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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo

8 straipsniu, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės

apskrityse 2020 m. spalio 14 d. raštą Nr. (5.15.)-S4-144 ,,Dėl bendruomeninių organizacijų plėtros

įstatymo pakeitimų įgyvendinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus,

patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-135 ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“:

1.1.  pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,4. Savivaldybės taryba, pritarus ne mažiau kaip pusei savivaldybės teritorijoje veikiančių

bendruomeninių organizacijų, Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai gali pavesti atlikti

ir Tarybos funkcijas, kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.“;

1.2. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Bendruomeninių organizacijų atstovus į Tarybą deleguoja savivaldybės teritorijoje

veikianti ir ne mažiau kaip 1/2 tos savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų

vienijanti organizacija, kuri nustato deleguojamų atstovų skaičių. Jeigu savivaldybės teritorijoje

tokios organizacijos nėra, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja bendruomeninių

organizacijų atstovų rinkimus. Tuo atveju atstovų skaičių nustato Savivaldybės taryba, atsižvelgdama

į šių nuostatų 10 punktą:

11.1. trys Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, kuriuos deleguoja Savivaldybės meras

iš Tarybos narių ir (ar) politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir Savivaldybės

administracijos direktorius iš Savivaldybės administracijos ir (ar) Savivaldybės institucijų ar įstaigų

darbuotojų;

11.2. trys bendruomeninių organizacijų atstovai, kuriuos siūlo savivaldybės teritorijoje

veikiančios bendruomeninės organizacijos.“;

1.3. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,12. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja 3 bendruomeninių organizacijų

atstovų rinkimus šia tvarka:

12.1. informacija apie organizuojamą atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje

www.silale.lt; kandidatus raštu arba elektroniniu paštu turi teisę siūlyti juridinį statusą turinčios

savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos; jeigu pasiūloma daugiau

asmenų, organizuojamas bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo

būdu išrenkami 3 bendruomeninių organizacijų atstovai į Tarybą;

12.2. balsuojant, kiekviena bendruomeninė organizacija, dalyvaujanti susirinkime, turi po

vieną balsą; rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose balsavo ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės
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teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų; išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę

kandidatai.“;

1.4. pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,25. Savivaldybės administracija interneto svetainėje skelbia Tarybos veiklą

reglamentuojančius teisės aktus, jos veiklos planus, posėdžių darbotvarkes, posėdžių protokolus ir

kitą informaciją apie Tarybą ir jos veiklą.“

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras                                     Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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