BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio
Biržai

d. Nr.

Posėdis įvyko - 2020 m. lapkričio mėn. 26 d. 16.30 val. (nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft
Teams platformą).
Posėdžio pirmininkas - Vilma Indrikonienė.
Posėdžio sekretorius - Aušra Butkauskienė.
Posėdyje dalyvavo 8 BRSNVOT nariai iš 12, kvorumas yra: Arūnas Anskinas, Aušra Butkauskienė,
Audronė Garšvaitė, Vilma Indrikonienė, Vida Jasinevičienė, Dainius Krivičius, Asta Vaitiekūnienė,
Regina Židonienė.
Nedalyvavo: Jurga Bagamolovienė, Rokas Bėliakas, Justina Micikevičienė, Albina Pertauskienė.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl naujos redakcijos BNVOT nuostatų projekto;
2. Dėl patalpų Rotušės g. 2A naudojimo tvarkos;
3. Dėl projektų finansavimo tvarkos (kad būtų leidžiama finansuoti nuo jų kvietimo paskelbimo
teikti paraiškas dienos);
4. Dėl Savivaldybės turto naudojimo neatlygintinai vaikų /jaunimo vasaros stovykloms;
5. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl naujos redakcijos BNVOT nuostatų projekto.
BNVOT nuostatų projektas buvo išsiųstas nariams susipažinti prieš posėdį. Norima
nuostatus teikti tvirtinti Savivaldybės tarybos posėdžiui gruodžio 3 d. NVO tarybos narė A.
Butkauskienė pasiūlė 3 punkte įtraukti NVO organizacijų tikslią sąvoką, kaip ji yra suformuluota
LRNVO plėtros įstatymo 2 punkte ir senuosiuose nuostatuose. NVO tarybos narys A. Anskinas
pasakė, kad nuostatuose turėtų būti viskas konkrečiai ir aiškiai išdėstyta. Pirmininkė V. Indrikonienė
pasiūlė nuostatus dar kartą peržiūrėti, nariams pateikti pastabas, pakoreguoti, o teikimą atidėti kitam
Savivaldybės tarybos posėdžiui. Už pasiūlymą nubalsuota vienbalsiai.
NUTARTA. Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektą
rengti tvirtinti sekančiam Savivaldybės tarybos posėdžiui.
2. SVARSTYTA. Dėl patalpų Rotušės g. 2A naudojimo tvarkos.
NVO tarybos pirmininkė V. Indrikonienė informavo narius apie BRSNVOT sekretorei A.
Butkauskienei ketvirtadienį 2020-11-26 16:27 buvo atsiųstas Jurgos Bagamolovienės el laiškas, su
komentarais, aktualiais svarstomam klausimui. Laiško citata:“ Laba diena, Atsiprašau, pasikeitus
aplinkybėms dalyvauti negalėsiu. Pastaba dėl Rotušės naudojimo tvarkos: klausimas per daug
ankstyvas, turtas dar neperduotas Kultūros centrui, neskubėkime reglamentuoti to, kas dar
nepradeda veikti... Poreikį naudotis patalpomis pareiškė kol kas tik 4 organizacijos. Kitoms patalpos
per mažos :) Tad su tvarka skubėti neverta...“.
NUTARTA. Laiško kopiją išsiųsti BNVOT nariams žiniai.
3. SVARSTYTA. Dėl projektų finansavimo tvarkos (kad būtų leidžiama finansuoti nuo jų
kvietimo paskelbimo teikti paraiškas dienos);
Pirmininkė V. Indrikonienė išdėstė NVO organizacijų problemą, kai pagal Savivaldybės
administracijos parengtus projektų finansavimo nuostatus (kuriose pareiškėjais dažniausiai būna
nevyriausybinės organizacijos), projektų išlaidos gali būti finansuojamos/kompensuojamos tik nuo
finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Tai sąlygoja, kad projektų veiklos gali būti įgyvendinamos

II pusmetį ar metų pabaigoje, pareiškėjai paliekami neapibrėžtume, nes suplanavę veiklas nežino ar
iki jų pradžios bus pasirašytos finansavimo sutartys arba veiklų pradžia turi numatyti ne anksčiau
kaip 6-8 savaitės nuo kvietimo teikti paraiškas. Pirmininkė pasiūlė parengti rekomendacinį raštą,
kad į Savivaldybės rengiamus finansavimo tvarkos aprašus įtraukti punktą dėl leidimo finansuoti
projektą nuo kvietimo paskelbimo teikti paraiškas dienos ir pareiškėjai būtų informuojami apie
skirtą finansavimo sumą raštu (el. paštu) per 1 d.d., nuo sprendimo skirti finansavimą dienos ir kada
planuojama pasirašyti projektų finansavimo sutartis. Už pasiūlymą nubalsuota vienbalsiai.
NUTARTA. Parengti rekomendacinį raštą Administracijos direktoriui ir Savivaldybės
tarybai dėl įtraukimo į finansavimo tvarkos parašus punktą, leidžiantį finansuoti projektus nuo jų
kvietimo paskelbimo teikti paraiškas dienos.
4. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės turto naudojimo neatlygintinai vaikų /jaunimo vasaros
stovykloms.
Pirmininkė V. Indrikonienė paaiškino situaciją, kad NVO turi nuomotis patalpas iš
Savivaldybės įstaigų. NVO narys Arūnas Anskinas pritarė pirmininkės išsakytai problemai: sporto
sales, lauko aikštynus tenka nuomotis iš rajono mokyklų. Taip pat narys informavo, kad mokykla
turi turto naudojimo aprašus ir Savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius. Būtų naudinga
pasidomėti Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto bei Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyrių apie NVO galimybes ir reikalingas sąlygas naudotis Savivaldybės turtu neatlygintinai. Už
pasiūlymą nubalsuota vienbalsiai.
NUTARTA. Parengti raštus Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto bei Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriams dėl galimybių Savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms
neatlygintinai naudotis Savivaldybės turtu vaikų /jaunimo vasaros stovykloms.
5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
Pirmininkė V.Indrikonienė paprašė NVO tarybos narės A.Butkauskienės informuoti narius
apie numatomas lėšas Savivaldybės biudžete NVO projektų finansavimui. Aušra Butkauskienė
informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto skyrius spalio mėn. pateikė Biudžeto skyriui lėšų NVO
rėmimo programai 2021 metams poreikį 10.000 Eur.
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