PIETINĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ SPRENDIMAI
(POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI)
Posėdžio pirmininkas: Kęstutis Motiečius
Posėdžio sekretorė: Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Posėdis įvyko 2019 m. birželio 17 d. 17.00 – 17.40 val.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Savivaldybės administracijos atstovo į sueigą
pirmininkavimui. Informacija išklausyta.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti, kad Pietinės teritorijos ISS pirmininku būtų išrinktas
Kęstutis Motiečius.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pritarti, kad visos finansuotinos veiklos būtų vertinamos
lygiaverčiai.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti mažiausiai finansuotinai sumai 1 000 Eur ir didžiausiai
finansuotinai sumai 20 000 Eur.
Posėdis įvyko 2019 m. liepos 25 d. 17.00 – 17.50 val.
NUTARTA. Informacija išklausyta.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti projektų paskirstymui.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pratęsti projektų vertinimo terminą iki 2019 m. rugpjūčio 6
d.
Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 5 d. 17.00 – 18.30 val.
NUTARTA. Vadovaujantis Aprašo 28 punktu, ISS sprendimą dėl atrinktų paraiškų labiausiai
atitinkančių bendruomenės narių socialinius poreikius ir interesus, įforminti protokolu ir ne vėliau kaip per
5 darbo dienas pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui.
NUTARTA. Vadovaujantis Aprašo 42 punktu, ISS pirmininkui ne vėliau nei per 3 darbo dienas
nuo protokolinio sprendimo gavimo dienos, informuoti pareiškėją elektroniniu paštu apie jam siūlomų skirti
lėšų dydį, įvardijant siūlomas finansuoti veiklas ar išlaidas ir nurodant patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka
su siūloma finansuoti suma.
Elektroninis posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 19 d.– rugpjūčio 21 d.
NUTARTA. Pritarti LPF „Maisto bankas“ ir Lieporių bendruomenės centro patikslintoms
sąmatoms ir veiklų įgyvendinimo planams (balsavo : už – 4, nebalsavo – 2).
Posėdis įvyko 2019 m. spalio 14 d. 17.00 – 18.40 val.
NUTARTA. Bendru ISS narių sutarimu pritarti pasiūlymui, kad Edvardas Kuvikas ir Virgilijus
Balčius nuo 2019 m. projektų vertinimo būtų nušalinti.
NUTARTA. ISS narių balsų dauguma nepritarti, kad ISS pirmininko vardu būtų kreipiamasi į
teisėsaugos tarnybas, atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės
iniciatyvos“ skundą Nr. G-6404 (balsavo UŽ – 0, PRIEŠ – 3, SUSILAIKĖ – 1).
NUTARTA. Informacija išklausyta. Daivai Dovydaitienei iki 2019 m. spalio 16 d. išsiųsti

vertinimo rezultatus nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pratęsti projektų vertinimo terminą iki 2019 m. spalio 27 d.
Posėdis įvyko 2019 m. spalio 21 d. 17.15 – 18.15 val.
NUTARTA. Bendru ISS narių sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų vertintojų skyrimo. Iki
2019 m. spalio 24 d. 12 val. projektų vertinimo anketas atsiųsti nevyriausybinių organizacijų koordinatorei.
NUTARTA. Informacija išklausyta.
Posėdis įvyko 2019 m. spalio 29 d. 17.00 – 17.30 val.
NUTARTA:
1. Vadovaujantis Aprašo 39, 40 punktais Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos projektui
„Bendruomenė: susipažinkime, švieskime ir mokykimės“ siūloma skirti 2960 Eur, Regbio sporto klubo
„Vairas“ projektui „Pietinio sporto aikštynas“ siūloma skirti 7550 Eur, Gytarių bendruomenės projektui
„Integrali bendrystė“ siūloma skirti 2870 Eur. Atsižvelgti į vertintojų siūlymus dėl sąmatos ir veiklų plano
patikslinimo.
2. Likusią lėšų sumą 3495 Eur, kuri nebuvo paskirta ISS vertintojų projektams, siūloma skirti
Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos projektui „Bendruomenė: susipažinkime, švieskime ir
mokykimės“ siūloma skirti 4707 Eur ir Gytarių bendruomenės projektui „Integrali bendrystė“ siūloma
skirti 4617 Eur.
Vadovaujantis Aprašo 28 punktu, ISS sprendimą dėl atrinktų paraiškų labiausiai atitinkančių
bendruomenės narių socialinius poreikius ir interesus, įforminti protokolu ir ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui.
NUTARTA: informacija išklausyta.
Elektroninis posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 6 d.– lapkričio 11 d.
NUTARTA. Pritarti Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos projekto „Bendruomenė:
susipažinkime, švieskime ir mokykimės“, Regbio sporto klubo „Vairas“ projekto „Pietinio sporto
aikštynas“, Gytarių bendruomenės projekto „Integrali bendrystė“ patikslintoms sąmatoms ir veiklų
įgyvendinimo planams.

