AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016-05-25 Nr. K-9
Naujoji Akmenė
Posėdis įvyko 2016-05-25 16.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Vitalija Žakienė.
Posėdžio sekretorė – Greta Rimkutė.
Dalyvavo: Gražina Gauronskienė, Tomas Martinaitis, Mindaugas Palionis, Apolinaras
Nicius, Vladimiras Silvaško, Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Sigutė
Norvaišienė ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Aida Rubel, Administracijos
direktorė Aromeda Laucienė.
Nedalyvavo: Margarita Skabeikienė, Andrius Almanis, Julija Juškienė.
Garso įrašas (CD) pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Akmenės rajono vietos veiklos grupės esamos situacijos pristatymo.
2. Dėl Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės esamos situacijos pristatymo.
3. Dėl trumpos NVO tarybos pirmininko ataskaitos.
4. Dėl NVO tarybos pirmininko rinkimų.
1. SVARSTYTA. Dėl Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės esamos situacijos
pristatymo.
Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Sigutė Norvaišienė pristatė
VVG strategiją ir būsimas projektų teikimo ir finansavimo galimybes Naujosios Akmenės miesto
nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
S. Norvaišienė informavo, kad strategijos bus tvirtinamos iki liepos 1 d. Strategijoje prašoma suma –
811 tūkst. eurų.
NUTARTA. Pavesti Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės pirmininkei pateikti
T. Martinaičiui el. paštu trumpą aktualią informaciją apie VVG strategiją, kurią būtų galima platinti
suinteresuotiems asmenims.
2. SVARSTYTA. Dėl Akmenės rajono vietos veiklos grupės esamos situacijos
pristatymo.
Akmenės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Aida Rubel pristatė rajono VVG
veiklą. Pranešėja informavo, kad VVG strategija bus pradėta įgyvendinti šių metų paskutinį ketvirtį.
Gauta suma – 1 693 tūkst. eurų. Vietos projektams bus skirta apie 1 300 tūkst. eurų. Bus įgyvendinami
trys prioritetai. Strategija šią savaitę bus paviešinta VVG svetainėje, kur bus nurodytas projektų
skaičius, finansavimo sumos ir kita aktuali informacija.
Administracijos direktorė išsakė nuomonę, kad būtų tikslinga Akmenės rajono VVG ir
Naujosios Akmenės miesto VVG bendradarbiauti ir tarpusavyje derinti savo veiklas, kad jos būtų
tikslingos. NVO tarybos pirmininkė V. Žakienė teigė, kad reikia vystyti vieningą dialogą tarp abiejų
VVG.
3. SVARSTYTA. Dėl trumpos NVO tarybos pirmininko ataskaitos.
NVO tarybos pirmininkė V. Žakienė trumpai pristatė tarybos veiklos ataskaitą. Per
praėjusius metus buvo patvirtinta NVO tarybos sudėtis ir nuostatai. Skelbiami pasitarimų protokolai.
Organizuotas NVO forumas, kurio metu pasirašytas memorandumas, skirtas skatinti visų NVO
bendradarbiavimą.
NUTARTA. Pritarti ataskaitai.
4. SVARSTYTA. Dėl NVO tarybos pirmininko rinkimų.

V. Žakienė informavo, kad NVO taryba išrinkta 2015 m. vasario mėn., todėl 2016 m. vasario
mėn. jau turėjo būti perrinktas pirmininkas. Šiuo metu pirmininko pavaduotoja yra Gražina
Gauronskienė. Tarybos pirmininkė pasiūlė išrinkti naują pirmininką.
Vladimiras Silvaško paprieštaravo, kad naujo pirmininko rinkimams reikėtų surinkti visą
tarybos sudėtį. Kiti Tarybos nariai pritarė šiai nuomonei.
Posėdžio sekretorė informavo, kad remiantis Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų tarybos nuostatais, pasibaigus kadencijai, NVO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas
perrenkami rotacijos principu – vienus metus Pirmininku gali būti išrinktas Savivaldybės institucijos
ar įstaigos, o kitus – nevyriausybinių organizacijų atstovas. Atsižvelgiant į dabartinę NVO tarybos
sudėtį, nauju Pirmininku gali būti renkami šie nariai: Andrius Almanis, Gražina Gauronskienė, Julija
Juškienė ir Vladimiras Silvaško.
Administracijos direktorė pranešė, kad nei G. Gauronskienė, nei V. Silvaško, kaip Akmenės
rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, šių pareigų užimti negali dėl viešųjų ir privačiųjų
interesų derinimo.
Liko tik A. Almanio ir J. Juškienės kandidatūros. Šie asmenys, nedalyvaujantys posėdyje,
už akių negalėjo būti renkami.
NUTARTA. Birželio pradžioje suderinti naujo posėdžio laiką ir sukviesti visus narius.
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