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Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsniu Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. TS-127 patvirtintus
Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus:
1. Nuostatų 10.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„10.2. Bendruomeninių organizacijų atstovus į Tarybą deleguoja tos 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 Savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų rinkimus. Tuo atveju atstovų skaičių
nustato Savivaldybės taryba. Kandidatus turi teisę siūlyti tos savivaldybės teritorijoje veikiančios
bendruomeninės organizacijos. Balsuojant kiekviena bendruomeninė organizacija turi po vieną
balsą. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose balsavo ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės teritorijoje
veikiančių bendruomeninių organizacijų. Išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai.“;
2. Nuostatų 23 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„23. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžių protokolais. Protokolus pasirašo
Tarybos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas.“;
3. Nuostatų papildyti 24 punktu ir jį išdėstyti taip:
„24. Savivaldybės administracija interneto svetainėje www.kazluruda.lt skelbia Tarybos
veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jos veiklos planus, posėdžių darbotvarkes, posėdžių
protokolus ir kitą informaciją apie Tarybą ir jos veiklą.“;
4. Aprašo buvusius 24–25 punktus laikyti atitinkamai 25–26 punktais.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
18 straipsnio 1 dalis.
Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių organizacijų
tarybos nuostatus, kad būtų suderinti su Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros
įstatymo 8 straipsnio pakeistomis nuostatomis. Pakeitus Nuostatus bus aiškiau reglamentuojama
bendruomeninių organizacijų atstovų į Bendruomeninių organizacijų tarybą rinkimo tvarka, tai pat
papildyti reikalavimai dėl šios Tarybos veiklos viešinimo.
Biudžeto lėšų poreikis: Nėra.
Galimos pasekmės: Nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Nereikės.
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