
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2021-03-22 Nr. V26- 

Neringa 
 

 

Posėdis įvyko 14:00–14:45 val. (nuotoliniu būdu) 

Posėdžio pirmininkė – Asta Baškevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėja 

Posėdžio sekretorė – Edita Norkevičiūtė, Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja). 

Dalyvavo:  

Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai: 

Jovita Beržinė, Asociacijos „Preilos bendruomenė“ atstovė; 

Arūnas Burkšas, Asociacijos „Nidos setas“ prezidentas; 

Lina Motuzienė, Neringos muziejų direktorė; 

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja; 

Simas Survila, Neringos gimnazijos direktorius; 

Dalia Tarvydienė, Neringos sveikatos klubo „Esuva“ vadovė; 

Kiti dalyviai: 

Audronė Tribulaitė, Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl NVO tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų. 

2. Dėl NVO socialinių projektų finansavimui atrinktų projektų sąrašo įvertinimo. 

3. Dėl NVO tarybos 2021 m. veiksmų plano. 

 

1.  SVARSTYTA. Dėl NVO tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų. 

Klausimą pristatė Asta Baškevičienė. Vadovaujantis Neringos savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) nuostatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2020 

m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T1-62 „Dėl Neringos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu, NVO tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami 

vienų metų kadencijai, todėl posėdžio metu buvo renkami naujas NVO tarybos pirmininkas ir 

pirmininko pavaduotojas. Jovita Beržinė priminė, kad praėjusiais metais NVO tarybos pirmininko 

pareigas ėjo Jaunimo reikalų koordinatorius Arvydas Razma, o pirmininko pavaduotojos pareigas ėjo 

ji pati. Asta Baškevičienė pasakė, kad posėdyje nedalyvavusi Juodkrantės bendruomenės pirmininkė 

Sandra Berletaitė prieš posėdį raštu pateikė siūlymą tarybos pirmininko postą užimti Neringos 

muziejai direktorei Linai Motuzienei, pirmininko pavaduotojo – Asociacijos „Nidos setas“ 

prezidentui Arūnui Burkšui. Arūnui Burkšui nesutikus eiti siūlomų pareigų, iškelta Neringos muziejų 

direktorės dr. Linos Motuzienės kandidatūra. Tarybos nariai šiai kandidatūrai pritarė. Tarybos 

pirmininko pavaduotoja buvo pasiūlyta perrinkti Asociacijos „Preilos bendruomenė“ atstovę Jovitą 

Beržinę. Tarybos nariai šiai kandidatūrai taip pat pritarė. 

Pasiūlyta balsuoti dėl NVO tarybos pirmininko. 



Balsuota: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1 (Lina Motuzienė).  

NUTARTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininke išrinkti dr. Liną 

Motuzienę, Neringos muziejų direktorę. 

Pasiūlyta balsuoti dėl NVO tarybos pirmininko pavaduotojo. 

Balsuota: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.  

NUTARTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Jovitą 

Beržinę, Asociacijos „Preilos bendruomenė“ atstovę. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl NVO socialinių projektų finansavimui atrinktų projektų sąrašo 

įvertinimo. 

Klausimą pristatė Audronė Tribulaitė. Vadovaujantis Neringos savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V13-10 sudarytos nevyriausybinių organizacijų 

socialinių projektų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolu Nr. V20-12, NVO 

tarybos nariai buvo supažindinti su nevyriausybinių organizacijų pateiktų socialinių projektų 

vertinimo rezultatais. Tribulaitė informavo, jog Komisija nusprendė skirti finansavimą Neringos 

miesto neįgaliųjų draugijos (toliau – Draugija) pateiktam projektui (paraiškoje prašyta suma – 

10110 Eur, komisijos sprendimas – skirti 8968 Eur). VšĮ „Project In“ pateiktam projektui Komisija 

nusprendė neskirti finansavimo, nes projektas yra atmestinai parengtas ir neatitinka visų keliamų 

reikalavimų. Arūnas Burkšas atkreipė dėmesį, kad atidžiai susipažinus su Draugijos paraiška ir 

Komisijos protokolu, jam kilo klausimas, kokia suma yra skirta savivaldybės biudžete socialiniams 

projektams finansuoti. Audronė Tribulaitė patikslino, kad biudžete numatyta suma – 11000 Eur. 

Arūnas Burkšas, atsižvelgdamas į Draugijos veiklos kryptis ir siekį padėti neįgaliesiems, suabejojo, 

ar Komisijos skirta suma bus pakankama Draugijos veikloms įgyvendinti, ypač atsižvelgiant į tai, kad 

Draugija suteikia paslaugas visiems besikreipiantiems asmenims, ne tik Draugijos nariams. Audronė 

Tribulaitė pastebėjo, kad Draugijai skirta suma atsipinti visų Komisijos narių siūlytų sumų vidurkį, 

todėl yra mažesnė nei prašyta Draugijos paraiškoje, o biudžeto likutį planuojama paskirstyti kitų 

socialinių paslaugų teikimo finansavimui.  

Asta Baškevičienė informavo, kad NVO tarybos narė Sandra Berletaitė raštu informavo, kad 

ji pritaria abiejų pateiktų projektų finansavimui, tačiau neskirsto lėšų. 

Simas Survila pritarė Arūno Burkšo minčiai, kad Draugijai būtų galima skirti didesnę sumą. 

Tarybos nariams pritarus, Audronė Tribulaitė buvo įpareigota kreiptis į Komisiją, kuri iš naujo 

svarstytų Draugijos projekto finansavimo klausimą ir padidinti skirtą sumą iki prašomos paraiškoje.  

Visi tarybos nariai, išskyrus Sandrą Berletaitę, kuri raštu prieš posėdį informavo, kad pritartų 

VšĮ „Project In“ pateikto projekto finansavimui, pritarė Komisijos sprendimui nefinansuoti šio 

projekto. 

Pasiūlyta balsuoti dėl svarstomo klausimo. 

Balsuota: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.  

NUTARTA: 

1. Įpareigoti Audronę Tribulaitę sukviesti Komisiją ir persvarstyti Draugijos pateikto 

projekto finansavimą, skiriant visą projekte prašomą sumą. 

2. Pritarti Komisijos sprendimui nefinansuoti VšĮ „Project In“ pateikto projekto. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl NVO tarybos 2021 m. veiksmų plano. 

Klausimą pristatė Asta Baškevičienė. NVO taryba 2020 m. posėdžiavo du kartus, veiklos 

planas nebuvo patvirtintas. Posėdyje pasiūlyta sudaryti 2021 m. NVO tarybos veiklos planą. Simas 

Survila pasiūlė sudaryti planą iš veiklų, kurios būtų orientuotos į pagalbą atsigaunant po COVID-19 

pandemijos ir padedant gyventojams sugrįžti į normalaus gyvenimo ritmą. Dr. Lina Motuzienė 

pasiūlė pradėti nuo NVO atstovų susitikimo organizavimo ir situacijos aptarimo, nors atkreipė 

dėmesį, kad paprastai tokie aptarimai nėra labai veiksmingi. Asta Baškevičienė NVO tarybos nariams 

panagrinėti erdvėje randamus duomenis dėl Neringoje registruotų ir veikiančių NVO, po mėnesio 



susitikus NVO tarybai aptarti galimybę suorganizuoti visų Neringoje veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų atstovų apskritąjį stalą ir aptarti konkrečias egzistuojančias problemas, kurių sprendimai 

galėtų sudaryti NVO tarybos veiklos planą.  

Pasiūlyta balsuoti dėl svarstomo klausimo. 

Balsuota: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.  

NUTARTA:  

1. Iki gegužės 3 d. surinkti Neringoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų duomenų 

bazę, išsiaiškinti, kiek tiksliai ir kokios NVO yra registruotos Neringoje, užmegzti kontaktą su šių 

NVO atstovais. 

2.  Suorganizuoti NVO tarybos ir Neringoje veikiančių NVO atstovų apskritojo stalo 

diskusiją, išgirsti jų problemas ir sudaryti 2021 m. NVO tarybos veiklos planą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė  Asta Baškevičienė 

  

Posėdžio sekretorė Edita Norkevičiūtė 


