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VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau –
nuostatai) reglamentuoja Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau –
Taryba) paskirtį, sudarymą, funkcijas ir veiklos organizavimą.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos
teisės aktais, Visagino 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.
II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Tarybos uždaviniai:
5.1. skatinti ir remti Visagino savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą savivaldybės
vystymo ir plėtros, aplinkos apsaugos ir ekologijos, jaunimo reikalų, mokymo ir švietimo, kultūros
ir meno, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų ir paramos, tautinių bendrijų kultūros raiškos,
viešojo saugumo, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo, gyventojų
užimtumo bei kitose NVO veiklos srityse;
5.2. skatinti ir remti Visagino savivaldybės NVO dalyvavimą Lietuvos Respublikos,
tarptautiniuose, regioniniuose NVO rėmimo konkursuose, fonduose ir programose;
5.3. organizuoti NVO veiklos viešinimą savivaldybėje;
5.4. ugdyti NVO vadovų bei savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių su
NVO, darbo kompetencijas;
5.5. skatinti naujų NVO steigimą savivaldybėje.
6. Taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. analizuoja savivaldybės NVO sektoriaus problemas ir poreikius;
6.2. rengia ir teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sprendimų, kitų teisės
aktų, reglamentuojančių NVO ir savivaldybės bendradarbiavimą, veiklą ir pan.;
6.3. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą
ir patirtį;
6.4. inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
6.5. savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo klausimais bendradarbiauja su užsienyje
veikiančiomis NVO ir NVO veiklą koordinuojančiomis institucijomis;
6.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme
numatytas funkcijas.
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III. TARYBOS SUDARYMAS IR VEIKLA
7. Taryba sudaroma iš Visagino savivaldybėje veikiančių valstybės ir savivaldybės
institucijų, įstaigų, organizacijų ir NVO deleguotų atstovų. Tarybos sudėtį ir jos pakeitimus tvirtina
Visagino savivaldybės taryba.
8. Tarybą sudaro dvylika narių, iš kurių tris narius teikia savivaldybės institucijos.
Devynis narius teikia Visagino savivaldybėje veiklą vykdančios viešosios naudos nevyriausybinės
organizacijos, atstovaujančios šiose srityse dirbančioms organizacijoms:
8.1. kūno kultūros ir sporto;
8.2. jaunimo teisių, jaunimo laisvalaikio organizavimo;
8.3. tautinių bendrijų veiklos;
8.4. socialinėje, paramos, sveikatos apsaugos ir sveikatingumo;
8.5. meno, kultūros, laisvalaikio organizavimo, švietimo ir savišvietos;
8.6. sveikatos apsaugos, sveikatingumo, prevencinės veiklos organizavimo.
9. Taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
9.1. dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su NVO veikla, projektus;
9.2. įstatymų nustatyta tvarka gauti iš įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus Tarybos uždaviniams ir funkcijoms atlikti;
9.3. kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos ir įstaigų, kitų organizacijų
atstovus, kitus asmenis spręsti klausimų, susijusių su Tarybos uždavinių ir funkcijų atlikimu;
9.4. sudaryti darbo ar ekspertų grupes NVO plėtros politikos klausimams svarstyti;
9.5. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.
10. Tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai.
11. Tarybos narys Taryboje gali dirbti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Praėjus
vienai kadencijai, dvi kadencijas jau dirbęs narys vėl gali būti deleguojamas.
12. Institucijos ir organizacijos turi užtikrinti deleguojamų kandidatų reikiamas
kompetencijas bei gebėjimus spręsti klausimus, susijusius su nevyriausybinių organizacijų plėtros
politikos įgyvendinimu.
IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
13. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Jų organizavimo, vedimo tvarką nustato
Tarybos veiklos reglamentas, priimamas pirmajame Tarybos posėdyje. Tarybos darbą techniškai
aptarnauja Visagino savivaldybės administracija.
14. Tarybai vadovauja Visagino nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas
(toliau – pirmininkas), jo nesant jo funkcijas vykdo Visagino nevyriausybinių organizacijų tarybos
pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).
15. Pirmininkas ir pavaduotojas renkami slaptu balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.
16. Pirmajam Tarybos posėdžiui, iki bus išrinktas Tarybos pirmininkas, vadovauja
vyriausias amžiumi Tarybos narys.
17. Slaptam balsavimui organizuoti iš trijų Tarybos narių sudaroma balsavimo
komisija, kuri organizuoja slapto balsavimo procedūrą.
18. Pirmininkas ir pavaduotojas renkami iš Tarybos narių, sutikusių būti renkamais.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, vyksta pakartotiniai balsavimai, kol kandidatai išrenkami.
19. Pirmininku išrinkus savivaldybės deleguotą atstovą, pavaduotojas renkamas iš
NVO atstovų, o Pirmininku išrinkus NVO atstovą, pavaduotojas renkamas iš savivaldybės
deleguotų atstovų.
20. Tarybos nariui nutraukus veiklą atstovaujamoje įstaigoje arba organizacijoje ar dėl
kitų priežasčių pasitraukus iš Tarybos, jį delegavusi institucija arba organizacija ne vėliau kaip per 1
mėnesį teikia naują kandidatūrą.
21. Tarybos pirmininkas:
21.1. planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;
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21.2. sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkę, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems
pirmininkauja;
21.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus su Tarybos veikla susijusius
dokumentus;
21.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės institucijų ir savivaldybės
įstaigų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su NVO ar jų veikla susiję klausimai;
21.5. atstovauja Tarybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir
organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus Tarybos narius, pritarus Tarybos nariams;
21.6. informuoja Tarybos narius apie dalyvavimą atstovaujant NVO interesams, teikia
kitą aktualią informaciją.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Visagino savivaldybės tarybos sprendimu.

________________________

