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1. Vėjų jėgainių parko parama kaimo bendruomenėms. (pranešėjas Tarybos sekretorius 

A.Jurkus). 

2. Tarybos sprendimo "Dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo" pristatymas (pranešėjas 

R.Bičkauskienė);   

3. Dėl  Šilutės savivaldybės paramos teikimo tvarkos kaimo bendruomenėms 2016 m. 

(pranešėjas R.Bičkauskienė); 

4. NVO facebook. 

5. Kiti klausimai. 

 

 

SVARSTYTA: 

NVO tarybos pirmininkė L.Uselienė pranešė, kad nėra kvorumo, todėl sprendimai nebus 

priimami. 

1. Tarybos sekretorius A.Jurkus supažindino NVO tarybos narius su Vėjų jėgainių parko 

parama kaimo bendruomenėms. Trumpai paaiškino kaip formuojamas fondas, prognozavo, kad per 

metus fonde bus generuota iki 100 tūkst. eurų. Bendruomenės, esančios vėjo jėgainių teritorijose, 

įvertinusios savo poreikius, turi galimybę teikti paraiškas finansavimui gauti. Kokiems tikslams ir 

kokius projektus įgyvendinti, sprendžia pačios bendruomenės. E.Vidrinskas paklausė, ar yra 

galimybė iš fondo gauti lėšų jėgainių vizualinei taršai, pavyzdžiui apsodinant medžiais, mažinti. 

A.Jurkus pabrėžė, kad jei bendruomenei tai pasirodys svarbu, ji gali teikti tokią paraišką.   

2. R.Bičkauskienė pristatė rengiamus tarybos sprendimus dėl seniūnaičių rinkimų ir 

seniūnaičių sueigos tvarkos aprašų.  Aprašų pakeitimai daromi vadovaujantis Vietos savivaldos 

įstatymo pataisomis. 

3. R.Bičkauskienė apžvelgė Bendruomenių rėmimo programą už 2016 m. Paskelbus 

kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti iš Bendruomenių rėmimo programos, buvo pateikta 10 

paraiškų 4,5 tūkst. eurų sumai, iš kurių finansuotos 6 - 2,4 tūkst. eurų. R.Grygelienė pastebėjo, kad 

lieka nuskriaustos bendruomenės, kurios yra aktyvios, tačiau neturi patalpų. Pasiūlė teikti 

Bendruomenių rėmimo programos pataisas, kurios numatytų, kad būtų remiama ir bendruomenės 

veikla. R.Grygelienė argumentavo, kad bendruomenės teikia paraiškas, o tai yra nemažos išlaidos  

popieriui, kanceliarinėms prekėms. R.Bičkauskienė priminė, kad bendruomenės savo veiklai turi 

galimybę teikti paraiškas kitiems fondams, tačiau nei vienas iš jų neleidžia kompensuoti komunalinių 

išlaidų, o jos yra nemažos ir bendruomenėms sunku sukaupti tiek lėšų. L.Uselienė pastebėjo, kad 

Savivaldybės taryboje svarstant Bendruomenių rėmimo tvarkos aprašą taip pat buvo daug diskusijų 

ir buvo pasirinktas komunalinių išlaidų kompensavimo variantas. 



4. L.Uselienė priminė, kad praėjusiame NVO tarybos posėdyje E.Jurjonas iškėlė NVO 

facebook idėją ir informavo, kad sukūrė Šilutės NVO facebook puslapį. Paragino visus NVO tarybos 

narius aktyviai kelti bendruomenėms ir NVO naudingą informaciją. J.Valienė pastebėjo, kad Šilutės 

raj. savivaldybės administracijoje facebook puslapis yra blokuojamas. R.Bičkauskienė priminė, kad 

oficiali informacija apie bendruomenes yra skelbiama savivaldybės interneto puslapyje www.silute.lt 

rubrikoje „Bendruomenių veikla“. 

5. L.Uselienė pasiūlė nustatyti pastovias NVO tarybos posėdžių datas ir rinktis kas antrą 

mėnesį. Tarybos nariai pritarė pasiūlymui rinktis nelyginio mėnesio pirmą ketvirtadienį 15.30 

valandą. 
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