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1. Fi.ep/amento komisija (
Klaipedos miLesto savivzLld.rbes

liau - K.

nuostatq aiiikinimu, o taip pat r,ong
iSvadoms del tokiq projelitq ir pasi

2. trLc,misija savo veikloje
savivaldybds tarybos (toliiau - Iia aldybes

3. Ilc,misija sudarorra lai is
Savivaldybes taryba nustato Komi
Komisijos na.lius. Komisij4 suila

4. K-ornisijos nuostatus Ko
5. K.ornisija uZ sa"o veik14

6. K.ornisija atli.eka Sias f
6.1. Tirikia i5vadas R.e
6.2. iSavo inioiatyva, Kl

nagrineja klausimus, susijusius su
6.3. l'eikia iSviadas riel tei

Reglamentil.

MIESTO) A\/IVALDYBES TARYBA

SP NDIMAS
VIVALT) BF}S TARYBOS VEIKLOS REGLAMENI'O

A]'U PATVIRTINIMO

2:7 d. Nr. l-213
ipeda

ublikos 994 m.liepos 7 d. Vietos savivaldos istatymo ltlr, I-
ivaldybes l r a n u s p r e n d L r a

tarybos veiklos reglamento komisijos nuositatuso savir,'aldy

Ri mantas Tara5kevidius

PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
2004 m. geguZes 27d. sprendimu Nr.1-213

IVALDY .IARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
NUOSTATAI

END]I.OS NUOSTATOS

ija) sudaroma nagrineti klausimams, susijusierns su
'ybos veikl reglamento (toliau - Reglamentas) taikymu, jo

iprojektamsir pasi[lymarns pakeisti ar papildyti Reglamenl4 bei
lymq teikti.
adovarljasi ietuvos Respublikos istatymais, Klaipedos rnLiesto

ba) sprendimais, Reglamentu ir Siais nuostatais.
i.ngo daugumos ir maZumos atstovavimo principo.

rlos nailq s idiq, mero teikimu skiria Komisijos pirminink4 bei
a Savivaldbds tarybos kadencij os laikotarpiui.

inko teikimu tvirtina Taryba.
ivaldvbes tarvbai.

. KO]VIISIJ FUNKCIJOS

t o  66 .10 .  i r 74 punktuose numatytais atvejais.
pedos mies noero pavedirnu arba Tarybos nariq prailymu

ikymu, jo nuostatq ai5kinimu.,oglam<lntas;
iarnq ir sv nu4 projektq bei pasiiilymq pakeisti ar pap:ildy'ti



6.4. Siavo iniciatyva, Kl
pra5ymu rengia ir teikia proiektus

7. Komisijai atsto.'zauja,
pirmininkas.

8. Flornisijos pr:sedZiai k
kaip puse K<lmisijos nariq. J,oig
kuriam nors lsl.omisiios nariui

9. Sa",o funkciiq igyvendi
pat ir Savil'al rlybes administ.raoij

I  0. l iprendimai pri imami
pasiskirsdir.rs po lygiai lemia Ko
ira5oma iprotokol4.

1 1. Komisijos posedZiai
(posedZio) pirmininkas ir se,kretor
Komisij os lrir:mininkas.

12. Komisijos poseclZir.l p
nurodymu reikiamus d.okurrerLtus
atlieka Klaipredos miesto savi
administracij os darbuo toj as.

13. .Kr:,misij4 aprtarnaLrja Kl

ipedos miesto nrero pavedimu arba Savivaldybes tarybos nariq
isti ar papildy.ti Reglament4.

ISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

jos darbE organizuoja ir posedZiams ','adovauja Komisijos

iami prireikus. lJosedis gali vykti, jeigu jame dalyvauja daugiau
Komisijos pirmininkas negali dalyvauti posedyje, jis perveda

ti posedZiui.
rnui Komisija turi teisg pasitelkti specialisrtus bei ekspertus, taip
clarbuotojus.
edyje dalyvaujandiq Komisijos nariq bals;q dauguma.
isijos pirmininl.o balsas. Atskiroji Komisijos nariq

Balsams
nuolnone

okoluoj ami. Ko,misij os posedZiq protokohrs pasira5o Komi sij os
Komisijos iSr'adas, pasiulymus ir kitus dokumentus pasira5o

kolus raSo, jos ra5tvedyb4 tvarko bei Flomisijos pirmirLinko
rengia Komisijos sekretorius. Komisijos sekretoriaus pareigas
dybes administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybes

ipedos miesto savivaldybes administracij a.


