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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO
NR. TS-98 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gegužės ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo
2 straipsnio 5 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus,
patvirtintus Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-98 „Dėl
Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
(2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. TS-239 redakcija):
1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Taryba iš dešimties narių sudaroma pariteto (lygaus atstovavimo) principu iš
Visagino savivaldybėje veikiančių savivaldybės institucijų, įstaigų atstovų ir NVO deleguotų
atstovų. Tarybos sudėtį ir jos pakeitimus tvirtina Visagino savivaldybės taryba.“
2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. NVO atstovus deleguoja savivaldybės teritorijoje veikiančios NVO.“
3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. NVO tarybos narių atranka organizuojama tokia tvarka: savivaldybės administracija
informaciją apie organizuojamą atranką paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, kitose
žiniasklaidos priemonėse. Kiekviena NVO į NVO tarybos sudėtį Visagino savivaldybės
administracijai raštu gali siūlyti vieną atstovą. Jei siūlomų NVO atstovų yra daugiau, nei yra kvotų
NVO taryboje, deleguoti atstovai susirinkimo metu paprasta balsų dauguma išrenka tiek atstovų,
kiek yra kvotų NVO nariams NVO taryboje. Susirinkimo sprendimas įforminamas protokolu, kurį
pasirašo visi susirinkime dalyvavę deleguoti atstovai.“

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz
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