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I straipsnis, Jstatymo tilslss
Sio islatymo tikslN - skatinti ir pl6toti vietos savivaldq kaip demokratines valstybcs raidos pagrind1.

2 straipsnir. Jstatymo pskirtis
I Sis istatyrnas nustato saviYaldybiq institucijq sudarymo ir veiklos tvuk4 igyvendinmt Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Euopos vietos

fi nmsines veiklos pagrindus.
2. sio istatyrno nuoststos suderintos su Euopos sljungos teis6s aktais, nuodytais 5io istatymo priedo.

3 straipsnis, Pagrlndin6s llo istatymo sqyokos
l savivaldyb. - iststymo nustat'Ias valstybcs teritorijos administracinis vienetas, kuio b€ndruomenc turi. Konstitcijos laiduotq savivaldos teisg, isrendinmq per to

istatymams, Lietuvos Respublikos vyriausyb€s (toliau --vyriausyie; ir saivatayues raryuoi ,ir"nol-"* rloiogiai igyvendinti. savivaldybe yra viesasisjuidinis asmuo.

sayiwilka ir savaveiksmilkumas pagal Konstitucijos ir-istatymg apibr€ztq kompetencijq.
3' Sarivaldyb0s lnstituciios -.u' sarivaldos toisds igyvendinimq savivaldybdi bendruomencs interesais atsakingos institucijos:

nuys - savivaldyb€s mers (toliau - meras). Meras yra sivivatayuei vaooum, vy(a-tir si*r'iir.ituoi. 1.tuty*rorc nu.tutytus igaliojimus;

vielojo adrninistravirno teircs ir puergu;
4' savivaldyb.s kontrolierius (savivaldybds kontrolca ir audiao tsrnyba) - subjektas, priti[rintis, il reisetai, efektyviai, ekonomilkai ir rezultatyviai valdomro irnaudojmas savivaldvbes tunas bei parikciimo teise valdomas valsrybes ilrts, kaip *yiao.usiu"i"utiylJ. uiuoieru, i, ,ura":*i iitl pijg,riai isreklisi.

savivaldybds adrninistravimo subjektuose u.kituose savivatd-ybes viesuosiuoseG;ini;;;;r;y;;f,iv-auus ir atskatingr savivaldybes aclministacijos direktoriui.6 saYivsldybes kontroliuojsmos imoncs.- savivaidybes imones, veikianeios pagat valryuis ir savivaldybes imoniq istatymq akcin6s bendrovds ir uldarosios akcinas
pmkirti dau-giau kaip pusg irnonOs administracijos, valdymo uba prieliiros tmybos nuiq.

adrninistravirno funkcijas ir atukingi uZ Siq funkcijq igyvendinimi.
S savivaldybiq fukcijor - ronstitucijos nuitarytos, Sib ir kitq istatymq svivaldybems priskirtos vietos valdtios, vielojo administravimo ir viesqlq paslaugq teikimofukcijos.
9 l5imtin. savivaldvb.s tarybos kompetencljs - Konstitcijos.ir istaqmq nustatlta komp€ten.ll.k\l"o: negali perimti, kistis f jq igyvendinti jokia kita savivaldybesinstiruciia Savivaldybes taryta negoli atsisakyti savo isimtines kompetencijos uperduotijqkitoms savivaldybes institucijoms.l0 Paprstoil savivaldvbas tarybc.kompetenciia - iitatym[ nustatyta ko;;etenciji kuiq-sauivatdyue, raryu" igyvendina pati uba gali perduoti savivaldybesvykdomajai in5gitusijai (institucijoms) savivaldybds tarybos nustaryta tvrka. I

taryba ir kitais vieSojo adrninistravimo funkcijm atlieimliais sarirljybes su"b.lettris.l2 Gyvenamoslos vletovls.bendruomen6.- savivaldybds g5ruenmosios.vietovs (ios dalies uba.keliq gyvenmr$q vietoviq) gyvmtojai, susieti bendmis gyvmimo
veikla per uvo atstows, bendruomeninds orguiacijos iri<t.).

I3 Bcndruomeninc orgenlzacija - mociaiijs' kurios steigejai ir nariai yra gyvenmosios vietovcs bendruomenes oos dalies arba keliq gyvenmrjg vietoviq) pventojai(q atstovai) ir Llrios pskirtis - per iniciatyvu igyvendinti viesuosi-uJinreresus, susijusius su gyvenimu kaimynyst6je.
l4' seni0naifit - gyvenamosios vietovts ujos dalies bendruomenes isrinktis atst"r*]'t ri"ti.1i" l.tstymo nustatytas teiws ir pueigs.
15. sueiga - seniuaidir; susirinkimas, kuriame sprendrimi sio istabmo nustsBti krausimai.
l6' Savivaldybds tarybos nsriq frakcija - ne matiau kaip trys savivatayuesiarybos r;;, pimajmc r kitme savivaldybas tarybos posddyje vielu preilkimu, iteiktuposedZio pimininld, dekluavg, kad veiklq savivaldyb€s tarybojc tgsia susivienijg 1 t*"ijq
l T swivaldybts tarybos nariq grup! - uvivaldybOs iaryios na.iai, nesuiivienij!'i savivaldybds rarybos nrig aakcijas.l8 savivaldvbdstarvbo!daugums-savivaldy*starybosnariq&akcijair(arl;i,i"rtariliii"u*ryiqg.pei.l"s"vusios(delegawsi)savokmdidstq!savivaldybes

rvkdomqjq institucijq aba mero pavaduotoio pueigas ii pirmajme u tir'ame s-vivatay6e. ,".y#;;;i,i. 
"i.sr-il.*ti-u, i"ir. ;;;; o**inkui, parejkusios (pateikusi)

sudumt.svivaldybis vykdomEiq instirucijq ir nedelegawsios (nej"l.gu*ri; I .ero p"*arJt"j" p."ti savo tmaidaq.l9 Savivaldybtr tarybos maluma (opozicija) - svivaldybls raty'uos nuiil &akcijaL iu) s"avivaldybes tarybos nariq grupe, pimajene u kitame savivaldyb€s tarybosposddyjc viesu puciskimu' it€iktu posed,io pinnininkui, dekluawsios 1o-cklmwsi;, taaiesiu'to'wo kmdidato sudsant savivaldybe vykdom{q institucijq nedelegawsios(nedelegawsi) savo kildidatq i mcro pavsduotojo pareigas ir pateikusios (pat€iLrsi) s;;o veiklos kryptis.-
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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2014m.liepos 31 d.
sprendimu Nr. T2-156 (keistas
2015-05-28 sprendimu Nr. T2-
ll9, 2015-09-24 sprendimu
Nr.T2-221)

KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJV TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatai reglamentuoja prie
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau - Savivaldybes taryba) veikiandios klaipedos miesto
nevyriausybiniq organrzacij,4 tarybos (toliau - NVO taryba) funkcijas, teises ir darbo organizavim4.

2. NVO taryba prie Savivaldybes tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis
patariamasis kolegialus organas.

3. NVO tarybos sudeti ir nuostatus tvirtina, keidia, pildo Savivaldybes taryba.
4. NVO tatyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nuiarimais, Savivaldytes tarybos
sprendimais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

5. Vykdydama savo veikl4 NVO taryba bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybes
institucij omis ir istaigomis, nevyriausybinemis organizacij omis.

II SKYRIUS
NVO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

6. NVO tarybos veiklos tikslas - skatinti NVO veikl4 ir pletr4, stiprinti bendradarbiavimE
tarp savivaldybes institucij q, istaigq ir nevyriausybiniq organizacijq.

7. Siekdama igyvendinti savo veiklos tiksl4, NVO tarybavykdo Sias funkcijas:
7.7. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybes teises aktq, turindiq itakoi nevyriausybiniq

organizacrjq padediai savivaldybej e, rengim4 ir igyvendinim4;
7.2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

administracijai sillymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su nevyriausybinems organizacijoms
palankios aplinkos savivaldybeje kurimu, nustatymo ir nevyriausybinems'organizacijoms aktualiq
klausimq sprendimo;

7.3. teikia savivaldybes institucijoms si[lymus del nevyriausybiniq organizacijq veiklos
skatinimo;

7 .4. kartq per metus informuoja Savivaldybes taryb4 apie savo veikl4;
7.5. informuoja visuomeng apie NVo tarybos tikslus ir veikl4;
7.6. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
NVO TARYBOS TEISES

8. NVO taryba turi teisg:
8.1. dalyvauti Savivaldybes tarybos, Savivaldybes administracijos strukttriniq padaliniq

posedZiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinemis organizacijomis susijg klausimai;
8.2. gauti i5 valstybes ir Savivaldybes administracijos padaliniq, skyriq, kitq istaigq bei

organizacijq informacij4 ir dokumentus, kuriq reikia NVo tarybos veiklaij
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8.3' dalyvauti stebetojo teise Savivaldybds tarybos, komitetq ir komisijq posedZiuose;
8'4. kviesti i savo posedZius valstybes ir savivaldybes instiiucijq ir iriuigq, nevyriausybiniq

organizaciiq ir kitq istaigq atstovus, nepriklausomus ekspertus;
8.5. organizuoti diskusijas nevyriausybinems organizacijoms aktualiais klausimais

savivaldybeje.

IV SKYRIUS
NVO TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. NVO taryba, i5 18 nariq 2 metq laikotarpiui tvirtina Savivaldybes taryba. NVO taryba
sudaroma pariteto principu: puse nariq atstovauja savivaldybes institucijoms ir istaigoms, kita puse
- nevyriausybinems organizacijoms, veikiandioms savivaldybes teritorijoje.

10. NVO tarybos nariq atranka organizuojama tokia tvarka:
10'1' Savivaldybes administracijos Socialines paramos, Sveikatos apsaugos, Sporto ir klno

kultlros, Kult[ros, Svietimo, Aplinkos kokybes, Infirmavimo ir e. paslaugq styriai ir jaunimo
reikalq koordinatorius organiztoja nevyriausybiniq organizacijrl, dirbindiq pagal kuruojam4 sriti,po I atstovo atrank4. Informacija apie organizuojam4 atrank4 skelbiama Klaipedts miesto
savivaldybes interneto svetaineje ir Klaipedos dienrasdiuose. Kiekviena nevyriausybine
organizaciia (turinti juridini status4 ir veikianti iSvardytose srityse) i NVO tarybos iudeti ra5tu
(nurodomas sillomo asmens vardas, pavarde, kontaktai, pareigos organizacijol., o.gu.rizacijos
nuostatq kopija), kuri pasira5o organizacijos vadovas, gali si[lyti vien4 atstov4. Esant daugiau
sillomq asmenq, nei yra kvotq, deleguoti asmenys susirinkimo metu (organizuojami atskirai plgal
sritis: socialing, sveikatos, kult[ros, Svietimo, ekologijos bei gamto.urgor, demokratijos pletros [ei
Zmogaus teisiq apsaugos, jaunimo ir pensininkq) paprasta balsq dauguma i5renka vien4 atstov4;

10.2. Savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq, Kultlros, Svietimo ir sporto
Finansq ir ekonomikos, Miesto fkio ir aplinkosaugos, Miesto pietros ir strateginio planavimo
komitetai deleguoja po 1 atstov4;

10.3. Savivaldybes administracijos direktorius deleguoja i5 Savivaldybes administracijos ir
savivaldybes istaigq 4 atstovus.

I 1. Socialines paramos skyrius renka informacij4 apie deleguojamus asmenis.
12. NVO taryba:
12.1. per pirmEii savo posedi i5 nariq renka kandidat4 ipirmininkus. NVO tarybos

pirmininko kandidaturq teikia savivaldybes merui. Mero teikimu NVO tarybos pirminink4 tvirtina
Savivaldybes taryba;

12.2. Savivaldybes tarybai patvirtinus NVO tarybos pirminink4 iS nariq renka pirmininko
pavaduotoj4. Pirmininku patvirtinus savivaldybes institucijos ar istaigos atstov4, pavaduotoju turi
biiti iSrinktas nevyriausybines organizacijos atstovas ir atvirksdiai.

13. NVO tarybos nario igaliojimai nutrflksta, jeigu:
13.1. NVO tarybos narys atsistatydina savo noru;
13.2. nutr[kstajo darbo (tamybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje;
1 3.3. jis atsaukiamas ii delegavusios institucijos iniciatyva.
14. NVO taryba dirba pagal kasmet sudarom4 ir tvirtinam4 (protokoliniu sprendimu)

veiksmq planq.
15. NVO tarybos posedZius inicijuoja ir veda NVO tarybos pirmininkas, jo nesant -pavaduotojas. Inicijuoti posedi gali ir NVO tarybos nariai.
16. Kiekvienas NVO tarybos narys turi teisE siulyti klausimus posedZiui, iS anksto

informavgs apie tai pirmininkq.
17. NVO tarybos posedZius organizuoja ir protokoluoja Savivaldybes administracijos

specialistas Savivaldybes administracijos direktoriaus pavedimu, Savivaldybes administracija
suteikia palalpas.

18. NVO taryba renkasi ne rediau kaip vienq kart4 per ketvirti, esant bltinybei - daZniau.
19. NVO tarybos posedZiai yra teiseti, kai juose dalyvauja daugiau kaip puse NVO tarybos

nariq.
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20. NVO tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg isreiksti savo nuomong, t. y.
balsuoti elektroniniu paStu. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip puse 

"u.li1.Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia pirmininkaujandio asmens balsas.
21. NVO tarybos sprendimai yra vie5i, informacija skelbiama Klaipedos miesto

savivaldybes intemeto svetainej e.
22. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobldZio.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 ' NVO tarybos posedZiq protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq
istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir terminais.



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIV ORGANIZACIJV TARYBOS

SUDETIES PATVIRTINIMO

2017 m. rugsejo 14 d. Nr. T2-209
Klaipeda

Vadovaudamasi l,ietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsnio I dalimi ir
Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq, patvirtintq Iilaipedos miesto
savivaldybes tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-i56 ,,Del Klaipedos miesto
nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq patvirtinimo", 3 punktu, Klaipedos miesto
savivaldybes taryba n u s p r e n d L i a:

1. Patvirtinti Sios sudeties Klaipedos miesto nevyriausybiniq organ izacijqtaryb4:
Aiste AndruSkevidiute, Klaipedos miesto savivaldybes 

-adirinistracijos 
jaunimo reikalq

koordinatore;
Artnas BarbSys, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Finansq ir ekonomikos komiteto

narys;
Jurgita Choromanskyte, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Miesto pletros ir strateginio

planavimo komiteto nare;
Asta Dirgeliene, Bf Klaipedos ,,Gintaro" sporto centro direktore;
Tatjana Fedotova, Klaipedos miesto sa-vivaldybes tarybos Kulturos, Svietimo ir sporto

komiteto nare;
Evelina Gulijeva, vsf socialiniq paslaugq centro direktore;
Alma Kontrimaite, Bf Klaipedos miesto nakvynes namq direktore;
Liudvika Kuzmindi[te, asociacijos,,Klaipedos Zalieji,, pirmininke;
Tomas MeSkinis, Klaipedos miesto savivaldybeJ tarybos Miesto [kio ir aplinkosaugos

komiteto narys;
Stasys Miliukas, Klaipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq asociacijos narys;
Eimantas Reli[grr, Klaipedos jaunimo organizacijrlasociacijos ,,iprk iiuris stalas,. narys;
Greta Seili[te, vsf sokio teatro ,,PADI DAPI Fisir.; vadybininkO; 

'
Renolda Senavaitiene, nevyriausybiniq organizacijq asociacijos ,,Klaipedos piliediai,,

pirmininke;
Dainius_Silingas, VS[,,Asmenybes ugdymas., direktorius;
Jurgita Silinskaite-Venslovienb, uto.Iurijos ,,Idejq pakrante,,valdybos pirmininke;
Jolita S"laj iene, Klaipedos Jeronimo Kadinsko rnurikor mokyklos direktore;
.Lina Sukyte-Ko.tike, Klaipedos apskrities nevaisingq Seimq bendrijos pirmininko

pavaduotoja;
Alfonsas VildZiEnas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq

komiteto narys.
2. Pripazinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2015

sprendimo Nr. T2-r4l ,,Del Klaipedos miesto nevyriamybiniq organizaciiq
patvirtinimo" 1

m. birZelio 11 d.
tarybos sudeties

EfqQ"1rye\

taip€dos miesto
savivaldyb0s

tarybos lr mero
sekretoriatas

Savivaldybes Vytautas Grubliauskas



KLAIPEDOS MIBSTO SAVTVALDYBES ADMINISTRACTJOS
UGDYMO IR KULTITROS DEPARTAMENTO

SvrBrruo sKyRrus

KANDIDATU ATRANKOS I KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIIJ
ORC ANIZACIJ U TARYISA SUSIRIN KI Mo I,RoToKoLAS T, osBnZT o P RoToKot,AS

;t/y-6'3. 2 { Nr' ll s - /{6!
Posedis ivyko 2018-03-26, Liepq g.7, (l0Z pasitarimq kambarys).
Posedzio pirmininkas Laima priZgintiene, Svietimo skyriaus vedeja,
PosedZio sekretorius Sigita Muravj ova, Svietimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo deleguojami atstovai: Birute Petraitiene, V5{ ,,Trediasis amiius,,direktore, Dalia

Jakutytd, Asociacijos vakarq Lietuvos tevq forumas tarybos nare.

DARBOTVARKE:
1' Kandidatq i Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijt4 tarybq (toliau - NVO)

prisistatymas,
2. SupaZindinimas su balsavimo procedtromis, balsavimas.
3. Balsavimo rezultatq paskelbimas.

1. SVARSTYTA. Kandidatq i Klaipedos miesto nevyriausybiniq organ izacijr4 taryb4
prisistatymas.

PosedZio sekretore Sigita Muravjo-va pristate, kad posedyje dalyvauja Dalia Jakulyte, Vakarq
Lietuvos forumo tarybos nare, ir Birute Petraitiene, VS[ ,,Treeia, urrriirr'i direktore. S.-Muravjova
informavo, kad posedYjg nedalyvauja Asociacijos ,,tcib.kSeiq bendruomend., atstovas. Apie
nedalyvavim4 asociacija Svietimo skyriaus.neinformavo. Pagal Klaipedos miesto nevyriausybiniq
organizacijq tarybos nuostatq l0.l papunkti deleguoti asmenys ptsedZio metu paprasta balsq
dauguma i5renka vien4 atstovQ. Proceduros atlikti n"buuo galima, nei posedZio metubuvo susitarta,
kad kandidatai negali balsuoti uZ save. Buvo pasiulyta susitarti del vieno iS jq delegavimo i NVO
tarybQ. Kandidatams nesutikus balsavimo procedDra buvo nutraukta.

NUTARTA:
l. Skelbti naujq kandidatq atranka i NVO taryb4 balandZio menesi, Skelbim4 vieSinti

www.klaipeda.lt ir vietineje spaudoje.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

Laima PriZgintiene

Sigita Muravjova

E7o-*- -f:,W.W/'- {4
{rt\,/



2018-03-22 Kviediame deleguoti atstovus 1 NVo tarybq I Klaipedos miesto savivardybe

KvieEiame deleguoti atstovus i NVo
tarybE
{ 6 KovAs,2ois

Klaipedos miesto savivaldyb6s administracijos Ugdymo ir
kultDros departamento Svietimo skyrius skelbia kandidatq
atrankq i nevyriausybiniq organizacijq tarybq.

Kviediame nevyriausybines organizacijas, turindias juridinj
statusq ir veikiandias Svietimo srityje, ra5tu teikti kandidato
(nurodant si0lomo asmens vardq, pavardg, kontaktus,
pareigas organizacijoje ir prideti organizacijos nuostatq
kopUd.

Pra5ymai teikiami naudojantis registruoto pa5to, kurjeriq
paslaugomis arba asmeni5kai iki 2018 m. kovo 23 d.

Savivaldybes administracijos lnformavimo ir e. paslaugq

skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugq poskyriui (Liepq g. 11,

114 kab.). Ant uZklijuoto ir uZantspauduoto voko nurodoma
,,PraSymas del kandidatq atrankos j Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybq,,.

KOMENTARAI

https://www.klaipeda.lulvskelbimai/kvieciame-deleguoti-atstovus-i-nvo-taryba/406g
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2018-03-22 Kviediame deleguoti atstovus i NVO tarybq I Klaipedos miesto savivaldybe

Klaipedos miesto savivaldyb6s administracijos Ugdymo ir
kultOros departamento Svietimo skyrius skelbia kandidatq
atrankq j Nevyriausybiniq organizacijq tarybq (Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos 2014 m.liepos 31 d. sprendimu
Nr. T2-1 56 patvirtinti Nevyriausybiniq organizacijq tarybos
nuostatai).

Kviediame nevyriausybines organizacijas, turin6ias juridin!

statusq ir veikiandias Svietimo srityje, raitu teikti kandidat0ras,
nurodant siUlomo asmens vardq, pavardg, kontaktus,
pareigas organizacijoje ir pridedant organizacijos nuostatq
kopijq.

Pra5ymai teikiami naudojantis registruoto paSto, kurjeriq
paslaugomis arba asmeniSkaiiki20lS m. kovo 12 d.

Savivaldybes administracijos lnformavimo ir e. paslaugq skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugq poskyriui (Liepq g. 11,
114 kab-). Ant uZklijuoto ir uZantspauduoto voko nurodoma ,,PraSymas del kandidatq atrankos i Klaip6dos miesto
nevyriausybiniq organizacijq tarybq,,.

KOMENTARAI

KvieEiame deleguoti atstovus i NVo
tarybq
23 vAsARr$,2018

https://www.klaipeda.lvluskelbimai/kvieciame-deleguoti-atstovus-i-nvo-taryba/3g13
1t1
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Vadovaujantis Klaipedos miesto ne'uyriausybiniq organizacijq taryb,

patvirtintq Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014m.liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-156 (su

pakeitirnais 2015-05-28 sprendimu Nr. T2-119,2015-09-24 sprendimu Nr. T2-221), 13,1 punktu,

pra5au i5braukti mane i5 Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacryt4 tarybos sudeties del

asmeniniq prieZasdiq,
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Jurgita Silinskaite-Vensloviene
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KLArpEDos MTEST, sAyrvALDyBEs o/*r*rail
socr {LIMU REIKALU DEpAnr.tvrnNTO

SOCIALINES PANAVTOS SKYRIUS t0$'[1'rh

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos 2llg_03_23 Nr. VS_ldirektoriui 
I Nr.

Socialines paramos skyriaus vedeja
Audrone Liesyte

KrAtpi DA 2ot8S' Jakiene' tel' (8 46) 39 07 gr,el. p. sonat a.jakiene@klaipeda.lt $..#ffi

DEL DELEGAVIMO

vadovau'iantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2.014 m.liepos 31 d. sprendimu Nr.T2-156 patvirtintq Klaipedos -i.* ".ryrgusluiniu o rginnu"iirrt"ryb";;;;statq 10.3 papunkdiu,praSome deleguoti ...{oru naui;onavieiutg-b.riJni "[iuaz",ir"r. 
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Informacijos tel.: (g 46) 4t 0g 40, 32 46 96 

Kodas 188710823

El, p. parama @klaipeda.lt
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

JAUNI MO SRITYJE DIRBANdIU NEVYRIAUSYBINIU oRGANIZACIJU DELEG Uo.t[I
ATSTOVU RINKIM[T I^ryIYYY AUSYBINITJ ORGANIZACIJIJ TARYBA

POSEDZIO PROTOKOLAS

2018-02-t4 Nr. ADM1-41

Posedis lvyko 2018 m. vasario l3 d. 15 val.
PosedZio pirmininke Aiste AndruSkevidiiite, Jaunimo reikalq koordinatore.
PosedZio sekretore Renata Razgiene, Socialiniq reikalq departamento vyr. specialiste
Dalyvavo:Edgaras Jefimovas, Klaipedos jaunimo organizacijq uro.iu"i;os ,,Apskritasisstalas'o atstovas; Brigita Nikonovide, labdaros ir paramos fondo ,,Jaunimo linija;. atstove, Lukas

Kuizinas, Lietuvos auk5tosios jfireivystes mokyklos studentq atstovybes atstovas.
DARBOTVARKE.
1. Jaunimo srityje dirbandiq nevyriausybiniq organizacij4deleguotq atstovq rinkimai iNVOtarybq.
SVARSTYTA. Jaunimo srityje dirbandiq nevyriausybiniq organizacijq deleguotq atstovll

rinkimai iNVO tarybq.
Brigita Nikonovide ir Lukas Kuizinas atsieme savo kandidat[r4 i NVO taryb4ir pasigle ijErinkti Edgar4 Jefimov4.
NUTARTA:
1' I NVo tarybE jaunimo srityje deleguoti Edgar4 Jefimov4, Klaipedos jaunimo organizacijq

asociacijos,,Apskritasis stalas,, atstovE.
BALSUOTA: uL- vienbarsiai; pries - nera; susilaikiusiqiq - nera.

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

Aiste AndruSkevidilte

Renata Razgiene



2018-02-14 Kvieciame deleguoti atstovus j NVo tarybq I Kraipedos miesto savivaldybe

Klaipddos miesto savivaldybes tarybos 2014
m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-156
patvirtinti Nevyriausybiniq organizacijq
tarybos nuostatai. Sios tarybos tikslas -
skatinti nevyriausybiniq organizacijq veiklq ir
pletrq, stiprinti bendradarbiavimq tarp
savivaldybds institucijq, jstaigq ir
nevyriausybiniq organizacijq.

Kviediame Klaipddos miesto jaunimo srityje
dirbandias nevyriausybines organizacijas iki S.

m. vasario 9 d. deleguoti atstovus j

Nevyriausybiniq organizacijq tarybq, pateikiant
organizacijos vadovo pasiraSytq raStq,

kuriame nurodomas siUlomo asmens vardas,
pavarde, kontaktai (el. p., tel'), pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatq kopija. Viena organ izacrya
gali siilyti tik vienq atstovq.

Jaunimo srityje dirbandios organizacijos rastus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybes administracijos jaunimo
reikalq koordinatoriui.

KOMENTARAI

Kviediame deleguoti atstovus i Nvo
tarybE
O{ vA$ARrs, zolg

https://www.klaipeda.lvlunaujienos/kvieciame-deleguoti-atstovus-i-nvotaryba/3793
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