
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. TAR1- 71 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu) 2021-03-23. Posėdžio pradžia 15.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – Sandra Sirutienė. 

Posėdžio sekretorė – Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Liudvika Kuzminčiūtė, Romaldas Idzelevičius, Arūnas Andziulis, Saulius Liekis, 

Agnė Zabrynaite, Dalia Jakulytė, Aistė Valadkienė, Renata Razgienė, Vaida Raugelė, Jolanta 

Skrabulienė, Roma Fabijonavičiūtė-Genienė, Sigita Muravjova, Zita Čekanauskienė, Daiva 

Palubinskaitė, Andrius Petraitis. 

Svečiai: Klaipėdos miesto savivaldybės Transporto skyriaus vedėjas Rimantas Mockus, 

Klaipėdos keleivinio transporto Teisės ir administravimo departamento vadovas Julius Paulikas, 

„Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentro“ administratorė Alina Birbalaitė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl savanorių atleidimo nuo parkavimo rinkliavos (Pranešėja V. Raugelė). 

2. Dėl NVO tarybos „Facebook“ įkūrimo ataskaitos (Pranešėja S. Sirutienė). 

3. Dėl NVO tarybos 2021 metų veiklos plano II punkto svarstymo (Klaipėdos miesto 

savivaldybės puslapyje skelbiamų NVO duomenų ir informacijos sutvarkymo). 

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Savanorių atleidimas nuo parkavimo rinkliavos (Pranešėja V. Raugelė). 

         Pranešėja – V. Raugelė, Nevyriausybinių organizacijų (toliau- NVO) tarybos narius informavo, 

kad Klaipėdos miesto centrinėje dalyje veikiančių organizacijų atstovai 2019 m. raštu kreipėsi dėl 

nemokamo automobilių statymo savanoriams Klaipėdos miesto centrinėje dalyje (senamiestyje). 

Tarybos narė V. Raugėlė pristatė situaciją, kad Klaipėdos miesto organizacijos ir įstaigos 

kuriuose savanoriauja asmenys, susiduria su sunkumais, nes atvykę į  savanoriavimo vietą nuosavu 

automobiliu turi susimokėti už automobilio stovėjimą savanoriavimo laiku, nes Klaipėdos miesto 

centrinėje miesto dalyje automobilių stovėjimas yra mokamas, o tai apsunkina savanorių galimybę 

patekti į savanoriavimo vietą bei neskatina savanorystės Klaipėdos miesto centrinėje dalyje.  

Tarybos narė informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (toliau - KMSA), 

informacija dėl savanorių atleidimo nuo parkavimo yra žinoma ir jos žiniomis, jau yra ruošiamas 

projektas dėl kelio ženklų įrengimo konkrečiose savanorystės veiklos vykdymo vietos arba leidimų 

išdavimo. 

 Vaida Raugelė pristatė, kad į posėdį pakvietė KMSA Transporto skyriaus vedėją Rimantą 

Mockų ir Klaipėdos keleivinio transporto Teisės ir administravimo departamento vadovą Julių 

Pauliką, kad atsakytų į Tarybos narių klausimus ir pristatytų informaciją apie galimybę savanoriams 

statyti nemokamai automobilius savanorystės veiklos vykdymo vietoje. 

Rimantas Mockus informavo, kad artimiausiu metu Klaipėdos miesto taryboje yra planuojama 

svarstyti klausimą dėl nemokamo parkavimo savanoriams. R. Mockus pasiūlė NVO tarybai teikti 
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pasiūlymus dėl sąlygų ir kriterijų nustatymo, kaip būtų galima aiškiai identifikuoti savanorišką veiklą 

vykdančius, kurie galėtų pretenduoti į kelio ženklo pastatymą ar nemokamo leidimo išdavimą.  

Julius Paulikas, pristatė kokios galimybės bei kriterijai, savanorystę vykdantiems subjektams 

galėtų būti, kurie turėtų teisę teikti prašymą dėl kelio ženklo įrengimo ar nemokamo leidimo 

išdavimo. 

Po pristatymo vyko diskusija, kurioje buvo atsakyta į NVO tarybos narių klausimus. 

KMSA Transporto skyriaus vedėjas R. Mockus, pasiūlė dėl galimų kriterijų nustatymo 

identifikuojant savanorių organizacijas, NVO tarybos nariams teikti pasiūlymus. 

  

NUTARTA.  

1.1. KMSA Transporto skyriaus vedėjas R. Mockus elektroniniu paštu pateiks informaciją 

NVO tarybai, dėl kriterijų nustatymo, identifikuojant savanorišką veiklą vykdančius.  

1.2. NVO nariai susipažinę su informacija, iki š. m. kovo 30 d. KMSA Transporto skyriui 

pateiks pasiūlymus dėl galimų kriterijų, identifikuojant savanorių organizacijas, kurios turėtų teisę 

teikti prašymus dėl nemokamo automobilių statymo savanoriams. 

 

2. SVARSTYTA. NVO tarybos „Facebook“ įkūrimo ataskaita (Pranešėja S. Sirutienė). 

Pirmininkė S. Sirutienė pristatė informaciją, kad vasario mėnesį „Facebook“ puslapio paskyros 

kūrimo iniciatyvinės grupės nariai (A. Valdkienė, A. Zabrynaitė ir S. Sirutienė) nutarė, kad dėl 

„Facebook“ puslapio paskyros raštu S. Sirutienė kreipsis į KMSA Viešųjų ryšių specialistus. 

Posėdžio metu, pirmininkė S. Sirutienė informavo, kad š. m. vasario 12 d. bendravo su  mero 

patarėja. Mero patarėjos prašymu, S. Sirutienė š. m. vasario 15 d. išsiuntė elektroninį laišką mero 

patarėjai. Kovo 16 d. buvo gautas žodinis patvirtinimas, kad į laišką bus atsakyta, tačiau iki š. m. 

kovo 22 d. atsakyta į laišką nebuvo. 

NVO tarybos nariai susipažinę su informacija, išsakė savo nuomonę šiuo klausimu. Tarybos 

nariai teigė, kad komunikuoti „Facebook“ paskyroje yra svarbu ir svarstė galimybę raštu dar kartą 

kreiptis į KMSA Viešųjų ryšių specialistus dėl tvarkos išaiškinimo komunikuojant socialiniuose 

tinkluose. Sandra Sirutienė papildė, kad administruoti „Facebook“ paskyrą galėtų NVO tarybos 

pirmininkas, tačiau trūksta informacijos apie socialinių tinklų administravimą ir paskyros sukūrimą. 

Tarybos narė V. Raugelė atkreipė dėmesį, kad numatyti tvarką dėl „Facebook“ puslapio 

paskyros yra reikalinga ir aktuali, nes poreikis dėl komunikacijos „Facebook“  yra ir kituose miesto 

tarybose (pristatė Klaipėdos miesto sporto tarybos atvejį dėl komunikacijos „Facebook“ paskyroje).  

Tarybos nariai aptarė informaciją, išsakė savo pastebėjimus ir siūlymus. V. Raugelė, pasiūlė į 

sekantį susitikimą pakviesti specialistus atsakingus už su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją. Visi 

tarybos nariai siūlymui pritarė. 

 

NUTARTA. Į sekantį NVO tarybos posėdį raštu S. Sirutienė pakvies KMSA Viešųjų ryšių 

specialistus. 

 

3. SVARSTYTA. NVO tarybos 2021 metų veiklos plano II punkto svarstymas (Klaipėdos 

miesto savivaldybės puslapyje skelbiamų NVO duomenų ir informacijos sutvarkymas). 

S. Sirutienė pristatė klausimą ir informavo, kad  NVO taryba 2021 m. veiklos plane išsikėlė 

tikslą iki š. m. birželio mėn. 30 d. KMSA interneto tinklalapyje (Nuoroda į Klaipėdos NVO sąrašą - 

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/nevyriausybines-organizacijos/2040) sutvarkyti skelbiamus 

NVO duomenis ir atnaujinti informaciją.  

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/nevyriausybines-organizacijos/2040
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Saulius Liekis sutiko, kad ne visos organizacijos yra sąraše, tačiau teigė, kad reikia numatyti 

procedūrą kaip duomenys bus atnaujinami ir papildomi. 

Aistė Valdkienė pasidalino patirtimi, kad efektyviausias būdas surinkti naujus duomenis bei 

atnaujinti senus, sukurti elektroninę apklausos anketą ir ją viešai paskelbti, kad NVO organizacijos 

galėtų pildyti. 

Jolanta Skrabulienė siūlė svarstyti galimybę pagal veiklos sritis kreiptis į pagrindines Klaipėdos 

miesto NVO organizacijas ir prašyti pasidalinti turima informacija apie jiems žinomas NVO 

organizacija Klaipėdos mieste. 

Liudvika Kuzminčiūtė išklausiusi pasisakymus, pateikė informaciją, kaip buvo surinkti jau 

esami duomenys. Informavo, jog duomenis 2015 m. rinko NVO tarybos pirmininkė ir nariai. Tuo 

metu dėl duomenų buvo kreiptasi į KMSA. Surinktus duomenis tarybos narė L. Kuzminčiūtė ir NVO 

tarybos priminkė susistemino ir kreipėsi į KMSA dėl duomenų paskelbimo KMSA interneto 

tinklalapyje. Informavo, kad dėl duomenų atnaujino puslapyje reikia kreiptis į KMSA. 

Dalia Jakulytė pasidalino, kad elektroniniu paštu buvo kreiptasi į KMSA, tačiau jos 

atstovaujamos  organizacijos (NVO) duomenys iki šiol nėra paskelbti KMSA interneto tinklalapyje. 

 Aistė Valdkienė informavo, kad daugiau informacijos apie NVO sąrašo administravimą ir 

informacijos atnaujinimą turėtų pateikti KMSA Viešųjų ryšių specialistai. Vaida Raugelė, pasiūlė 

šiuo klausimu į sekantį posėdį pakviesti specialistus, kad suteiktų daugiau informacijos dėl NVO 

skelbiamų duomenų atnaujinimą ir administravimą. 

NVO tarybos nariai pritarė V. Raugelės siūlymui. 

 

NUTARTA. Informacija išklausyta. Į sekantį NVO tarybos posėdį S. Sirutienė pakvies KMSA 

Viešųjų ryšių specialistus. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Tarybos narė V. Raugelė siūlė sekančiam posėdžiui kitus klausimus bei kvietė NVO tarybos 

narius padiskutuoti apie NVO tarybos posėdžių tiesioginių transliacijų bei vaizdo įrašų viešinimą. 

Tarybos pirmininkė S. Sirutienė siūlė šį klausimą svarstyti sekantį posėdį. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta. Kitas posėdis 2021 m. kovo 29 d. 16:00 val. 

 

Posėdžio pabaiga 16.40 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                         Sandra Sirutienė 

   

Posėdžio sekretorė                                                                                                            Ieva Krušaitė                                                                                         

 

 


