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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba)
sudaro 14 narių: 7 savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, 7 rajono nevyriausybinių organizacijų
atstovai. Pagrindiniai NVO tarybos veiklos tikslai yra: teikti siūlymus Kėdainių rajono savivaldybės
institucijoms bei įstaigomis dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO veiklos skatinimo; skatinti
ir stiprinti savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą; vertinti ir teikti siūlymus savivaldybės
institucijoms dėl vykdomų finansinės paramos programų ir projektų susijusių su NVO ar jų veikla ir
kitas veiklas, skirtas rajono NVO sektoriaus stiprinimui ir jo atstovavimui.
2019 m. vyko 5 NVO posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi rajono nevyriausybinėms
organizacijoms aktualūs klausimai.
NVO taryba, siekdama stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės ir rajono nevyriausybinių
organizacijų partnerystę, 2019 m. lapkričio 19 d. organizavo seminarą „Nevyriausybinis sektorius:
partneris ar konkurentas?“, kuriame dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skyrių
vedėjai ir specialistai, NVO tarybos nariai (D. Mykolaitienė, G. Kaupienė, A. Bilinskienė, G.
Jurgelevičienė, K. Kulbienė, A. Jociuvienė, J. Lukoševičius) ir rajono nevyriausybinių organizacijų
atstovai. Seminarą vedė Ričardas Diržys, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centro valdybos pirmininkas, NVO ekspertas.
2019 m. lapkričio 20 d. NVO taryba kartu su rajono savivaldybės administracija, Kėdainių
rajono vietos veiklos grupe ir Kėdainių miesto vietos veiklos grupe organizavo rajono
nevyriausybinių organizacijų forumą „Bendri tikslai – bendri darbai“. Rajono nevyriausybinių
organizacijų forumas – tai rajono nevyriausybinių organizacijų susitikimo vieta, sudaranti galimybę
tolesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir vietos valdžios institucijų, tai vieta, kurioje
dalijamasi vertinga patirtimi, mokomasi ir stiprinama organizacijų tarpusavio partnerystė. Šeštajame
rajono nevyriausybinių organizacijų forume dalyvavo 82 dalyviai, kurių patirtys ir įžvalgos buvo
naudingos nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo praktikai vietos lygmeniu.
NVO tarybos nariai kompetencijas kėlė dalyvaudami mokymuose, forumuose. 2019 m.
lapkričio 28 d. NVO tarybos pirmininkė D. Mykolaitienė dalyvavo Nacionaliniame NVO forume.
2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. Nevyriausybinių organziacijų tarybos nariai: D. Mylolakitienė, A.
Jociuvienė, K. Kulbienė, A. Giedrienė dalyvavo mokymuose: „Sprendimų įtakojimas nacionaliniu
lygmeniu“ ir „Sprendimų įtakojimas vietos lygmeniu“, kuriuos organizavo Balstijos darbo rinkos
centras.
NVO tarybos nariai 2019 m. rugpjūčio ˗ gruodžio mėn., vadovaudamiesi Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017˗2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3
priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo
Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. AD-1-660 „Dėl Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017˗2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3
priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo
Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, dalyvavo įgyvendinamų projektų
veiklose/renginiuose, susipažino su įgyvendintų projektų rezultatais.
NVO taryba savo veiklą planavo vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės 2019–2021
metų strateginiu veiklos planu, kitais strateginiais dokumentais.
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