta tvarka ir terminais.
Naujos redakcijos Apraše siūlomi šie esminiai pakeitimai:
- Aprašas papildomas 10.6 papunkčiu, kuriame nurodoma, kad projekto idėjos pasiūlymas
negali būti teikiamas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo anksčiau finansuota pagal Aprašą.
Nustačius, kad projekto idėjos pasiūlymas pateiktas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo finansuota
anksčiau, projekto idėjos pasiūlymas bus atmetamas.
- Aprašas papildomas 23 punktu, kuriame nurodoma, kad darbo grupės posėdyje, esant
poreikiui, gali būti kviečiami dalyvauti projektų idėjų autoriai.
- Aprašas papildomas 30 punktu, kuriame nurodoma, kad Investicijų ir strateginio planavimo
skyrius organizuoja darbo grupės atrinktų projektų idėjų viešą pristatymą gyventojams, kviečiant į
pristatymą projektų idėjų autorius.
- Aprašo 45 punktas papildomas nuostata, kad prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama
prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
- Aprašas papildomas skyriumi „Gyventojų balsavimas už siūlomus įgyvendinti projektus“,
kuriame nurodoma balsavimo tvarka. Taip pat šiuo Aprašu yra patvirtinama nustatytos formos balsavimo
kortelė (Aprašo 3 priedas).
Pastabų, pasiūlymų dėl Aprašo nebuvo gauta.
BALSUOJA: „už“ – 10, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.
NUTARTA: Pritarti naujos redakcijos bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai
gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašui.
2. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo
programos finansavimo tvarkos aprašo.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė
Pranešėja pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. B-ĮV-749 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo
programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Pagal
Aprašą galimi pareiškėjai yra nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, kurių buveinės
registracijos vieta arba veiklos vykdymo vieta (kai pareiškėjas vykdo veiklą kaip NVO padalinys) yra
Vilkaviškio rajono savivaldybė. Pagal šiuo metu galiojantį Aprašą konkursui teikiami projektai pagal
šias kryptis: NVO veiklos tradicijų puoselėjimas, užtikrinant jų tęstinumą; pilietiškumo ugdymas;
pagarbos tautinėms bei kultūros vertybėms didinimas; atmintinų vietų įamžinimas, puoselėjimas,
išsaugojimas; iniciatyvoms skirtoms viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu, krašto etnokultūros /
istorijos išsaugojimu, viešinimu; savanorystės skatinimas; aplinkosauginio švietimo ugdymas; NVO
veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, švietimo, socialinių paslaugų teikimo ir kitus
klausimus; NVO veiklos turinio plėtimas, bendruomenės kultūrinės, meninės ir dvasinės savimonės
ugdymas; metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio
organizavimas. Konkursui teikiamų projektų prioritetai: iniciatyvoms skirtoms savanorystės metams
paminėti; iniciatyvoms skatinančioms gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.
Pranešėja, atkreipė dėmesį, kad 2020 m. paminėjus savanorystės metus, Apraše reiktų pakeisti
prioritetinę sritį – iniciatyvoms skirtoms savanorystės metams paminėti ir pasiūlė NVO tarybos narius
pateikti pasiūlymas bei idėjas dėl projektų krypčių bei prioritetinių sričių pakeitimo.
NVO tarybos narys Evaldas Plečkaitis, pasiūlė įtraukti naują programos projektų kryptį dėl
pritaikymo dirbti nuotoliniu būdu, kadangi ne visos nevyriausybinės organizacijos turi įsigiję tinkamą
įrangą dirbti nuotoliniu būdu. NVO tarybos pirmininkė Daiva Riklienė pasisakė dėl prioritetinių sričių ir
pasiūlė įtraukti totorių istorijos ir kultūros metų paminėjimą, kadangi 2021 metai yra paskelbti Lietuvos

totorių istorijos ir kultūros metais. Taip pat, Vilkaviškio rajone yra išlikusios Vinkšnupių totorių senosios
kapinės.
Pranešėja pasiūlė, kad prie prioritetinių projektų nurodyti tuos projektus, kurie yra susiję su
krašto etnokultūros / istorijos išsaugojimu ir į juos įeitų Lietuvos totorių istorija. Taip pat, prioritetine
sritimi palikti iniciatyvoms skatinančioms gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.
NVO tarybos pirmininkė Daiva Riklienė atkreipė dėmesį dėl programų finansavimo. 2022
metais planuojama atskirti sporto, jaunimo ir kultūros programas, kurias koordinuotų Švietimo, sporto
ir kultūros skyrius, taip pat jaunimo reikalų koordinatorė, o šioje programoje palikti veiklas tik susijusias
su investicijomis, aplinkos puoselėjimu, viešųjų erdvių tvarkymu. Tokiu atveju, būtų galima svarstyti
apie didesnę vienam NVO projektui finansuoti skiriamą sumą. Šiais metais vienam NVO projektui
finansuoti skiriama ne daugiau kaip 700,00 Eur, išskyrus jeigu teikia paraišką pagal metinio Vilkaviškio
rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas finansuojamą veiklą, šiai
veiklai skiriama lėšų suma ne daugiau kaip 2 000,00 Eur.
NVO tarybos narė Jurga Grigaliūnaitė pateikė pasiūlymą apsvarstyti ir nefinansuojamas veiklas,
kadangi praeitais metais buvo nuspręsta apriboti ekskursijas ir projekto veiklas vykdyti tik Vilkaviškio
rajono savivaldybėje, o šįmet pranešėja siūlo iš vis panaikinti šią veiklą. Taip pat, kyla klausimas dėl
kultūrinių renginių finansavimo, kadangi 2020 m. pabaigoje dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos,
nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos susidūrė su iššūkiais negalėdamos įvykdyti planuotų
veiklų ir grąžino lėšas į Savivaldybės biudžetą. Kitu atveju, grąžintos lėšos galėjo būti skirtos kitų
projektų finansavimui. Sunku numatyti kokia situacija susiklostys šiais metais, todėl pranešėja pateikė
pasiūlymą, aptarti minėtų veiklų poreikį, ar apskritai verta jas finansuoti.
NVO tarybos pirmininkė Daiva Riklienė pasiūlė palikti finansavimą kultūriniams renginiams,
tačiau atsižvelgti į projektų įgyvendinimo terminus. Jei kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimui
butų paskelbtas balandžio mėnesį, rugsėjo mėnesį būtų galima spręsti ar planuojamos veiklos bus
įgyvendintos. Nesant galimybei įvykdyti veiklas, perskirstyti projektų finansavimui skirtas lėšas.
Pirmininkės nuomonei pritarė NVO tarybos narė Dalytė Šileikienė, teikdama, kad reikia griežtinti
atsiskaitymo terminus ir pareiškėjams, kurie planuos įgyvendinti kultūrinius renginius, atsiskaitymo
terminą sutrumpinti iki rugsėjo mėnesio.
NVO tarybos narė Jurga Grigaliūnaitė, pateikė pasiūlymą, Apraše nusimatyti, kad veiklos, susiję
su kultūriniais renginiais ir kurių įgyvendinimui tiesioginį poveikį gali daryti COVID-19 pandemija, jų
įgyvendinimo terminas turėtų būti iki rugsėjo 15 d., o nepanaudotas lėšas, jei tokių būtų, tektų grąžinti į
Savivaldybės biudžetą ir perskirstyti kitiems projektams.
NVO tarybos pirmininkė Daiva Riklienė, atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai, kurie norėtų
įgyvendinti projektus susijusius su kultūriniais (tradiciniais) renginiais, turėtų nurodyti projekto
pagrįstumą, įgyvendinimo alternatyvas, jei pandemijos metu renginio suorganizuoti nepavyktų. Taip pat,
atsiskaitymo terminą už veiklas susijusias su kultūriniais renginiais sutrumpinti iki rugsėjo 30 d.
(ketvirčio pabaigos). Už kitas priemones projektų vadovai turi atsiskaityti iki gruodžio 6 d.
NVO tarybos narė Jurga Grigaliūnaitė informavo, kad atsižvelgus į šiame posėdyje išsakytas
pastabas bei pastebėjimus bus pakoreguotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašas, kuris bus pateikiamas NVO tarybos
nariams susipažinti
BALSUOJA: šiuo klausimu balsuota nebuvo.
NUTARTA: Patikslintą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo
programos finansavimo tvarkos aprašą pateikti NVO tarybos nariams.
3. SVARSTYTA. Dėl NVO tarybos veiksmų plano patvirtinimo.
Pranešėja Daiva Riklienė
Pranešėja pristatė nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO) sudarymo principus,
uždavinius bei veiklas.

Pranešėja informavo, kad NVO taryba sudaroma iš Savivaldybės institucijų, įstaigų,
organizacijų ir Savivaldybėje veikiančių NVO deleguotų atstovų. NVO tarybos sudėtį ir jos pakeitimus
tvirtina Savivaldybės taryba. NVO tarybą sudaro 12 narių, laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2
NVO tarybos narių – Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 NVO tarybos narių
– NVO, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. Savivaldybės NVO tarybos pirmininkas ir
pirmininko pavaduotojas renkamas vienų metų kadencijai, kitų NVO narių kadencijos trukmė yra dveji
metai.
2021 m. sausio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-654 ,,Dėl
Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“, patvirtinta
nauja Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis: Valdas Kamaitis,
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto narys; Kęstas
Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narys; Renatas
Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto
narys; Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Danguolė
Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
Jurga Grigaliūnaitė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;
Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė; Evaldas Plečkaitis,
Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys; Nerijus Demenius, Kybartų miesto sporto klubo
„Sveikata“ prezidentas; Saulė Rūtelionytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų
informavimo centro pirmininkė; Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė;
Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narys, Paula
Aidukonienė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji
specialistė, Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sekretorė.
NVO tarybos veiklos tikslas – skatinti Savivaldybės NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti
bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybėje veikiančių NVO. Pranešėja
pristatė pagrindines veiklos sritis ir joms priskirtus NVO tarybos narius:
Veiklos sritis
Švietimo ir jaunimo

NVO tarybos narys
Danguolė Gudeliauskienė

Saulė Rūtelionytė
Vietos bendruomenių

Valdas Kamaitis

Rimvydas Palubinskas
Kultūros ir sporto

Kęstas Kružinauskas

Nerijus Demenius

Atstovaujamas sektorius
Savivaldybės administracijos
Jaunimo reikalų koordinatorė
(vyriausioji specialistė)
Lietuvos moksleivių sąjungos
Vilkaviškio mokinių savivaldų
informavimo centro pirmininkė
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos Biudžeto,
finansų, ekonomikos ir verslo
komiteto narys
Vilkaviškio rajono kaimo
bendruomenių sąjungos narys
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos Plėtros ir
ūkio vystymo komiteto narys
Kybartų miesto sporto klubo
„Sveikata“ prezidentas

Užimtumo, laisvalaikio,
turizmo

Jurga Grigaliūnaitė

Dalytė Šileikienė
Kitų bendrų pomėgių ar
interesų organizacijų

Daiva Riklienė
Evaldas Plečkaitis

Socialinės globos ir sveikatos
apsaugos

Renatas Gudaitis

Vita Zmitrevičienė

Savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėja
Vilkaviškio trečiojo amžiaus
universiteto pirmininkė
Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja
Vilkaviškio dekanato šeimos
centro valdybos narys
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos Sveikatos
apsaugos ir socialinių reikalų
komiteto narys
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų
žmonių sąjungos pirmininkė

Pranešėja pristatė NVO tarybos veiksmų plano priemones 2021-2022 metams:
Uždaviniai
1. Identifikuoti Vilkaviškio
rajono savivaldybės NVO
sektoriaus problemas

2. Skatinti ir remti
Vilkaviškio rajono
savivaldybės ir NVO
bendradarbiavimą

Priemonės

Priemonės Atsakingi
įvykdymo
asmenys
terminas
1.1. Sudaryti ir išplatinti klausimynus
2021–2022 NVO
skirtus NVO būklei nustatyti.
tarybos
nariai pagal
sektorių
1.2. Atlikti NVO organizacijų apklausą,
2021–2022 NVO
išanalizuoti NVO sektoriaus problemas ir
tarybos
poreikius.
nariai pagal
sektorių
1.3. Organizuoti bendrus renginius su
2021–2022 NVO
valdžia ir NVO taryba, identifikuoti NVO
tarybos
sektoriaus problemas, tarpininkauti jas
nariai pagal
sprendžiant.
sektorių
1.4. Vilkaviškio rajono savivaldybės I
2021–2022 NVO
aukšte įrengti viešą dėžę, pateikti
tarybos
pasiūlymams ir išsakyti problemoms raštu.
nariai pagal
sektorių
2.1. Organizuoti diskusijas su įvairiomis
2021–2022 NVO
tikslinėmis grupėmis, siekiant išklausyti,
tarybos
diskutuoti ir padėti rasti iškilusių
nariai pagal
problemų sprendimų būdų.
sektorių
2.1.1. Susitikimas su Savivaldybėje
veikiančių programų skirtų NVO
koordinatoriais dėl projektų vertinimo
ataskaitų.
2.1.2. Susitikimas su Apskaitos skyriaus ir
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus

specialistais dėl viešųjų paslaugų pirkimų
iš NVO.
2.1.3. Susitikimas su kitų Savivaldybių
specialistais, gerosios NVO tarybos
patirties sklaida.
2.2. Atsižvelgiant į nevyriausybinių
organizacijų pastabas, teikti pasiūlymus
Vilkaviškio rajono savivaldybei ar kitoms
įstaigoms ar organizacijoms, siekiant
įtraukti NVO atstovus į sprendimų
priėmimo procesą, į valstybės institucijų
tarybas, komisijas, komitetus ir kitus
valdymo darinius.
2.2.1. Peržiūrėti Savivaldybės darbo
grupes ir Komisijas, teikti pasiūlymus dėl
NVO atstovų įtraukimo į Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos ar
Administracijos direktoriaus sudaromas
komisijas / darbo grupes.
2.3. Peržiūrėti Vilkaviškio rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
rėmimo programas, teikiant pastabas bei
pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.
2.4. Suorganizuoti NVO paskatinimo /
pagerbimo renginį.

1. 3. Organizuoti NVO veiklos 3.1. Atnaujinti NVO kontaktus.
viešinimą Savivaldybėje
3.2. Sudaryti NVO duomenų bazę, ją
nuolat atnaujinti.
3.3. Kartą per ketvirtį leisti NVO tarybos
elektroninį informacinį naujienlaiškį.

3.4. Inicijuoti paramos skirtos NVO
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programose
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NVO Tarybos narys Evaldas Plečkaitis, pateikė pastebėjimą dėl Facebook platformoje sukurto
NVO tarybos puslapio. Norint siekti didesnio žinomumo, svarbus sekėjų skaičius, todėl tarybos narys
siūlo NVO tarybos Facebook puslapyje paskelbta informacija dalintis visiems NVO tarybos nariams.
Pranešėja, Daiva Riklienė, pritarė Evaldo Plečkaičio pasiūlymui ir paskatino NVO narius ne tik skleisti
pateiktą informaciją, bet ir teikti aktualią informaciją, kuria būtų galima pasidalinti NVO tarybos
Facebook puslapyje.
NVO tarybos narė Jurga Grigaliūnaitė atkreipė dėmesį, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės I
aukšte įrengta pasiūlymų dėžute, pateikti pasiūlymams ir išsakyti problemoms raštu dėl susiklosčiusios
pandeminės situacijos, žmonės negali naudotis, todėl pasiūlė pasidalinti informacija, kad pasiūlymus ir
problemas galima išsakyti el. paštu: nvotaryba@vilkaviskis.lt, nurodant, kad asmens duomenys išliks
anonimiški. NVO tarybos narys Evaldas Plečkaitis pasiūlė pasitarti su informatikos specialistais, galbūt
pavyktų sukurti platformą, kurioje būtų galima išsakyti savo nuomonę elektroniniu būdu, nenurodant
savo asmens duomenų.
Pranešėja informavo, kad atsižvelgs į pateiktas NVO tarybos narių pastabas ir veiksmų planą
NVO tarybos nariams pateiks po posėdžio. Taip pat, paprašė, kad visi NVO tarybos nariai veiksmų plane
patys priskirtų save kaip atsakingą asmenį už atitinkamą priemonės įgyvendinimą ir kitame NVO tarybos
posėdyje būtų galima pasitvirtinti galutinį veiksmų planą 2021-2022 m. priemonėms vykdyti.
BALSUOJA: šiuo klausimu balsuota nebuvo.
NUTARTA: Nurodžius atsakingus asmenis veiksmų plano 2021-2022 m. priemonėms vykdyti,
galutinį veiksmų planą patvirtinti kitame NVO tarybos posėdyje.
4. SVARSTYTA. Dėl konkurso „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2020 – KELIAS Į
SĖKMĘ“.

Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė
Pranešėja pristatė, kad Mykolo Romerio universitetas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
bei partneriai VšĮ „Pro Partners“, Nacionalinė sportininkų asociacija ir informacinis partneris
„Savivaldybių žinios“ skelbia respublikinį konkursą vietos bendruomenė „BENDRUOMENĖ –
ŠVYTURYS 2020 – KELIAS Į SĖKMĘ“. Pretenduoti galima į penkias nominacijas: pirmoji nominacija
– „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“. Šiai nominacijai prašoma pateikti vietos bendruomenės
arba bendruomeninės organizacijos atstovą, kurio veikloje yra geram vadybininkui būdingi planavimo,
vadovavimo, organizavimo, kontrolės ir kiti bruožai; antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės
istorija“. Šiai nominacijai prašoma pateikti vietos bendruomenę ar vietos bendruomeninę organizaciją,
kurią pastaruosius trejus metus lydėjo sėkmė; trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios seniūnijos
arba savivaldybės“. Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris matavo savo bendruomeniškumą
pagal Mykolo Romerio universiteto mokslininkų sukurtą indeksą; ketvirtoji nominacija – „Kultūros
kolektyvais garsi vietos bendruomenė“. Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius
trejus metus džiaugėsi esančiais kultūros kolektyvais (u) ir jų veikla; penktoji nominacija – „Sveiką
gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“. Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per
pastaruosius trejus metus vykdė veiklą (renginius), kurie susiję su sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo)
propagavimu.
Nominantai
pristatomi
„Savivaldybių
žiniose“
ir
MRU
tinklalapyje
http://bendruomeniskumas.mruni.eu. Nominacijų nugalėtojus išrenka komisija, sudaryta iš MRU
mokslininkų, SAD ministerijos ir vietos bendruomeninių organizacijų atstovų. Apdovanojimus įteikia
MRU Rektorius ir SAD ministerijos Mykolo Romerio universitete. Pretendentų nominacijoms paraiškos
renkamos iki 2021 m. balandžio 15 d.
Pranešėja informavo, kad NVO tarybos nariai raginami teikti pasiūlymus dėl pretendentų į
minėtas nominacijas ir informacija dėl konkurso pasidalinti su kitais suinteresuotais asmenimis.
5. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.
NVO tarybos pirmininkė informavo, kad kitas NVO tarybos posėdis planuojamas 2021 m.
balandžio 6 d. 16.00 val.
Posėdžio pirmininkė

(parašas yra)

Daiva Riklienė

Posėdžio sekretorė

(parašas yra)

Paula Aidukonienė

