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LIETUVOS RESPUBLTKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

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

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. Iststymo tikslas
Sio lstatymo tiksltr - skatinti ir pletoti vietos savivaldQ kaip dernokratines valstybes raidos pagnnd4

2 straipsnis. lstatymo paskirtis
l. Sis istatyrnas nustato savivaldybiq institucuq sudarymo ir veiklos wrk4 lgpendinmt Lietuvos Respublikos Konstitucuos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos

fi nmsines veiklos pagrindus.
2. Sio istatyrno nuostatos suderintos su EurotDs Sqiungos teisds aktais, trurodltais Sio istatymo priede.

3 straipsnis. Pagrindinds 5io istatymo s{vokog

savifvilka ir savaveiksmilkumm pagal Konstitucijos ir istatymq apiheZtq kompotoncijq.
3. S8vivaldyb6s insaitucijos - uZ savivaldos teisds igyvendinirnq savivaldybds bendruomends interesais atsakingos institucijos:

narys - mvivaldybos mer6 (toliau - meras). Merc yra savivaldybes vadovm, vykdmtis Sime ir kituose istatymuose nustatytujlg,aiioJl-us;

vreSojo adrninrstravirno teises ir preigm:

naudojamas savivaldybes tunas bei patikejirno teise vatdomas valstybes turtas, kaip vykdornas savivaldybds biudZetas ir naudojmi liti piriginiui ist"kliui.

6. Savivaldybos kontroliuojamos imonos - savivaldybes irnones, veikimdios pagal Valstybes ir savivaldybds imoniq istatyrn4 akcinds bendrovds ir uidarosios akcines

paskirti daugiau kaip pusg imones adrninistracijos, valdyrno uba prieiiiiros tmybos nariq.
7. SavivaldybGs sdministrovimo srbjektai - *vivaldybes institucijos ir istaigos, kiti subjektai, turintys teises aktq suteiktus igaliojimus, atliekotys jiems pavestas

administrayimo funkcijas ir atsakingi uZ Siq funkcijq igyvendinimq.

funkcijos.

institucija. Savivaldybes tryba negali atsiskyti svo iSimtinds kompetencijos il porduoti jq kitoms sivivaldybes instituciji-oms-.
10. Paprmtoji slvivaldybGs tarybN kompetcncijs - istatymq nustatyta komp€tencrla kuriq savivaldybei taryba igyvendina pati rba gali perduoti savivaldybes

rykdomajai instituclai (institucijoms) savivaldybds tarybos nustatyta tvilka.

taryba ir kitais vieSojo administravimo funkcijas atliekmliais svivaldybds subjektais.
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l8 straipsnis. Nuostatos dal teisos aktrl sustabdymo, pansikinimo, apskundimo

pilaikinti jis pats ilba mvivaldybes adminisracijos diroktorius.

teisds aktq uba pripaiista, kad tokio akto priimti nereikia.
3. Savivaldybiq institucijq ir kitq savivaldybes vielojo administravimo subjektq priimti administraciniai teises aktai gali bnti skundZiami teismui.

https ://www .e-tar.lI/ rsl actualeditiorVTAR.DOCD 09 66D 67 F lhcmj BILATs/ 2018.09.04



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2014m.liepos 31 d.
sprendimu Nr. T2-156 (keistas
2015-05-28 sprendimu Nr. T2-
119, 2015-09-24 sprendimu
Nr. T2-221)

KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatai reglamentuoja prie
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau - Savivaldybes taryba) veikiandios Klaipedos miesto
nevyriausybiniq organizacijqtarybos (toliau - NVO taryba) funkcijas, teises ir darbo organizavimq.

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 taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, 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 omis.

II SKYRIUS
NVO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

6. NVO tarybos veiklos tikslas - skatinti NVO veikl4 ir pletr4, stiprinti bendradarbiavim4
tarp savivaldybes institucij q, istaigq ir nevyriausybiniq organizacij q.

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

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

administracijai sillymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su nevyriausybinems organizacijoms
palankios aplinkos savivaldybeje ktrimu, 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 veiklq;
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 struktlriniq padaliniq

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

oryanizacijq informacij4 ir dokumentus, kuriq reikia NVO tarybos 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 institucijq ir istaigq, nevyriausybiniq

organizacijq 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 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 ktno

kultlros, Kultlros, Svietimo, Aplinkos kokybes, Informavimo ir e. pastaugq skyriai ir jaunimo
reikalq koordinatorius organizuoja nevyriausybiniq organizacijq, dirbandiq pagal kuruojam4 sriti,
po I atstovo atrank4. Informacija apie organizuojamq atrank4 skelbiama Klaipedos miesto
savivaldybes interneto svetaineje ir Klaipedos dienra5diuose. Kiekviena nivyriausybine
organizacija (turinti juridini status4 ir veikianti i5vardytose srityse) i NVO tarybos sudeti raStu
(nurodomas sillomo asmens vardas, pavardd, kontaktai, pareigos organizacijoje, organizacijos
nuostatq kopija), kuri pasira5o organizacijos vadovas, gali siflyti vien4 atstov4. Esant daugiau
sifllomq asmenq, nei yra kvotq, deleguoti asmenys susirinkimo metu (organizuojami atskirai pagal
sritis: socialing, sveikatos, kulturos, Svietimo, ekologijos bei gamtosaugos, demokratijos pletros bei
Zmogaus teisiq apsaugos, jaunimo ir pensininkq) paprasta balsq dauguma iSrenka vien4 atstov4;

10.2. Savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq, Kultfiros, Svietimo ir sporto
Finansq ir ekonomikos, Miesto [kio ir aplinkosaugos, Miesto pletros ir strateginio planavimo
komitetai deleguoja po I atstov4;

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

I l. SocialinOs paramos skyrius renka informacij4 apie deleguojamus asmenis.
12. NVO taryba:
12,1. per pirmeii savo posedi i5 nariq renka kandidat4 ipirmininkus. NVO tarybos

pirmininko kandidatlr4 teikia savivaldybes merui. Mero teikimu NVO tarybos pirminink4 tvirtina
Savivaldybes taryba;

12.2. Savivaldybes tarybai patvirtinus NVO tarybos pirminink4 i5 nariq renka pirmininko
pavaduotoj4. Pirmininku patvirtinus savivaldybes institucijos ar istaigos atstov4, pavaduotoju turi
blti i5rinktas nevyriausybines organizacij os atstovas ir atvirksdiai.

13. NVO tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, jeigu:
13. I . NVO tarybos narys atsistatydina savo nonr;
13.2. nutruksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje;
13.3. jis atSaukiamas ji delegavusios institucijos iniciatyva.
14. NVO taryba dirba pagal kasmet sudarom4 ir tvirtinam4 (protokoliniu sprendimu)

veiksmq plan4.
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 sifllyti klausimus posedZiui, i5 anksto

informavgs apie tai pirminink4.
17. NVO tarybos posedZius organizuoja ir protokoluoja

specialistas Savivaldybes administracijos direktoriaus pavedimu,
suteikia patalpas.

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

Savivaldybes administracijos
Savivaldybes administracija

nariq.
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20. NVO tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg i5reikSti savo nuomong, t. y.
balsuoti elektroniniu paStu. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip puse nariq.
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.



XLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

DELKLAIPEDOSrtutro*#ffi?rY#iro-oRGANrzACrrUrARyBos
SUDETIES PATVIRTIIiIMO

2017 m. rugsejo 14 d. Nr. T2_ZO}
Klaipeda

vadovaudarnasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 1g straipsnio I dalimi irKlaipedos miesto, nevyr^iausybiniq organi zacijr4,*yuo, nuostatq, patvirtintq Klaipedos miestosavivaldybes tarybos 2ot4m. tiepos :t o.- rpr.nai-y Nr. T2-rs6,,Del Klaipedos miesto
_Tffiffi:i'3j,ilh#iT,,T:,J" fy,r:: 

nuo,tutq-- put"Lini-o,., I -;;#,,, 
Kraiiedos *i",to

1' Patvirtinti Sios sudeties Klaipedos miesto nevyriausybiniq organ izacijrltaryb4:Aiste AndruSkevidiute, Klaipedos miesto ."i,ir"railJ;-;;;i;rr*ijos jaunimo reikalqkoordinatore;
Ar[nas Barbsys' Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Finansq ir ekonomikos komitetonarys;

o,.r.rl,l,l3ffiH:Tffil*t' 
Klaipedos miesto savivaldvbes tarvbos Miesto pletros ir strateginio

Asta Dirgeliene, Bf Klaipedos ,,Gintaro,o sporto centro direktore;Tatjana Fedotova, Klaipedos miesto r;;;ldy#s tarybos Kulhiros, svietimo ir sportokomiteto nare;
Evelin_a Gulij eva,. VS[ S_o ci aliniq paslaugq centro direktore ;Alma Kontrimaite,.Bf Kraipedos miest;.k"t;;;mq direktore;Liudvika Kuzrnindiflle,.asociacijos,,KraipeJo, z.]i.:i., pirmininke;Tomas Meskinis, Klaipedos miesto savivaldyb., t*ybo, Miesto Ekio ir aplinkosaugoskomiteto narys;
stasys Miliukas, Kraipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq asociacijos narys;Eimantas Relitrga, Kraipedos j""rifu-;s*i;;!; ;;":ygi:o, ,,apri.rii*is stalas,,narys;Greta seiliute, v5[ sokib teatro ,,'ADI Oi pt Fisii uuoyuirinte;Renolda senavaitiene, nevyriausybiniq 

"rgrrir".rlir uroriu.i.lo, ,,Klaipedos piliediai,,pirmininke;
Dainius Silingas,.VSf ,,Asmenybes ugdymas., direktorius;
Jurgita sitins[z,iie-v;;rr";i;"6, ,...i.;uo, ,,rJe:q p;.rante..vardybos pirmininke;Jolita slai iene, Kraipedos l.r#*o Kadinsko .rJi[o, mokyklos direktore;Lina Sukyte-Ko"uk", KuipeJot apskrities nevaisingq Beimq bendrijos pirmininkopavaduotoja;
Alfonsas vildziEnas, Kraipedos miesto savivardybes taryboskomiteto narys.

;:-;;i.;;;";ilH,#,";
natvirtinirnn(( I n,,-1.r,-patvirtinimo" I

i,_T,R?:,*,": :',kur3. F"li?r. 
Klaipedos miesto savivaldybes

Sveikatos ir socialiniq reikalq

tarybos 2015 m. birZelio l1 d.
organizacijq tarybos sudeties

l:
/it
at /t

:(
\r\

$Iilaipddos miesto
savivaldyb6s

tarybos lr mero
sekretoriatas

Savivaldybes
Vytautas Grubliauskas



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

NEVYRIAUSYBINIV ORGANIZACIJU TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2018-09-21 Nr. TARI -1 28

Posedis ivyko 2018-09-17 15:30val.
PosedZio pirmininkas h'ristina Norvil0
PosedZio sekretorius Kristina Norvile
Dalyvavo: Neringa Po5kute-Jukumiene, Tatjana Filatova, Aiste Jurkiene, Sonata ZjL,iene-

Albina BruZiliene, Iftistina Norvile.

DARBOTVARKE:
1. Del nevyriausybiniq organizacijq, dirbandiq kulturos srityje, atstovq atrank4 i

Nevyriausybiniq organizacijrq tarybos sudeti.

l. SVARSTYTA. Del nevyriausybiniq organizacijq, kultDros srityje, atstove atrankq i
Nevyriausybiniq organizacijq tarybos sudeti.

Kulturos skyriaus vyriausioji specialiste Kristina Norvile informavo, kad paskelbe Klaipedos
miesto savivaldybes internetineje svetaineje bei Klaipedos dierua5diuose kvietimE del
nevyriausybiniq organizacijq, dirbandiq kultEros srityje, atstovrl atrankq i Nevyriausybiniq
organizacijq tarybos sudeti. Nevyriausybines organizacijos pasi[le 6 kandidatus:

l. vsl ,,Klaipedos dailininkq fondas" vadovg NeringQ poskutg-Jukumieng;
2. Asociacijos ,,Muzikos svetaind" pirmininkg Tatjan4 Filatov4;
3. EUCC Baltijos biuro projektq vadovg Aistg Jurkieng;
4. Asociacijos ,,Menq zona" pirminink4 Dariq Vaidekausk4;
5. VSI,,Kultflros centras K[rybos gelmes,,direktorg Sonatq ZiZienp;
6. Klaipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq asociacijos valdybos narg Albin4 ZukauskienE.

Posedyje dalyvavo 5 asmenys i5 6 pasifllytq kandidatq. Darius Vaidekauskas i posedi nearv)/ko.
Kandidatai prisistate ir atviro balsavimo bEdu vienbalsiai iSrinko i Nevyriausybinirp

organizacijq tarybos sudeti V5[ ,,Klaipedos dailininkq fondas" vadovg Nering4 PoSkutQ-Jukumier-rg.

NUTARTA:
Deleguoti i Nevyriausybiniq organizacijq tarybos sudeti V5{ ,,Klaipedos dailininkq fondas,,

vadovg Neringq Po5kutg-Jukumieng.

PRIDEDAMA. SqraSas asmenq, deleguotq iNevyriausybiniq organizacijq tarybos, sudeti. I lapas.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

Klistina Norvile

Klistina Norvile
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Nor,irrgr Poikut6-
Jukunrien6

V5{,,Klaip6dos dailininkq
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Tatjrn:t Filatoya Asociacij a,,Muzikos svetaine tafl niuz@gnrai 1. co t_4

8 614.53013
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r\ist6 Jurl<iend tsUCC Raltiios biuras aiste. i urkiene@ gm aiGl"m
8 609 74447

Darius Vaidcl<nuskas Asociacija,,Menq zona,, kooplarek@gmaii.com
8 682 367s6-t.IrgetrnAgsmaiisr"

8 688 s3518
3.

Sonata Ziiieri V5[,,Kultr]ros celilras
Kttr:ybos gelmes.;,,-

6. r\lbina Bnriilieue n rrlpcoos mresto pagyvenusiq
i-moniq asociacila

klbruta@gmail$om 
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Vadovau.iantis Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizaciiq tarybos nuostatq, patvirtintrl
Klaipedos miesto saviveild
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