ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 30 d. Nr. TS–289
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6
straipsnio 5 dalimi, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus
(pridedama, 2 l.).
2. Pavesti Elektrėnų savivaldybės administracijai organizuoti Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų susirinkimą atstovams į Elektrėnų savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybą išrinkti.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Gediminas Ratkevičius, 58 012

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. TS–289

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau –
nuostatai) nustato Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Taryba)
tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės
aktais ir šiais nuostatais.
3. Taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų (toliau –
NVO) dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros
politiką.
4. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Tarybos nariams už dalyvavimą
tarybos veikloje nemokama.
5. Taryba savo veiklą koordinuoja su savivaldybės administracijos padaliniais bei
įstaigomis, valstybinėmis valdymo institucijomis, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis
asociacijomis, tarnybomis ir organizacijomis.
II. TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
6. Tarybos veiklos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų
ir NVO.
7. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Taryba vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO padėčiai
savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
7.2. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos komitetams, savivaldybės
administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su NVO palankios aplinkos
savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir NVO aktualių klausimų sprendimo;
7.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl NVO veiklos skatinimo;
7.4. kartą per metus informuoja savivaldybės tarybą apie savo veiklą;
7.5. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą;
7.6.vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
III. TARYBOS TEISĖS
8. Taryba turi teisę:
8.1. dalyvauti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
posėdžiuose, kuriuose svarstomi su NVO susiję klausimai;
8.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei
organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos veiklai;
8.3. dalyvauti stebėtojo teise savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;

8.4. kviesti į savo posėdžius valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų, NVO ir kitų įstaigų
atstovus, nepriklausomus ekspertus;
8.5. organizuoti diskusijas NVO aktualiais klausimais savivaldybėje.
IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Taryba sudaroma iš 6 narių. Taryba sudaroma laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2
šios tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių –
NVO, veikiančių Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, atstovų.
10. NVO atstovai renkami NVO susirinkime, kurį organizuoja savivaldybės administracija.
Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus į Tarybą deleguoja savivaldybės administracijos
direktorius.
11. Tarybos sudėtį tvirtina Elektrėnų savivaldybės taryba.
12. Tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.
13. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas (toliau – pirmininkas), jo nesant – pirmininko
funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).
14. Pirmininkas ir pavaduotojas renkami iš Tarybos narių balsų dauguma pirmajame
Tarybos posėdyje.
15. Pirmininku išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs Tarybos narys. Balsams pasiskirsčius
po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.
Pavaduotojas renkamas balsavusių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu renkant pavaduotoją balsai
pasiskirsto po lygiai, lemiamas pirmininko balsas.
16. Jeigu pirmininku išrenkamas savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas, pavaduotoju
turi būti renkamas NVO atstovas.
17. Jeigu pirmininku išrenkamas NVO atstovas, pavaduotoju turi būti renkamas
savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.
18. Tarybos nario įgaliojimai pasibaigia, jeigu nutrūksta jo atstovavimo ar darbo santykiai
atstovaujamoje įstaigoje ar organizacijoje arba atsistatydina savo noru apie tai pranešęs Tarybos
pirmininkui ne vėliau kaip prieš 7 dienas.
19. Pasibaigus Tarybos nario įgaliojimams, Elektrėnų savivaldybės taryba į jo vietą skiria
kitą asmenį.
20. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.
21. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių.
22. Taryba priima sprendimus posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininko balsas.
23. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos
posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
24. Tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet vyksta ne rečiau kaip kartą per metus.
25. Tarybos darbą techniškai aptarnauja Elektrėnų savivaldybės administracija.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu.
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