
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

2021 metais įvyko 7 NVO tarybos posėdžiai iš kurių viename nebuvo kvorumo. Bendras NVO 

tarybos narių lankomumas posėdžiuose buvo – 62 %.  

 

        
 

Narių suvestinė šiam laikotarpiui: 
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 Aistė Valadkienė Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo 

Arūnas Andziulis Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo 

Zita Čekanauskienė   Dalyvavo     Dalyvavo   Dalyvavo 

Roma Fabijonavičiūtė-

Genienė 

Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo   

Romaldas Idzelevičius 
Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo 

Dalia Jakulytė Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo 

Liudvika Kuzminčiūtė 
Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo   

Saulius Liekis Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo   

Sigita Muravjova   Dalyvavo     Dalyvavo   Dalyvavo 

Daiva Palubinskaitė   Dalyvavo     Dalyvavo     

Andrius Petraitis   Dalyvavo     Dalyvavo Dalyvavo   

Vytis Radvila           Dalyvavo   

Renata Razgienė Dalyvavo Dalyvavo     Dalyvavo Dalyvavo   

Sandra Sirutienė Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo 

Jolanta Skrabulienė   Dalyvavo     Dalyvavo     

Irena Julija Toliušienė 
              

Agnė Zabrynaitė Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo 

Vaida Raugelė   Dalyvavo Dalyvavo   Dalyvavo Dalyvavo Dalyvavo 

 

Pagal NVO tarybos nuostatus „13. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta , jeigu: 13.4 3 

kartus iš eilės be pateisinamos priežasties neatvyksta į posėdį.“ 

 

62%

38%

NVO tarybos narių dalyvavimas

Dalyvavo

Nedalyvavo



Nei viename posėdyje nebuvo numatytas klausimas dėl nario įgaliojimo nutraukimo.  

Siūlome kitoms tarybos atsižvelgti į šį NVO tarybos nuostatų punktą ir priimti atitinkamą 

sprendimą. Nes vangus narių dalyvavimas posėdžiuose trukdo konstruktyviam darbui. 

 

2021 metais NVO taryba svarstė: 

1. Dėl savanorių atleidimo nuo parkavimo rinkliavos 

2. Dėl NVO tarybos „Facebook“ įkūrimo 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje skelbiamų NVO duomenų ir informacijos 

sutvarkymo 

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

posėdžių tiesioginių transliacijų bei vaizdo įrašo viešinimo trukmės 

 

Priimti sprendimai: 

1. Tarybos narės V. Raugelės inicijuotas klausimas davė šiuos rezultatus, kad: 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą kuriame numatyta galimybė NVO 

įsirengti ženklą prie savo organizacijos, jei jie atitinka numatytus kriterijus (transporto 

priemonėms prie nevyriausybinių organizacijų nekilnojamojo turto objektų, valdomų 

nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu, jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės 

ruožuose, jei nevyriausybinė organizacija atitinka visas šias sąlygas: 

• yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo; 

• veiklą vykdo Klaipėdos miesto vietine rinkliava už automobilių statymą 

apmokestintoje zonoje; 

• ne trumpiau kaip trejus metus užsiima savanorystės veikla bei yra sudariusi 

savanorystės sutartis su ne mažiau kaip 5 savanoriais). 

2. Raštu buvo kreiptasi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją dėl „Facebook“ 

paskyros sukūrimo bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiamų 

NVO duomenų tvarkymo. Gautame 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. 

Nurodoma, kad esant pageidavimui galima 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. 

Siūlome kitoms taryboms paraginti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, kad 

parengtų reglamentuotą tvarką dėl NVO tarybos veiklos viešinimo socialiniame tinkle 

„Facebook“. Arba prisijungti prie Lietuvos savivaldybių NVO tarybų tinklo „Facebook“ 

(https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20savivaldybi%C5%B3%20nvo%20t

aryb%C5%B3%20tinklas).  

3. Gautas raštas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, kuriame informuojama, kad 

savivaldybė neturi galimybės skirti atsakingą asmenį dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

puslapyje skelbiamų NVO duomenų ir informacijos sutvarkymo.  

https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20savivaldybi%C5%B3%20nvo%20taryb%C5%B3%20tinklas
https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20savivaldybi%C5%B3%20nvo%20taryb%C5%B3%20tinklas


Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje skelbiami duomenys nebeatitinka tikrovės, dalis 

NVO organizacijų neegzistuojančios. 

4. NVO tarybos nariai elektroniniu paštu išreiškė savo nuomonę, balsavo „pritariu/nepritariu“ 

posėdžių transliacijoms bei įrašų viešinimui. Viso balsavo 11 tarybos narių. 11 narių – 

„pritarė“ (S. Sirutienė, R. Fabijonavičiūtė-Genienė, L. Kuzminčiūtė, A. Zabrynaitė, D. 

Jakulytė, S. Liekis, A. Valadkienė, R. Razgienė, V. Radvila, V. Raugelė, A. Petraitis), 0 – 

„nepritarė“, 7 – susilaikė nuo balsavimo (neatsakė į elektroninį balsavimą). 

 

 

NVO tarybos pirmininkė                                  Sandra Sirutienė 


