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Eil. 

Nr. 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Tikslas: stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį į Savivaldybės socialinį, 

kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą 

1. Uždavinys: gerinti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) plėtros sąlygas  

1.1. Organizuoti išplėstinius NVO tarybos posėdžius su kitomis prie Pasvalio rajono 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veikiančiomis patariamosiomis 

tarybomis. 

2023 m.  

1–4 ketv. 

 Priemonės veikla: organizuojami išplėstiniai NVO tarybos posėdžiai su kitomis 

prie Savivaldybės tarybos veikiančiomis patariamosiomis tarybomis, siekiant 

sukurti palankesnes sąlygas NVO veiklai vykdyti ir jų finansavimui užtikrinti.  

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: suorganizuotų išplėstinių NVO 

tarybos posėdžių skaičius: 1–2 išplėstiniai posėdžiai. 

 

1.2. Organizuoti išplėstinius NVO tarybos posėdžius su Savivaldybės teritorijoje 

veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis veiklas vykdančiomis 

socialinėje, kultūros, sporto, jaunimo ir kt. srityse. 

2023 m. 

1–4 ketv. 

 Priemonės veikla: organizuojami išplėstiniai NVO tarybos posėdžiai su 

Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis veiklas 

vykdančiomis socialinėje, kultūros, sporto, jaunimo ir kt. srityse, siekiant 

identifikuoti NVO sektoriaus problemas, spręsti kitus NVO aktualius klausimus. 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: suorganizuotų išplėstinių NVO 

tarybos posėdžių skaičius: 1–2 išplėstiniai posėdžiai. 

 

1.3. Vykdyti sprendimų priėmimo stebėseną. 2023 m. 

1–4 ketv. 

 Priemonės veikla: sudaryta NVO taryboje stebėsenos darbo grupė, kuri vykdys 

rengiamų Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos teisės aktų, 

susijusių su NVO veikla ir plėtra, stebėseną, teiks rekomendacijas dokumentų 

rengėjams. 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: sudaryta NVO taryboje stebėsenos 

darbo grupė, užtikrinta sprendimų priėmimo stebėsena. 

 

1.4. Inicijuoti priemones, skirtas viešųjų paslaugų perdavimo NVO galimybėms 

analizuoti, vertinti ir vykdyti. 

2023 m. 

1–4 ketv. 

 Priemonės veikla: organizuojamos diskusijos, pasitarimai dėl NVO įtraukimo į 

viešųjų paslaugų teikimą galimybių plėtojimo. 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: suorganizuotų renginių skaičius: 1–

2 renginiai 

 



2. Uždavinys: skatinti viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimą, didinti visuomenės 

informuotumą apie NVO sektorių ir savanorišką veiklą. 

 

2.1. Organizuoti rajono nevyriausybinių organizacijų forumą. 2023 m. 2023 m. 

3–4 ketv. 

 Priemonės veikla: organizuotas tradicinis rajono nevyriausybinių organizacijų 

forumas.  

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: suorganizuotas 1 rajono 

nevyriausybinių organizacijų forumas. 

 

 Priemonės veikla: organizuotas išvažiuojamasis posėdis – gerosios patirties 

pasidalijimo susitikimas su kitos (kaimyninės) savivaldybės NVO taryba. 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: suorganizuotas 1 išvažiuojamasis 

posėdis - gerosios patirties pasidalijimo susitikimas su kitos savivaldybės 

(kaimyninės) NVO taryba. 

 

2.2. Organizuoti renginį, skirtą Tarptautinei savanorių dienai paminėti. 2023 m. 

4 ketv. 

 Priemonės veikla: suorganizuotas renginys, skirtas Tarptautinei savanorių dienai 

paminėti. 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: suorganizuotas 1  renginys. 

 

 

 

_____________________ 


