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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 istatymo tikslas - skatinti ir pletoti vietos savivald4 kaip demokratines valstybes raidos pagrind4.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
l' Sis istatymas n-ustato savivaldybiq institucrjq sudarymo.ir veiklos tvark4 igyvendinant Lietuvos RespublikosKonstitucijos (toliau - Konstitucrla) ir Euiopos vietos savivaldos chartijos nuostatas, aplbrdzia vietos savivaldosprincipus' savivaldybiq institucijas ir jq kompetencij4, funkcijas, savivaidybes tarybos nario status4, savivaldybiq[kines ir finansines veiklos pagrindus.
z' Sio lstatymo nuostatos suderintos su Europos Sqfungos teises aktais, nurodytais sio istatymo priede.

3 straipsnis. pagrindinds Sio istatymo sqvokos
l ' savivaldybe - istatymo nustatytas vaistybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turiKonstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, igyvendinam4 per to valstybes teritorijos administiacinio vieneto nuolatiniqgyventojq isrinktQ savivaldybes taryb4, hrri sudaro jai atskaitinsls vykdomqj4 ir kitas savivaldybes institucijas irlstaigas istatymams' Lietuvos Respublikos vyriausybes (toliau --vyriausybe) ir savivaldybes tarybos sprendimamstiesiogiai igyvendinti. Savivaldybe yra viesasis juridinis ur-ro.
2' vietos savivalda - lstatymo nustat)rto valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq gyventojqbendruomenes, kuri turi Konstitucijos laiduot4 iavivaldos teisg, savirvarka ir surareiks'ir;il;;r;;ii#r,itucijos iristatymq aplbr eLtq kompetencij 4.
3' savivaldybds institucijos - uZ savivaldos teises lgyvendinim4 savivaldybes bendruomen6s interesaisatsakingos institucijos:
I ) savivaldybes atstovaujamoji instirucija savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir viesojoadministravimo teises ir pareigas, kuriai vadovaula Lietuvos Respu-blikos savivaldybiq tarybq rinkimq istatymo (toliau- Savivaldybiq tarybq rinkimq istatymas) nusiatyta tvarka vienmandat.;. ,irti-f apygardoje tiesiogiai isrinktassavivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras (toliau - meras). Meras yra savivaldybes vadovas, vykdantis siame irkituose istatymuose nustatytus lgaliojimus;
2) savivaldybes vykdomoji institucija (vykdomosios institucrjos) - savivaldybes administracijos direktorius,savivaldvbes administracijos direktoriaus pavadultolur (pavaduoioj"iii["i siiil;;i;"reigybe (pareigybes) steigiama(steigiamos) ir kai Siai (Sioms) pareigybei lpareigyuems) suteikiami vykdomosios institucijos lgaliojimai), turinrysvie5ojo administravimo teises ir pareigai;
4' savivaldyb6s kontroles ir audito tarnyba - subjektas, prizifirintis, ar teisetai, efektyviai, ekonomiskai irrezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybes turtas" bei patikejimo teise valdomas valstybes turtas, kaipvykdomas savivaldybes biudZetas ir naudojami kiii piniginiai istekliai.

Straipsnio dalies pakeitimai;
Nr. XIII-1631. 2018-il-15, paskelbta TAR 20tB_il_23, i. k. 20tB_tBg2t

5' Savivaldybds centralizuota vidaus audito tarnyba - savivaldybes administracijos struktiirinis padalinys,
isteigtas vidaus auditui atlikti savivaldybes administracijoje, savivaldybes administravimo subjektuose ar kituosesavivaldybes viesuosiuose juridiniuose asmenyse, pavaldus ii atskaitingas savivaldybes administracijos direktoriui.6' Savivaldybds valdoma imon6 - savivaldybes lmone, veikianti pugui Lietuvos Respublikos valstybes irsavivaldybes imoniq istatym4, taip pat akcine uendroue ir uZdaroji ut"lnJ bendrove, kuriq vienai ar keliomssavivafdybems nuosavybes teise priklausandios akcijos suteikia daugiau kaip lli balsq visuotiniame akcininkqsusirinkime.
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S traip s nio dali es pake itimai :
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18 straipsnis. Nuostatos d6l teisEs aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimoI' Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus guii rNtuuoyti, pakeisti'ar panalLinti pati savivaldybes taryba.Kitq savivaldybes viesojo administravimo subjektrf priimtus ieises aktu, gufi sustabdyti ar panaikinti pagalkompetencij4 savivaldybes taryba' Savivaldytes aclministracijos direkto;s .ar kiti savivaldybes vie.ojoadministravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybesadministracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompeteicijE priimtus teises aktui gati sustauayti ar panaikinti jis patsarba savivaldybes administrac rj os direktoiius.
2' Bet kuri sio straipsnio I dalyje nurodyta savivaldyb.es institucija, panaikinusi kito savivaldybes viesojoadministravimo subjekto normini adminiitacin! teises aktq, prireikus perduoia klausim4 is naujo nagrineti tam padiamadministravimo subjektui' kurio aktas panaikintas, arba puti;1 isnagrineja ir priima tuo klausimu normini administraciniteises aktq, arba pripaLista, kad tokio aito priimti nereikia.
3' Savivaldybiq institucijq ir kitq iavivaldybes viesojo administravimo subjektq priimti administraciniai teisesaktai gali b[ti skundZiami teismui.

https://e-seimas. lrs. lUportal/legalAcVlt/TAD/TAlS. S8g4/asr
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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, 2015-09-24 sprendimu
Nr. T2-221)

KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBOS NUOSTATAI

B E N D R JJrtI*',yS., A r o s

1' Klaipedos miesto nevyriausybi$u oleanizacijq tarybos nuostatai reglamentuoja prieKlaipedos miesto savivaldybes taiybos (toliu, - S-avivaldybes taryba) veitianelos Klaipedos miestonevyriausybiniq organizacijq tarybos (toliay- NVo taryba) funk;ijar teises l, ouruo organizavim*.2' NVo laryba prie Savivaldybes tarytos visuomeniniais pagrindais veikiantispatariamasis kolegialus organas.
3' NVO tarybos sudeti ir nuostatus tvirtina, keidia, pildo Savivaldybes taryba.4' NVo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LietuvosRespublikos istatymais, Lietuvos itespublikos vyriausybes nuiarimais, Savivaldybes tarybossprendimais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.
5' vykdydama savo veikl4 NVo taryba bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybesinstitucijomis ir istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis.

II SKYRIUS
NVO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

6' NVo tarybos veiklos tikslas - skatinti NVo veiklq ir.^pletr4, stiprinti bendradarbiavimqtarp savivaldybes instituciiq, lstaigq ir nevyriausybiniq organizaciiq. 
c' L

7' Siekdama igyvendinti savo veiklos tikilq, NVolaryba vykdo Sias funkcijas:7'l' analizuoja, stebi ir vertina savivaldybes teises aktq, turindiq itakos nevyriausybiniqorganizacijq padediai 
-savivaldybej 

e, rengim4 ir igyvendinim4;
7 '2' teikia Savivaldybes tarybai,. Savivaldybes tarybos komitetams, savivaldybesadministracijai si[lymlt q.] savivaldybes prioritetq, susi;usiq.su nevyriarrybin.*, organizacijomspalankios aplinkos savivaldybeje kDrimu, nustatymo ir nevyiiausybinemsl.ganira.ijoms aktualiqklausimq sprendimo;
7'3' teikia savivaldybes institucijoms siulymus del nevyriausybiniq organizacijq veiklosskatinirno;
7 .4. kartq per metus informuoja Savivaldybes tarybq apie savo veikr4;
7,5. informuoja visuomeng apie NVo tarybos tik;lu; 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 strukturinirl padaliniqposedZirrose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinemis organizacijoml, ,rsii9 klausimai;8'2' gauti is valstybes ir Savivaldybes administiacrjos padalinig, skyriq, kitq istaigq beiorganizacijq informacij4 ir dokumentus, kuriq reikia NVo taiyboi veiklaij
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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:r+ i; i.trigq, nevyriausybiniqorganizaciiq ir kitq istaigq atstovus, nepriklauso*u, .krf.nur;8'5' organizuoti diskusijas nevyriausybinems organizacijoms aktualiais klausimaissavivaldybeje.

IV SKYRIUS
NVO TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9' NVo tatybq i5 l8 nariq 2 metq laikotarpiui tvirtina. savivaldybes taryba. Nvo tarybasudaroma paritoto prinoipu: puse nadu atstovauja savivaldybes inslituci;.irr i. istaigoms, kita puse- nevyriausybinems organizacijo*r, uiikiundioms sarivatayue, ,.rii"ii:ii..'"
10' NVo tarybo-s nariq atranka organizuojama tokia tvarka:10'1' savivaldybes administraciio! sociii;;;;;"-os, sveikatos apsaugos, sporto ir krinokultlr,s' Kulturos, Svietimo, Aplinkoi kokybes, tnfirmavimo ir e. ;^6gq skyriai ir jaunimoreikalq koordinatorius organiruo;u nevyriausyuinlq orgunizacijq, di-ruireil-r"gal kuruojam4 sriti,po I atstovo atrank4' Informacija upl._-o.gunir;;j;;q atrank4 skelbiama Klaipedos miestosavivaldybes interneto. 

-.svetain"j. il rrui'peaos 
-'Jienrasdiuose. 

Kiekviena nevyriausybineorgani:racija (turinti juridini status4 ir veikianiils;uri;ose srityse) i Nvo tarybos sudeti rastu(nurodomas siulomo asmens vardas, pavarde, kontakiai,.par"ilos'Jrguri*goje, organizacijosnuostalq kopija), kuri pasiraSo organizacijos ;;";;;ali siulj,ti ,i.if utrtov4. Esant daugiausitilomq asmenq, ne.i rra kvotq, deieguoti urrn.ry, ,uri.iiti-o ,*tu f-o-CJzuojami atskirai pagalsritis: socialing, sveikatos, kultEros, s'vietimo, .r."r"gi;os'bei. gamto.*!ol, J.*okratijos pletros beiZmogaus teisiq apsaugos, jaunimo ir pensininkg pup".urtu gur.,l auugr.;u;!..rk" vien4 atstov4;10'2' Savivaldybes tarybos Sveikatos'ii socialiniq ,eitat,i, i;,il;r, svietimo ir sporroFinansq ir ekonomikos, Miesio ukio ir aplinkosaugorl'rti.r,o pietros i, ,trut.girrio planavimokomitetai deleguoja po 1 atstov4;

,uuird,r1r0;:; irilifiT1:;t";:y'"tracijos 
direktorius deleguoja is savivaldybes administracijos ir

I 1' Socialines paramos skyrius renka informacij4 apie deleguojamus asmenis.12. NVO taryba:
l2'1' per pirmqii savo posddi.iS nariq renka kandidat4 ipirmininkus. NVo tarybos

Ufii:ilffir:?ritfr4 
teikia savivaldvbes merui. uero ieikim, rivo i"ryb.s pirminink4 tvirtina

I2'2' savivaldybes tarybai patvirtinus 
-NVo tarybos pirminink4 is nariq renka pirmininkopavadu.toj4' Pirmininku patvirtinus savivaldybes institir.,;",.rq irtuig", utriov4, pavaduotoju turiblti i Srirrktas nevyri ausyb ines oryanizacijo s atstovas i r atvirks di ai.

13. NVO tarybos nario igaliojimai nutrUk.ta, i.igui
1.3, I . NVO tarybos narys atsistatydina savo no.u]
l3'2' nutr[ksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovauiamoje savivaldybes institucijoje;
1 3'3. jis atsaukiamas jj delegavusios institucijos iniliatyva.
14' NVo taryba dirba pagal kasmet tuauro-a ir ivirtinam4 (protokoliniu sprendimu)veiksmq plan4.
15' NVo tarybos posedZius inicijuoja ir veda NVo tarybos pirmininkas, jo nesant -pavaduotojas. Inicijuoti posedi gali ir NVotarybos nariai. 

-

16' Kiekvienas NVo tarybos narys turi teisg siulyti klausimus posedZiui, is ankstoinformavgs apie tai pirmininkq.
17 ' NVo tarybos posedZius organizuoja ir protokoluoja Savivaldybes administracijosspecialistas Savivaldybes administracijJs airet<toriaui lavedimu, Savivaliybes administracijasuteikia patalpas.
l8' NVo taryba renkasi ne rediau I{p yirlt kartq per ketvirti, esant brltinybei - daZniau.19' NVo tarybos posedZiai yra teiseti, kai.j"ose i'alyvauja daugiau kaip puse NVo tarybosnariq.

tt
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20' NVo tarybos narys' negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg isreiksti savo nuomong, t. y.balsuoti elektroniniu pastu. spreidimai qri.irym], k;ili";, priiuriu-ffiiuu kaip puse nariq.Balsarns pasiskirsdius p9 lygiai, remia pirmininkarj;rJil Jr-.n. balsas.21' NVo tarybos sprendimai yra ,i.si, irrormacija skelbiama Klaipedos miestosavivaldybes interneto svetaineje.
22. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobDdZio.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

iu,,y3,3" ,)il|- 13,?l 
"-il:X11,u#?l'"f11::H?#1,:ietuvos 

Respubrikos dokumentq ir archyvq



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DBL KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU TARYBOS

PIRMININKO SKYRIMO

2017 m. spalio 19 d. Nr. T2_235
Klaipeda

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 1g straipsnio 1 dalimi irvykdydama Klaipedos miesto nevyriaus.ybini-rl-orguniru.iq tarybos nuostatq, patvirtintq Klaipedosmiesto savivaldybes tarybos 2ol4 m.liepos ir i rpr"#imu Nr. T2-156,,Del Klaipedos miestonevyriausybiniq organizacijq tarybos nuostatq pa1viftinimo,,, lz punkt*, Klaipedos miestosavivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:
l ' Skirti Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos pirmininke RenoldESenavaitieng, nevvriausvbiniq organizacijq asociacijos ,J<T"ilil;; i1i.!ij;iirmininkg.2'Pripazinti netekusiu galios Klalpedos miesto savivaldybes tarybos-ig15 m. rugsejo 24 d.sprendim4 Nr' T2-222 ,,Del Klaipedos miesto ,eryriausybiniq organizacijq tarybos pirmininkoskyrimo".
3' Skelbti 5i sprendim4 Klaipedos miesto savivaldybes interneto svetaineje.

Savivaldybes
Vytautas Grubliauskas
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

DEL KLATpEDos MTEST, \ri{tr^\1}|li,r oo"ANrzACrJU rARyBos
SUDETIES PATVIRTINIMO

2019 m. rugsejo 26 d. Nr, TZ_259
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo l g straipsnio 1 dalimi irKlaipedos miesto nev.v^r'iausybiniq organizacijrl tarybos nuostatq, patvirtintq Klaipedos miestosavivaldybes tarybos 2014m. liepos 3t 0." rpr"nai-u Nr. T2-156 ,,Ddl Klaipedos miestonevyriausybiniq organizacijq taryboi nuostatq paivirtinimo",3, g ir l0 punktais, Klaipedos miestosavivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:
1' Patvirtinti sios sudeties Klaipedos miesto nevyriausybiniq organ izacijqtarybq:

toorai.,lttl!, 
ono'utkevidirte' Klaipedos miesto savivaldvbds ;dm:;i;;;ii", jaunimo reikalq

Arunas Andziulis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Miesto ukio ir aplinkosaugoskomiteto narys;
Zita Cekanauskiene,

pirmininke;
asociacijos Klaipedos miesto socialiai remtinq gyventoiq krubo ,,Ruta,.

Roma FabijonavidiDte-Geniene, Bf Neigaliqjq centro ,,Klaipedos lakstute., direktoriauspavaduoto.ja social iniams reikalams;
Romaldas Idzeleviiius, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kulturos, svietimo ir sportokomiteto narys;

!.alia Jakulyte, Vakarq Lietuvos tevq forumo tarybos nare;
Liudvika Kuzmindifite, asociacij os,,klaipedos zutie; i.. pirmininke ;Saulius Liekis, asociacijos,,Mano miestas t<laipJaa,, narys;
Sigita Muravjova, Klaipedos mie.sto savivaidybes administracijos ugdymo ir kulturosdepartamento Svietimo skyriaus vyriausioj i specialistJf '
Daiva Palubinskaite, VSI ,,Auksine ginsve,. direktore;
Andrius Petraitis, Klaipedos miesio savivaldybes tarybos Miesto pletros ir strateginioplanavimo komiteto narys;
vytis Radvila, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Finansq ir ekonomikos komiteto narys;Renata Razgiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Socialiniq reikalqdeparlamento vyriausioj i specialiste;
Sandra Sirutiend, asociacijos visuomeninio judejimo,,permainq Klaipeda,. tarybos nare;Jolanta Skrabuliene' vsl Klaipedos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro

'.Svetliaciok" Dienos sociarines grotos skyiiaus veaeja;
Irena Julija]'oriusiene, vsf Senjorq sokiq t<otetiyvo ,,zunda,, pirmininke;
Agne Zabrvnaite, Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos ,,Apskritasis stalas., tarybosnare;

vaida Zvikiene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalqkomiteto nare.
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2' Pripazinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2017

;ffiH,'ilfr"): 
r2'2oe,,Del Klaipedos miesto nevyriausybiniq orgariru.iiq

3' Skelbti 5i sprendim4 Klaipedos miesto savivaldybes interneto svetaineje.

m, rugsejo 14 d,

tarybos sudeties

Vytautas Grubliauskas
Savivaldybds meras



KLAIPEDOS MIESTO NEVYRIAUSYRINIU ORGANIZACIJU TARYB95 PoSEDzIo
PROTOKOLAS

2019-10_07 Nr. TAR1_ 134
Klaipeda

posedis ivyko 2019'10-04, posedzio prad,ia r5:00 var.posedZio sekretore Ieva KruSaite.
Dalyvauja: Aiste AndruSkevidiute (valadkiene), zita iekanauskiene, RomaFabijonavidi[te-Geniene, Romaldas Idzelevidius, Dalia iututyt.,'saulius Liekis, Sigita Muravjova,Daiva Palubinskaite, vytis Radvila, Renata Razgiene, Sandra Sirutiene, Agne zabrynait€. vaidaZvikiene (dalyviq s4raSas pridedamas).
Svediai: Klaipedos miesto savivaldybes administracrjos Socialinirl reikalq departamentoSocialines paramos skyriaus Socialiniq paslaugq poskyrio vedeja S. Jakiene.

DARBOTVARKE:

1' Del Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos posedZio pirmininkoiSrinkimo.

2'Del Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijrqtarybos pirmininko kandidattrosatrinkimo.

pirmininko,aJ,J,HlsrYTA' 
Klaipedos miesto nevyriausvbiniq organizacijr4 tarybos posedZio

Susirinkus d1-siry kaip ouse NVo tarybos nariq, prasidejo pirmasis 2019 m.birzelio20 d' tarybos sprendimu (Ni. tz-tig) patvirtintos riuip.oo, miesto n"rr'yriuurybiniq organ izacijr4tarybos (toliau -NVO taryba) posedis. e ''vo!v 'wYJrrc

Socialines paramos skyriaus. Socialiniq paslaugq poskyrio vedeja S. Jakiene prisistatebei trumpai supazindino NVo tarybos narius su Nvoiarfbos nuostatais.
Informavo, kad NVo taryba patvirtinta 2 me-tq laikotarpiui ir j4 sudaro lg nariq.Paaiskino' kad nuostatuose numatyta p.. pi;qii NVo tarybos posediis ,".i,{ isrinkti kandidat4 ipirmininkus' NVo tarybos pirmininko t a"aiaati.a teikiama savivaldybes merui, mero teikimu NVopirminink4 tvirtina Savivaidybes taryba. Patvirtinus Nvo tarybos pirminink4 is nariq renkamaspirmininko pavaduotojas. Pirmininku patvirtinus nevyriu**i:ir.o.g;ri-;G atstovQ, pavaduotojuturi b[ti savivaldybes institucijos ar isiaigos atstovasi. ut.,irtseiui.
Taip pat Sonata Jakiene iniormavo, kad Siandien reikia issirinkti posedZio pirminink4,kad pravestq Sios dienos posedi.

supaZindinusi.NVo tarybos narius su NVo tvarkos aprasu, s. Jakiene NVo nariamspasi[le kiekvienam. prisistatyti bei. trumpai supazindinti su savo atstovaujamosinstitucijoslorganizacijos veikla. Prisistadius visilms Nvo tarybos nariams, s. Jakiene pasilleisreiksti nuomonq ir sillyti kandidatus i Sio posedZlo pi.-inirr.us. Bendru-rut*i-, tarybos nariaipasisake, kad sio posedzio pirmininkas galetq buti S. Liekis.

NUTARTA: vienbalsiai bendru sutarimu sio posedZio pirmininku isrinkti asociacijos,,Mano miestas Klaipeda,,nari Sauliq Lieki

kandidat'r"r'";.iJflLlTYTA' 
Klaipedos miesto nevyriausybiniq organizacijq tarybos pirmininko

Saulius Liekis paklause ar yranorindiq buti NVo tarybos pirmininku. po NVo tarybosnariq diskusijos ikandidatusbuvo pasifil-yta asociacilor uirro-eninio judejimo,,permainq Klaipeda.,tarybos nare Sandra Sirutiene ir S, rielis. S. Lieki, ,uuo kandidatir4 ut.-i-#., del didelio darbqkr[vio.



PosedZio pirmininkas S. Liekis pasille S. Siruti
sav.e ir savo organizldos veikl4. prisistadius S. Sirutienei, py)sulinka kandidatuoti i NVo tarybos pirmininkus. S. Sirutienei
pasi[le atviru balsavimu balsuoti.

NUTARTA: Vienbalsiai bendru sutarimu ki
asociacijos visuomeninio judejimo,,permainq Klaipeda,;

PosedZio pabaiga I 5:30 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretord

i daugiau
pasiteiravo S.

tarybos pirmininkas S.

O tarybos pirmininkus i
Sandr4 SirutienE.

Saulius

Ieva

tt


