
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. gegužės  31   d. Nr. TAR1- 123 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu): 2021 m. gegužės 12 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val.  

Posėdžio pirmininkė – Sandra Sirutienė. 

Posėdžio sekretorė – Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Roma Fabijonavičiūtė-Genienė, Agnė Zabrynaite, Dalia Jakulytė, Saulius Liekis, 

Aistė Valadkienė, Renata Razgienė, Vytis Radvila, Vaida Raugelė, Romaldas Idzelevičius, Arūnas 

Andziulis, Zita Čekanauskienė, Liudvika Kuzminčiūtė, Andrius Petraitis. 

Svečiai: Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos miesto bendruomenių asociacijos vadovas. 

 

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. 

 

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

miesto savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiamų NVO duomenų tvarkymas. 

Pirmininkė S. Sirutienė visus informavo, kad raštu buvo kreiptasi į Klaipėdos miesto 

savivaldybės administraciją dėl „Facebook“ paskyros sukūrimo bei Klaipėdos miesto savivaldybės 

interneto tinklalapyje skelbiamų NVO duomenų tvarkymo.  

S. Sirutienė posėdžio metu visus NVO tarybos narius supažindino su Klaipėdos miesto 

savivaldybės atsakymu (pridedama). 

Minėtame rašte nurodoma, kad esant poreikiui NVO taryba kviečiama dalintis turima 

informacija su savivaldybės viešųjų ryšių specialistais (el. p. viesiejirysiai@klaipeda.lt), kurie 

aktualią ir didesnei auditorijai svarbią informaciją gali paviešinti  Klaipėdos miesto savivaldybės 

informacijos sklaidos kanaluose. Taip pat raštu informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybė šiuo 

metu neturi galimybės skirti atsakingą asmenį savivaldybės NVO tarybos veiklos viešinimui bei 

komunikacijos užtikrinimui. Tačiau rašte nurodoma, kad esant pageidavimui turėti atskirą NVO 

tarybos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, savivaldybės specialistai yra pasirengę sukurti 

atskirą paskyrą Klaipėdos NVO tarybai. Rašte nurodoma, kad taryba raštu turi informuoti Klaipėdos 

miesto savivaldybę ir nurodyti naujos paskyros pavadinimą ir asmens, kuris būtų paskirtas vienu iš 

paskyros administratoriumi, kontaktinius duomenis. 

Vyko diskusija.  

 

NUTARTA: 

1. NVO taryba raštu išreikš pageidavimą turėti atskirą NVO tarybos paskyrą socialiniame 

tinkle „Facebook“. 
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2. Raštu pateiks prašymą skirti „Facebook“ paskyros administratoriumi Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos specialistą. 

3. Raštu paraginti parengti reglamentuota tvarką dėl NVO tarybos veiklos viešinimo 

socialiniame tinkle „Facebook. 

 

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

kriterijus ir kitas sąlygas jiems gauti. 

Tarybos narė V. Raugelė pasidalino, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė 

sprendimą ir pasidžiaugė, kad sprendime numatyta galimybė NVO įsirengti ženklą prie savo 

organizacijos, jei jie atitinka numatytus kriterijus. 

 

NUTARTA. V. Raugelė visiems tarybos nariams persiųs Klaipėdos miesto tarybos sprendimą 

su nurodytais kriterijais. 

 

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

tarybos posėdžių tiesioginių transliacijų bei vaizdo įrašų viešinimo trukmė. 

Tarybos narė V. Raugelė informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės Reglamento 

komisijoje bus svarstomas klausimas dėl galimybės viešai transliuoti Savivaldybės komisijų bei 

visuomeninių tarybų posėdžius. Tarybos narė pasiūlė šio klausimo svarstymą atidėti ir palaukti, kol 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kreipsis į komisijas ir tarybas su kvietimu apsvarstyti 

posėdžių transliavimo galimybę atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją. 

 

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                         Sandra Sirutienė 

   

Posėdžio sekretorė                                                                                                            Ieva Krušaitė                                                                                         

 

 

 


