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SVARSTYTA: 

1. Dėl NVO tarybos veiklos plano 2017 m. 

NVO tarybos pirmininkė L.Uselienė apžvelgė Savivaldybės taryboje patvirtintus NVO 

tarybos veiklos nuostatus. R.Bičkauskienė pristatė įvairių sričių NVO finansavimą iš Savivaldybės 

biudžeto 2016 m.  

NVO tarybos nariai J.Jatautas ir J.Jaunius akcentavo pagrindinius NVO tarybos uždavinius ir 

problemas – tai informacijos apie NVO trūkumas, artimesnio bendradarbiavimo su Savivaldybės 

politikais ir administracija užtikrinimas, tarpusavio komunikacijos tarp nevyriausybinio sektoriaus 

skatinimas.  

J.Jaunius pasiūlė NVO taryboje apsvarstyti visus sprendimų projektus teikiamus Savivaldybės 

tarybai, kurie susiję su NVO organizacijomis, jų veikla ir teikti išvadas. 

J.Jatautas ypač akcentavo lygiavertės partnerystės tarp viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus 

svarbą. Susiformavo požiūris, kad NVO iš valstybės ar savivaldybės turi gauti finansavimą, tačiau jie 

patys turėtų siūlyti partnerystę viešąjam sektoriui, ateiti su idėjomis ir savo indėliu. 

L.Valienė minėjo, kad tarp pačių nevyriausybinių organizacijų, ypač socialinės srities, trūksta 

bendrystės, tarpusavio susikalbėjimo ir pagalbos. Organizacijos dirba kas sau, nors apsijungusios 

galėtų žymiai daugiau nuveikti tiek savo veikloje, tiek teikiant paraiškas finansavimui gauti, tiek 

įgyvendinant projektus.  

E.Jurjonas pasiūlė sukurti puslapį Facebook, kuriame NVO galėtų dalinti informacija ir gerąja 

patirtimi. J.Jtautas pritarė idėjai, tačiau pabrėžė, kad tai turi daryti nevuriausybininkai. 

NVO tarybos pirmininkė L.Uselienė apibendrino pagrindines NVO tarybos veiklos sritis 2017 

m.: 

1. Informacijos sklaida, Facebook puslapio sukūrimas. 

2. Siekti glaudesnio įvairių ar tos pačios srities NVO bendradarbiavimo ir partnerystės. 

3. Informacijos apie NVO veiklą viešoje erdvėje užtikrinimas. 

 

2. Dėl NVO tarybos posėdžių grafiko. 

Diskusijoje pasiūlyta rinktis kiekvieną mėnesį. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti NVO tarybos veiklos planą 2017 m.: 



1. Informacijos sklaida, Facebook puslapio sukūrimas. 

2. Siekti glaudesnio įvairių ar tos pačios srities NVO bendradarbiavimo ir partnerystės. 

3. Informacijos apie NVO veiklą viešoje erdvėje užtikrinimas. 

 

2. Rengti NVO tarybos posėdžius kiekvieną mėnesį. 

 

 

Pirmininkė      Laimutė Uselienė 

 

 

Sekretorė     Rasa Bičkauskienė 

 

 

 

 


