
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ 

TARYBOS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 2022 metais vyko dveji Klaipėdos miesto Bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau 

– BO tarybos) posėdžiai.  

 Bendruomeninių organizacijų (BO) tarybą (BOT) sudarė 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. 

 

 2022 m. kovo 10 d. posėdyje svarstyti klausimai: 

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. 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.  

2022 m. kovo 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-59 “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”, 

kuriuo buvo pakeista bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis ir pakeisti nuostatai.  

Pagal naują tvarką BO taryba sudaroma iš 10 narių: 5  Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų ir 5  

Savivaldybės BO atstovų. Iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų deleguojami 5 atstovai, iš kurių po 1 

deleguoja Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų, Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo, Kultūros, švietimo ir sporto komitetai ir 2 atstovus deleguoja Savivaldybės 

administracijos direktorius. BO deleguojami atstovai išrenkami organizuojant BO vadovų ar jų 

įgaliotų asmenų susirinkimą arba balsavimą elektroninėmis ryšio priemonėmis. Balsuojant kiekviena 

BO turi po vieną balsą. Atstovai išrenkami balsavimo būdu. 

Atlikus rinkimo ir delegavimo procedūras sudaroma naujos sudėties BO taryba. Tarybos nariai: 

Regina Baguckienė, Vytautas Jonikas, Laima Juknienė, Antanas Kontautas, Inga Kubilienė, Liudvika 

Kuzminčiūtė, Tomas Meškinis, Andrius Petraitis, Deividas Petrolevičius, Asta Poškienė. 

 2022 m. gruodžio 13 d. posėdyje svarstyti klausimai: 

 

1. Dėl BOT pirmininko rinkimo ir patvirtinimo;  

2. Dėl BOT pavaduotojo rinkimo ir patvirtinimo; 



3. Kiti klausimai. R. Baguckienė pasiūlė kitą posėdį pradėti nuo mini apklausos 

Bendruomeninių organizacijų pirmininkams ir vadovams. 

 

BOT pirmininke išrinkta – Regina Baguckienė, pavaduotoju išrinktas – Deividas 

Petrolevičius. 

 

 

 

BO tarybos pirmininkas    Andrius Petraitis 

 

 

BO tarybos naujoji pirmininkė    Regina Baguckienė 

 


