PALANGOS MIESTO TERITORIJOS
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. Balandžio 1 d. Nr. 3
Posėdis vyko nuotoliniu būdu su Messenger programėles vaizdo ryšiu 2020 m.
balandžio 1 d. arba aptarimas ir balsavimas elektroniniu paštu pagal galimybes.
Posėdžio pradžia 16.00 val., pabaiga 16.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Palangos seniūnaitis Arūnas Grigalauskas. Posėdžio sekretorė
– Kunigiškių seniūnaitė Palmira Skirpstė.
Mesenger programėle dalyvavo: Arūnas Grigalauskas – Palangos seniūnaitis, Palmira
Skirpstė – Kunigiškių seniūnaitė, Virginija Steponkienė – Nemirsetos seniūnaitė, Inga Drakšaitė –
Virbališkės – Medvalaikio seniūnaitė. Su Daina Eimanavičienė posėdžio pimininko pavaduotoja
susisiekta ir suderinta el. paštu. (Su Jonas Jukna – Vilimiškės seniūnaičiu susisiekti ir susiderinti
sprendimų nepavyko).
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.

Posėdžio darbotvarkės pristatymas.
Finansuotinų veiklų pristatymas. Sprendimo dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos prioritetinių
vykdytinų ir finansuotinų veiklų priėmimas.
Didžiausios ir mažiausios vienam projektui įgyvendinti galimos skirti valstybės biudžeto lėšų
sumos nustatymas.
Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymai, pasiūlymai,
klausimai.

SVARSTYTA:
1. Arūnas Grigalauskas sueigos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę. Išplėstinės seniūnaičių
sueigos dalyviai pasiūlymų dėl darbotvarkės pakeitimo ar papildymo neturėjo.
2. Finansuotinų veiklų pristatymas. Sprendimo dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos prioritetinių
vykdytinų ir finansuotinų veiklų priėmimas. Arūnas Grigalauskas pristatė „Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5
priemonės ,,stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei
naudojimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 12 d. Įsakymo Nr. A1-310.
Arūnas Grigalauskas pakvietė sueigos narius siūlyti prioritetines finansuotinas ir vykdytinas
veiklas. Sueigos nariai diskutavo dėl aktualiausių prioritetinių sričių jų seniūnaitijose. Palmira
Skirpstė pateikė pasiūlymą dėl prioritetinių veiklų išdėstymo:
2.1 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.
2.2 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).
2.3 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).
2.4 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.
2.5 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).
3. Didžiausios ir mažiausios vienam projektui įgyvendinti galimos skirti valstybės biudžeto lėšų
sumos nustatymas. Arūnas Grigalauskas informavo, kad Palangos miesto teritorijos
seniūnaitijoms projektams finansuoti 2020 m. planuojama skirta 10124,00 Eur. valstybės
biudžeto lėšų. Vadovaujantis Ministerijos Aprašu būtina nustatyti didžiausią ir mažiausą vienam
projektui įgyvendinti galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą. Palmira Skirpstė pasiūlė
nustatyti mažiausią sumą – 500,00 Eur vienam projektui įgyvendinti, o didžiausia suma –
10124,00 Eur.
4. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymai, pasiūlymai, klausimai.
Arūnas Grigalauskas priminė, kad visi išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo
konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų vertinimu susijusios
informacijos. Taip pat nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir
privačių interesų konflikto vengimo.
NUTARTA:
1. Vienbalsiai pritarta posėdžio darbotvarkei.
2. Vienbalsiai dalyviai pritarė pasiūlytam prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų išdėstymui.
3. Vienbalsiai nutarta, kad pastovioji lėšų vienam projektui įgyvendinti galima lėšų suma – 500,00
Eur, didžiausia – 10124,00 Eur.
4. Pasisakymų, pasiūlymų ir klausimų dalyviai nepateikė.
* Protokolas bus pasirašytas pasibaigus karantino terminui.
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