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PROTOKOLAS

  Nr.  

Posėdis  įvyko  2023 m.  kovo  2  d.  (14:00  val.)  nuotoliniu  būdu  per  „Microsoft  Teams“
programą.

Posėdžio pirmininkas: Regina Baguckienė.
Posėdžio sekretorė: Renata Razgienė.
Dalyvavo: Regina Baguckienė; Vytautas Jonikas; Liudvika Kuzminčiūtė, Tomas Meškinis,

Andrius Petraitis, Deividas Petrolevičius, Inga Kubilienė.

DARBOTVARKĖ:

1 Dėl 2022 m. Bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) tarybos ataskaitos. 
2.  Dėl  Klaipėdos  bendruomeninių  organizacijų  vykdomos  veiklos,  bendruomeniškumo

stiprinimo ir Bendruomeninių organizacijų tarybos lūkesčių apklausos.
3. Kiti klausimai.

R. Baguckienė pranešė, kad BO taryboje iš 10 narių posėdyje dalyvauja 7, posėdis laikomas
teisėtu,  galima  pradėti,  pristatė  darbotvarkės  klausimus,  bei  paklausė  BO  tarybos  narių  ar  yra
pastabų,  pasiūlymų  darbotvarkei.  Darbotvarkei  pastabų  ir  pasiūlymų  nebuvo,  pritarta  bendru
sutarimu. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. Bendruomeninių organizacijų tarybos ataskaitos. 
R. Baguckienė pranešė, kad visiems BO tarybos nariams el. paštu buvo išsiųsta BO tarybos

ataskaita už 2022 metus  ir paklausė gal tarybos nariai turi klausimų, bei pasiūlė balsuoti.  Vyko
balsavimas. 

Už– 5;
Susilaikė – 2;
Prieš – 0.
NUTARTA. BO tarybos ataskaita patvirtinta.
2.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  bendruomeninių  organizacijų  vykdomos  veiklos,

bendruomeniškumo stiprinimo ir BO tarybos lūkesčių apklausos.
R. Baguckienė pranešė, kad BO tarybos nariams el. paštu buvo išsiųsta Apklausos forma su

klausimais  ir  paprašė  BO tarybos  narių  įvardinti  kokiais  klausimais  galima  būtų  papildyti,  ką
išbraukti, kad būtų kuo geresnė apklausa, bei laukia pasiūlymų.

L.  Kuzminčiūtė  paklausė,  kas  sudarinėjo  apklausą  ir  pakomentavo,  kad  yra  perteklinių
punktų ir kai kuriuos punktus norėtų pakoreguoti.

D. Petrolevičius pasiūlė nusistatyti terminą, kad būtų galima teikti pasiūlymus.
R. Baguckienė su siūlymu sutiko ir pasiūlė nustatyti laikotarpį, per kurį BO tarybos nariai

galėtų peržiūrėti ir pakoreguoti Apklausą. 
D.  Petrolevičius  pasiūlė,  savaitės  laikotarpį  pastaboms  ir  pasiūlymams  ir  jeigu  bus

reikalinga, posėdį organizuoti pagal poreikį.
R.  Baguckienė  pasakė,  kad  sutinka  su  siūlymu  ir  gavusi  BO  tarybos  narių  pastabas  ir

pasiūlymus  pataisys  apklausą  ir  jeigu  labai  skirsis  organizuos  BO  tarybos  posėdį  aptarimui  ir
paklausė ar BO tarybos nariai sutinka su pasiūlymu.

NUTARTA.  Bendru  sutarimu  nutarta  skirti  savaitę  laiko  Apklausos  peržiūrėjimui  ir
pataisymui.

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
R. Baguckienė paklausė BO tarybos narių gal turi kitų klausimų.
A. Petraitis pasakė, kad kitam BO tarybos posėdžiui svarstymui rengia pasiūlymą svarstyti

savivaldybei,  dėl  priėmimo į  mokyklą  aprašo,  įtraukti  tokį  punktą  dėl  papildomų balų skyrimo
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vaikams, kurie pristato pažymą iš bendruomenės ar seniūnaičio, apie tą šeimą, laidavimą kad jis toje
vietovėje gyvena. Vyko diskusija.

R.  Baguckienė  paprašė  R.Razgienės  paviešinti  ir  išsiųsti  visoms  bendruomeninėms
organizacijoms  el.  paštu  informaciją,  kurią  ji  atsiųs,  apie  paskelbtus  bendruomeninėms
organizacijoms  konkursus,  kad  bendruomenės  galėtų  įsitraukti  ir  būtų  aktyvios  ištisus  metus.  

NUTARTA.  R.  Razgienė  el.  paštu  išsiųs  visoms  bendruomeninėms  organizacijoms
informaciją apie paskelbtus bendruomeninėms organizacijoms konkursus.

Posėdžio pirmininkė        Regina Baguckienė

Posėdžio sekretorė       Renata Razgienė



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
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