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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

1994 m,liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. fstatymo tikslas
Sio lstatymo tikslas - skatinti ir pletoti vietos savivaldq kaip demokratines valstybes raidos pagrind4.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
t. Sis lstatymas nustato savivaldybiq institucijq sudarymo ir veiklos tvark4 lgyvendinant Lietuvos Respublikos

Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartijos nuosiatas, apibr1Zia vietos savivaldos
principus,savivaldybiq institucijas ir jq kompetencij4, funkcijas, savivaldybes tarybos nario status4, savivaldybiq
lkines ir finansines veiklos pagrindus.

2. Sio istatymo nuostatos suderintos su Europos Sqfungos teises aktais, nurodytais Sio istatymo priede.

3 straipsnis. Pagrindin6s Sio istatymo s4vokos
l. Savivaldybe - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turi

Konstitucijos laiduotq savivaldos teisg, igyvendinamq per to valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq
gyventojq i5rinkt4 savivaldybes taryb4, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomqj4 ir kitas savivaldybes institucijas ii
istaigas istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) ir savivaldybes tarybos sprendimams
tiesiogiai igyvendinti. Savivaldybe yra vie5asis juridinis asmuo.

2. Vietos savivalda - istatymo nustatyto valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq gyventojq
bendruomenes, kuri turi Konstitucdos laiduot4 savivaldos teisg, savitvarka ir savaveiksmiskumas pagal Konstiiucrjos-ii
istatymq apibrdit1 kompetencij 4.

3. Savivaldyb0s institucijos - uZ savivaldos teises igyvendinim4 savivaldybes bendruomenes interesais
atsakingos institucijos:

l) savivaldybds atstovaujamoji institucija savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir vie5ojo
administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimq istatymo (toliiu
- Savivaldybiq tarybq rinkimq istatymas) nustaqrta tvarka vienmandateje rinkimq apygardoje tiesiogiai i5rinktas
savivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras (toliau - meras). Meras yra savivaldybes vadovas, vykdantis Siame ir
kituose istatymuose nusta[tus igaliojimus;

2) savivaldybes vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) - savivaldybes administracijos direktorius,
savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai 5i (Sios) pareigybe (pareigybes) steigiama
(steigiamos) ir kai Siai (Sioms) pareigybei (pareigybems) suteikiami vykdomosios institucijoJ igatioiimai), turintys
vie5ojo administravimo teises ir pareigas;

4. Savivaldybds kontrolierius (savivaldyb6s kontrolds ir audito tarnyba) - subjektas, priZiiirintis, ar
teisetai, efektyviai, ekonomi5kai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaidybes rurtas bei patikejimo teise
valdomas valstybes turtas, kaip vykdomas savivaldybes biudZetas ir naudojami kiti piniginiai istekliai.

5' Savivaldyb6s centralizuota vidaus audito tarnyba - savivaldybds administracijos strukt1rinis padalinys,
isteigtas vidaus auditui atlikti savivaldyb€s administracijoje, savivaldybes administravimo subjektuose ar kituose
savivaldybes vie5uosiuose juridiniuose asmenyse, pavaldus ir atskaitingas savivaldybes administraCijos direktoriui.

6' Savivaldybds kontroliuojamos imonds - savivaldybes imones, veikiandios pagal Valstytes ir savivaldybes
imoniq istatym4, akcin€s bendroves ir uZdarosios akcines bendrovds, kuriq akcijos, sutiikiandios daugiau t<aip ttz
balsq visuotiniame akcininkq susirinkime, nuosavybds teise priklauso savivaldybei, ir lmones, kuriose-savivaldybes
gali paskirti daugiau kaip pusg imones administracijos, valdymo arba prieZifiros tarnybos nariq.

7, Savivaldybds administravimo subjektai - savivaldybes institucijos ir lstaigos, kiti subjektai, turintys teises
aktq suteiktus igaliojimus, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi uZ iiq funkcijq
igyvendinim4.

https://www.e-tar.lVportal/lVlegalAct/TAR. D0C D0966D67F/iarN RhmqDV
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18 straipsnis. Nuostatos d6l teis6s aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
I' Savivaldyb6s tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybes taryba.Kitg savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus ieisei aktu, guti sustabdyti u, punuikirti pagal

kompetencij4 savivaldybes taryba, Savivaldybes administracijos direktorLs ar kiti savivaldybes viesojo
administravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybls
adrninistracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teisei aktus gali sustabiyti ar panaikintijis pats
arba savival dybes administracij os di rektorius.

2. Bet kuri Sio straipsnio I dalyje nurodyta savivaldybes institucija, panaikinusi kito savivaldybes vie5ojo
administravimo subjekto normini administracini teises akt4, priieikus perduoda klausimE iS naujo nagrinetitam padiam
administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arbi pati ji i5nagrineja ir priima tuo klausimu normini
administracini teises aktq, arba pripazista, kad tokio akto priimti nereikia.

3. Savivaldybiq institucijq ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimti administraciniai teises
aktai gali bfrti skundZiami teismui.

i https://www.e-tar.lUportal/lVlegalAcVTAR.D0CD0966D67F/iarNRhmqDV
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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2014m.liepos 3l d.
sprendimu Nr. T2-156 (keistas
2015-05-28 sprendimu Nr. T2-
I 19, 201 5-09-24 sprendimu
Nr. T2-221)

KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU 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 organtzacijrqtarybos (toliau * NVO taryba) funkcijas, teises ir darbo organizavim4.2. NVO taryba prie Savivaldybes tarybos visuomeniniais pagrindaiJ veikiantis
patariamasis kolegialus organas.

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

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nuiarimais, Savivaldybes 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 omi s.

II SKYRIUS
NVO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

6. NVO tarybos veiklos tikslas - skatinti NVO veikl4 ir pletr4, stiprinti bendradarbiavim4
tarp savivaldybes institucijq, istaigq ir nevyriausybiniq organizacijq.

7. Siekdama igyvendinti savo veiklos tiksl4, NVO-taryba"ykOo Sias funkcijas:
7.1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybes teises aktq, turindiq itakos nevyriausybiniq

or ganizacijq padedi ai savivaldybej e, rengim4 ir i gyvendinim4;
7.2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

administracrjai siiilymus del savivaldybes prioritetq, suiijusiq su nevyriausybinems organizacijoms
palankios aplinkos savivaldybeje kflrimu, nustatymo ir nevyiiausybinems'organizacij6ms aktualiq
klausimq sprendimo;

7.3. teikia savivaldybes institucijoms sifllymus 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 strukt[riniq padaliniq

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

organizacijq informacij4 ir dokumentus, kuriq reikia NVo taiyboi veiklai;
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8.3. dalyvauti stebetojo teise Savivaldybes tarybos, komitetq ir komisijq posedZiuose;
8'4' kviesti i savo posedZius valstybes ir savivaldybes instiiuci:q ir iiaigq, 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 tarybq i5 18 nariq 2 metq laikotarpiui tvirtina Savivaldybes taryba. NVO taryba
sudaroma pariteto principu: puse nariq atstovauja savivaldybes institucijo*, i, istaigoms, kita plse
- nevyriausybinems oryanizacijoms, veikiandioms savivaldybes teritorijoje.

10. NVo tarybos nariq atranka organizuojama tokia tvarka:
10.1. Savivaldybes administracijos Socialines paramos, Sveikatos apsaugos, Sporto ir klnokultiiros, Kulttros,.Svietimo, Aplinkos kokybes, Infiormavimo ir e. purtuugq skyriai ir jaunimo

reikalq koordinatorius organizuoja nevyriausybiniq organizacijt4, dirbaneiq iagal kuruojam4 sriti,po 1 atstovo atrank4. Informacija apie organizuojimq atrank4 skelbiama- Klaipedts miestosavivaldybes interneto svetaineje ir Klaipedos 
- 
dienraSdiuose. Kiekviena nevyriausybine

organizacija (turinti juridini status4 ir veikianti i5vardytose srityse) i NVO tarybos sudeti ra5tu(nurodomas sillomo asmens vardas, pavarde, kontakiai, pareigos'organizacijol., orguniracips
nuostatq kopija), kuri pasira5o organizacrjos vadovas, gali siUlj.ti viei4 atstov4. Esant dauglau
siulomq asmenq' ne.i yra kvotq, deleguoti ar-.ny, susiriikimo rnetu (organizuojami atskirai plgal
sritis: socialing, sveikatos, kultlros, Svietimo, ekologijos bei gamtoruugol, demokratijos pletros bei
Zmogaus teisiq apsalqof, jaunimo ir pensininkq; paprasta balsq daugurn'a iirent a vien4 atstov4;

10.2. Savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq riitutrJ, Kulturos, Svietimo ir sporto
Finansq ir ekonomikos, Miesto fikio ir aplinkosaugos, Miesto pietros ir strateginio planavimo
komitetai deleguoja po I atstovq;

10'3' Savivaldybes administracijos direktorius deleguoja i5 Savivaldybes administracijos ir
savivaldybes istaigq 4 atstows.

I l. Socialines paramos skyrius renka informacij4 apie deleguojamus asmenis.
12. NVO taryba:
12.1. per pirmqii savo posedi iS nariq renka

pirmininko kandidatfrr4 teikia savivaldybes merui. Mero
Savivaldybes taryba;

12.2. Savivaldybes tarybai patvirtinus NVo tarybos pirminink4 iS nariq renka pirmininko
pavaduotojq. Pirmininku patvirtinus savivaldybes institucijos ar istaigos atstov4, pavaduotoju turi
bDti iSrinktas nevyriausybines or ganizacijos atstovas ir atvirksdiai.

13. NVO tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, jeigu:
13.1. NVO tarybos narys atsistatydina,avo noru;
13.2. nutnikstajo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje;
1 3. 3. j is atsaukiamas i i delegavusios institucij os 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 teisg siulyti klausimus posedziui, iS anksto

informavgs apie tai pirminink4.
17' NVo tarybos posedZius organizuoja ir protokoluoja Savivaldybes administracijos

specialistas Savivaldybes administracijos direktoriaus pavedimu, Savivaldybes administracija
suteikia patalpas.

18. NVO taryba renkasi ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti, esant b[tinybei - dainiau.
19. NVO tarybos posedZiai yra teiseti, kai juose dalyvauja daugiau kaip puse NVO tarybos

nariq.

kandidat4 i pirmininkus. NVO tarybos
teikimu NVO tarybos pirminink4 tvirtina
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20' NVo tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg isreiksti savo nuomong, t. y.balsuoti elektroniniu pastu. Sprendimai priimami, mi ji.-s pritaria daugiau kaip puse nariq.
Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia pirmininkaujandio ur*.n, balsas.

21' NVo tarybos sprendimai yra viesi, informacija skelbiama Klaipedos miesto
savivaldybes interneto 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.
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I(LAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

D E L KLA I P E D o s u r r s r o I #iffiIlffi il u- 
-o 

R G A Nr zA c r ru rARyB o sSUDETIES PATvIRTII\iIMo

2017 m. rugsejo l4 d, Nr. T2_209
Klaipeda

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 1g straipsnio I dalimi irKlaipedos miesto. nevyriausybiniq organ izac.iitl,u.yuo, nuostatq, patvirtintq Kraipedos miestosavivaldybes tarybos 2or4m. liepos- 3r d.";p;;;;*y .N. T2-r56,,Der Kraipedos miesro
fffr:'ffiil}r#fi"J',T?,J, fyh nuostatq' pui,inini-o ",'-3 p*r.,u, Klaipedos miesto

1' Patvirtinti Sios sudeties Klaipedos miesto nevyriausybiniq organ izacijt4taryb4:Aiste AndruskevidiDte, Klaipedos ,ni.rto ruii*rayue,'rd;i;il;cijos jaunimo reikarqkoordinatore;
Ar[nas Barbsys' Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Finansq ir ekonomikos komitetonarys;

o,.rrri,Hi'ffiHi:T;l;,unu' 
Klaipedos miesto savivaldvbes tarybos Miesto pretros ir strateginio

Asta Dirger,,.^1:: 
_U 

I fl,ri.p:d:r,, Gintaro,, sporto centro d i rektore ;Tadana Fedotova' Klaipedos miesto r;i;;jdybes tarybos KurtDros, svietimo ir sportokomiteto nare;
Evelina Gulijeva, VS{ Socialiniq paslaugq centro direktore;Atma Konkimaite, Bikl;iilol *i.rto nakvynes namq direktore;Liudvika Kuzmindi[te, asocia{os,,KIaipedos Zariej i., pirmininke;Tomas Meskinis' Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Miesto rkio ir aplinkosar"rgoskomiteto narys;
Stasys Miliukas, Klaipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq. aso.ciacij os narys;Eimantas Reriuga, Kraipedos jar:,x_":r."lr"lil 

r "r""ircrjos ,,Apskritasis staras,,narys,Greta Seili[te, v5{ sokio teatro ,,.ADI oipr eiril i,adybininke;Renolda Senavaitiene, nevyriausybiniq o.guniru.ijr'l uro.iu.l;o, ,,KIaipedos piliediai,,pirmininke;
Dainius Silingas,.VSf ,,Asmenybes ugdymas,, direktorius;Jurgita sirins[aiie-v;;ri;;i;;, ;r.::r:,:", ,,rJe:,r ilk urt.,,valdybos pirmininke;Jolita sraliene, Klaipedos l..orirno Kadinsko ,rri[o, mokyklos direktore;Lina sukye-Korrukr, Kl;j;;;"r apskrities nevaisingq seimq bendrijos pirmini,kopavaduotoja;

I

k",,,,**l[X. 
u"o''onas' Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sveikatos ir socialiniq reikalq

2. Pipazinti netekusiu garios Kraipedos miesto savivaldybes tarybos 2015

;ffiHiffiJl,Iru.i-rruipJao'"i"'i"-,.uyiiu,,yulniqorganizacijq
m. birZelio ll d.
tarybos sudeties

$
/.yt

:/
t\
\!A

Klaipddos miesto
savivaldyb 0s

tarybos ir mero
sekretoriatas

Savivaldybes
Vytautas Grubliauskas



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL KLAIPEDos MIESTo sAVIvALuvmsiARyBos z0r7 M.RUGSEJo 14 D.SPRENDIMO NR.'T2.2O9,,DEL KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINII/

ORGANIZACIJU TARYBOS SUDETIES PATVIRTINIMO(' PAKEITIMO

2018 m. balandZio 26 d. Nr. T2-77
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo l g straipsnio I dalimi irKlaipedos miesto. nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq, patvirlintq Klaipedos miestosavivaldybes tarybos 2014m. liepos 3l d.- iprendimu Nr. rz-isa ,,Del Klaipedos miesronevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq patvirtinimo", : prrtiu, Klaipedos miestosavivaldybes taryba n u s p r e n d, Z i a:
I' Pakeisti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2017 m, rugsejo 14 d. sprendimqNr' T2-209 ,,Del Klaipedos miesto nevyriautybiniq orgZnizacijq tarybos sudeties patvifiinimo,, irI punkt4 iSdestyti taip:
,,1' Patvirtinti Sios sudeties Klaipedos miesto nevyriausybiniq organ izacijqtarybq:
Aiste Andruskevidi[te, Klaipedos miesto savivaldybes admiiistracijos jaunimo reikalqkoordinatore;
Arunas Barbsys, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Finansq ir ekonomikos komitetonarys;

Jurgita Choromanskyte, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Miesto pletros ir strateginioplanavimo komiteto nare;
Asta Dirgeliene, B{ Klaipedos ,,Gintaro., sporto centro direktore;
Roma Fabijonavidiute-Geniene, B{ Neigaliqjq centro ,,Klaipedos lakstute,, direktoriauspavaduotoj a socialiniams reikalams;
Tadana Fedotova, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultrros, svietimo ir sportokomiteto nare;
Evelina Gulijeva, VSi Socialiniq paslaugq informacijos centro direktore;
Edgaras Jefimovas, Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos ,,Apskritasis stalas,,narys;Liudvika KuzmindiDte, asociacij os,,KraipEdos zaiie; i,, pirmininke;'
Tomas Meskinis, Klaipedos miesto savivaldybes taiybos Miesto iikio ir aplinkosaugoskomiteto narys;
stasys Miliukas, Klaipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq asociacijos narys;
Greta Seili[te, vs{ sokio teatro ,,pADi DAPI Fish,,vadybininkei
Renolda Senavaitiene, nevyriausybiniq organizacijq asociacijos ,,Klaipedos piliediai,,pirmininke;
Dainius Silingas, VS{,,Asmenybes ugdymas,, direktorius;
Jolita S.lajiene, Klaipedos Jeronimo Kadinsko muzikos mokyklos direktore;

. Lina Sukyte-Kottuk", Klaipedos apskrities nevaisingq seimq bendrijos pirmininkopavaduotoja;
Alfonsas vildZi[nas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalqkomiteto narys,"
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2' Skelbti 5i sprendim4 Klaipedos miesto savivaldybes interneto svetaineje.

Savivaldybds meras Vytautas Grubliauskas



Originalas nebus siuniiamas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
UGDYMO IB KULTIJROS DEPARTAMENTO

SVIETIMO SKYRIUS

Klaipedos miesto savivaldybes admini stracij os
Socialines paramos skyriui

2018-05-29 Nr. VS-3265
I Nr.

DEL KANDIDATO DELEGAVIMO

vadovaujantis Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq, patvirtinttl
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014 m.liepos 3 i d. sprenaimu xr. T2-156,10.i papunkdiu.
Klaipedos savivaldybes Ugdymo ir kult[ros departamento Svietimo skyrius 20lg m. balandiio 23
d'-ge€uZes 23 d. vykde kandidatq i nevyriausyUiriq organizacijq tarybos sudeti arrank4. pasibaigus
nurodytam terminui buvo gautas Klaipedos universiteto 

" 
siudentq s4jungos rastas, kuriuo

deleguoj amas atstovas i nevyriausybiniq organizaciiq taryb4 furidedama).

Svietimo skyriaus vedeja Laima PriZgintiene

S. Muravjova, tel. (8 46) 39 61 67, el. p. sigita.muravjova@klaipeda.lt

BiudZetine !staiga Tef. (8 46) 39 6t 44
Faks. (8 46) 39 6t 39
El. p. svietimas@klaipeda. lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre
Kodas 188710823

Liepq g. 1,91502 Klaipeda
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Slaip.edos miesto savi valdybes administraci j os
Svietimo skyriui

2018-04-23 Nr, 1 8-KUSS-l 6

DEL KANDIDATO I NEVYRTAUSYBINIV ORGANI ZACTIVTARYBA DELEGAVIMO

Klaipedos universiteto studentq sqiunga (toliau - KUSS) i Nevyriausybiniq organizacijtl
taryba deleguoja KUSS viceprezidentg Irmq Radavidifrtg (raclaviciuteinna@gmail.com, 860495022).

PRIDEDAMA (dokumentq kopijos) :

KUSS istatai, g lapai.

KUSS Prezidente
(i
;I s'l

r(t*M
l,**ffisTtT*

KU$S

Asociacija
Hsrkaus Manto g. 84,
LT-92294, KlaipCda

'r'el. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@ktss.lt
wwlv.kuss.lt

Duomenys kaupianri ir saugorni
Juridiniq asmenq registre
Kodas 141840094

Vaiva Makarauskaite
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tarybE
Skelbiama kandidatq atranka i NVO

{ Lo*Nors,2oi8

nevyriausybiniq organizacijq tarybq".

KO M ENTARAI

Klaipedos miesto savlvaldybds administracijos Ugdymo ir

kultUros departamento Svietimo skyrius skelbia kandidatq

atrankq i nevyriausybiniq organizacijq tarybq.

Kviediame nevyriausybines organizacijas, turindias juridini

statusq ir veikiandias Svietimo srityje, raStu si0lyti kandidatq i

Nevyriausybiniq organizacijq tarybq (nurodant siOlomo

asmens vardq, pavardg, kontaktus, pareigas organizaciioje ir

pridOti organizacijos lstatq (nuostatq) kopijq)' PraSymai

teikiami naudojantis registruoto pa$to, kurjeriq paslaugomis

arba asmeni6kai nuo 2018 m. balandZio 23 d. iki geguZes 23

d. Savivatdybds 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 Klaipddos miesto

https://www.klaipeda.luluskelbimai/skelbiama-kandidatu-atranka-i-nvo-taryba/4308



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
UGDYMO IR KULTI]ROS DEPARTAMENTO

Svrprrvro sKyRrus

KANDrDATyjglryIos I ru,arytDos MrESro NEvyRrAUsyBrNrV
0RGANI ZACIJU TARYBA s usIRrNKrMo pRoroforas p os an iiilpnoroKolAs

;0/Y-6'3, 2 / Nr, /S -/{6!
Posedis ivyko 20.rg-03'2C Liepq g.7, (r,2pasitarimq kambarys),
Posedzio pirmininkas Laima riilgintiene, suietimo skyriuu,,r"ae.; u.Posedzio sekretorius sigita Muraijova, Sri"ti-" .tyrium ryriuu.io3i specialiste.Dalyvavo deleguojami atstovai: tiirut. petraitiener'vs1 ,,Tiediu.i, u-!iur,, direktore, DaliaJakutyte, Asociacijos vakarq Lietuvos tevq forumas tarybos nare.

DARBoTVaRTE:

pririr,urly#i,ndidatq 
i Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq taryb4 (toliau - NVo)

2. supazindinimas su balsavimo proced'romis, barsavimas.
3. Balsavimo rezultatq paskelbimas,

p.iri**.lvARsrYTA' 
Kandidatq i I(aip:edos miesto nevyriausybiniq organizacijq taryb4

PosedZio sekretor€ Sigita Muravjwa pristate, kad posedyje dalyvauja Dalia Jakulyte, vakarqLietuvos forumo tarybos nu.r, i, Biruti prt*iti"rJ, vsi -irlei;, u-iirr,l oir.liore, s, Muravjovainformavo, kad posedYjg nedalyvauja Asociacijos ,Xiu.n seiq ueraruome.rl., urrroru.. Apienedalyvavim4 asociacija Svietimo skyriaus neinformavo. pagal Iilaipedos ;l,,. nevyriausybiniqorganizacijq tarybos nuostatq 
-10'1 

papunkti deleguoti *m"ny, posedZio metu papr.asta balsqdauguma isrenka vie.11 atstovq. Proceduros atiit ti.n.iruo guiirrr.u, *'r ilredio [.tu buvo susitarra,kad kandidatai negali balsuoti uz save. Buvo pasiuryt" .rlirLi.del vieno is jq delegavimo i NVotarybq, Kandidatams nesutikus balsavimo procedDra buvo nutraukta,

NUTARTA:
l' skelbti nauj4 kandidatq atranka iNVo taryb4 balandZio menesi, skelbimq viesintiwww.klaipeda.lt ir vietinej e spaudoj e.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

,0--nr'ffi;ltrr
V

Laima PriZgintiene

Sigita Muravjova
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Kviediame deleguoti atstovus i NVO
tarybE
{ 6 

^oros,2018

Klaip6dos miesto savivaldyb6s administracijos Ugdymo ir
kultEros departamento Svietimo skyrius skelbia kandidatq
atrankq j nevyriausybiniq organizacijq tarybq.

Kviediame nevyriausybines organizacijas, turindias juridini
statusq ir veikiandias Svietimo srityje, ra5tu teikti kandidato
(nurodant siUlomo asmens vardq, pavardg, kontaktus,
pareigas organizacijoje ir priddti organizacijos nuostatq
kopud.

Pra5ymai teikiami naudojantis registruoto paSto, kurjeriq
paslaugomis arba asmeniskaiiki20lg m. kovo 23 d.
Savivaldybes administracijos lnformavimo ir e. paslaugq
skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugq poskyriui (Liepq g, 1i,
114 kab.). Ant uZklijuoto ir uZantspauduoto voko nurodoma,,Prasymas d6l kandidatq atrankos j Kraipddos miesto nevyriausybiniq organizaciiq tarybq,,.

KOM ENTARAI

https://www.klaipeda.ruruskerbimai/kvieciame-dereguoti-atstovus-i-nvo-taryba/406g
1t1
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KvieEiame deleguoti atstovus i NVO
tarybq
2g vASARrs,2018

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kult0ros departamento Svietimo skyrius skelbia kandidatq
atrankq i 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, turindias juridinj
statusq ir veikiandias svietimo srityje, rastu teikti kandidaturas,
nurodant siUlomo asmens vardq, pavardg, kontaktus,
pareigas organizacijoje ir pridedant organizacijos nuostatq
koprjE.

PraSymai teikiami naudojantis registruoto pa5to, kurjeriq
paslaugomis arba asmeniskaiiki20lg m. kovo i2 d,savivaldyb6s administracijos lnformavimo ir e. paslaugq skyriaus vieno rangelio ir e. paslaugq poskyriui (Liepq g. 11,114 kab')' Ant u2klijuoto ir uZantspauduoto voko nurodoma,,Prasymas ddl kandidatq atrankos j Klaip6dos miestonevyriausybiniq organizacijq tarybq,,.

KOMENTARAI

https://www.kiaipeda.ruruskerbimai/kvieciame-dereguoti-atstovus-i-nvo-taryba/3913
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