ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. liepos 12 d. Nr. SSP-3
Alytus

Sueiga vyko 2017 m. liepos 10 d. nuo 17:30 iki 18:45 val.
Sueigos pirmininkas – Aivaras Vyšniauskas, Alyčio seniūnaitijos seniūnaitis.
Sueigos sekretorė – Gintarė Minsevičiūtė - Balynienė, Domantonių seniūnaitijos seniūnaitė.
Iš viso yra 14 seniūnaičių, sueigoje dalyvavo 8: Likiškių seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis
Šlekys, Medelyno seniūnaitijos seniūnaitė Aldona Marcinkevičienė, Dainavos seniūnaitijos
seniūnaitė Eglė Teresevičienė, Putinų senūnaitijos seniūnaitis Tadas Čiakas, Panemunės seniūnaitijos
seniūnaitė Irina Juškauskienė, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitė Vida Grišmanauskienė (dalyvių
sąrašas su parašais pridedama).
Taip pat dalyvavo Tomas Nikulinas, Vidzgirio bendruomenės pirmininkas (bendruomeninės
organizacijos, įrašytos į Bendruomeninių organizacijų, su balsavimo teise turinčių teisę dalyvauti
išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, atstovas).
Svečio teisėmis susirinkime dalyvavo: Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, Jūratė Grinienė, Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų
veiksmų
plano
įgyvendinimo
2.3
priemonės
„Remti
bendruomeninę
veiklą
savivaldybėse“: prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo.
1. SVARSTYTA. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimas.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA. Visų susirinkusių bendru sutarimu, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininku
išrinktas Aivaras Vyšniauskas, Alyčio seniūnaitijos seniūnaitis, o sekretore - Gintarė Minsevičiūtė –
Balynienė, Domantonių seniūnaitijos seniūnaitė.
2. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20172019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“: prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimas.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA. Tinkamomis finansuoti veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių
bendruomenių poreikius, yra šios:
1. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti
(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) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo
projektui įgyvendinti skirtos sumos);
2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą,
saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos
tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
3. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir
treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir
mokymų organizavimas);

4. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti
veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti
vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas
bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
5. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
6. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms
(labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga
pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems
asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę
atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

Susirinkimo pirmininkas

(parašas)

Aivaras Vyšniauskas

Susirinkimo sekretorė

(parašas)

Gintarė Minsevičiūtė - Balynienė

