DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
2020-04-02

Nr. 2

Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvyko 2019-04-02 nuotoliniu būdu , dėl
karonaviruso grėsmės paskelbto karantino svarstymas vyko el. priemonėmis, bendrauta el. paštu,
telefonu.
Išplėstinės sueigos dalyviai:(viso 8 dalyviai , dalyvauja 8 ) Raigardo seniūnaitijos seniūnaitė -Elena
Smaliukienė, Neravų seniūnaitijos seniūnaitė -Rima Bocisienė, Ilgio seniūnaitijos seniūnaitė Jūratė Vaičiulionienė, Ratnyčėlės seniūnaitijos seniūnaitis -Juozas Kurlovičius,
Neravų kaimo bendruomenės pirmininkas - Benjaminas Čepas, Jaskonių Naujasodės kaimų
bendruomenės pirmininkas - Juozas Sadauskas, , Švendubrės kaimo bendruomenės pirmininkė Vaida Grigelytė, Viečiūnų bendruomenės „ Versmė“ deleguotas atstovas – Jolita Miliauskienė
Kiti dalyviai - seniūnas Alvydas Varanis , seniūnijos vyresnioji specialistė Laima Ražienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Sueigos pirmininko rinkimai
2. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „ Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo .
1. SVARSTYTA. Dėl sueigos pirmininko rinkimų.
Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininke pasiūlyta Jūratė Vaičiulionienės kandidatūra.
NUTARTA. Sueigos pirmininke išrinkti Jūratę Vaičiulionienę
BALSAVO. Už nutarimo priėmimą el. būdu balsavo visi sueigoje dalyvaujantys seniūnaičiai ir
bendruomenių atstovai, už“ – 8 (vienbalsiai), „ prieš “- 0 „ susilaikė“ – 0.
2. SVARSTYTA. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020
metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „ Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo .
Sueigos dalyviams el. paštu buvo išsiųsta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 vasario 4 d. įsakymu A1-86 susipažinimui su
tinkamomis finansuoti tinkančiomis veiklomis, tenkinančiomis socialinius gyvenamųjų vietovių
bendruomenės narių (gyventojų) poreikius.
Sueigos metu seniūnaičiai ir bendruomenių atstovai susipažino su visomis penkiomis
tinkamomis finansuoti laikomomis veiklomis:
- socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir
(ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia,
kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų
kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių,
skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą,
organizavimas);
- veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą

(pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į
bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
- veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei
gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti
vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos
valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas,
bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);- sporto ir
sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto
varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių
užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
- veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti
viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo
bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;
- veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti,
organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų
bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių
gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių,
skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios
vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos),
sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių
telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų
renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų
viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų
žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų
tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).
Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui
įgyvendinti reikalingų lėšų.
Visi išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasiūlė vieną
tenkinančią bendruomenių narių
(gyventojų) poreikius veiklą:
- veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti,
organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų
bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių
gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių,
skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios
vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos),
sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių
telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų
renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų
viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų
žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų
tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams)
NUTARTA. Patvirtinti prioritetinę vykdytiną ir finansuotiną veiklą Priemonei įgyvendinti:
- veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti,
organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų
bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių
gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių,
skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios
vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos),
sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių
telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų

renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų
viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų
žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų
tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams.
BALSAVO: Už nutarimo priėmimą el. būdu balsavo visi sueigoje dalyvaujantys seniūnaičiai ir
bendruomenių atstovai, už“ – 8 (vienbalsiai)., „ prieš “- 0 „ susilaikė – 0.

Sueigos pirmininkė

Jūratė Vaičiulionienė

Sueigos protokolą surašė

Laima Ražienė

