
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KLAIPĖDOS MIESTO BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

  Nr.  

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 10 d.  (12:00 val.)  nuotoliniu  būdu per  „Microsoft  Teams“
programą.

Posėdžio pirmininkas: Andrius Petraitis.
Posėdžio sekretorius: Renata Razgienė.
Dalyvavo:  Regina  Baguckienė,  Milda  Enciutė,  Renaldas  Kulikauskas,  Tomas  Meškinis,

Deividas Petrolevičius, Audronė Zalumskienė.
Dalyvavo svečio teisėmis - Liudvika Kuzminčiūtė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2021 metų BOT ataskaitos; 
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-138

„Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų  tarybos  sudėties  ir  nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo;

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-194
„Dėl  gyventojų  iniciatyvų,  skirtų  gyvenamajai  aplinkai  gerinti,  projektų  idėjų  atrankos  ir
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

4. Dėl paskelbto  Mykolo Romerio universiteto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ paskelbto
respublikinio  konkurso  vietos  bendruomenėms  „BENDRUOMENĖ  –  ŠVYTURYS  2021  –
KELIAS Į SĖKMĘ“; 

5. Kiti klausimai.
A. Petraitis pranešė, kad tarybos posėdyje dalyvauja 7 iš  8  Bendruomeninių organizacijų

tarybos (toliau – BOT) narių, dalyvauja dauguma BOT narių ir kad šiandieną BOT posėdyje svečio
teisėmis  dalyvauja  Liudvika  Kuzminčiūtė,  pristatė  darbotvarkės  klausimus  ir  paklausė  Tarybos
narių ar galima tvirtinti tokią darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA. 1. Dėl 2021 metų BOT ataskaitos. 
A. Petraitis pranešė, kad 2021 metų BOT veiklos ataskaita visiems Tarybos nariams buvo

išplatinta  elektroniniu paštu susipažinti  ir  kreipėsi į  Tarybos narius ar turi  klausimų,  pastabų ar
galima balsuoti. Vyko balsavimas. Vienbalsiai pritarta.

NUTARTA. 2021 metų BOT ataskaitai pritarta bendru sutarimu.
2.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Tarybos  2019  m.  gegužės  30  d.

sprendimo  T2-138  „Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų  tarybos
sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Klausimą  pristatė  R.  Razgienė  ir  pranešė,  kad  reikalinga  pakeisti  Klaipėdos  miesto
savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – BOT) nuostatus. šiuo metu galiojantys
nuostatai  atitiko  Bendruomeninių  organizacijų  plėtros  įstatymą,  kad  atstovų  į  BOT  skaičių  ir
kandidatus  deleguoja  skėtinė  bendruomeninė  organizacija  tai  buvo  Klaipėdos  bendruomenių
asociacija, tačiau šiai dienai įsikūrus  dar vienai skėtinei bendruomeninei organizacijai Klaipėdos
miesto bendruomenių asociacijai, reikalinga pakeisti nuostatus ir sprendimo projektu siūlomi BOT
nuostatų esminiai pakeitimai t. y., kad bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) atstovus į Tarybą
deleguoja  ir  jų  skaičių  nustato  Savivaldybės  teritorijoje  veikianti,   įregistravusi  Nevyriausybinių
organizacijų statusą Registrų centre, pateikusi metines finansines ir veiklos ataskaitas ir ne mažiau kaip
½ Savivaldybės teritorijoje  veikiančių BO vienijanti  organizacija.  Esant  daugiau  negu  vienai  tokiai
organizacijai, į Tarybą deleguoja ir jų skaičių nustato, daugiausia Savivaldybės teritorijoje BO vienijanti
organizacija.  Esant vienodam BO narių skaičiui BO vienijančiose organizacijose, į Tarybą deleguoja
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ir jų skaičių nustato organizacijos bendru sutarimu.  Jeigu Savivaldybės teritorijoje tokios organizacijos
nėra, ar esant tarp teritorijoje veikiančių BO vienijančių organizacijų nesutarimui, rinkimus organizuoja
Savivaldybės administracijos direktorius nustatyta tvarka.

R. Baguckienė paklausė ar savivaldybė žino kiek iš viso yra Klaipėdos m. BO?
R. Razgienė atsakė, kad yra skaičiuojamos visos savo duomenis Savivaldybei pateikusios ir

Klaipėdos m. savivaldybės tinklalapyje  paskelbtos  BO ir paskatino esant informacijai, kad įsikūrė
nauja BO pranešti apie tai Savivaldybei. 

T.  Meškinis  pasiūlė,  kad  išvengti  konfliktų  tarp  BO,  rinkimus  į  BOT  organizuotų
Savivaldybės administracijos direktorius.

R.  Razgienė  pakomentavo,  kad  tai  tiesiogiai  negalima,  kadangi  pagal  Bendruomeninių
organizacijų  plėtros  įstatymą  yra  numatyta,  kad  rinkimus  į  BOT  vykdo  skėtinė  BO,  tačiau
dabartiniu sprendimo projektu siūlomas papildymas, kad esant tarp skėtinių organizacijų nesutarimui,
rinkimus organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. Vyko diskusija.

A. Petraitis  palaikė siūlymą,  kad BO veikiančios  daugiau negu metus  ir  siūlančios  savo
atstovus būtų pateikusios savo veiklos ataskaitas, tai būtų rimtesni BO veikimo kriterijai ir pasiūlė
balsuoti už siūlomus punktus atskirai.

L.Kuzminčiūtė  pareiškė  pastabą,  kad  BOT  tinklalapyje  būtų  paskelbtas  darbotvarkių
archyvas  ir  kiti  dokumentai  paskelbti  viešai  ir  pasiūlė  daryti  susitikimus  su  visomis  Klaipėdos
miesto bendruomenėmis.

R. Baguckienė  pakomentavo, kad Paupių bendruomenė prieš BOT susitikimą, kreipdavosi į
kiekvieną bendruomenę ar turi kokių pastabų, organizavo susitikimą, beje nė iš vienos BO negavo
atsakymo ir jokių pastabų, išskyrus Dangės bendruomenę, kuri atsiliepė į kvietimą.

A.  Petraitis  pasakė,  kad  ateityje  tai  turėsime  apsvarstyti,  teikti  siūlymus  kaip  paskatinti
bendruomenes. 

A.  Petraitis  pasiūlė  pereiti  prie  balsavimo,  ir  buvo  pateiktas  pasiūlymas  balsuoti  su
Savivaldybės  papildytu  punktu,  kad  siūlytų  kandidatus  į  BOT  bendruomeninės  organizacijos,
pateikusios visas ataskaitas Registrų centrui už pereitus metus ir paklausė kas palaikytų tokį siūlymą.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.
A. Petraitis paklausė ar pritariama šiam klausimui bendrai su BOT siūlymu.
Vyko balsavimas.
Už – 6
Prieš – 0
Susilaikė – 1.
T. Meškinis pakomentavo, kad susilaiko ir paaiškino dėl to, kad jeigu yra mieste daugiau

negu viena BO vienijanti organizacija rinkimus į BOT vykdytų Administracijos direktorius.
NUTARTA. Sprendimo projektui pritarta su pateiktais Savivaldybės papildymais. 
3. SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Tarybos  2020  m.  liepos  30  d.

sprendimo Nr. T2-194 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų
atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

Klausimą pristatė D. Petrolevičius ir pranešė, kad sprendimo projektu siūlomi pakeitimai,
kad apraše neliktų prievolės surinkti 5 idėją palaikančių žmonių parašų, siūloma kad idėjas galėtų
teikti visi norintieji, tačiau balsuoti galėtų tik savo gyvenamają vietą deklaravę Klaipėdos mieste
asmenys ne jaunesni negu 16 m., taip pat ši tvarka bus pateikta pastaboms Seniūnaičių sueigai ir
planuojama suderinus teikti Tarybai balandžio mėnesį.

T. Meškinis pastebėjo, kad nebeliko tvarkoje nuo BOT-o darbo grupėje narių ir nežinomas
kas ten įeis į sudėtį. 

D. Petrolevičius  atsakė,  kad buvo sudarytos 2 darbo grupės – pirmoji,  kurioje buvo BO
atstovų buvo sudaryta Aprašo sukūrimui, tai buvo pirminė darbo grupė ir po to antroji darbo grupė,
kuri  buvo sudaryta  iš  administracijos  darbuotojų,  kuri  vertino  administracinę  atitiktį  ir  projektų
idėjų įgyvendinimą, t. y. tose vietose kur siūlomos idėjos, ar gali būti jos įgyvendinamos, todėl tos
idėjinės darbo grupės atsisakoma, lieka tik administracinė, kadangi kokias teikia gyventojai idėjas
pakeisti negalima, galima atmesti tik tuo atveju, jeigu prieštarauja kokiems nors teisės aktams ar
teritorijų planavimo dokumentams.
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R. Baguckienė pasitikslino dėl balsavimo, ar vyks tik internetu.
D. Petrolevičius atsakė, palikta galimybė gyventojų balsavimui už idėjas ir internetu ir gyvai

balsuoti, bei papildė kad šiuo metu Savivaldybės  Informacinių technologijų skyrius vykdo  pirkimą
dėl Consul programos administravimo ir siekiama kiek įmanoma supaprastinti šią programą, kad
būtų kuo paprasčiau žmonėms naudotis. 

L.  Kuzminčiūtė  paklausė  D.  Petrolevičiaus  ar  šiandieną  Miesto  plėtros  ir  strateginio
planavimo komitete pristatys šį klausimą, kadangi buvo daug pastabų.

D. Petrolevičius atsakė, kad klausimas turėjo būti išbrauktas iš komiteto darbotvarkės ir jo
nepristatys, kadangi dar projektas dar naujas iki galo nebuvo svarstytas su BOT bei seniūnaičiais,
taip pat paminėjo, kad bus sureaguota į visas pastabas, taip pat bus teikiamas aprašas seniūnaičiams
teikti pasiūlymams ir pastaboms.

Vyko diskusija.
A. Petraitis paklausė ar yra dar kokių pastabų ir pasiūlymų. Pastabų nebuvo.  
A. Petraitis pasiūlė pereiti prie balsavimo.
Vyko balsavimas. (Iš 7 balsavusių narių):
Už – 6
Prieš – 0
Susilaikė – 1.
NUTARTA. Tarybos sprendimo projektui pritarta.
R. Kulikauskas padėkojo D. Petrolevičiui už puikius pasiūlymus ir paragino, kad įvertinus

pereitų metų ne visai gerą patirtį  viešinimo kompanijoje,  kad  Viešųjų ryšių skyrius susidėliotų
darbotvarkėje dalykus ir pagalvotų apie viešinimą. 

4. Dėl paskelbto  Mykolo Romerio universiteto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ paskelbto
respublikinio  konkurso  vietos  bendruomenėms  „BENDRUOMENĖ  –  ŠVYTURYS  2021  –
KELIAS Į SĖKMĘ“; 

Klausimą pristatė  R.  Razgienė  ir  pranešė,  kad  Mykolo  Romerio  universiteto,  Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  bei informacinio partnerio
„Savivaldybių  žinios“ paskelbė   konkursą  vietos  bendruomenėms  „BENDRUOMENĖ  –
ŠVYTURYS  2021  –  KELIAS  Į  SĖKMĘ“.  Šis  kvietimas  buvo  paplatintas  ir  išsiųstas  visoms
bendruomeninėms  organizacijoms  iki  BOT  posėdžio,  kadangi  laiko  nedaug,  nes  paraiškas
bendruomenės konkursui gali teikti iki balandžio 1 dienos ir kviečiamos bendruomenės.

R. Baguckienė paklausė, kad prieš metus laiko kalbėjo apie Savivaldybės įsitraukimą ir ar
savivaldybė padarė namų darbus.

R. Razgienė atsakė, kad buvo susisiekta su šio konkurso autoriumi Sauliumi Nefu, vyko
diskusija ir rugsėjo mėnesį buvo atsiųsta medžiaga ir kada buvo pradėta gilintis, išsiaiškinta, kad
reikalinga  sudaryti  mero  potvarkiu  komisiją,  atsiranda  daug  darbo  grupių,  kurios  turi  atlikti
atitinkamą  apklausą,  todėl  pasitarus  Savivaldybėje,  būtų  galima  atnaujinti  ir  tai  pratęsti  šiems
metams.

NUTARTA. Informacija išklausyta.
T. Meškinis pasiūlė sukurti bendruomenėms, kurios yra savivaldybės interneto tinklalapyje

vieną  bendrą  elektroninį  paštą,  tokį  pat  kaip  turi  seniūnaičiai,  tai  siūlymas  į  ateitį,  tai  būtų
palengvinimas bendruomenėms. 

A. Petraitis padėkojo dalyvavusiems posėdyje.

Posėdžio pirmininkas Andrius Petraitis

Posėdžio sekretorius                         Renata Razgienė



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITOS PROJEKTAS

2021  metais  vyko  keturi  Klaipėdos  miesto  Bendruomeninių  organizacijų  tarybos
(toliau – BO tarybos) posėdžiai. 

         Bendruomeninių organizacijų tarybą  sudaro 8 nariai: 4 savivaldybės deleguoti atstovai
(2  Klaipėdos  m.  Savivaldybės  tarybos  nariai  ir  2  Klaipėdos  m.  savivaldybės  administracijos
atstovai), 1 Klaipėdos bendruomenių asociacijos (KBA) atstovas, 3 Klaipėdos mieste registruotų
vietos bendruomenių atstovai.

2021 m. kovo 16 d. posėdyje svarstyti klausimai:

1. Dėl papildomo atstovo delegavimo į Dalyvaujamojo biudžeto darbo grupę;
2. Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 m. ataskaitos patvirtinimo;
3. Dėl  pasiūlymo dalyvauti  vietos  bendruomenėms respublikiniame konkurse (kvietimas

pridedamas);
4. Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  2019  m.  gegužės  30  d.  sprendimo

Nr. T2-138 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų  tarybos
sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;

5. Kiti  klausimai. Dėl  SADM  rengiamo  konkurso  „Stiprinti  bendruomeninę  veiklą
savivaldybėje“  ir  mokymų organizavimo dėl  paraiškų  rengimo ir  paraiškų vertinimo
seniūnaičiams ir bendruomeninių organizacijų atstovams.

6. Kiti  klausimai. Dėl  Išplėstinių  seniūnaičių  sueigų  Baltijos-Marių  ir  Danės-Pajūrio
sujungimo į vieną išplėstinę sueigą.

7. Kiti  klausimai.  Dėl  savivaldybės  atstovų  dalyvavimo  Lietuvos  bendruomenių
forumuose.

2021 m. balandžio 16 d. posėdyje varstyti klausimai:

1.   Dėl  bendruomeninių  organizacijų  dalyvaujančių respublikiniame konkurse
apdovanojimų;
2.  Dėl 2021 m. SADM apraše „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ numatytų
funkcijų:
2.1. Dėl Vertinimo komisijos narių skaičius nustatymo;
2.2. Dėl bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimo į Vertinimo komisiją;
2.3. Dė kiekvienoje teritorijoje  didžiausios ir  mažiausios  vienam projektui  galimos skirti
valstybės biudžeto lėšų sumos nustatymo;
3.  Kiti klausimai. Dėl Bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) apklausų.
4.  Kiti klausimai. Dėl R. Kulikausko pasiūlymo svarstyti klausimą, dėl Daugiabučių namų
valdytojų apklausos Klaipėdos mieste.

2021 m. lapkričio 11 d. posėdyje varstyti klausimai:

1.  Dėl  žaliųjų  zonų  mieste  priežiūros  tvarkos  ir  bendruomenėms  sudarytos  galimybės
želdinti jų aplinką ir mažosios architektūros įrengimą be atskiro derinimo; 
2. Dėl siūlymo KMS tarybai įtvirtinti  tvarką dėl seniūnaičių ataskaitų ir jų veiklos kaštų
dengimo susiejimo; 



3.  Dėl  kreipimosi  į  SADM  su  siūlymas  dėl  kitų  metų  tvarkos  bendruomenių  projektų
rėmimui keičiant vertinimo tvarką, numatant nepriklausomus vertintojus, parengimas; 
4. Kiti klausimai. Dėl Bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) plėtros įstatymo ir jame
įvardintus savivaldybės institucijų bendradarbiavimo su bendruomenėmis aspektus. 

2021 m. gruodžio 30 d. posėdyje varstyti klausimai:

1. Dėl siūlymo keisti Išmokų seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių veikla susijusioms 
išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą, įtvirtinant jame tvarką, kurios 
pagrindu su seniūnaičių veikla susijusių išlaidų kompensavimo išmokos būtų mokamos 
numatant išmokų mokėjimą tik seniūnaičiams, pateikusiems veiklos ataskaitą už pasibaigusį
laikotarpį. 
2. Dėl siūlymų pateikimo SADM dėl kitų metų tvarkos 1.1.4 priemonei "Stiprinti 
bendruomeninę veiklą savivaldybėse". 
3. Dėl kreipimosi į KMSA su suformuluotais siūlymais, dėl BO plėtros įstatyme įvardintų 
savivaldybės institucijų bendradarbiavimo su bendruomenėmis aspektų. 

BO tarybos pirmininkas Andrius Petraitis

BO tarybos sekretorė Renata Razgienė
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