
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugsėjo  29 d. Nr. TAR1- 179 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu): 2021 m. rugsėjo 28 d., nuo 16:00 val. iki 16:30 val.  

Posėdžio pirmininkė – Sandra Sirutienė. 

Posėdžio sekretorė – Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Arūnas Andziulis, Agnė Zabrynaite, Saulius Liekis, Vaida Raugelė. 

Kvorumo nėra, posėdis neįvyko. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl NVO tarybos ataskaitos už 2021 metus. 

2. Dėl kvietimo į regioninį NVO forumą. 

3. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. NVO tarybos ataskaita už 2021 metus. 

Elektroniniu paštu (toliau – el. paštu) 2021 m. rugsėjo 22 d. visiems tarybos nariams buvo 

išsiųsta Nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybos pirmininkės S. Sirutienės  NVO tarybos 

ataskaita už 2021 m. (Pridedama).  

Visi tarybos nariai iki 2021 m. rugsėjo 28 d. el. paštu galėjo išsakyti savo nuomonę bei 

pritarti/nepritarti 2021 m NVO tarybos ataskaitai. 

Pirmininkė posėdžio metu pristatė balsavimo rezultatus.  

Balsuota: 

- 13 NVO tarybos narių pritarė pateiktai NVO ataskaitai už 2021 m. 

- 5 NVO tarybos nariai susilaikė ir el. paštu nebalsavo. 

 

NUTARTA: Pritarta 2021 metų NVO tarybos ataskaitai. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl kvietimo į regioninį NVO forumą. 

El. paštu visiems tarybos nariams buvo išsiųstas kvietimas į regioninį NVO forumą, kuris įvyks 

2021 m. spalio 7 d. 

S. Sirutienė, posėdžio metu pristatė kvietimą. Informavo, kad forume yra laukiami ir kiti 

savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai ir NVO atstovai besidomintys NVO tarybos 

veikla ir NVO situacija regione. Forume bus dalijimąsi gerąja patirtimi ir ieškomi visoms pusėms 

tinkami bendradarbiavimo sprendimai bei savanoriškos veiklos plėtros galimybės ilgalaikėms 

ekstremalių situacijų, paskelbtų dėl pandemijos, pasekmėms šalinti. 

Vyko diskusija. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 
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3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

S. Sirutienė informavo, kad rugsėjo 29 d. (trečiadienį) 14:00 val. NVO organizacijų atstovai 

yra kviečiame stiprinti lyderystės, derybų ir konfliktų narpliojimo raumenis: „Lyderystė, derybos ir 

konfliktų sprendimai organizacijoje“. Pirmininkė pasidalino visa informacija apie renginį ir pakvietė 

visus dalyvauti. 

Pirmininkė informavo, kad šiandien NVO taryba susirinko į  paskutinį posėdį. Pasidalino, kad 

artimiausiu metu bus patvirtinta naujos sudėties NVO taryba.  

Diskutuota, kad sekanti taryba pratęstų pasibaigusios tarybos darbus.   

Pirmininkė padėkojo visiems tarybos nariams už komandinį darbą. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta.  

 

Posėdžio pirmininkė                         Sandra Sirutienė 

   

Posėdžio sekretorė                                                                                                            Ieva Krušaitė                                                                                         

 

 


