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2021 m. birželio 29 d. Nr. LK-181 

Plungė 

 

Posėdis įvyko 2021-06-23  15 val. 

Posėdžio pirmininkė - Airida Montvydienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja. 

Posėdžio sekretorė - Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vedėjo pavaduotoja. 

 Dalyvavo: Agnė Alčauskienė, Kulių bendruomenės „Alantas“ pirmininkė; Aida 

Brazdeikienė, Plungės miesto Lankos seniūnaitė; Rima Jokubauskienė, Žemaičių Kalvarijos 

kultūros centro direktorė; Tomas Mašeckis, Nausodžio seniūnijos Prūsalių seniūnaitis; Žydrūnas 

Purauskis, Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas; Genė Ročienė, Babrungo seniūnijos 

Glaudžių seniūnaitė; Irena Stražinskaitė- Glinskienė, Šateikių seniūnijos Aleksandravo  seniūnaitė. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl Vertinimo komisijos pirmininko rinkimo. 

   2. Dėl paraiškų, pateiktų finansavimui 2021 m. gauti iš Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės  

„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, vertinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Vertinimo komisijos pirmininko rinkimas. 

Vertinimo komisijos pirmininke pasiūlyta Airida Montvydienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja. 

NUTARTA. Vertinimo komisijos pirmininke išrinkti Airidą Montvydienę. 

 

2. SVARSTYTA. Paraiškų, pateiktų finansavimui 2021 m. gauti iš Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 

priemonės  „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse,“ vertinimas. 

 Pradėdami vertinimo procedūrą, Komisijos nariai pasirašė Konfidencialumo pasižadėjimus 

viešai neskelbti ir neplatinti su paraiškų vertinimu susijusios informacijos ir Nešališkumo 

deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Saldukienė   informavo, 

kad, paskelbus  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų 

veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą  savivaldybėse“ įgyvendinimo 

Plungės rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą, gauta 16 paraiškų, iš jų 1 paraišką pateikė 

nevyriausybinė organizacija.  Dėl interesų konflikto komisijos nariai nevertino šių paraiškų: 



1. Agnė Alčauskienė, Kulių bendruomenės „Alantas“ pirmininkė nevertino Plungės rajono 

Kulių bendruomenės  „Alantas“pateiktos paraiškos; 

2. Airida Montvydienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja ir Genė Ročienė, Babrungo seniūnijos 

Glaudžių seniūnaitė nevertino Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenės „Tėviškė“ pateiktos 

paraiškos; 

3. Žydrūnas Purauskis, Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas nevertino 

Alsėdžių  seniūnijos bendruomenės pateiktos paraiškos; 

4. Aida Brazdeikienė, Plungės miesto Lankos seniūnaitė nevertino Plungės miesto veiklos 

grupės  pateiktos paraiškos; 

5. Rima Jokūbauskienė, Žemaičių Kalvarijos kultūros centro direktorė nevertino Plungės 

rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“ pateiktos paraiškos; 

6. Toma sMašeckis, Nausodžio seniūnijos Prūsalių seniūnaitis nevertino Varkalių 

bendruomenės ir Prūsalių bendruiomenės „Liepupė“  pateiktų paraiškų; 

7. Irena Stražinskaitė – Glinskienė, Šateikių seniūnijos Aleksandravo seniūnaitė nevertino 

Narvaišių kaimo, Šateikių ir Vizijos  bendruomenių pateiktų paraiškų. 

Komisijos pirmininkė  A. Montvydienė paskirstė vertinimo nariams po 2 paraiškas. Visų 

pateiktų paraiškų atliktas vertinimas. Vertinimo komisijos nariai įvertino pateiktas paraiškas, 

užpildydami   vertinimo anketą.  Vertinimo komisijos nariai įvertino 16 projektų. 

Projektų suvestinė  ir Komisijos vertinimas pateikiamas Protokolo 1 priede. 

NUTARTA. Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Plungės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.  kovo 30 d. įsakymu Nr.DE-492 „Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 

priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“,26 punktu,  siūlyti Administracijos direktoriui patvirtinti 

finansuotiniems projektams skiriamas lėšas (protokolo 2 priedas). 

 

 

 

 Posėdžio pirmininkė                                                                                        Airida Montvydienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Jurgita Saldukienė 

 

 

 

 


