
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

TARYBA 

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 19 d. Nr. TO1-3 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. gruodžio 19 d. 10.30 val. – 11.30 val. mišriuoju būdu, naudojant Zoom 

platformą ir dalyvaujant kontaktiniu būdu Pasvalio r. savivaldybės mažojoje salėje. 

Posėdžio pirmininkė – tarybos pirmininkė  Gražina Paliulienė. 

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė.  

Dalyvavo: nariai – Gediminas Andrašūnas, Vaidotas Gikys, Antanas Kairys, Vilma 

Matuzevičienė, Helena Naglazienė, Larisa Tuominienė, Stasys Vainauskas. Bendrojo skyriaus vedėja 

Rasa Gedvilienė. 

Nedalyvavo Aušra Šamelienė, dėl darbo. 

Kvorumas yra, posėdyje iš 9 dalyvauja 8 nariai (5 prisijungę nuotoliniu, 3 kontaktiniu būdu).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų keitimo.  

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2023 metų veiklos 

plano. 

3. Kiti klausimai. 

 

Komisijos nariai posėdžio darbotvarkei pritarė. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 

nuostatų pakeitimo  

Pranešėja – Gražina Paliulienė kalbėjo, kad tarybos nariams el. paštu buvo pateiktas Pasvalio 

rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas (toliau – nuostatų 

projektas) ir kvietė teikti savo pastabas bei pasiūlymus. 

Rasa Gedvilienė  supažindino su pagrindinėmis nuostatomis, dėl kurių inicijuojamas nuostatų 

keitimas, t. y. Savivaldybės tarybai pritarus dėl Bendruomeninės tarybos funkcijų perdavimo 

Nevyriausybinių organizacijų tarybai, tikslinamos NVO tarybos funkcijas. Pasikeitus teisiniam 

reglamentavimui reikia tikslinti NVO tarybos sudarymo tvarką, siūloma nustatyti kas, kiek ir kaip 

siūlo narius į NVO tarybą. 

Helena Naglazienė, pateikė šiuos nuostatų projekto pakeitimo siūlymus: 

1. Patikslinti nuostatų projekto tikslą, kad įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros 

politiką savivaldybėje būtų įtrauktos ir bendruomeninės organizacijos; 

2. Patikslinti NVO tarybos veiklos uždavinius; 

3. Viešinti socialiniuose tinkluose nuveiktų darbų / pasiekimų rezultatus, juos pristatyti 

Savivaldybės tarybai; 

4.  Papildyti nuostatų projektą atskiru skyriumi dėl informacijos viešinimo. 



 NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos nuostatų pakeitimui (išdėstant juos nauja redakcija). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2023 

metų veiklos plano. 

Pranešėja – Gražina Paliulienė supažindino  su  Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos 2023 metų veiklos plano projektu. Plano projektas NVO tarybos nariams 

susipažinti buvo pateiktas el. paštu. Kvietė teikti savo pastabas bei pasiūlymus. 

2. NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos 2023 metų veiklos planui. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkė Gražina Paliulienė informavo, kad yra gautas Lietuvos EURAG 

(nepriklausoma, savanoriška asociacija, vienijanti vyresniojo amžiaus žmones ir jų organizacijas) 

asociacijos (toliau – Asociacija) 2022 m. gruodžio 8 d. raštas Nr. S-1201 „Dėl nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudėties“, kuriuo Asociacija rekomenduoja į Pasvalio NVO tarybos sudėtį 

įjungti Lietuvos Pensininkų Sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrijos atstovą. 

NVO tarybos nariai diskutavo, kad šiuo metu, 2 metų kadencijai jau yra sudaryta ir veikia NVO 

taryba (2022 m. birželio 29 d.  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-144). Tačiau, 

ateityje, įvykus pokyčiams NVO taryboje, vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais bus atsižvelgta į Lietuvos EURAG Asociacijos raštą 

dėl siūlomo kandidato. 

Rasa Gedvilienė priminė NVO tarybos nariams, kad yra gauta LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 

antikorupcinio vertinimo išvada „Dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo kai kuriose 

savivaldybėse“ ir artimiausiu metu bus keičiamas Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų 

projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63.   

 

 

 

Posėdžio pirmininkė    Gražina Paliulienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Ramunė Šileikienė 

 

 


