
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2022 m.                                        d.  Nr.

Švenčionys

Posėdis įvyko 2022-05-05, 15.00 val. – 16.00 val.

  Posėdžio pirmininkė – Ramunė Jakubėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės

nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų tarybos sekretorė.

Dalyvavo:

nariai: Violeta Čepukova, Janina Deveikinė, Jolita Garbulienė, Eglė Jakštaitė-Rouda, Jolanta

Jurkuvėnienė, Dovilė Pavliukevičienė, Vida Rastenienė, Pavel Trusov, Kristijonas Žičkus.

Kviestieji asmenys: Jolanta Beriozovienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Jurgita Gančerienė, Švenčionių rajono

savivaldybės administracijos referentė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio

pirmininko išrinkimo.

2. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio

darbotvarkės tvirtinimo.

3. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir

pavaduotojo rinkimų balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

3. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko

išrinkimo.

4. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko

pavaduotojo išrinkimo.

            5. Dėl Švenčionių rajono nevyriausybinių organizacijų klausimyno sudarymo.

6. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2022 m. veiklos

plano parengimas.

Inga Varnienė.Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)

taryba patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu T-56. NVO

taryba sudaryta laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 NVO tarybos narių – Savivaldybės

institucijų ir/ar įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 NVO tarybos narių – NVO, veikiančių

Savivaldybės teritorijoje, deleguoti atstovai. NVO tarybą sudaro 12 (dvylika) narių: 6 (šeši) nariai iš

Savivaldybėje veiklą vykdančių NVO ar jų filialų, vienijančių Švenčionių rajono gyventojus; 4

(keturi) nariai iš Savivaldybės tarybos; 2 (du) nariai iš Savivaldybės administracijos. 

NVO tarybos nariai:

1. Irina Burokienė, Viešosios įstaigos sporto klubo „Liūto narvas“ buhalterė, grupinių

treniruočių trenerė;

2. Violeta Čepukova, rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

3. Žymantas Dečkus, Viešosios įstaigos „Labas noras“ direktorius;

4. Janina Deveikienė, rajono savivaldybės tarybos narė;

5. Jolita Garbulienė, Nevyriausybinės visuomeninės organizacijos „Sirvėtos kalvos“ narė;

6. Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus

vedėja;

7. Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vyriausioji specialistė; 
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8. Jolanta Jurkuvėnienė, rajono savivaldybės tarybos narė;

9. Dovilė Pavliukevičienė, Trūdų bendruomenės pirmininkė;

10. Vida Rastenienė, rajono savivaldybės tarybos narė;

11. Pavel Trusov, Švenčionių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos primininkas;

12. Kristijonas Žičkus, VŠĮ Ugdančių patirčių namai direktorius.

Nariai trumpai prisistato.

1.SVARSTYTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

posėdžio pirmininko išrinkimas.

Inga Varnienė. Siūlo Ramunę Jakubėnienę.

NUTARTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio

pirmininko išrinkti Ramunę Jakubėnienę.

Balsavimo rezultatai „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

2.SVARSTYTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

pirmininko ir pavaduotojo rinkimų balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

Ramunė Jakubėnienė. Siūlo Jolantą Beriozovienę, Jurgitą Gančerienę ir Ingą Varnienę.

Inga Varnienė. Išrinkome balsų skaičiavimo komisijos pirmininkę – Jurgitą Gančerienę.

NUTARTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

pirmininko ir pavaduotojo rinkimų balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė – Jurgita Gančerienė,

komisijos nariai – Jolanta Beriozovienė ir Inga Varnienė.

Balsavimo rezultatai „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

 3.SVARSTYTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

pirmininko išrinkimas.

Ramunė Jakubėnienė. NVO tarybai vadovauja NVO tarybos pirmininkas (toliau –

pirmininkas), jam nesant – NVO tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).

Pirmininkas ir pavaduotojas yra renkami metams atskirai balsuojant slaptu balsavimu pirmojo NVO

tarybos posėdžio metu.

Pirmininku, pirmininko pavaduotoju išrenkami daugiausiai balsų surinkę NVO tarybos nariai.

Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių

surinkusių kandidatų.

Prašome siūlyti kandidatus.

Jolanta Jurkuvėnienė. Siūlau Ramunę Jakubėnienę.

Vida Rastenienė. Siūlo Pavelą Trusov.

Pavel Trusov, Kristijonas Žičkus atsisako kandidatuoti į pirmininkus.

Jolita Garbulienė. Pritaria Ramunės Jakubėnienė kandidatūrai.

Janina Deveikienė. Pritaria Ramunės Jakubėnienė kandidatūrai.

Ramunė Jakubėnienė. Sutinka.

Vyksta slaptas balsavimas.

Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsus.

Jurgita Gančerienė. Balsavimo rezultatai: Ramunė Jakubėnienė – 10 balsų.

NUTARTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

pirmininke išrinkti Ramunę Jakubėnienę.

Balsavimo rezultatai „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

4.SVARSTYTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

pirmininko pavaduotojo išrinkimas.

Ramunė Jakubėnienė. Jei pirmininku išrenkamas savivaldybės institucijų atstovas, tai

pavaduotoju turi būti renkamas NVO atstovas ir atvirkščiai. Pasibaigus metams, pirmininkas ir

pavaduotojas per renkami rotacijos principu – vienus metus turi būti išrinktas savivaldybės institucijų

atstovas, o kitus – NVO atstovas. Kadangi pirmininką išrinkome iš savivaldybės institucijų atstovų,

pirmininko pavaduotoju galime išrinkti NVO atstovą. Prašo siūlyti kandidatus iš NVO atstovų.

Vida Rastenienė. Siūlo Pavelą Trusov.

Pavel Trusov. Sutinka.

Vyksta slaptas balsavimas.
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Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsus.

Jurgita Gančerienė. Balsavimo rezultatai: Pavel Trusov  – 10 balsų.

NUTARTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

pirmininko pavaduotoju išrinkti Pavelą Trusov.

Balsavimo rezultatai „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

5. SVARSTYTA. Švenčionių rajono nevyriausybinių organizacijų klausimyno sudarymo.

Ramunė Jakubėnienė. Siūlo Švenčionių rajono nevyriausybinių organizacijų klausimyno

projektą išsiųsti el. paštu NVO tarybos nariams derinimui.

NUTARTA. Švenčionių rajono nevyriausybinių organizacijų klausimyno projektą išsiųsti el.

paštu NVO tarybos nariams derinimui.

 Balsavimo rezultatai „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

6. SVARSTYTA. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2022

m. veiklos plano parengimas.

Ramunė Jakubėnienė. Reikia parengti NVO tarybos 2022 m. veiklos planą. Įtrauksime NVO

apklausos vykdymą, bendradarbiavimą su kitų savivaldybių NVO tarybomis.

Kristijonas Žičkus. Siūlo planuoti priemones, įgalinančias NVO teikti paslaugas, reikalingas

Švenčionių rajono savivaldybei. 

Pavel Trusov. Siūlo išsiaiškinti galimybę NVO teikti paslaugas, kurias dabar teikia tik

seniūnijos. Paslaugas, kurias seniūnijos teikia kaimiškose gyvenvietėse ir patiria darbuotojų iš

seniūnijos centro nuvežimo į kaimą, kur teikiama paslauga, didelius pavėžėjimo kaštus, galėtų teikti

to kaimo bendruomenė.

Ramunė Jakubėnienė. Siūlo parengti Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų tarybos 2022 m. veiklos plano projektą, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus bei el. paštu

pateikti NVO tarybos nariams derinimui.

 NUTARTA:

1.Parengti Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2022 m.

veiklos plano projektą, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus.

2.Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2022 m. veiklos plano

projektą pateikti el. paštu NVO tarybos nariams derinimui.

Balsavimo rezultatai „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

Posėdžio pirmininkė                Ramunė Jakubėnienė

Posėdžio sekretorė        Inga Varnienė
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