
ANYKS.IU RAJONO SAVIVALDYBES NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

Nr.TP-0d,,
AnykSdiai

PosedZio dala: 201 6-12-29
PosedZio vieta: J. Bililno g. 23, III a. sale

PosedZio pradZia: 15.00 val.
PosedZio pabaiga: 16.45 val.

PosedZio pirmininkas - Jolita Sinkuniene, Asociacijos ,,Kalitos kalnas" pirmininke, kflno
kultlros ir sporto veiklos srities nelyriausybiniq organizacijq atstove;

PosedZio sekretore - Loreta Pesliakiene, Anyk5diq rajono savivaldybes administracijos
Investicijq ir projektq valdl,rno skyriaus vyr. specialiste

Dalyvauja: Zilviras Pranas Smalskas, AnykSdiq menininkq asociacijos pirmininkas, kultflros veiklos
srities nerryriausybiniq organizacijq atstovas;
Dalis Vaiginas, Anyk5diq vadovq klubo prezidentas, sveikatinimo veiklos srities nerryriausybinir-y

organizacijq atstovas;
Kristina KiauSaite, Sveikos glwensenos klubo,,Anyk5diq vaivorykSte" atstove, ekologijos ir
gamtosaugos veiklos srities nevyriausybiniq organizacijq atstove;
Juozas Kvedaras, Anyk5diq naujq vejq bendruomends atstovas, Svietimo veiklos srities atstovas;

Saulius Rasalas, Anykldiq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Sigitas Petravidius, AnykSdiq socialines gerovds centro atstovas.

Svediq teisemis dallwauja: Audrone Pajarskiene, Savivaldybes vyriausioji specialiste kulturai ir
turizmui, Gintare Noliute, Savivaldybes Socialines paramos skyriaus vedejo pavaduotoja, l. e. vedejo
pareigas, Vaiva Daugelavidiene, Savivaldybes gydltoja.
I3 12 tarybos nariq posedyje dalyvauja 8, kvorumas yra. Apie posedi Tarybos nariai buvo informuoti
elektroniniu pa5tu, kvietimas buvo patalpintas Savivaldybes intemeto puslapyje:
http://www.anyksciai.ltllt/nauiienos 449
I p20 I 20 1, 6-m.- grttodzio-29-d. -kv-cupe.html

Darbotvark6:
1. Del Aryk3diq rajono savivaldybes Nevyriausybiniq organizacijq tarybos 2016 m. veiksmq

plano analizes ir ataskaitos rengimo.
2. Del Anyk5diq rajono savivaldybes 2017 -2019 m. strateginio veiklos plano priemoniq, skirtq

NVO sektoriui analizes.
3. Del AnykSdiq rajono savivaldybes Nevyriausybiniq organizacijq tarybos 2017 m. veiksmq

plano sudarymo ir tvirtinimo.

1. SVARSTYTA. Anykidiq rajono savivaldybes Nevyriausybiniq organizacijq tarybos 2016 m.
veiksmq plano analizds ir ataskaitos rengimas.

Jolita Sinkuniend pristate 2016 m. geguZes 31 d. patvirlint4 Anyk5diq rajono savivaldybes
Nevyriausybiniq organizacijq larybos 2016 m. veiksmq ir pakomentavo kaip buvo vykdomas jo
igyvendinimas.
Loreta Pesliakiend informavo, kad pagal 2016 m. veiksmq plano 4 uZdavini ,,Sillyti patobulinti
Savivaldybes puslapyje esanti skJrell skirt4 NVO sektoriui" kreipimosi tekstas bus sura5omas Sio
posedrio protokolo pagrindu.
Jolita Sink[niend pasitle balsuoti, kad Anyk5diq rajono savivaldybes Neryriausybiniq organizacijtl
tarybos 2016 m. jgyvendintu veiksmq plano pagrindu 2017 m. sausio mdn. pabaigoje ryksiandiame
Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos posedyje b[tq teikiamas informacinis prane5imas Anyk5diq
rajono savivaldybes tarybai, kaip tai numafta 2015 m. kovo 26 d. Anyk5diq rajono savivaldybes



tarybos sprendimu Nr. l-TS-109 patvirtintq Anyksdiq rajono savivaldybes nevyriausybiniq
organizacijq tarybos nuostatq 33 punkte.

UZ pasillym4 balsuoja visi dalyvaujantys NVO tarybos nariai. Pritarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Anyk5diq rajono savivaldybes 201'1-2019 m. strateginio veiklos plano

priemoniq, skirtq NVO sektoriui, analize.

Loreta Pesliakien6 pristate posedyje dalyvaujandias Anyk5diq rajono savivaldybes administracijos
specialistes, koordinuojandias programas, kuriq igyvendinimui paraiSkas teikia ir NVO.
Audron6 Pajarskien6, Savivaldybes vyriausioji specialiste kultlrai ir turizmui trumpai apZvelge 6

ios koordinuojamas programas ir nurode pagrindinius akcentus i k4 reiktq atkreipti demesi raSant

projektus. Kulturos projektq rengejai turi atkreipti demesi I veiklq bendruomenei atvirum4, veiklq
nukreipimq imiesto ar rajono bendruomeng, pageidautina, kad dalies projektq tikslas b[q gaivinti.
puoseleti senovines tradicines kalendorines Sventes. Leidybines veiklos programoje labai svarbu -
planuojamq leidiniq i5liekamoji verte. Muziejq ekspozicijq pletros programos iglwendintojai turi
pirmiausia atsakyi i klausim4 kam bus skirta ekspozicija ir koks tos ekspozicijos irengimo ir
saugoj imo tikslas.
Zilrinas Pranas Smalskus pasisake, kad vertinant projektus turi biti ypatingai atsiZvelgiama kiek
Zilronl bus pajungta ! numatomas projekto veiklas, kiek pladiai sukurtais rezultatais naudosis
visuomen6.
Jolita Sinkflniend pasisake, kad NVO sekmes atveju finansavimo sutaftis su Savivaldybe pasira5o

balandZio men. Kaip pavyzdi Asociacijos ,,Kalitos kalnas" vadove Jolita Sinkunieni pateike jq
vykdomus sporto projektus, kuriq veiklas asociacija pradeda igyvendinti bei i3laidas patirti sausio -
vasario mdn. (kuomet yra sniego) tadiau dar neZinant apie projektq remimq ir ar irykdyos veiklos
bus finansuojamos.
Loreta Pesliakien6 pakomentavo, kad NVO Savivaldybei pateiktq ir linansuotq proj ektq veiklos
iSlaidos gali b[ti patiriamos nuo einamqiq kalendoriniq metq sausio I d., todel NVO gali savo veiklas
pradeti nuo sausio mdn. savo leSomis, veliau laimejus projektE, patirtos i5laidos bus
kompensuojamos.
Ginta16 Noliut6, Savivaldybes Socialines paramos skyriaus vedejo pavaduotoja, l.e. vedejo pareigas
trumpai pristatydama Neigaliqjq socialines integracijos ir socialiniq paslaugq programas, akcentavo

i projektq kokybg ir iSlaidq pagrlstumq. PosedZio dalyviai diskutuodami svarstd gal NVO reikalingi
proj ektq rengimo mokymai.
Loreta Pesliakiend pasisake, kad j 2017 m. planuojam4 NVO poreikiq tyrimo anket4 galima itraukti
ir klausimq del mokymq poreikio. PosedZio dallwiai tam pritare.
Saulius Rasalas pasiiile paraiSkq vertinim4 daryti 2 etapais. Pirmame ekspertq komisija ivertina
pateiktas parai5kas, o radg trukumq praSo juos per tam tikr4 laikE pataisl.ti. Antrame etape analizuoja
paraiSkas ir pateikia galutin! lvertinimE. Posedyje dalyvawsios Savivaldybes specialistes pasisake,
kad Sis projektq atrankos btdas labai geras, tadiau vertinimo proced[ros uZsitgs. AtsiZvelgiant itai.
kad savivaldybes leSomis finansuojami projektai turi blti igyvendinti iki einamqjq metq pabaigos,
projektq vykdltojai gali delsti pradeti veiklas, nes neZinos ar jq projektai bus finansuojami ir tai
sutrumpins projektq trukmg bei kokybg.
Vaiva Daugelaviiien6, Savivaldybes gydytoja koordinuojanti Visuomenes sveikatinimo programa
trumpai pristate galimybes NVO dalyvauti teikiant paraiSkas j Visuomenes sveikatinimo program4.
Audrone Pajarskiend pasisake, kad galbut vertetq iprojektq atrankos apraSus !raS1.ti reikalavim4
parei5kejams garus maZesng sumq i5 Savivaldybes. nemaZinti paraiSkoje planuotq rodikliq. Jei
pareiSkejas man)tr.I, kad pagal gautq finansavim4 negales pasiekti visq rodikliq, galetq atsisakyti
pasira5lti sutarti.
Kristina Kiaulaiti pasisake. kad NVO bitq tikslinga gauti naujienas apie jvairius skelbiamus
nacionalinius konkursus, o www.anyksciai.lt esandiame NVO skyrelyje, praSli savivaldybes, kad
skelbtq visq sridiq (kultiros, sporto, sveikatinimo ir kt.) vykdomus konkursus, kviediandius NVO
dalyvauti projektq konkursuose. Taip pat, kad b[tq pavie5intos konkursus (ne)laimejusias
organizacijas, butq galima vienoje vietoje rasti aktualias projekto ataskaitq formas, komisijq darbo
taisykles ir kt. NVO akluali4 informacij4.
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Zilvinas Pranas Smalskus pasisake, kad siekiant uZtikinti skaidrq NVO pateiktq projektq vertinimo
proces4 i_ Savivaldybes paraiSkq vertinimo komisijas galima kviesti ir NVO atitinkamq sridiq

atstovus. Zilvinas Pranas Smalskus taip pat pasiilO ra5tu kreiptis i Savivaldybg NVO tarybos vardu,

kad NVO skyrelis savivaldybes intemeto svetaineje bttq lengviau randamas, t.y. nuoroda bittl
pirmame puslapyj e.

Lorcta Pesliakien6 informavo, kad NVO apie nacionalinius ir tarptautinius konkursus gali tiesiogiai
gauti visas naujienas uZsiregistravg svetaineje gaukfinansavima.lt, apie tai NVO tarybos nariai buvo
informuoti el.pa5tu prie5 pusmetf . Belieka visiems norintiems tik uZsiregistruoti minetoje svetaineje.

Apie Anyk5diq rajono savivaldybes skelbiamus konkursus NVO informuojama savivaldybes
intemeto svetaineje www.anyksciai.lt, taip pat informacija siundiame NVO, kurios luri ir yra
pavieSing savo el.paSto adresus. Del kitq pasillymq tikslingiausia raSlti savivaldybei praSym4.

PosedZio dallwiai iSsaky.tiems pasillymams pritare.

NUTARTA.
1. UZ pasiiilym4i2017 m. planuojamq NVO poreikiq tyrimo anket4 ftraukti klausim4 del

mokymq poreikio balsuoja visi dallwaujantys NVO tarybos nariai. Pritarta bendru sutarimu.
2. Ra5tu kreiptis i Savivaldybg del posedZio metu iSsak1.tq pasi[lymq pateikimo.

Pritarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Anyk5diq rajono savivaldybes Ner.yriausybiniq organizacijq tarybos 201 7 m.
veiksmq plano sudarymas ir tvirtinimas.
Jolita Sink[niend informavo susirintusius, kad pagal 2015 m. kovo 26 d. Anyk5diq rajono
savivaldybes tarybos sprendimu Nr.1-TS-109 patvirtintq Anyk5diq rajono savivaldybes
neryiausybiniq organizacijq tarybos nuostatq 14 punkt4, Anyk5diq rajono savivaldybes
Nevyriausybiniq organizacijq taryba turi dirbti pagal kasmet sudaromq ir protokoliniu sprendimu
tvirtinamq veiksmq planq ir pakviete posedZio dalyvius teikti sifllymus ddl 2017 m. veiksmq plano
Veiklq.
Loreta Pesliakien6 pasille kaip ir 2016 m. veiksmq plane numatyti teises aktq susijusiq su NVO
veikla nagrinej imq.
Jolita Sinklnieni pasille sukurti elektroning AnykSdiq rajone veikiandiq NVO poreikiq anket4,
organizuoti poreikiq tyrim4 bei veliau atlikti analizg, o atliktos analizes duomenis pateikti NVO,
Savivaldybei ir visuomenei.
Zilvinas Pranas Smalskus pasille pats susisieksiantis su Kultlros srityje veikiandiomis NVO ir
tuomet galima bus atnaujinti duomenis savivaldybes intemetiniame puslapyje.
Kristina Kiau5aitd pasi[le 2017 m. organizuoti NVO tarybos nariq susitikimus su AnykSdiq rajono
ir AnykSdiq miesto VVC, bei pagal galimybes siqsti rajono NVO Lietuvoje paskelbtq konkursq
naujienas.
Loreta Pesliakien6 pagal pateiktus pasillymus sudare 2017 m. veiksmq plan4 (protokolo priedas Nr.
1) ir pasiule uZjo priemones balsuoti vienu balsavimu.
Saulius Rasalas pasitle patvirtinti 2017 m. veiksmq p1an4 (protokolo priedas Nr. 1).
UZ siiilomq 2017 m. Anyk5diq rajono savivaldybes NVO tarybos veiksmq plano tvirtinimq
balsuojama bendru sutarimu.

Nutarta.
I . Patvirtinti AnykSdiq rajono savivaldybes Nevyriausybiniq organizacijq tarybos 2017 m.

veiksmq plan4 (protokolo priedas Nr. 1)
UZ pasillym4 balsuoja visi dalyvaujantys NVO tarybos nariai. Pritarta bendru sutarimu.

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

Jolita Sink[niene
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Loreta Pesliakiene



Protokolo priedas Nr. I

ANYKS'IU RAJONO SAVIVALDYBES NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU
TARYBOS 2017 M. VETKSMU PLANAS

Ilidavinvs Vcrtinimo
rodikliai

Terminas Vykdytojai

l. Sukurti AnykSdiq rajone
veikiandiq NVO poreikiq
anket4,
el. bldu organizuoti
apklaus4,
atlikti duomenq analizg,
atliktos analizes duomenis
pateikti NVO,
Savivaldybei, visuomenei.

Sukurta anketa (1

vnt).

{vykdya apklausa
(1 vnt.).
Apklausta ne
maZiau 60 proc.
NVO registruotq
AnykSdiq rajone.
Atlikta apklausos
duomenq analize (1
vnt.)
Analizes duomenys
pateikti NVO,
Savivaldybei,
visuomenei.

2017 m.I-ll ketv. NVO tarybos nariai,
Savivaldybes specialistas
dirbantis su NVO

2. I5gryninti Anyk3diq
rajone kultiiros veiklas
rykdandias NVO.

Sudarytas s4raSas

( I vnt.)
2017 m. I ketv. NVO tarybos narys

Zilvinas Pranas

Smalskus;
Savivaldybes specialistas
dirbantis su NVO

3.Organizuoti NVO
tarybos nariq
susitikimus su Anyk5diq
rajono ir Anyk5diq miesto
VVG.

Organizuoti
susitikimai (2 vnt.)

NVO tarybos nariai;
Savivaldybes specialistas
dirbantis su NVO

4.Teises aktq susijusiq su

NVO veikla nagrinei imas
ir pasi[lymq teikimas.

ISnagrineti teises
aktai (5 vn0.
Pateikti pasillymai
(10 vnt.)

2017 m. I-IV ketv. NVO tarvbos nariai

4

2017 m. Il-lll ketv.


