
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. TAR1- 82 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu) 2021-03-29. Posėdžio pradžia 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Sandra Sirutienė. 

Posėdžio sekretorė – Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Romaldas Idzelevičius, Arūnas Andziulis, Agnė Zabrynaite, Dalia Jakulytė, Vaida 

Raugelė. 

Svečiai: „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus“ Klaipėdos skyriaus vadovė Alina Birbalaitė. 

Kvorumo nėra, posėdis neįvyko. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Facebook puslapio paskyros įkūrimo ir administravimo bei dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiamų NVO duomenų tvarkymo. 

2. Dėl galimybės savanoriams išduoti nemokamus leidimus, pasiūlant įrašyti kriterijus ir kitas 

sąlygas jiems gauti. 

3. Dėl visuomeninių komisijų/tarybų sudarytų prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

posėdžių tiesioginių transliacijų bei vaizdo įrašo viešinimo trukmės. 

 

Tarybos pirmininkė S. Sirutienė pristatė darbotvarkę. 

 

1. SVARSTYTA. Facebook puslapio paskyros įkūrimas ir administravimas bei Klaipėdos 

miesto savivaldybės interneto tinklalapio skelbiamų NVO duomenų tvarkymas. 

Pirmininkė S. Sirutienė informavo, kad iškart po paskutinio NVO tarybos posėdžio t. y. kovo 

24 d. raštu kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (toliau - KMSA) dėl „Facebook“ 

puslapio paskyros įkūrimo ir administravimo bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapio 

skelbiamų NVO duomenų tvarkymo, tačiau iki kovo 29 d. raštu nesulaukė atsakymo iš KMSA. 

NVO tarybos nariai susipažinę su informacija, svarstė kokiu būdu galėtų dar kartą kreiptis į 

KMSA. 

Vyko diskusija. 

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

2. SVARSTYTA. Galimybė savanoriams išduoti nemokamus leidimus, pasiūlant įrašyti 

kriterijus ir kitas sąlygas jiems gauti. 

Pirmininkė S. Sirutienė informavo, kad tarybos narė V. Raugelė visiems NVO tarybos nariams 

elektroniniu paštu siuntė informaciją, kokie pasiūlymai dėl nemokamo parkavimo savanorystės 

veiklą vykdančioms NVO buvo pateikti. 

A. Zabrynaitė siūlė svarstyti galimybę išduoti savanoriams nemokamus leidimus, nes kelio 

ženklas gali neišspręsti NVO savanorių problemos. 
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Tarybos nariai diskutavo dėl galimų kriterijų. Visi nariai diskusijoje sutarė, kad pirmu etapu 

svarbu įgyvendinti kelio ženklo pastatymo galimybę, o vėliau esant poreikiui teikti pasiūlymus dėl 

nemokamų leidimų savanoriams. 

V. Raugelė elektroniniu paštu visiems NVO tarybos nariams pateiks svarstytus galimus 

taikytinus kriterijus NVO, kurios galėtų pretenduotų į kelio ženklo pastatymą pažymėtuose ruožuose. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

3. SVARSTYTA. Visuomeninių komisijų/tarybų sudarytų prie Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos, posėdžių tiesioginių transliacijų bei vaizdo įrašo viešinimo trukmė. 

V. Raugelė trumpai pristatė paskutinį darbotvarkės klausimą ir kreipėsi į NVO tarybos narius, 

kad jie išsakytų savo nuomonę dėl visuomeninių komisijų/tarybų sudarytų prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos, posėdžių tiesioginių transliacijų bei vaizdo įrašo viešinimo trukmės. 

Visi NVO tarybos nariai pasisakė ir vyko diskusija. 

Dauguma NVO tarybos narių pritarė pranešėjos nuomonei ir sutinka, kad visuomeninių 

tarybų/komisijų, kurių posėdžius leidžia transliuoti jų darbą reglamentuojantys dokumentai,  

posėdžiai turėtų būti transliuojami internete. V. Raugelė pristatė informaciją, kokia šiuo metu  

situacija KMSA dėl posėdžių ir pasitarimų viešinimo bei garso įrašų. 

Visi NVO tarybos nariai pasisakė bei vyko diskusija dėl NVO tarybos posėdžių vaizdo įrašų 

prieinamumo socialiniame tinkle YouTube (tarybos nariai svarstė galimus terminus: 1 mėnesį, 1 

ketvirtį  arba 1 metus galėtų būti viešinami posėdžių įrašai). 

V. Raugelė pasiūlė diskusiją pratęsti kito susitikimo metu bei visus šios dienos darbotvarkės 

klausimus perkelti į sekantį posėdį. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta. Kitas posėdis 2021 m. balandžio 14 d. 15:30 val. 

 

Posėdžio pabaiga 16.50 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                         Sandra Sirutienė 

   

Posėdžio sekretorė                                                                                                            Ieva Krušaitė                                                                                         

 

 


