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Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus,

patvirtintus Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-98 „Dėl

Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau

–  Nuostatai):

1.1. pakeisti Nuostatų 7 punktą papildant 7.1 ir 7.2 papunkčiais ir jį išdėstyti taip:

„7. NVO tarybos veiklos tikslai:

7.1. skatinti Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) NVO veiklą ir plėtrą,

stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir NVO;

7.2. skatinti bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) dalyvavimą nustatant, formuojant ir

įgyvendinant BO plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir

BO.“;

1.2. pakeisti Nuostatų 8 punktą ir jo papunkčius papildant naujais papunkčiais ir jį išdėstyti

taip:

„8. NVO taryba:

8.1. siekdama įgyvendinti NVO veiklos tikslą, vykdo šias funkcijas:

8.1.1. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje

veikiančių NVO stiprinimo;

8.1.2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su NVO

plėtra, projektus;

8.1.3. dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės

administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

8.1.4. dalyvauja darbo ir ekspertų grupėse NVO plėtros valstybės politikos klausimams

svarstyti;

8.1.5. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Švenčionių rajono

savivaldybės tarybai;

8.2. siekdama įgyvendinti BO veiklos tikslą, vykdo šias funkcijas:

8.2.1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių

BO veiklos skatinimo;

8.2.2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų

eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės

tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

8.2.3 teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl

bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių

teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms
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nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės

gyventojams svarbių reikalų;

8.2.4. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą ir

patirtį;

8.2.5.  inicijuoja BO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;

8.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su NVO tarybos ir BO tarybos

veikla.“;

1.3. pakeisti Nuostatų 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. NVO tarybai vadovauja NVO tarybos pirmininkas (toliau – pirmininkas), jam nesant

– NVO tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas). Pirmininkas ir pavaduotojas yra

renkami dvejiems metams atskirai balsuojant slaptu balsavimu pirmojo NVO tarybos posėdžio

metu.“;

1.4. pakeisti Nuostatų 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Savivaldybės NVO tarybos pirmininku renkamas NVO atstovas, o pirmininko

pavaduotoju – Savivaldybės institucijų atstovas.“.

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.
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