
 

Viešoji Apskritojo stalo diskusija 

„Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybių 
gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“ 

 
RENGINIO DARBOTVARKĖ 

Diskusija vyks 2022 m. birželio 16 d. (ketvirtadienis) nuo 13 val. iki 17 val. 

 

 

13:00 – 13:10 Diskusijos pristatymas (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Neformaliojo ugdymo ir 
socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės 
gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila) 

 
13:10 – 13.25 Šiaulių miesto savivaldybės Mero pavaduotojo Egidijaus Elijošiaus Sveikinimo žodis 

ir tematinės įžvalgos   
 

  13:25 – 13.35 Šiaulių miesto savivaldybės Mero patarėjo Justino Švėgždos įvadinis žodis 
"Reikšminga NVO rolė pastarųjų krizių kontekste" 

 
13:35 – 13.45 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vyr. specialistės (Nevyriausybinių 

organizacijų koordinatorės) dr. Jurgitos Vorevičienės Sveikinimo žodis ir tematinės 
įžvalgos   

 
13:45 – 14.05 Nacionalinės NVO koalicijos direktorės, NVO tarybos prie LR Vyriausybės 

pirmininkės Gajos Šavelės pranešimas „Ar NVO gali džiazuoti?” 
 

14:05 – 14:30 Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo 

instituto docento, dr. Sauliaus Nefo pranešimas „Dabartiniai veiklos iššūkiai vietos 
bendruomeninėse organizacijose“ 

 
14:30 – 14.50 VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, Viešojoje administravimo katedros 

doktorantės Irminos Beneševičiūtės pranešimas „NVO bendradarbiavimo su 
savivaldos institucijomis, atstovaujant neįgaliųjų interesus, patirtys“ 

 
14:50 – 15:10 Klausimai pirmosios renginio dalies pranešėjams, diskusijos 

 
15:10 – 15:25 Kavos pertraukėlė – tolesnės diskusijos prie kavos 

 
15:25 – 15.45 VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro Socialinių programų 

koordinatorės Agnės Raubaitės pranešimas "Neišnaudojamas NVO potencialas: ką 
nevyriausybinis sektorius gali pasiūlyti regionui"  

 
15:45 – 16.00 Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo 

administravimo instituto lektorės, Prodekanės studijoms dr. Aušros Šukvietienės 
pranešimas "Jaunimo ir su jaunimu dirbančių NVO įgalinimas vietos savivaldos 
lygmeniu Lietuvoje" 

 
16:00 –16.15      Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos "Apskritasis stalas" valdybos narės Godos 

Samalionytės pranešimas „Jaunimo NVO raiška: Šiaulių jaunimo organizacijų 
asociacijos "Apskritasis stalas" pavyzdžio analizė“ 

 
 



 
 

16:15 – 16.30 Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos dėstytojų, dr. Ritos Toleikienės ir dr. Vitos 
Juknevičienės pranešimas „Bendradarbiavimo keliai ir klystkeliai NVO veiklos 
kontekstuose“  

 
16:30 – 16.45 Pasiūlymo dėl viešojo valdymo sprendimo darbo grupės narių Audronės 

Rimkevičienės ir Vytauto Kabailos pranešimas „Pasiūlymo Nevyriausybinių 
organizacijų projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio 
reglamentavimo pokyčiai  

 
16:45 – 16:55 Renginio dalyvių nuomonės, diskusijos 
 
16:55 – 17:00 Dalyvių refleksijos. Renginio organizatorių padėkos  ir atsisveikinimo žodis  (VšĮ 

„Šiaurės Lietuvos kolegija“ Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė 
Audronė Rimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:10  

14:55 – 15:00  

 

 

 

 


