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Darbotvarkė: 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje (pranešėjas R.Bičkauskienė);   

2. Kiti klausimai. 

 

 

SVARSTYTA: 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje. 

 R.Bičkauskienė pristatė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašą ir NVO tarybos vaidmenį projektų 

rengimo procese. R.Bičkauskienė informavo, kad išplėstinių seniūnaičių sueigų grafikas bus 

paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje. L.Uselienė pasiūlė NVO tarybos nariams dalyvauti 

šiose sueigose. NVO Tarybos nariai pritarė, kad NVO tarybos narių dalyvavimas išplėstinės 

seniūnaičių sueigose kaip svečiams, yra visiškai formalus, todėl reikėtų kreiptis į Socialinės apsaugos 

ir darbo ministeriją ir siūlyti stiprinti NVO tarybos vaidmenį. R.Bičkauskienė pastebėjo, kad 

ministerijos patvirtintos taisyklės per griežtai viską reglamentuoja. J.Jatautas pritarė ir pastebėjo, kad 

privalu mažinti biurokratizmą, reikia daugiau pasitikėti bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir jų gebėjimais pačioms spręsti. J.Jatautas pasiūlė NVO tarybos vardu kreiptis į 

SADM dėl būtinumo atsisakyti centralizuotų biurokratinių procedūrų teikiant paramą ir suteikti 

savivaldai ir NVO sektoriui teisę ir atsakomybę spręsti kaip demokratiškai tvarkytis su skirtomis 

lėšomis. J.Jaunius pastebėjo, kad lėšos yra skiriamos labai nedidelės, tačiau reikalavimai rengiant 

paraiškas neadekvačiai dideli. E.Jurjonas pasiūlė pateiktus  bendruomenių projektus, kuriems šiemet 

trūks lėšų, ne atmesti, o finansuoti kitais metais. J.Jaunius pastebėjo, kad finansavimo taisyklės to 

neleidžia.  

2. Kiti klausimai 

2.1. Dėl Šilutės bendruomenių namų įkūrimo galimybių. 

E. Vidrinskas pasiūlė NVO taryboje padiskutuoti apie Šilutės bendruomenių namų įkūrimo 

galimybę buvusiame Šilutės muziejuje, Lietuvininkų g. 36. J.Jatautas pastebėjo, kad būtų galima 

išdėstyti NVO tarybos poziciją šiuo klausimu. E.Vidrinskas minėjo, kad labai svarbu buvusiame 

Šilutės muziejuje leisti bendruomenėms įsikurti, pasirūpinti pastatu. L.Uselienės manymu, yra svarbu 

paremti piliečių iniciatyvą turėti bendruomenės namus, tačiau paminėjo, kad perimdama šiuos namus 



 

 

bendruomenė įsipareigotų juos prižiūrėti ir išlaikyti. Ar pakaktų bendruomenei lėšų tai padaryti? 

J.Jatautas pasiūlė išdėstyti ir paviešinti NVO tarybos poziciją dėl visuomenės iniciatyvos perduoti 

buvusį Šilutės muziejaus pastatą bendruomenės reikmėms. Bendru NVO tarybos narių sutarimu 

pritarta piliečių iniciatyvos palaikymui. 

2.2. Dėl NVO tarybos narių kadencijos pabaigos. 

R.Bičkauskienė informavo, kad baigėsi 2 metų tų NVO tarybos narių kadencija, kuriuos 

delegavo Šilutės rajono taryba ir liepos mėnesį bus parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl naujų 

narių delegavimo. L.Uselienė pastebėjo, kad keli NVO tarybos nariai iš viso nesilankė posėdžiuose. 

 

NUTARTA: 

1. Teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ supaprastinimo, akcentuojant šios paramos skyrimo ir 

panaudojimo biurokratinius aspektus, reikalavimų paraiškoms ir kitoms procedūroms 

neproporcingumą galimos gauti/ gaunamos paramos dydžiui, bei didesnio NVO tarybos narių 

įtraukimo į projektų rengimo ir įgyvendinimo procesą, nes šiuo metu NVO tarybos vaidmuo visiškai 

formalus.  

2. NVO taryba palaiko piliečių iniciatyvą įkurti Šilutės bendruomenių namus buvusiame 

Šilutės muziejuje, Lietuvininkų g. 36. 
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