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ROKTSKTO RAJONO SAyTVALDYBES BENDRUOMENTNTV ORGANTZACTJV
TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Roki5kio rajono savivaldybes bendruomeniniq organizacijq tarybos nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja Roki5kio rajono savivaldybes (toliau - savivaldybe) bendruomeniniq
organizacijq (toliau - BO) tarybos funkcijas, sudarymo tvark4 ir darbo organizavim4.
2. BO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, l,ietuvos
Respublikos bendruomeniniq organizacijq pletros istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istartymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teis€s aktais
ir Siais nuostatais.
3. Bendruomenine organizacija - asociacija, kurios steigejai ir nariai yra gyvenitmosios
vietoves bendruomenes fios dalies arba keliq gyvenamqiq vietoviq) gyventojai (q atstovai) i,r kurios
paskirtis - per iniciatyvas igyvendinti vie5uosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynysteje.
4. Savivaldybes bendruomeniniq organizacijq taryba - visuomeniniais pagrindais veikianti
kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma i5 savivaldybes institucijq ir istaigq bei
bendruomeniniq organizacijq deleguotq atstovq laikantis pariteto principo'
5. Tarybos sudeti ir nuostatus tvirtina, keidia ir pildo savivaldybes taryba.

II SKYRIUS
BO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
uZtikrinti ir skatinti BO dalyvavim4 nustatant, formurojant ir
lgyvendinant bendruomeniniq organizacijq pletros politik4 savivaldybeje, stiprinti
bendradarbiavimE tarp savivaldybes institucijq, istaigq ir BO.
6. Siekdama lgyvendinti savo veiklos tiksl4 BO taryba:
6.1. teikia pasi[lymus savivaldybes institucijoms del savivaldybes teritorijoje veikiarrdiq BO
veiklos skatinimo;
6.2. teikia siiilymus i5plestinei senifinaidiq sueigai del atstovq, deleguojamq i pretrandentq
eiti seni5no pareigas konkurso komisijos narius, ir del atstovq, deleguojamq dalyvauti savivaldybes
tarybos sudaromq komitetq, darbo grupiq, komisijq darbe;
6.3. teikia siulymus savivaldybiq institucijoms ir iSplestinei seniflnaidiq sueigai del
bendruomeniq vie5qjq poreikiq ir iniciatyvq finansavimo tikslingumo, del vie5qjq paslaugq, uZ
kuriq teikim4 yra atsakinga savivaldybe, teikimo perdavimo bendruomeninems ir kitoms
nevyiiausybinemis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir del kitq savivaldybes
gyventojams svarbiq reikalq;
6.4. dallwauja rengiant teises aktq, susijusiq su BO veikla, projektus;
6.5. skleidZia informacij4 apie savivaldybeje veikiandias BO, jq iniciatyvas, veikl4 ir patirti;
6.6. inicijuoja BO pasitarimus, seminarus ir mokym4 aktualiais veiklos klausimais;
6.7. atliekakitas teises aktuose numatytas funkcijas.
5. BO tarybos veiklos tikslas

-
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III SKYRIUS
BO TARYBOS TEISES
turi Sias teises:
7.1. teikti sitilymus del rengiamq savivaldybes teises aktq, susijusiq su bendruonreniniq
7. BO taryba

organizacijq veikla;
7.2. kviesti i savo posedZius valstybes

ir savivaldybes institucijq ir istaigq, bendruorrLeniniq
organizacijq atstovus, nepriklausomus ekspertus klausimams,
susijusiems su BO tarybos funkcijq atlikimu, sprgsti;
7.3. teikti sifilymus ir rekomendacijas, kaip plesti savivaldybes ir bendruomLeniniq

ir (ar) kitq nevyriausybiniq

organizacij q bendradarbiavim4;
7.4. dalylis patirtimi su kitq savivaldybiq bendruomeniniq organizacijq tarybomis;
7.5. bendradarbiauti su kitomis savivaldybeje veikiandiomis patariamosiomis tarybomis;
7.6. naudotis kitomis teises aktuose nustatytomis teisemis.

IV SKYRIUS
BO TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
8. BO taryba sudaroma i5 10 nariq laikantis Sio principo: ne daugiau kaip 1/2 Sios tarybos
nariq sudaro savivaldyb€s institucijq ir lstaigq atstovai ir ne maZiau kaip l/2 tarybos nariq rsudaro
BO, veikiandiq savivaldybes teritorijoje, atstovai. BO tarybos kadencijos trukme yra 3 metai.
9. Kandidatai i BO tarybq atrenkami Sia tvarka:
9.1. savivaldybes administracija organizuoja 5 BO atstovq atrank4 !BO taryb4. Infonmacija
apie organizuojamq atrankq skelbiama savivaldybes interneto svetaineje www.rokiskis.lt. Juridini
statusQ turindios BO ra5tu (galima pateikti skenuot4 raStq elektroninemis priemonemis) pasiiilo po
vien4 atstov4. Jeigu pasiiiloma daugiau asmenq, organizuojamas BO atstovq susirinkimas, kurio
metu balsavimo budu i5renkami 5 BO atstovai iBO taryb4;
9.2. savivaldybes administracijos direktorius deleguoja i5 savivaldybes administracijos ir
(ar) savivaldybes institucijq ir lstaigq 5 atstovus.
10. BO tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, jeigu:
10.1. BO tarybos narys atsistatydina savo noru anksdiau, negu pasibaigia BO tarybos
kadencija;
10.2. nutruksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje ar
istaigoje;
10.3. nutr[ksta jo naryste atstovaujamoje BO;
10.4. jis at5aukiamas j! delegavusios savivaldybes institucijos ar istaigos, BO iniciatyva ar
BO susirinkimo sprendimu.
I 1. Jeigu narys i5 BO tarybos at5aukiamas arba del kitokirl prieZasdiq pasitraukia iS BO
tarybos, j! delegavusi institucija ar BO ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq BO tarybos
pirm ininkui pateikia nauj4 kandidatur4.
12. BO tarybai vadovauja pirmininkas, jo nesant - BO tarybos pirmininko pavadurotojas
(toliau - pavaduotojas).
13. BO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas yra renkami atviru balsavimu pirmo;io BO
tarybos posedZio metu.
14. BO tarybos pirmininkas renkamas i5 visq nariq, LodLiu sutikusiq b[ti renkamais.
Balsams pasiskirsdius po lygiai, vykdomas kartotinis balsavimas, kol kandidatai skelbiami
iSrinktais.
15. Jei BO tarybos pirmininku i5renkamas savivaldybes institucijq atstovas, tai pavaduotoju
renkamas BO atstovas. Jei BO tarybos pirmininku i5renkamas BO atstovas, tai pavaduotoju
renkamas savivaldybes institucijq atstovas.
16. BO tarybos pirmininkas:
16.1. planuoja ir organizuoja BO tarybos darbq;
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16.2. Saukia BO tarybos posedZius ir jiems pirmininkauja, sudaro BO tarybos posedZiq
darbotvarkg;
16.3. pasira5o BO tarybos posedZiq protokolus ir kitus su BO tarybos veikla susijusius
dokumentus;
16.4. atstovauja BO tarybai savivaldybes institucijose, istaigose ir organizacijose ar igalioja
jai atstovauti kitus BO tarybos narius.
17. BO tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka savivaldybes administracijos direktoriaus
paskirtas darbuotojas, kuris nera BO tarybos narys.
18. BO tarybos sekretorius:
18.1. ne veliau kaip pries 3 darbo dienas prane5a BO tarybos nariams ir kitiems i posedi
kvie6iamiems asmenims apie BO tarybos posedZio 1aik4, viet4, pateikia jiems su BO tarybos
pirmininku suderintq posedZio medLiagq ir darbotvarkg;
18.2. ra5o BO tarybos posedZiq protokolus;
18.3. tvarko su BO tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinkt4
medLiagq,vykdo kitus BO tarybos sprendimus ir (ar) pirmininko nurodymus.
19. BO tarybos veiklos forma yra posedZiai'
20. BO tarybos posedZiai teiseti, kai juose dalyvauja ne maZiau kaip puse nariq.
Zl. BO tarybos posedZiai atviri. Posedyje savo nuomong turi teisg pareik5ti BO tarybos
nariai ir kiti posedZio dalyviai. Pirmenybe savo nuomong i5sakyiteikiama BO tarybos nariams.
ZZ. BO taryba priima sprendimus atviru balsavimu arba bendru sutarimu. Kai bendro
sutarimo nera, sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq BO tarybos nariq balsq dauguma. BO
tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg i5reik5ti savo nuomong ra5tu arba
elektroniniu bfldu (ilektroniniu laisku) ir pateikti j4 pirmininkui. Balsams pasiskirsdius po lygiai,
lemia posedZio pirmininko balsas. Jeigu BO tarybos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prie5,
jo atskira nuomone jo pra5ymu iraSoma protokole'
23. Jeigu BO taryboje svarstomas klausimas, susijgs su BO tarybos nario interesais, narys
informuoja apie tai BO taryb4 ir nusiSalina priimant sprendim4'
24.80 tarybos sprendimai iforminami Bo tarybos posedziq protokolais.
25. Informacija apie BO tarybos sprendimus pateikiama savivaldybes interneto svetaineje.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

'

26. Sie nuostatai tvirtinami ir keidiami savivaldybes tarybos sprendimu.
27.BO tarybos posedZiq protokolai ir kiti dokumentai saugomi bylose pagal savivaldybes
administracijos dokumentacijos planq.

PATVIRTINTA
Roki5kio raj ono savivaklybes
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sprendimu Nr. TS-

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES BENDRUOMENINIU ORGANIZACIJU T,dRYBA
Edita Bruvere - Juodupes miestelio bendruomenes atstove;
Zita Capllkiene - Roki5kio rajono savivaldybes Socialinds paramos ir sveikatos skyriaus
vedejo pavaduotoja;
Dalia Januliene - RokiSkio kaimi5kosios seniunijos senilne;
Zita Juodeliene - Roki5kio rajono savivaldybes administracijos Zemes [.kio skyriaus
vyriausioj i specialiste;
Irina Kalnietiene - RokiSkio rajono bendruomeniq asociacijos pirmininke;
Danute Kniazyte - RokiSkio rajono savivaldybes Svietimo, kultlros ir sporto skyriaus
vyriausioj i specialiste ;
Gediminas Kriove - Roki5kio rajono savivaldybes administracijos jaunimo reikalq
koordinatorius (vyriausiasis specialistas) ;
Laima Samuiloviend - asociacijos Panemunelio kraStas atstove;
Agne Sapokaite - Skemq kaimo bendruomenes atstove;
Svetlana Serepkiene - Kazli5kio kaimo bendruomenes atstove.

