
TELSIU RAJONO SAVIVALDYBES
TARYBA

TELSTU RAJoNo BENDRUoMENTNTV oRGANTZACTJU TARyBos posEDzro
PROTOKOLAS

2023-02-23 Nr. BOT-l

Posedis ivyko 2023 m. vasario 23 d. (10:00 val.) nuotoliniu biidu per,,ZOOM" program4.
PosedZio pirmininke: Lina Niauriene, Baltininkq kaimo bendruomenes pirmininke.
PosddZio sekretore: Jurgita Geidukiene, Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Strateginio

planavimo ir investicijq skyriaus lyr. specialiste.
Vadovaujantis 2021-04-28 Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T1-160 ,,Ddl

TelSiq rajono savivaldybes bendruomeniniq organizacijq tarybos sudarymo", posedyje dalyvavo:
Valdas Katkus - Gadunavo bendruomenes pirmininkas;
Kazys Ledkauskas - Ry5kenq kaimo bendruomenes pirmininkas;
Lina Leinartiene - Adminishacijos Svietimo ir sporto sklriaus vedeja;

Tomas Katkus - Administracijos direktorius;
Nijole VaiSnoriend - Pavandenes bendruomends nard;
Sartine Zebrauskaite-Lekavidiene - Administracijos Strateginio planavimo ir investicijq

skyriaus vedeja;
Vilma Luko5evidiene Administracijos kaimo pletros skyriaus vedeja;
Andrius Norklnas - Upynos kaimo bendruomenes pirmininkas;
Adele Regina Srebaliene - EigirdZiq bendruomends ,,Bodiai" pirmininke;
Linas Sedvilas - Tel5iq rajono savivaldybes tarybos narys;

Nedalyvavo:
Mindaugas Norkus - Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus ryr. specialistas;
Laima Siu5iene Ubi5kes kaimo bendruomenes pirmininke.
Lendra Bukauskiene Tel5iq rajono savivaldybes administracijos (toliau - Administracijos)

Socialines paramos ir rupybos skyriaus vedeja;
Birute Dielkiene - TelSiq miesto bendruomenes ,,Artumos Sviesa" nare;
Kristina Jankauskiene - Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilines

saugos poskyrio vedeja;
Rima Kadinskiene - Rudupiq kaimo bendruomenes pirmininke;
Vaida Puidokiene - Zarenq bendnromenes nare;
Monika Domarkiene - Administracijos Kultrlros ir turizmo skyriaus vedeja;

DARBOTVARKE:
1 . SupaZindinimas su Nevyriausybiniq organizacijq veiklos stiprinimo 20231025 metq

veiksmq plano 2.1.1 . 1 . priemones ,,Stiprinti bendruomening veiklq savivaldybese" (toliau - Priemone)
ApraSo projektu.

2. Pasifllymq del Apra5o 6 punkto igyvendinimo teikimas (6. lgyvendinant Priemong, Apra5o
nustatyta tvarka finansavimq numatoma skirti seni[nijos aptamaujamos teritorijos g].ventojq
bendruomeninei veiklai stiprinti arba savivaldybes gyventojq bendruomeninei veiklai stiprinti).

3. Vertinimo komisijq skaidiaus nustatymas.



4. Vertinimo komisijos nariq skaidiaus nustatymas.
5. Bendruomeniniq organizacijq atstovq delegavimas i projektq, igyvendinamq pagal Priemong,

Vertinimo komisij4;
6. Del didZiausios ir maZiausios projektq, igyvendinamq pagal Priemong, vertes nustatymo.

J. Geidukiene prane5e, kad tarybos posedyje dalyvauja dauguma BOT nariq, kvorumas yra ir
tarybos posedis laikomas teisetu, pristate darbotvarkes klausimus. Darbotvarkes klausimams
vienbalsiai pritana. Kadangi BOT pirmininko Manto Servos, kaip TelSiq rajono savivaldybes mero
pavaduotojo, igaliojimai nutruko ir jis nebera BOT narys, BOT pirmininko funkcijq atlieka Lina
Niauriene - BOT pirmininko pavaduotoja.

l. SVARSTYTA. SupaZindinimas su Nerryriausybiniq organizacijq veiklos stiprinimo 2023-
2025 metq veiksmq plano 2.1.1 .l priemones ,,Stiprinti bendruomening veiklq savivaldybdse" (toliau -
Priemone) Apra5o projektu.

J. Ccidukiene infbrmavo, kad Priemonei igyvendinti Tel5iq rajono savivaldybei yra skirta
27 415.00 Eur. Pcmai buvo skirta 28 452,00 Eur. Taip pat pristate pagrindinius ApraSo pasikeitimus:

r Apra5as bus trimetis, bet konkurs4 savivaldybe tures skelbt kasmet. Taip pat kasmet
savivaldybems finansavimas bus tvirtinamas naujai, o mums nebereikes kasmet tvirtinti
priernones apra5o.

. Numat).ta galimybe padioms savivaldybems nusprgsti, ar leSas skirstyti seniuniioms. ar visai
savivaldybei

o Nuo 2023 m. balandZio apra5us juos tures pasira5y,ti meras, nebe Administracijos direktorius.
o Kiti pakeitimai smulkiis, susii? su veiklomis, prioritetiniais balais ir pan.

Pasirinkus skirtq le5q paskirstymo variant4, kada le5os biitq skiriamos seniiinijoms, jos
kiekvienai scnilnijai bus paskirstytos TelSiq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu,
kiekvienai seni[nijai skiriant ne ma2iau kaip 750,00 Eur, o likusias leSas paskirstant proporcingai,
atsiZvelgiant i gyventojq skaidiq kiekvienoje senir:nijoje 2023 metq sausio I dienq. Vadovaujantis
Priemones apraiu, patviftintu LR socialines apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. isakymu
Nr. A1-80, buvo parengtas Ncrryriausybiniq organizacijq ir ber.rdruomcnines veiklos stiprinimo 2023-
2025 mettl veiksmq plano 2.1 .1 . I priemones ,.Stiprinti bendruomening veikl4 savivaldybese"

igyvendinimo TelSiq rajono savivaldybeje apra5o (toliau - Apraias) projektas ir i5siqstas visiems BOT
nariams susipaZinti, kad 5io susirinikimo metu br4tq galima aptarti BOT nariq pastabas ir pasiUll,rnus.

lSklausius infbrmacij4 pastabq ir pasillyrnq nebuvo pateikta.

NUTARTA.
Pritarti ir teikti Administracijos direktoriui tvirtinti Nevyriausybiniq organizacijq ir

bendruomenines veiklos stiprinimo 2023-2025 metq veiksmq plano 2.1.1.1 priemones ,,Stiprinti
bendruomening veikl4 savivaldybese" iglvendinimo TelSiq rajono savivaldybeje tvarkos apra54.

2. SVARSTYTA. Pasiflymq del Apra5o 6 punkto igyvendinimo teikimas (6. {gyvendinant
Priemong, Apra5o nustatyta tvarka finansavim4 numatoma skirti seniiinijos aptamaujamos teritorijos
gyventojq bendruomeninei veiklai stiprinti arba savivaldybes glventojq bendruomeninei veiklai
stiprinti).

J. Geidukiene intbrmavo, kad Apra5o 6 punktas numato galimybg padioms savivaldybems
sprgsti, kokiu brldu bus paskirstytos savivaldybei skirtos leSos. Le5os gali b[ti skiriamos senilnijoms
arba visai savivaldybei.

BOT nariq nuomone, leiq paskirstymas senilnijoms suteikia galymybg visoms
bendruomenems gauti finansavimq irjis vykdomds sklandZiai, todel kaZk4 keisti nera prasmds.

NUTARTA. Savivaldybei skirtas le5as paskirstyti senilnijoms pagal gyventojq skaidiii
einamqjq metq sausio 1 d.



3. SVARSTYTA. Verlinimo komisijq skaidiaus nustatymas.
J. Geidukiene informavo, kad 2021 m. projektams vertirlti buvo sudarltos 2 vertinimo

komisijos, tadiau, Vadovaujantis Apra5o nuostatomis, atskira vertinimo komisija yra sudaroma
seniDnijose, kuriose yra daugiau kaip 30 000 gyventojq, todel TelSiq rajono savivaldybeje Siais metais
turetq btti sudarorna 1 Vertinimo komisija. Prie5traujandiq nebuvo.

NUTARTA. Si[lyti sudaryti 1 Vertinimo komisij4.

,+. SVARSTYTA. Vertinimo komisijos narir.l skaidiaus nustatymas.
J. Ccidukiene infomravo, kad vadovaujantis ApraSo 21 punktu, Vertinimo komisija sudaroma

i5 seniunaidiq (ne maZiau kaip 50 proc.), bendruomeniniq organizacijq atstovq (ar neryriausybiniq
organizacijq atstorq,jei savivaldybeje nera savivaldybes bendruomeniniq organizacijq tarybos arbajos
funkcij4 vykdo nevyriausybiniq organizacijq taryba) (ne maZiau kaip 30 proc.) ir savivaldybes
administracijos ir (ar) savivaldybes istaigq atstonl (ne daugiau kaip 20 proc.). Siais metais vadovaujntis
Apra5o 22 punktu, i Vertinimo komisij4 deleguojami atstovai turi tureti parai5kq vertinimo patirti ir
gebeti atlikti paraiSkq vertinim4.

2022 m. Vertinimo komisja buvo sudaryta i5 12 asmenq: 6 seniunaidiai, 4 NVO ar BO atstovai
ir 2 savivaldybes administracijos ir (ar) savivaldybes istaigq atstovai.

J. Geidukiene pasille, kad Vertinimo komisija ir Siais metais biitq sudarya i5 12 asmenq.

PrieStaraujaundiq nebuvo.

NUTARTA. Si[lyti sudaryti Vertinimo komisijq i5 l2 asmenq.

5. SVARSTYTA. Bendruomeniniq organizacijq atstorq delegavimas i projektq,

igyvendinamq pagal Priemong, Vertinimo komisijas.
J. Geidukiene informavo, kad ApraSo 22 p. nuostatos nurodo, kad bendruomeniniq

organizacijq atstovr-rs i vertinimo komisijq gali sillyti savivaldybes BOT. BOT turi deleguoti 2

bendruomeniq organizacijq atstows ! Vertinimo komisij4.
Kadangi kandidatai i Vertinimo komisij4 turi tureti parai5kq vertinimo patirti ir gebeti atlikti

paraiSkq vertinim4, Kazys Ledkauskas pasiflle 2023-2025 m. Vertinimo komisijq deleguoti jau patirti
turindi4 Nijolg VaiSnorieng - Pavandenes bendruomenes narg, bei Lin4 Niaurieng - Baltininkq kaimo
bendruomenes pirmininkg.

I5klausyti N. Vai5norienes ir L. Niaurienes pasisakymai. UZ abi kandidatlras balsuota bendru
sutarimu.

NUTARTA. { Vertinimo komisij4 deleguoti: Nijolg VaiSnorieng - Pavanden€s bendruomenes
narg, bei Lin4 Niaurieng - Baltininkq kaimo bendruomenes pirmininkg.

6. SVARSTYTA. Del didZiausios ir maZiausios projektq, igyvendinamq pagal Priemong, vertes
nustatymo.

K. Ledkauskas, vadovaudamasis patirtimi igyvendinant projektus, pasitle, kad maZiausia
projekto verte galetq b[ti 200,00 Eur, o didZiausia - 2 000,00 Eur. BOT nariai, atstovaujantys
bendruomeninems organizacijoms, kurie taip pat jau yra susidflrg su projektq igyvendinimu pagal
Priemong, pritare pasilly'toms sumoms, argum'entuodami tuo, kad kuo daugiau bendruomeniniq
organizacijq turi tureti galimybg per Priemones finansavim4 patenkinti savo liikesdius.

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti maZiausi4 projekto vertg - 200,00 Eur, didiiausi4
projekto vert7-2 000,00 Eur

Poscd2io pinnininkas Lina Niauriene

Jurgita GeidukienePosedZio seketore i/

W-
//

'r1


