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Susirinkimas ivyko Zt)lg-01-26' prasidejo 09'00 val'

Sekretore RoZe Perminiene
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DARBOTVARKII: --- : r\r\/A rar " 1 sveikatos srities

1. Deleguotq sveikatos srities asmenq i NVO tarybq svarstymas rr

atstovo rinkimai' 
1

l.SVARSTYTA.DeteguotqsveikatossritiesasmenqiNvotarybqsvarstymasrr
sveikatos srities atstovo rinkimai'

Gauti Nvo teikimai del deleguojamq asmenq ii sveikatos srities i nauiai lormuoiam4 Nvo

tarybQ.

VT"*-,t*.:Z

NUTARTA:
w atstovu

NVO taryb4 iSrinkta tas)
sveikatos srities i

Susirinkimas baigtas 10'00 val'

Sekretore @4* 
R'Perminiene

SUSIPAZINAU ir tvirtinu, kad intbrmryP
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2019-07-23
Klaipcdos lniesto

savivaldYbes administracijos

Sveikatos skYriui

Pagarbiai

Prezidentas

Remigijus Ziogas

Bgle Sakutiene tel' 8 698 20030

dirbanti sveikatos sritYje i

liekiss@gmail.com' Jis Yra

RAS'TAS

Asociaciios ,,Mano miestas Klaip0da" vardu deleguoju atstovq

Nevyriausybiniq organizaciiq taryb4'

Sifrlomas asmuo yra Satrlius Liekis' jo tel' nr' 8 68 | 13222' el'p'

PilietiSkumogrupesirasocijuotasbeiilgametisnarysasociacijosveikloje.
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KLAIrBD O S MIESTO SAVIvALDYBE S ADMINIS- fn'tCtffi o

UGDYMO IR TUITUNOS DEPARTAMENTO
TUT,TUROS SKYRIUS

.UE-oS-a'tNr, QS-Jhoy'
Socialines paramos skyriaus vedej ai

Audronei LiesYtei

DEL KULTURoS IR SENJoRV
ORGANIZACIJV TARYBA

i Nr'

ORGANIZACIJV ATSTOVV I NBVYRIAUSYBINIV

miesto savivaldybes tarybos deleguota:

. nuo kulturos srities nevyriaLrsybiniu organizacijq ' zlta c-ekanauskiena, asociaciios

Xtofprao, n frrru ,*itioi u*tirtla;rentoitl t t"Uo ,,Rilta" pirminink€' vadovaujantis

Delegatq nuo kultlros orguniru.liq. dei 
tatstovo i5rinkimo i Klaipedos miesto

nevyriausybiniq organiruqiriinvUt"Ol: Kiaipedos *itj19 11v-iyaldvbes 
tarybos 2019

m. birZelio zt d. su-sirinkimo zoig-oe-zl protokolo Nr. VS-3366 nutarimu;

Informuojame, kad i Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybq prie Klaipedos

Pastaba - nuo kr"rlturos organizacijq buvo gauti 9 pasi[lymai
oonin.rr q'ities rTevvriausvbiniu o,eunizu"[! - Irena Julija Toliuiiend' Vi[ Senjorq

' ke' 
'adot'aujantis 

V5[ Senjorq Sokiq

kolektyvo ,,2\nda" ZOig'OA-t8 raStu,,Del atstovo nuo t::i:1Y"".:,q3:if:'"Ur1*i:T-"

iii$i,;rotnt, organi zacrj q t*yb i p* Klaipedo s mieito savivaldvbes tarvbo s" ;

pastaba- nuo senjoiq orjuni-rucijq buvo gautas tik vienas pasi[lymas'

Kontaktai:
o zitacekanauskiene, mob. +370 645 32588, el.p' zzone@gmSril'9om;

o Irena Julija ToliuSiene, ms[. +370 685 08010, el'p' tszunda@inbox'lt '

PRIDEDAMA:
1. Delegatq nuo kultfiros organizacijq del atstovo iSrinkimo i Klaipedos miesto nevyriausybiniq

organizacijq tarybq prie Klaipehos miesto savivaldybes taryUos 2019 m' birZelio 2l d'

susirinkimo ZOtb-OO-27 protoliolas Nr' VS-3366' 2lapai;

2. Delegatq n* k rt Uro, orguni*rii,+ Jet atstovo isrinkimo i Nevyriausybiniq organizacijq

taryb4 prie Klaipedos miesto savivaldybes taryb4 s4rasas susirinkimo 2019'06'21

registracijai, I laPas;,ff::H:fj 
d$fi;, ,riesto socialiai remtinq gyventojq_klubas ,,Rrrta" istatq kopija, 4 lapai;

e -^xioo T)el qfqtnvo nrro sen'iOfU
fi ffi"ffi s';?il[;r"kr'",,t<tuipeao',?y"y::^i?:91;i,ti::,',1'""*:"?1"#.H:'ffi:1:
J,t"#l:r:T,";:i:;T;,; ; ft.,d;ilbt;d organizacijq tarvbq prie Kraipedos miesto

savivaldybes tarYb4", 1 laPas;

V5[ Seniorq Sokiq kolektYvo ,,Klai

Kulttros skYriar"rs vedej a
Egle Deltuvaite

R. MaZoniend, tel. 39 6l .mazoniene@klaiPeda.lt

4.

5.

BiudZetine istaiga
Liepq g. I l, 91502 KlaiPeda

bGnlen)'s k*Pt"*i ir saugorri
Tel. (8 46) 39 61 7l
Faks. (8 46) 41 00 47

El. p. egle.deltuvaite@klaipeda'lt

Juridiniq asmenq regisffe
Kodas 188710823

zunda" istatq koPija, 3 laPai'



Yaknrq forumas
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Lietuvos t*vq

[.k. kodas: 302ee64r8, telefonas: - 
"Jiliift;],11'ililXgPvltf'lt' 

bankas: AB 
"swedbank"' 

A'$':

Klaipedos miesto sav ivaldvbes administracij o s

Ugdymo ir kult0ros depariamento Svietimo skyriui

D&l atstavo delegaYimo i nevyriausybiniq organizacijq taryb4

2019-05-17
Klaipeda

AsociacijavakarqLietuvostevqforumasdeleguojaVakarqLietuvostevqforumo
tarybo s narg Datiq J;-dq T nevyriausybiniq otg*izac ij q tarybQ'

Datia Jakulyte, tel. 8682 1 241.2'el'p' dalii4 ? 3 @'enai!'corn

y,er#



KLAIPEDOSMIESTOSAVIVALDYBESADMINISTRACIJ0S
UGDYMO IR KULTUROS DEPARTAMENTO

SPoRioinruNoKULTUnosSKYRIUS

2019-05-23 Nr. VS-2740
S ocialiniq reikalq dePartamento

Socialines Paramos skYriui

DEL ATSTOVO DELEGAVIMO I NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBA

Informuojame, kad Ugdymo ir- kultfiros departamento Sporto ir kflno kulttros skyrius i

Nevyriausyuiniq orglr,,*.r:u *rba dd";;;i; vsl ,A.rt rinJ ginsre" direktorg Daiv4 PalubinskaitE'

i.i. *- s ai+ gzgsi,el. pasio' adresas ginsve@gmail.com.

Rasa Rum5iene
Skyriaus vedeja

A. pirybiene, ter. (8 46) 40 17 zz,el. p. asta.pitlli9l:@ktaipeda.lt - . --. - ,. ,

'-' - --' ' , -"' -" ^ ' --' --' 'i;i: (g a6itO 60 08 Duotnenys kaupiami ir saugomt

BiudZetine istaiga
;fi;;.ir:-ti:r1502Kraiped" [ffi:i:i?*#.%kraipedart iH*'lT'Pfinu,re*istre



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
JAUNIMO REIKALV KOORDINATORIUS

Savivaldybes administracij os Socialines
paramos skyriui

2019-05-29 Nr. YS-2842

I Nr.

DEL JAUNIMO DELEGAVIMO I KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIV
ORGANIZACIJU TARYBA

Informuoju, kad dokumentq teikimo i Klaipedos miesto nevyriausybinitl organizaciiq taryb4
(toliau - NVO taryba) metu buvo gautas vienas delegavimo ra5tas nuo I(laipedos jaunimo

organizacijq asociacijos ,,Apskritasis stalas". Organizacija delegavo iNVO tarybqKlaipedos jaunimo

organizacijq asociacijos ,,Apskritasis stalas" tarybos narg Agng Zabrynaitg. Kontaktine informacija
pateikta pridedame ra5te.

PRIDEDAMA: Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos ,,Apskritasis stalas" 2019 m.

geguZes 16 d, raStas ,,Nevyriausybiniq organizacijq taryba", 9 lapai.

Jaunimo reikalq koordinatore Aiste AndruSkevidihte

't
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BiudZetine istaiga
Liepq g. 11,91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 64

El. p. aiste.andruskeviciute@klaipeda. lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenrl registre
I(odas 188710823



KLAIPID OS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJO S

INFORMAVIMOIRE.PASLAUGUSKYRIUS

Socialines Paramos skYriui

Vedeja

2019-05-23 Nr. YS-2'741

Nr.

DEL DELEGAVTMO I NVO TARYBA

VadovaudamiesiKlaipedosmiestosavivaldybestarybos2o!::]:*:3ld.sprendimuNr.
Tz-ls6patvirtintais Nevyriausybiniq .oieiiiruii:u *!:,t 

nuostatais, siundiame vieninteli gaut4

teikim4 is asociacij"rlir""*.ninio judtjilo ,,P"ilainq Klaipeda" (pridedama)'

Vilij a Venckute-Palaitiene

Lrll
,li ,itirl

Vitalijus eiapas, tel. (8-46) 39 32 29, e|. p. vitalijus.ciapas@klaipeda.lt

eiudzetine istaiga
Liepq g. 11, LT-91502 KlaiPeda

Duom.ryt t arptamf ir saugomi
Skvriaus duomenYs:

Tei.:(8 46) 39 60 9l
Faks. (8 46) 41 00 47

El. p. info@klaiPeda'lt

Juridiniq asmenq registre

Kodas 188710823

PVM moketojo kodas LT887108219
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ASOCIACIJA VISUOMEN I NIs JU DEJ IMAS,,PERMAI NU KtAIPf OA"

Lietuvininkq a. 9-3, xtaipeaa, tel' go:gzsqs+' el' p'qs{uhl}s$s!}nil'qCI i' I 3048t?597

Klaipddos m. savivaldybis administraciios

lnformavimo ir e. paslaugq skyriaus

ved&jai V.Venckutei- Palaitienei

TEIKIMAS

vadovaujantis Kraipridos miesto savivatdyb.s tarybos 20tr4 m. liepos 31 d' sprendinru Nr'T2-156

patvirtintais nuostatais Asociacija visuomeninir juddiirnas ,,Permainq Klaipdda" deleguo'ia savo

atstovE i Klaipr&dos Nevyriausybinirl organizaciiU tarybq :

,ANDRA Srnun[uf - AsociaciJos visuomeniniriud*Jlrnas,,F€rmainq Kraiprida"tarybos n*r&"

tel. 8675 07151,e1,p. se,ndre.sjrUtienq@qmail'qpry

Asociacijos Pirmininkas
Art[ras 2alYs



KLAIPED O S MIE STO SAVIVALDYBE S ADMINISTRACIJO S

SOCIALINIV REIKALV DEPARTAMENTO
SOCIALINES PARAMOS SKYRIUS

TVIRTINU
Socialines paramos sk
vedeja Audrone Li

AKTAS

20t9 m. geguzes 27 d. Nr. t/|-Je//
Klaipeda

DEL ATSTOVU ATRINKIMO I NEYYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJV TARYI}OS
SUDETI

Socialines paramos skyriaus Socialiniq paslaugq poskyrio vedeja Sonata Jakiene ir Socialines

paramos skyriius vedeja Audrone Liesyte, organizavo nevyriausybiniq organizacijq, dirbandiq

iocialineje srityje, atstovq atrank4 i Nevyriausybiniq organizacijq tarybos sudeti. I(vietimas

nevyriausybinems organizacijoms deleguoti kandidatus i minet4 tarybq (nuo 2019-04-29 iki 2019-

05-20) buvo paskelbtas Klaipedos miesto savivaldybes intemetineje svetaineje bei Klaipedos

dienra5diuose. Nevyriausybines organizacijos pasi[le ? kandidatus:

1. V5[,,Plaukimas visiems" prezidentq German4 Cep4;

2. VSiftaipedos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ,,Svetliadiok" Dienos socialines

globos skyriaus vedej4 Jolant4 Skrabulieng.
Adresu Vytauto g. 13, 2019-05-27, 14.00 val. buvo organizuotas pasitarimas, skirlas vieno atstor"o

i Nevyriausybini[ oryafizacijq tarybos sudeti atrankai. Dalyvavo tik J. Sklabuliene, G. iepas

nedalyvavo.
NUTARTA: nuo socialineje srityje dirbandiq organizacijq iNevyriausybiniq organizacijtl

taryb4 atrinkti VS{ Klaipedos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ,,Svetliadiok" Dienos

socialines globos skyriaus vedejq Jolantq Skrabulieng. 
i, , j:

PRIDEDAMA. SqraSas asmenq, deleguotq i Nevyriausybiniq organizaciiq tarybos, sudeti. 1

lapas.

Sonata Jakiene



REGISTRACIJOS LAPAS

///, I
V5[ Klaipedos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ,,svetliadiok" Dienos f;r{*/
socialines globos skyriaus vedeja Jolanta Skrabuliene " ltr /(-/ /
VB{,,Plaukimas visiems" prezidentas Germanua d"put



Originalas nebus siundiamas

KLAIPEDO S MIE STO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO UrcO DEPARTAMINTO
APLINKOS KOKYBES SKYRIUS

Socialines paramos skyriui 2019-05-24 Nr. YS-2773

DEL ATSTOVO DELEGAVIMO I NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBA

I Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijr4tarybq ekologijos bei gamtosaugos sritl,ie
deleguota Asociacijos ,,Klaipedos Zalieji" pirmininke Liudvika Kuzmindifite, tel. 8 698 23935, el. p.

klaipedoszaliej i@gmail.com.

Skyriaus vedeja Rasa Jievaitiene

t'

i.i. sl1
a

i,;' sl I _\JC

ile
II,

BiudZetine istaiga
Liepq g. 1 l, 91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 19

Faks. (8 46) 39 61 69
El. p. rasa j ievaitiene@klaipeda. lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre
Kodas 188710823
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTMCT.IO#
SOCIALINIU REIKALU DEPARTAMENTO \:,I ,I

SOCIALINES PARAMOS SKYRIUS

Savivaldybes administracijos direktoriui 2019-06-03 Nr. VS-2906

I Nr.

DEL DELEGAVIMO

Vadovaujantis I(laipedos miesto savivaldybes tarybos 2014 m.liepos 3l d. sprendimu Nr.
T2-156 patvirtintq Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq 10.3 papunkdiu,
pra5ome deleguoti Rom4 Fabijonavidifltg-Genieng biudZetines istaigos Neigaliqjq centro .Klaipedos
lakStute" direktores pavaduotojq socialiniams reikalams, Aistg Andruskevidii'rtg Ilaipedos miesto
savivaldybes administracijos jaunimo reikalq koordinatorg, Sigit4 Muravjov4, I(aipedos miesto
savivaldybes adrninistracijos Svietimo skyriaus vyriausiEj4'specialistg, Renat4 Razgieng Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq departamento vyriausi4j4 specialisl ftaip"aos
miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos sudeti.

SocialinesparamoSskyriausSocialiniq,r*@---Elia-roiuaitierre
atliekanti skyriaus vedejo funkcijas 

ii,, , :.f

tl ;

S, Jakiene, tel. (8 46) 39 07 91, el. p. sonatajakiene@klaipeda.lt

BiudZetine istaiga
I-iepq g. 11,91502 Klaipeda

Skyriaus duomenys:
Vy,tauto g. 13,92138 Klaipeda
Tel. (8 46) 39 63 00
Informacijos tel.: (8 46) 41 08 40,32 46 96
El. p. parama@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre
Kodas 188710823



ISraSas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA
MIESTO UruO IR APLINKOSAUGOS KOMITETAS

POSEDZIO PROTOKOLAS

Nr. TAR-

Klaipeda

Posedis ivyko 2019-09-12. PosedZio pradlia 13.00 val.
PosedZio pirmininkas - Alvidas Simkus.
PosedZio sekretore - Aldute Meniakina.

L SVARSTYTA. Atstovo delegavimas i Nevyriausybiniq organlzacijq taryb4.
A. Simkus informuoja, kad gautas Savivaldybes administracijos ia5tas, kuriame pra5oma

deleguoti vienq atstov4 inaujai sudarom4Nevyriausybiniq organizacijq taryb4, nes nuo Miesto.[kio ir
aplinkosaugos komiteto deleguotas Andrius Dobranskis nebera Sio komiteto narys.

Komiteto nariai bendru sutarimu si[lo ArDno Andziulio kandidatur4.
NUTARTA. Deleguoti ArDn4 Andziuli i Nevyriausybiniq organizacijq taryb4.

PosedZio pirmininkas Alvidas Simkus

PosedZio sekretore Aldute Meniakina



ISraIas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA
MIESTO PLETROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETAS

POSEDZIO PROTOKOLAS

2019- 05-24 Nr. TAR-41
Klaipeda

Posedis ivyko 2019-05-20. PosedZio pradLia 15.00 val.
PosedZio pirmininke - Judita Simonavidifite.
PosedZio sekretore - Aldute Meniakina.

7. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas i Nevyriausybiniq or ganizacijq taryb4.
Prane5eja A. Liesyte pra5o deleguoti vien4 atstov4 i naujai sudarom4 NevyriaLrsybinitl

organizacijq taryb4, vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014 m. liepos 31 c1.

sprendimu Nr. T2-3, patvirtintq Seimos tarybos nuostatq 10.2. papunkdiu.
Komiteto nariai siulo deleguoti Andriq Petraiti.
NUTARTA. Deleguoti Andriq Petraiti i Nevyriausybiniq or ganizacijq tarybq.

PosedZio pirmininke Judita Simonavidiute

PosedZio sekretore Aldute Meniakina



[SraSas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

TINANSU IR EKONOMIKOS KOMITETAS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2019-05-24 Nr. TAR-44

Posedis vyksta 2019-05-22.PradLia 15.00 val.

PosedZio pirmininkas - Aidas Kaveckis.
PosedZio sekretore - Lietute Demidova.

1 0. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas i Nevyriausybiniq or garuzacljq taryb4.

PraneSeja - A. Liesyte. Pra5o, vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014

m. liepos 3 1 d. sprendimu Nr. T2-156 patvirtintq Nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq 10.2.

pupr.rkeig deleguoti vien4 atstovq i naujai sudarom4 Nevyriausybiniq organizacijqtarybq, nes Siuo

metu veikiandios Nevyriausybiniq organizacijq tarybos 2 metq kadencija baigesi.

A. Kaveckis sillo deleguoti iNevyriausybiniq organizacijq taryb4 V. Radvil4.

A. BarbSys pritaria V. Radvilos kandidatlrai.
NUTARTA. Deleguoti i Nevyriausybiniq or ganizacijq tarybq Vyti Radvil4.

BALSUOTA: uZ - 6, prieS - 0, susilaiko - 0.

PosedZio

PosedZio

Aidas Kaveckis

Lietute Demidova

Z1-esro$-F\

s
lo

/Ft,il

Klaip6dos miesto
savivald3zb€s

tarybos ir mero
sekretorietas



ISraSas
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SVEIKATOS IR SOCIALINIU REIKALU KOMITETAS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2019-05-24 Nr. TAR-43

Posedis vyksta 2019-05-21. PradZia 13.00 val.
PosedZio pirmininkas - Kazys Bagdonas.
PosedZio sekretore - Lietute Demidova.

1 1. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas i Nevyriausybiniq organizacijq taryb4.
Prane5eja - A. Liesyte. Pra5o deleguoti 1 atstov4 i naujai sudarom4 Nevyriausybiniq

organizacljq taryb4, nes Siuo metu veikiandios Nevyriausybines organizacijq tarybos 2 metq
kadencija baigesi.

V. Zvikiene parei5kia nor4 blti deleguota i komisijq.
NUTARTA. Deleguoti i Nevyriausybiniq organizacijq taryb4 VaidE Zvikieng.
BALSUOTA: uZ - 7, prieS - 0, susilaiko - 0.

PosedZio

PosedZio

Kazys Bagdonas

Lietute Demidovailfre;;*i"nli-ii:l:
*"t"tlus ir' inero

sekret'riatos

isro- i



ISraSas
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KULTUROS, SVmTIMO rR SPORTO KOMITETO
POSEDZIO PROTOKOLAS

2019-05-24 Nr. TAR-42

Posedis vyksta 2019-05-16.PradLia 15.00 val.
PosedZio pirmininkas - Laima Jukniend.
PosedZio sekretore - Marija PakalniSkyte.

10. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas i nevyriausybiniq organizacijq tarybq.
Prane5eja L. Jukniene teigia, kad gautas raStas, kuriame nurodyta, jog vadovaujantis

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-156 patvirtintq
Nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq 10.2. papunkdiu Kultlros, Svietimo ir sporto
komitetas turi deleguoti vien4 atstov4 i naujai sudarom4 Nevyriausybiniq organrzacijq taryb4, nes
Siuo metu veikiandios Nevyriausybiniq organizacijt4tarybos 2 metq kadencija baigesi.

A. Cesiulis sillo Romald4 Idzelevidiq i nevyriausybiniq organizacijq taryb4.
BALSUOT A: ui - 5, prie5 - 0, susilaiko - l.
NUTARTA. Romald4Idzelevidiq deleguoti i nevyriausybiniq organizacijq taryb4.

PosedZio pirmini Laima Jukniene

Marija PakalniSkltePosedZio se

'*
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lnformuojame, kad pratgsiame sveikatos srityje

di rbandiq atstovr.l i Nevyriausybiniq organizacijq

tarybq, delegavimq iki 5. m. liepos 23 d.

Nevyriausybinds organizacijos privalo pateikti

organizacijos vadovo pasira5ytE ra5tq, kuriame

nurodomas si0lomo asmens vardas, pavard6,

kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje,

pridedama organizacijos nuostatq kopija. Viena

organizacija gali siUlyti tik vienq atstovE.

Nevyriausybin6s organizacijos raStus adresuoja

Klaip6dos miesto savivaldyb6s administracijos

Sveikatos skyriui.

KOMENTARAI

Norime Jus informuoti, kad Sioje svetain6je naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, pra5ome, paspauskite

mygtukq ,,Sutinku" arba narSykite toliau. Daugiau informacijos slapukq valdymo puslapyje.

Funkciniai Statistiniai Reklaminiai

RODYTT PAPTLDOMA INFORMACIJA v

httpsJ/www.klaipeda.lVlVskelbimai/tesiamas-sveikatos-srities-atstovu-i-nvo-delegavimas/6523

Tgsiamas sveikatos srities atstovrl i
NVO delegavimas
{ 5 L'EPA,2oie
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Kviediame deleguoti atstovq i NVO

Norime Jus informuoti, kad Sioje svetain6je naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, praSome, paspauskite

mygtukq ,,Sutinku" arba nar5ykite toliau. Daugiau informacijos slapukq valdymo puslapyje.

Funkciniai Statistiniai Reklaminiai

RODYTT PAPTLDOMA TNFORMACTJA v

https://www.klaipeda.lUlVskelbimai/kvieciame-deleguoti-atstova-i-nvo-tarybai641 3

tarybE
14 BrRzELrs, 2oie

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014

m. liepos 31 d. sprendimu Nr. f2-156
patvi rti nti Nevyriausybiniq organizacijq tarybos
nuostatai. Sios tarybos tikslas - skatinti

nevyriausybiniq organizacijq veiklq ir pletrq,

stiprinti bendradarbiavimq tarp savivaldybes
institucijq, istaigq ir nevyriausybiniq

organizacijq.

lnformuojame, kad pratgsiame atstovq i
Nevyriausybiniq organizacijq tarybq,

delegavimq iki 5. m. birZelio 21 d.

Nevyriausybin6s organizacijos privalo pateikti

organizacijos vadovo pasira5ytq raStq,

kuriame nurodomas siUlomo asmens vardas
Pav,aL!5, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatq kopija. Viena organizactla

T*i.ffi' 
tik vienq atstovq. -i,i,., ,r,Jybri;

, -) !,i.

ffir*,e dirban6ios organizacijos ra5tus adresuoja Klaipedos miesto savivaldyb6s administracijos Kult[ros
skfiliji,

,,.i-

I ' '. '{,'l

KOMENTARAI

X

W
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Kvie6iame deleguoti atstovq i

skyriui.

NVO tarybE
06 BrRZeus, zorg

Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos

2014 m.liepos 3'1 d.

sprendimu Nr. T2-156

patvirtinti Nevyriausybiniq

organizacijq tarybos

nuostatai. Sios tarybos

tikslas * skatinti

nevyriausybiniq

organizacijq veiklq ir

pletrq, stiprinti

bendradarbiavimq tarp

savivaldyb6s institucijq,

istaigq ir nevyriausybiniq

organizacijq.

lnformuojame, kad pratgsiame atstovr.li Nevyriausybiniq organizacijq tarybq delegavimq iki 5. m. bir2elio '14 d.

Nevyriausybines organizacijos privalo pateikti organizacijos vadovo pasira5ytq ra5tq, kuriame nurodomas siOlomo

asmens vardas, pavarde, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatq kopija. Viena

organizacija gali siulyti tik vienq atstovq.

Sveikatos srityje dirbandios organizacijos ra5tus adresuoja Klaipedos miesto savivaldyb6s administracijos Sveikatos

https://www.klaipeda.lUlUskelbimai/kvieciame-deleguoti-atstova-i-nvo-taryba/6378 1t1



201 9-06-04 Kviediame deleguoti atstovq i NVO tarybq I Klaipedos miesto savivaldybe

NVO tarybE
29 oecuzE, zorg

Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos 201 4

m. liepos 3'l d. sprendimu

Nr. T2-156 patvirtinti

Nevyriausybiniq

organizacijq tarybos

nuostatai. Sios tarybos

tikslas - skatinti

nevyriausybiniq organizacijq

veiklq ir pletrq, stiprinti

bendradarbiavimq tarp

savivaldybds institucijq,

istaigq ir nevyriausybiniq

organizacijq.

lnformuojame, kad pratgsiame atstovrl i Nevyriausybiniq organizacijq tarybq, delegavimq ikiS. m. birZelio 10 d.
Nevyriausybin6s organizacijos privalo pateikti organizacijos vadovo pasiraSytq raStq, kuriame nurodomas siulomo asmens
vardas, pavarde, kontaktai (el.p., tel.), pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatq kopija. Viena
organizacija gali sirilyti tik vienq atstovq.

KultUros srityje dirbandios organizacijos raStus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybds administracijos KultUros skyriui.

Kvieiiame deleguoti atstov4 i

https://www.klaipeda.lUlVskelbimai/kvieciame-deleguoti-atstova-i-nvo-taryba/6331 111



Informacija del atstovq delegavimo I Klaipedos miesto savivaldybe

I nformacija del atstovLl
delegavimo
23 GeouZE,zorg

Klaipedos 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 savivaldybes institucijq,

jstaigq ir nevyriausybiniq organizacijq.

lnformuojame, kad pratgsiame atstovq i

Nevyriausybiniq organizacijq tarybq delegavimq

iki 5. m. birZelio 3 d. Nevyriausybinds

organizacijos privalo pateikti organizacijos vadovo

pasira5ytq ra5tq, kuriame nurodomas siilomo
asmens vardas, pavardd, kontaktai (el. p., tel ),

pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatq kopija. Viena organizacija gali siUlytitik vienq

atstovq.

Sveikatos srityje dirbandios organizacijos raStus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

Sveikatos apsaugos skyriui.

Pensinio am2iaus asmenq srityje dirbaniios organizacijos raStus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybds

administracijos Kult0ros skyriui.

Tinklio puslapis 1 i5 1

https://www.klaipeda.ltllVskelbimai/informacija-de1-atstovu-de1egavtmol6297 2019.05.23
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Kvietiame deleguoti atstovus i
NVO tarybq
29 BALANDIs,zols

Klaipedos miesto savivaldyb€s

tarybos 2014 m.liepos 31 d.

sprendimu Nr. T2-'156 patvirtinti

Nevyriausybiniq organ izacijq

tarybos nuostatai. Sios tarybos

tikslas - skatinti nevyriausybiniq

organizacijq veiklq ir pletrq,

stiprinti bendradarbiavimq tarp

savivaldybes institucijq, jstaigq ir

nevyriausybin iq organ izacijq.

Kvie6iame Klaipedos miesto

nevyriausybines organizacijas iki

5. m. geguZes 20 d. deleguoti
atstovus i Nevyriausybiniq organizacijq tarybq, pateikiant organizacijos vadovo pasira5ytq raStq, kuriame
nurodomas si0lomo asmens vardas, pavard6, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, pridedama

organizacijos nuostatq kopija. Viena organizacija gali si0lyti tik vienq atstovq.

Socialineje srityje dirbandios organizacijos raStus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Socialines paramos skyriui;

Sveikatos srityje dirbandios organizacijos raStus adresuoja Klaipddos miesto savivaldyb6s
administracijos Sveikatos apsaugos skyriui;

Sporto srityje dirbandios organizacijos raStus adresuoja Klaip€dos miesto savivaldybes administracijos
Sporto ir kuno kultlros skyriui;

Kultlros srityje dirbancios organizacijos ra5tus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybOs

administracijos KultUros skyriui;

Svietimo srityje dirbancios organizacijos ra5tus adresuoja Klaipedos miesto savivaldybds
administracijos Svietimo skyriu i;

Ekologijos bei gamtosaugos srityje dirbandios organizacijos ra5tus adresuoja Klaipedos miesto

savivaldyb6s administracijos Aplinkos kokybes skyriui;

Demokratijos pletros bei Zmogaus teisiq apsaugos srityje dirbancios organizacijos raStus adresuoja
KlaipOdos miesto savivaldybes administracijos lnformavimo ir e. paslaugq skyriui;

Jaunimo srityje dirbandios organizacijos raStus adresuoja Klaipedos miesto savivaldyb€s
administracijos Jaun imo reikalq koordinatoriui;

https://www.klaipeda.ltiltlskelbimailkvieciame-deleguoti-atstovus-i-nvo-taryba l6l6l 2019.04.30
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Pensinio amZiaus asmenLl srityje dirbaniios organizacijos raStus adresuoja Klaipedos miesto

savivaldybes admin istracijos KultU ros skyriui.

https://www.klaipeda.ltl|tlskelbimailkvieciame-deleguoti-atstovus-i-nvo-taryba/6161 2019.04.30



Redagavo: Ramun6 LfrZaite (1997

Suvestind rcdtkciJa nuo 2019-03-15 tkl 20tg-06-30

lstaryuas FuketbtN: Zin. teet, ltr. 5;-19112 t. k. ogrlorctsTA\\ot-533

Naujo istolyuo redakcija nuo 200t-t&01;
Nr. ){:J..722 2008-09-!5, Zht., 2ooa, Nr, t t3-t290 (200s-tO-Ol), stilrinllsi.rkelbt6: Zin.,2011, Nt. 4,

Tinklio puslapis 1 i5 1

LIETUYOS RESPUBLIKOS
},IETOS SAYIYALDOS

ISTATYMAS

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

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t sl16ipsDis. lsta0/mo tikrls
Sio istatymo tikslre - skatinti ir ptetoti yietos savivaldA kaip demokatin€s valstyb€s raidos pagrind4.

2 straipsnis, Istatymo paskirtis

. I Sis istatyrnas nstato savivaldybiq institucijq sudarymo ir veiktos tvukq igyvendinmt Lietuyos Respublikos Konstitcijos (toliau - Konsritucija) ir Europos victos

fi narsinds vciklos pagrindus.
2. Sio istatymo nuostatos suderintos su Euopos S{ungos teisds a.}rtais, nuodysis sio istatymo priede.

3 straipsnis. Pagrindinds 5io istatymo sqvokos

savityrka ir savaveiksmiSkumas pagal Konstitucijos ir istatymq apibrCltq kornpetencijq.
3. SaYlvaldyb0s institucijos -.ui saviva.ldos teises igyvendinimq-savivuayuei bendruomen€s interesais atsakingos institucijos:

nays - savivaldybds mertr (toliau - merc). Merro ya svivaoyuei vaoovm, vy[a^6 sia.Jir rit o." irtuty.uor" nustatSrtus iga.liojirnus;

vieSojo adrninistravimo teises ir pareigrei
4 savivaldybos kontroles ir sudiao.tsrnybs - subjektm, pnzl[.nltis, or teisctai, efektyviai, ekonomjskai ir realtatyviai valdomu ir naudojmro savivaldybds turtas beipatikejimo.teise Yaldomil vslstybcs turtas, kaip vykdomas savivaldy-bes biuclreias ir nauaojml ilti pinilinial lstetl*.

Strqipsnio dalies pqkei li nai :
Nr. f,!!!:-!.6.1!, 2 0 t 8 - I l - ! 5, pqske I b rq TAR 2 0 I s - I r -z 3, i. k. 2 0 I I - I 89 2 I

akcind bendrove, kurig vienai u kelioms savivaldybdms nuosavybos teise pri-klausandios akcijos suteikia daugiau kaip lD balsq visuotinime akcininkq susirinkime.Strqipsnio dalies pake i li nqi :
Nr. XilLl 163. 2018-05-!7, trekelbtq TAR 20tB-05-29, i. k. 20t8-08637

7. Savivaldyb6s administravimo ubjektal - savivaldybes institucijos ir istaigos, kiti subjektai, turintys
adnilistravirno fukcijas ir atsakingi ui fiq funkcijq jg)ryendinirnq.

^ .. 8. Savivsldybiq funkcijos - Konstitucijos nustatytos, 5io ir kitg istatymg savivaldybcms priskirtos vietos
funkcijos.

institucija. Savivaldybds taryta negali atsisaloli iavo iSimtin€s kompetincijos ar peraiotiiq [itoms J"lrJayu"s in.titucijo*.l0' Paprutoji savivaldybcs tstlbos.komPetencijn - iitatyrnlt nust;ryta ko;petencija, kuriq savivaldybei taryba igyvendina pati ilba gali perduoti savivaldybesrykdornajai institucijai (institucijoms) savivaldybis tarybos ,ustatyL wuka.

tilyba ir kilais vieSojo administravimo funkcijas atlietmeiais savivald-ybes su-bjektais,
l2' Gyvenamosios vietov0s bendruomenc - mvivaldybds glruenmosios vietovds (os dalies uba. keliq gyvenmqjq vietoviq) gyventojai, susieti bendrais gyrenirro

veikla per sayo atstovus, bendruomeninds orgmiacijos ir'kf.).
l3' Bendruomenin. organizacija - mociacij4 kurios steigdjai ir nariai yra gyvenanosios vietovds bendruomends (os dalies uba keliq gyrenmqlq yietoyitl) g)a,errotai(q atstovai)ir kurios pukirtis - per iniciatyvas i$rve;dinti vieluosiiinteresus, susijriiu su gyrenimu kaimynyst6je.
14. Seniiinaitis - gyvenamosios vietovcs ujos dalies bendruomends iSrinktas atstovas-,-turintis sio istatymo nustatytN teises ir pueigas.
15. sueiga- seniiinaidiq susirinkimas, kurime sprend.limi iio istatymo nustatyti klausimai.
l6' Savivaldybts tarybos neriq frakcija-- ne rnaliau kaip trys savivaldybesiarybos nuiai, pimajane u kitme savivaldybes tarybos posddyje vie$u paeiikimu, jreiktuposddiio pinnininkui, deklravg, kad veiklg savivaldybis taryboje tgsiasusivienijq i A.a."i.i:+.
I 7. Savivaldyb6s tarybos n-ariq grup0 - savivaldybes tarybos nariai, nesulivieni;g'i savivatdybds tarybos niliq frakcijas.
tS Savivaldybcstsrybosdrugums-savivaldybestarybosnariqfrakcijair{r)ouirurayu"rtrryuo.luiqBnpe,djegavusios(delegavusi)savokmdidaqjsaviYaldy.bes

suduart savivaldyb6s rykdornqjq instirucijq, ir nedelegansios lneaetegawsil i mero pavaduotojo pueigi sivo kmdidaq.l9 Savivaldybds tsrybos opozicija - savivaldybds tarybos;armai priklausuti *riuatoy#r tarybos.nuiq rialclia 1talcl.lo9 ir (u) savivaldybes taD,bos nariq grupa

savivaldyb6s rrykdorn{g institucijq nedelegavusios (nedelegawsi) savb kandidaq i rnero pavaduotojo pu"igas ir pateikusios (paieikusij savo'velklos kryptis.
S taipsilio dali es pqkeili Dtoi :

tcises aktrl suteiktus igaliojimus, atlickantys jiems pavesras

valdlios, vieSojo administsavirno ir vicsqi{ paslauSrl teikimo

https://e-seimas.lrs.ltlrs/actualedition/TAlS. 5 8 84/foxtQMWWy/ 20t9.0s.t7
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l8 straipsnis, Nuosaatos dCl telsts akiq sustabdymo, psnalkinimo, apskundimo

puaikinti jis pats uba uvivaldybis adrninistracuos diroktorius.

teis€s aktq, uba pripalista, kad tokio akto priimti neieikia.
3 savivaldybiq institucijq ir kiq savivaldyb0s vie5ojo adrninisuavimo subjekq priimti administracitriai teises aktai gali biiti skundZiami teisrnui.

https ://e-seimas.lrs.ltlrs/actualeditior/TAlS. 5 8 84/foxtQMWWY/ 20t9.05.17



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 NEYYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijr4 tarybos nuostatai reglamentuoja prie
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau - Savivaldybes taryba) veikiandios Klaipedos miesto
nevyriausybiniq organizacijqtarybos (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 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 institucijq, istaigq ir nevyriausybiniq organizacijq.

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

organizacij q padediai savivaldybej e, rengim4 ir lgyvendinimE;
7.2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

administracijai si0lymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su nevyriausybinems organi2acijorns
palankios aplinkos savivaldybeje kiirimu, nustatymo ir nevyriausybinems organizacijoms aktualiq
klausimq sprendimo;

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

7.4.kart4 per metus informuoja Savivaldybes tarybq apie savo veikl4;
7.5. informuoja visuomeng apie NVO tarybos tikslus ir veikl4;
7.6. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

8. NVO taryba turi teisg: r' i

8.1. dalyvauti Savivaldybes tarybos, Savivaldybes administracijos struktfiriniq padaliniu
posedZiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinemis orgarizacijomis susijg klausimai;

8.2. gauti i5 valstybes ir Savivaldybes administracijos padaliniq, skyriq, kitq istaigq bei
organizacijq informacij4 ir dokumentus, kuriq reikia NVO tarybos veiklai;
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8.3. dalyvauti stebetojo teise Savivaldybes tarybos, komitetq ir komisdq posedZiuose;
8.4. kviesti i savo posedZius valstybes ir savivaldybes institucijq ir istaigq, nevyriausybiniq

organizacijq ir kiq istaigq atstows, nepriklausomus ekspertus;
8.5. organizuoti diskusijas nevyriausybinems organizacijoms aktualiais klausimais

savivaldybeje.

IV SKYRIUS
NYO 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 k[no

kulturos, Kulturos, Svietimo, Aplinkos kokybes, Informavimo ir e. paslaugq skyriii ir jaunimo
reikalq koordinatorius organizuoja nevyriausybiniq organizacijy, dirbandiq pagal kuruojam4 sritf.
po 1 atstovo atrank4. Informacija apie organizuojam4 atrankq skelbiama Klaipedos miesto
savivaldybes interneto svetaineje ir Klaipedos dienra5diuose. Kiekviena nevyriausybine
organizacija (turinti juridini status4 ir veikianti iSvardytose srityse) i NVO tarybos sudeti raStu
(nurodomas sifilomo asmens vardas, pavarde, kontaktai, pareigos organizacijoje, organizacijos
nuostatq kopija), kuri pasira5o organizacijos vadovas, gali si[lyti vien4 atstov4. Esant daugiau
siUlomq asmenq, nei yra kvotq, deleguoti asmenys susirinkimo metu (organizuojami atskirai pagal
sritis: socialing, sveikatos, kulttros, Svietimo, ekologijos bei gamtosaugos, demokratijos pletros bei
Zmogaus teisiq apsaugos, jaunimo ir pensininkq) paprasta balsq dauguma i5renka vien4 atstov4;

10.2. Savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq, Kult[ros, Svietimo ir sporto
Finansq ir ekonomikos, Miesto [kio ir aplinkosaugos, Miesto pletros ir strateginio planavimo
komitetai deleguoja po 1 atstov4;

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

1 1. Socialinds paramos skyrius renka informacij4 apie deleguojamus asmenis. r" r

12. NVO taryba: I

12.1. per pirmeji savo posedi i5 nariq renka kandidat4 i pirmininkus. NVO taryboS
pirmininko kandidattir4 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
buti i5rinktas nevyriausybines or ganizacijos atstovas ir atvirk5diai.

13. NVO tarybos nario igaliojimai nutruksta, jeigu:
13.1. NVO tarybos narys atsistatydina savo nonr;
13.2. nutruksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje
13.3. jis at5aukiamas 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 siUlyti klausimus posedZiui, i5 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 bfitinybei - 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 i5reik5ti savo nuomong, t. 1,.

balsuoti elektroniniu pa5tu. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip puse nariq.
Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia pirmininkaujandio asmens balsas.

21. NVO tarybos sprendimai yra vieSi, informacija skelbiama Klaipedos micsto
savivaldybes interneto svetaineje.

22. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pob[dZio.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. NVO tarybos posedZiq protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyr,q

istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir terminais.
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJV TARYBOS

SUDETIES PATVIRTINIMO

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

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsnio I dalirni ir
Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq, patvirtintq Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-156 ,,DOl Klaipedos miestl
nevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq patvirtinimo", 3 punktu, Klaipedos mies1.-r
savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

l. Patvirtinti Sios sudeties Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybE:
Aiste Andru5kevidiute, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos jaunimo reikalq

koordinatore;
Ar[nas Barb5ys, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Finansq ir ekonomikos komiteto

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

planavimo komiteto nare;
Asta Dirgeliene, Bf Klaipedos ,,Gintaro" sporto centro direktore;
Tatjana Fedotova, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultfiros, Svietimo ir sporto

komiteto nare;
Evelina Gulijeva, V5{ Socialiniq paslaugq centro direktore;
Alma Kontrimaite, Bf Klaipedos miesto nakvynes namq direktore;
Liudvika Kuzminditite, asociacij os,,Klaipedos Zaliej i" pirmininke ;
Tomas MeSkinis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Miesto [kio ir aplinkosaugos

komiteto narys;
Stasys Miliukas, Klaipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq asociacijos narys;
Eimantas Reliuga, Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos,,Apskritasis stalas" narys;
Greta Seiliflte, V5{ Sokio teatro ,,PADI DAPI Fish,,vadybininke;
Renolda Senavaitiene, nevyriausybiniq organizacijq asociacijos ,,Klaipedos piliediai"

pirmininke;
Dainius Silingas, VSf ,,Asmenybes ugdymas" direktorius;
Jurgita Silinskaite-Vensloviene, asociacijos ,,Idejq pakrante" valdybos pirmininke;
Jolita S.lajiene, Klaipedos Jeronimo Kadinsko muzikos mokyklos direkiore;
Lina Sukyte-Korsakd, Klaipedos apskrities nevaisingq Seimq bendrijos

pavaduotoja;
Alfonsas VildZi[nas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq

komiteto narys.
2. PripaZinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2015 m. birZelio 11 cl.

sprendimo Nr. T2-l4L ,,Del Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos sudeties
patvirtinimo" 1
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