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Posėdžio pirmininkas, išrinktas šiam posėdžiui bendru posėdžio dalyvių sutarimu– Mantas Šakočius,
asociacijos „Už švarų orą“ pirmininkas.
Posėdžio sekretorius šiam posėdžiui (su balsavimo teise) – Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.
Apie posėdžio datą, laiką ir vietą Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau –
NVO taryba) ir Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – BO taryba) nariai
buvo informuoti iš anksto.
Dalyvavo NVO tarybos nariai:
Aida Adeikienė, Socialinės integracijos centro atstovė;
Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus
vedėja;
Algimantas Čekavičius, asociacijos Žvejų klubo „Penki žvejai“ atstovas;
Vismantas Daujotas, asociacijos „Kūrybinės raiškos centras“ atstovas;
Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
Danguolė Kraskauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro atstovė;
Rasa Salygienė, asociacijos „Šiaulių rajono jaunų tėvų bendruomenė“ atstovė;
Simonas Strelcovas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;
Mantas Šakočius, asociacijos „Už švarų orą“ atstovas.
Nedalyvavo:
Joneta Filinskė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovė (neinformavo);
Dalyvavo BO tarybos nariai:
Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus
vedėja;
Simona Dambrauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;
Ilona Kerienė, asociacijos Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“ pirmininkė;
Sigitas Pocius, VO Lukšių bendruomenės pirmininkas;
Deimantė Radžvilė, asociacijos Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė;
Nedalyvavo:
Mindaugas Gedvila, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šakynos seniūnijos seniūnas
(neinformavo);
Roma Mačienė, Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacijos „Gintarinis spiečius“ vadovė (neinformavo);
Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (kasmetinės
atostogos).
Darytas NVO ir BO jungtinio posėdžio garso ir vaizdo įrašas.
Darbotvarkė.
1. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo prioritetinių veiklų

eiliškumo nustatymas 2022 metams.
Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų
finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 15 punktu
reglamentuotos remiamos projektinės veiklos:
1) materialinės bazės sukūrimas;
2) viešųjų erdvių tvarkymas, parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos
bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų
pritaikymas Asmens poreikiams;
3) bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir
tradicinių renginių organizavimas;
4) mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas.
2. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo
prioritetinių veiklų eiliškumo
nustatymas 2022 metams.
Tvarkos aprašo 20 punktu reglamentuotos remiamos projektinės veiklos:
1) smurto artimoje aplinkoje mažinimas, krizių artimoje aplinkoje įveikimo (laikino apgyvendinimo,
pagalbos į namus, psichologinės pagalba asmenims ir jų šeimų nariams) organizavimas, nusikalstamumo
prevencija;
2) NVO gebėjimų ugdymas ekstremalių situacijų valdymui (transporto organizavimo, maitinimo
organizavimo, gyventojų aprūpinimo būtiniausiais produktais (maisto, drabužiais ir avalyne) organizavimas);
3) gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, sveiką gyvenseną, tradicijų puoselėjimą ir
bendruomeniškumą;
4) mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos NVO gebėjimų ugdymui teikti viešąsias
paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus, organizavimas.
1.
SVARSTYTA Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo
prioritetinių veiklų eiliškumo nustatymas 2022 metams.
Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytos tinkamomis finansuoti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
lėšų Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinės veiklos:
15.1. materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio Eur);
15.2. Kuršėnų miesto / kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių,
vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir
atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Asmens poreikiams – iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio
Eur);
15.3. bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus)
ir tradicinių renginių organizavimas – iki 700 Eur (septynių šimtų Eur);
15.4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui,
organizavimas – iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio du šimtai Eur).
Kiekvienas posėdyje dalyvavęs BO tarybos narys išsakė savo nuomonę dėl šių veiklų eiliškumo 2022
metams nustatymo.
NUTARTA. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 16 punktu, iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
lėšų remiamų Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinių veiklų
eiliškumą 2022 metams nustatyti sekančiai:
1. Kuršėnų miesto / kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių,
vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir
atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Asmens poreikiams;
2. materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
3. bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir
tradicinių renginių organizavimas;

4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas.
Balsavo: ,,už” – 5, ,,prieš” – 0, ,,susilaikė” – 0.

2.
SVARSTYTA. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo prioritetinių veiklų
eiliškumo nustatymas 2022 metams.
Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytos tinkamomis finansuoti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
lėšų nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos:
20.1. smurto artimoje aplinkoje mažinimas, krizių artimoje aplinkoje įveikimo (laikino
apgyvendinimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalba asmenims ir jų šeimų nariams) organizavimas,
nusikalstamumo prevencija – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur);
20.2. NVO gebėjimų ugdymas ekstremalių situacijų valdymui (transporto organizavimo, maitinimo
organizavimo, gyventojų aprūpinimo būtiniausiais produktais (maisto, drabužiais ir avalyne) organizavimas)
– 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur);
20.3. gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, sveiką gyvenseną, tradicijų puoselėjimą ir
bendruomeniškumą – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur);
20.4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos NVO gebėjimų ugdymui teikti viešąsias
paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus, organizavimas – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur).
Kiekvienas posėdyje dalyvavęs NVO tarybos narys išsakė savo nuomonę dėl šių veiklų eiliškumo
2022 metams nustatymo.
NUTARTA. Vadovaujantis aprašo 21 punktu, iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų
remiamų nevyriausybinių organizacijų projektinių veiklų eiliškumą 2022 metams nustatyti sekančiai:
1. NVO gebėjimų ugdymas ekstremalių situacijų valdymui (transporto organizavimo,
maitinimo organizavimo, gyventojų aprūpinimo būtiniausiais produktais (maisto, drabužiais ir
avalyne) organizavimas);
2. gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, sveiką gyvenseną, tradicijų puoselėjimą ir
bendruomeniškumą
3. smurto artimoje aplinkoje mažinimas, krizių artimoje aplinkoje įveikimo (laikino apgyvendinimo,
pagalbos į namus, psichologinės pagalba asmenims ir jų šeimų nariams) organizavimas, nusikalstamumo
prevencija;
4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos NVO gebėjimų ugdymui teikti viešąsias
paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus, organizavimas.
Balsavo: ,,už” – 9, ,,prieš” – 0, ,,susilaikė” – 0.
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