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Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

nuostatus, patvirtintus Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.

T-98 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų

patvirtinimo“  (toliau –  Nuostatai):

1.1.  Pakeisti Nuostatų 12.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.1. NVO atstovų atranką organizuoja Savivaldybės administracija. Informacija apie

organizuojamą atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir Švenčionių rajono vietinėje

spaudoje. NVO atstovus į Savivaldybės NVO tarybą pasiūlo Savivaldybės teritorijoje veikiančios

NVO asociacijos, o jeigu jų nėra, nevyriausybinių organizacijų atstovus pasiūlo Savivaldybės

teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Viena NVO, turinti juridinį statusą ir veikianti

socialinėje, sveikatinimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos bei gamtosaugos,

jaunimo reikalų, vietos bendruomenių veiklos srityje, gali siūlyti vieną atstovą. NVO pasiūlymą

pateikia raštu Savivaldybės administracijai. Pasiūlyme nurodoma atstovaujama sritis, siūlomo

asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. pašto adresas, telefonai (ai), pareigos organizacijoje. Prie

pasiūlymo pridedama organizacijos nuostatų (įstatų) kopija. Pasiūlymą pasirašo organizacijos

vadovas. Esant daugiau siūlomų asmenų, nei yra vietų NVO taryboje, Savivaldybės administracija

atskirai pagal sritis (socialinę, sveikatinimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos

bei gamtosaugos, jaunimo reikalų, vietos bendruomenių veiklos) organizuoja susirinkimus, kurių

metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų dauguma išrenka po vieną atstovą“;

1.2.  Pakeisti Nuostatų 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Pirmininku, pirmininko pavaduotoju išrenkami daugiausiai balsų surinkę NVO tarybos

nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų

skaičių surinkusių kandidatų“.

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.
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