JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GATAUČIŲ SENIŪNIJA
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
PROTOKOLAS
2018 m. liepos 12 d. Nr. SSP-3
Gataučiai
Sueiga įvyko 2018 m. liepos 12 d. 13.30 val.
Sueigos pirmininkė Rima Medišauskienė, Gataučių seniūnaitė.
Sueigos sekretorė Stanislava Lukšienė, Gataučių raštvedė.
Dalyvavo: Gataučių seniūnė Agnė Daugėlaitė, Mekių seniūnaitis Gediminas Jančauskas,
asociacijos „Gataučių bendruomenė“ pirmininkė Dangira Jakubkienė, Gataučių seniūnaitė Rima
Medišauskienė, Stupurų seniūnaitė Loreta Česnauskienė, Stupurų bendruomenės narė Elena
Balčiūnienė, Mekių kaimo bendruomenės narė Danutė Brašiškienė.
Nedalyvavo: Jauniūnų seniūnaitė Jurga Višnarauskienė, Jauniūnų kaimo bendruomenės
pirmininkė Kristina Bašytė.
DARBOTVARKĖ:
1. Sueigos darbotvarkės tvirtinimas. (Pranešėja Gataučių seniūnė Agnė Daugėlaitė).
2. Dėl supažindinimo su Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017 m.
birželio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-157 (Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija). (Pranešėja
Gataučių seniūnė Agnė Daugėlaitė).
3. Dėl finansuotinos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių
narių (gyventojų) poreikius, nustatymo. (Pranešėja Gataučių seniūnė Agnė Daugėlaitė).
1. SVARSTYTA. Sueigos darbotvarkės tvirtinimas. Seniūnė Agnė Daugėlaitė pristatė 2018
m. liepos 12 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkę.
Balsavo: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUSPRĘSTA. Pritarti sueigos darbotvarkei. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 29
d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-157 (Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija). (Pranešėja Gataučių seniūnė Agnė
Daugėlaitė).
Seniūnė Agnė Daugėlaitė išsamiai supažindino su Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašu (2018 m.
birželio 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija). Aptarti esminiai aprašo punktai, papasakota visa
priemonės vykdymo eiga.
3. SVARSTYTA. Finansuotinos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių
bendruomenių narių (gyventojų) poreikius, nustatymas. (Pranešėja Gataučių seniūnė Agnė
Daugėlaitė).
Seniūnė Agnė Daugėlaitė išvardijo tinkamas finansuoti veiklas, tenkinančios socialinius
gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius: socialinė veikla, skirta socialiai
pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms; vaikų ir jaunimo užimtumas; kultūrinė ir
švietėjiška veikla; bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo
kokybę gerinanti veikla; bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos
kokybei gerinti.
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Seniūnė Agnė Daugėlaitė informavo, kad Gataučių seniūnijai projektų įgyvendinimui skirta
1101 euras, lėšos priemonei įgyvendinti bus skiriamos 4 ketvirtį. Projektai turės būti įgyvendinami
spalio-lapkričio mėnesiais.
Diskusijų metu pasisakė Dangira Jakubkienė. Ji pasiūlė, kad 2018 metų lėšos būtų
skiriamos socialinei veiklai, skirtai socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
Gediminas Jančauskas pasiūlė, kad 2018 m. visos lėšos būtų skiriamos vaikų ir jaunų
žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumui bei sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti.
Dalyvavusieji pritarė visiems sueigos dalyvių pasiūlymams.
Balsavo: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti vykdytinas ir finansuotinas veiklas – socialinė veikla, skirta
socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir
paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems
reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų 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); vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir
kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis
asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą); 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).
Sprendimas priimtas vienbalsiai.
Sueigos pirmininkė

Rima Medišauskienė

Sueigos sekretorė

Stanislava Lukšienė

