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Posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 10 d. 15.00 – 16.30 val.  

Posėdžio pirmininkė – Asta Maigienė, Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos pirmininkė. 

Posėdžio sekretorė – Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato vyresn. specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas).  

Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos sudėtis patvirtinta 

2014 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T1-2176. Išrinkus Šilutės rajono savivaldybės VIII- ojo 

šaukimo tarybą keitėsi Savivaldybės tarybos atstovai NVO taryboje. Deleguoti šie tarybos nariai: 

Laimutė Uselienė, Antanas Kubaitis, Genovaitė Kimbrienė, Jonas Jatautas. 

Posėdžio pirmininkė Asta Maigienė trumpai supažindino NVO tarybos narius su Šilutės 

rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais bei Lietuvos Respublikos 

nevyriausybinių organizacijų įstatymu. Pažymėjo, kad Šilutės rajone veikiančios nevyriausybinės 

organizacijos labai mažai bendradarbiauja tarpusavyje. 

Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė Rasa Bičkauskienė supažindino tarybos narius su 

Šilutės rajone veikiančių NVO programiniu finansavimu 2015 m. Registrų centro duomenimis, 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikia 41 nevyriausybinė organizacija.  Pagal veiklos pobūdį 

jos yra skirstomos į jaunimo, sporto, kultūros bei socialinės paskirties organizacijos, turinčios savo 

atskiras tarybas.  Sporto sričiai skirtas 25,4 tūkst. Eur, jaunimo – 8,7 tūkst. Eur, socialinių paslaugų 

– 5,8 tūkst. Eur, kultūros – 18,3 tūkst. Eur finansavimas. Iš viso 2015 metais NVO savo veiklai 

plėtoti iš Savivaldybės biudžeto gavo 58,2 tūkst. Eur. 2015 m. iš Valstybės biudžeto 4 kaimo 

bendruomenėms pagal 2015 m. žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros skatinimo programą (priemonė 

„Parama kaimo bendruomenėms“) skirtas 16,4 tūkst. Eur finansavimas. 

Posėdžio pirmininkė Asta Maigienė pažymėjo, kad tolimesnei NVO veiklai vykdyti labai 

reikalingos patalpos, kuriose tarybos nariai galėtų organizuoti susitikimus. 

Šilutės seniūnas Raimundas Steponkus informavo, kad šiuo metu NVO tarybos nariai galėtų 

rinktis seniūnijos salėje, kuri talpina iki 150 žmonių ir vakarais beveik visuomet būna laisva. Taip 

pat pridūrė, kad esant būtinybei būtų galima ieškoti galimybės skirti kabinetą Kultūros ir pramogų 

centre. 

Asta Maigienė akcentavo ir tai, kad apie Šilutės rajone veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų vykdomą veiklą yra labai mažai žinoma, todėl būtų tikslinga, kad nevyriausybinės 

organizacijos teiktų metines ataskaitas,  iš kurių būtų žinoma, kaip efektyviai ir naudingai 

bendruomenės panaudoja gautą finansavimą.  

NVO tarybos nariai diskutavo apie galimybę padidinti NVO tarybos žinomumą. Bendru 

sutarimu pritarė siūlymams, kad būtų tikslinga organizuoti nevyriausybinių organizacijų atstovų 

apvaliojo stalo diskusijas. Tokiu būdu būtų galima labiau įsigilinti į NVO poreikius, o NVO tarybą 

galės rengti bei teikti siūlymus dėl NVO finansavimo prioritetų Savivaldybės tarybai. 

NVO tarybos nariai bendru sutarimu nutarė, kad  NVO taryba susirinkimus organizuos kas 

tris mėnesius. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                        Asta Maigienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                      Dovilė Pauparytė 


