
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatyrnas Tinklio puslapis 1 i5 2

Suvestini redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30

fstatymas paskelbras: Ztn. tggl, Nr. 55-1049. i. k.0941010$TA000l-533

NauJa istatymo redakcijo nuo 2008-10-01:

Nr. X-t722.2008-09-15, zin., ZOO|, Nr. I l3-4290 (2005-10-0t), atitqt{;iilfrqs skelbtas: zin.,2011, Nr.45

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

1994 m.liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. fstatymo tikslas
Sio lstatymo tikslas - skatinti ir pletoti vietos savivald4 kaip demokratines valstybes raidos

pagrind4.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
t. Sis lstatymas nustato savivaldybiq institucijq sudarymo ir veiklos tvark4 igyvendinant Lietuvos

Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibreZia

vietos savivaldos principus, savivaldybiq institucijas ir jq kompetencij4, funkcijas, savivaldybes tarybos

nario status4, savivaldybiq tikines ir finansines veiklos pagrindus.

2. Sio istatymo nuostatos suderintos su Europos Sqjungos teises aktais, nurodytais Sio istatymo
priede.

3 straipsnis. Pagrindin6s Sio istatymo s4vokos

1. Savivaldyb6 - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio

bendruomend turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, igyvendinam4 per to valstybes teritorijos

administracinio vieneto nuolatiniq gyventojq i5rinktq savivaldybes taryb4, kuri sudaro jai atskaitingas

vykdomqj4 ir kitas savivaldybes institucijas ir istaigas istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

(toliau - Vyriausybe) ir savivaldybes tarybos sprendimams tiesiogiai igyvendinti. Savivaldybe yra vie5asis

juridinis asmuo.

2. Vietos savivalda - istatymo nustatlrto valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq

gyventojq bendruomenes, kuri turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, savitvarka ir savaveiksmi5kumas

pagal Konstitucijos ir i statym q apibrdltq kompetencij 4.

3. Savivaldybds institucijos - uZ savivaldos teises igyvendinim4 savivaldybes bendruomends

interesais atsakingos institucijos :

l) savivaldybes atstovaujamoji institucija - savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir vie5ojo

administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimq
jstatymo (toliau - Savivaldybiq tarybq rinkimq istatymas) nustatyta tvarka vienmandateje rinkimq
apygardoje tiesiogiai i5rinktas savivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras (toliau - meras). Meras yra

savivaldybes vadovas, vykdantis Siame ir kituose istatymuose nustatytus igaliojimus;
2) savivaldybes vykdomoji institucija (vykdomosios institucrjos) - savivaldybes administracijos

direktorius, savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai 5i (Sios) pareigybe

(pareigybes) steigiama (steigiamos) ir kai Siai (Sioms) pareigybei (pareigybems) suteikiami vykdomosios

institucijos igaliojimai), turintys vie5ojo administravimo teises ir pareigas;

4. Savivaldyb6s kontrolierius (savivaldyb6s kontrolds ir audito tarnyba) - subjektas,

priZilrintis, ar teisetai, efektyviai, ekonomi5kai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybes turtas
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l6 straipsnis. Savivaldybds tarybos kompetencija
1. Savivaldybes tarybos kompetencija yra i5imtine ir paprastoji.

2. ISimtine savivaldybes tarybos kompetencija:

1) reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitq klausimq, turi b[ti numatytos pagrindines

bendravimo su gyventojais formos ir biidai, uZtikrinantys vietos savivaldos principq ir teises lgyvendinim4
bendruomenes interesais;

2) mero atleidimas i5 pareigq prie5 terminQ, mero darbo uZmokesdio nustatymas;

3) mero pavaduotojq skaidiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojq) skyrimas mero

teikimu ir atleidimas i5 pareigq prie5 termin4, mero pavaduotojo (pavaduotojq) darbo uZmokesdio

nustatymas istatymq nustatyta tvarka;
4) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai isrinktos savivaldybiq tarybos susirinko ipirmqii

posedi;

5) sprendimo del savivaldybes tarybos kolegijos sudarymo priemimas ir savivaldybes tarybos

kolegijos sudarymas mero teikimu;
6) savivaldybes tarybos komitetq, komisijq, kitq savivaldybes darbui organizuoti reikalingq dariniq

ir istatymuose numatytq kitq komisijq sudarymas ir jq nuostatq tvirtinimas;
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18 straipsnis. Nuostatos ddl teis6s aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
l. Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybes taryba.

Kiq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal
kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorius ar kiti savivaldybes viesojo
administravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybes
administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teises aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats
arba savivaldybes administracij os direktorius.

2. Bet kuri Sio straipsnio 1 dalyje nurodyta savivaldybes institucija, panaikinusi kito savivaldybes vieSojo
administravimo subjekto normini administraciniteises aktq, prireikus perduoda klausimq i5 naujo nagrineti tam padiam
administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arba pati ji i5nagrineja ir priima tuo klausimu normini
administracini teises aktq, arba pripaZista, kad tokio akto priimti nereikia.

3. Savivaldybiq institucijq ir kiq savivaldyb6s vie5ojo administravimo subjekq priimti administraciniai teises
aktai gali blti skundZiami teismui
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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2014 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T2-3 (keistas
2015-05-28 sprendimu Nr. T2-
I 1 8, 201 5-09-24 sprendimu
Nr. T2-220)

Snuuos rARYBos NUosrATAr

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sie nuostatai reglamentuoja prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau -
Savivaldybes taryba) veikiandios Seimos tarybos funkcijas, teises ir darbo organizavimq.

2. Seimos taryba prie Savivaldybes tarybos visuomeniniais pagrindaii veikiantis
patariamasis kolegialus organas.

3. Seimos tarybos sudeti ir nuostatus tvirtina Savivaldybes taryba.
4. Seimos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Savivaldybes tarybos
sprendimais, kitais teises aktais bei Siais nuostatais.

5. Vykdydama savo veikl4 Seimos taryba bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybes
institucijomis ir istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis, kurios dirba su Seimomis ar joms
atstovauja.

II. SEIMOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

6. Seimos tarybos tikslas - padeti igyvendinti savivaldybes funkcijas, kuriant Seimai palankiE
aplink4 savivaldybeje, ir stiprinti bendradarbiavim4 tarp savivaldybes institucijq ar istaigq ir
nevyriausybiniq organizacijtl, dirbandiq su Seimomis ar joms atstovaujandiq.

7. Siekdama igyvendinti savo veiklos tiksl4, Seimos taryba vykdo Sias funkcijas:
7.1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybes teises aktq, turindiq itakos Seimq padediai

savivaldybeje, rengim4 ir igyvendinim4;
7.2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

administracijai si[lymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su Seimai palankios aplinkos
savivaldybeje ktirimu, nustatymo ir Seimoms aktualiq klausimq sprendimo, taip pat ir del:

7.2.1. paslaugq ir infrastruktiiros Seimai, ne5diosioms, vaikams (iskaitant viesqji transport4,
Zaidimq aik5teles kiemuose, vaikq prieZitros kambarius darbovietese ir pan.) savivaldybeje pletros;

7.2.2. teigiamo visuomenes poZilrio i Seimq stiprinimo;
7 .2.3.Seimos geroves ir materialaus saugumo uZtikrinimo;
7 .2.4. s4lygq igyvendinti Seimos prokreacing funkcij4 gerinimo;
7.2.5. kitq Seimoms aktualiq klausimq;
7.3. teikia savivaldybes institucijoms ir istaigoms siulymus del veiksmq, kuriant Seimai

palanki4 aplinkq savivaldybej e, igyvendinimo tobulinimo;
7.4.kartqper metus informuoja Savivaldybes taryb4 apie savo veikl4;
7.5. informuoja visuomeng apie Seimos tarybos tikslus ir veikl4;
7.6. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas.

III. SEIMOS TARYBOS TEISES

8" Seimos taryba turi teisg:
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8.1. dalyvauti Savivaldybes tarybos, Savivaldybes administracijos struktlriniq padaliniq
posedZiuose, kuriuose svarstomi su Seima susijg klausimai;

8.2. gauti i5 valstybes ir Savivaldybes administracijos padaliniq, skyriq, kitq istaigq bei
organizacijq informacijq bei dokumentus, kuriq reikia Seimos tarybos veiklai;

8.3. dalyvauti stebetojo teise Savivaldybes tarybos, komitetq ir komisijq posedZiuose;
8,4. kviesti i savo posedZius valstybes ir savivaldybes institucijq ir istaigq, nevyriausybiniq

organizacijq bei kitq istaigq atstovus, nepriklausomus ekspertus;
8. 5. organizuoti diskusij as Seimoms aktualiais klausimais savivaldybej e.

IV. SEIMOS TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Seimos tarybq i5 14 nariq 4 metq laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip Savivaldybes tarybos
kadencijai, tvirtina Savivaldybes taryba. Seimos taryba sudaroma pariteto principu: puse nariq
atstovauja savivaldybes institucijoms ir istaigoms, kita puse - nevyriausybinems organizacijoms,
dirbandioms su Seimomis ar joms atstovaujandioms.

10. { Seimos taryb4 siulo:
10.1. 7 atstovus - nevyriausybines organizacijos;
10.2.1atstovQ - Savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyrius;
10.3. 1 atstov4 - Klaipedos psichologine pedagogine tarnyba;
10.4. po I atstov4 - Savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq, Kulturos, Svietimo

ir sporto, Miesto [kio ir aplinkosaugos, Finansq ir ekonomikos ir Miesto pletros ir strateginio
planavimo komitetai.

I L Savivaldybes interneto tinklalapyje ir Klaipedos dienra5diuose viesai paskelbus atrank4 i
Seimos tarybos narius, atranka organizuojama tokia tvarka:

11.1. nevyriausybines organizacijos, dirbandios su Seimomis, padios organizuojasi atstovq
atrank4. Atrankai organizuoti, i5 anksto suderinus, Savivaldybes administracija suteikia patalpas;

1I.2.10.2 ir 10.3 papunkdiuose numatytq istaigq vadovai deleguoja atstovus;
I1.3. 10.4 papunktyje numatyti komitetai deleguoja atstovus.
12. Apie deleguojamus asmenis, nevir5ijant nustatytq kvotq, ra5tu informuojamas

Savivaldybes administracijos direktorius.
13. Seimos taryba:
13.1. per pirmeii savo posedi i5 nariq renka kandidat4 ipirmininkus. Seimos tarybos

pirmininko kandidattir4 teikia savivaldybes merui. Mero teikimu Seimos tarybos pirminink4 tvirtina
Savivaldybes taryba;

13.2. Savivaldybes tarybai patvirtinus Seimos tarybos pirminink4 i5 nariq renka pirmininko
pavaduotoj4. Pirmininku i5rinkus patvirtinus savivaldybes institucijos ar istaigos atstovE,
pavaduotoju turi b[ti i5rinktas nevyriausybines organizacijos atstovas ir atvirk5diai.

14. Seimos tarybos nario igaliojimai nutruksta, jeigu:
14.1. Seimos tarybos narys atsistatydina savo noru;
14.2. nfirnksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje ar

istaigoje;
14.3. jis atSaukiamas ji delegavusios institucijos iniciatyva.
15. Seimos taryba dirba pagal kasmet sudarom4 ir tvirtinam4 (protokoliniu sprendimu)

veiksmq plan4.
16. Seimos tarybos posedZius inicijuoja ir veda Seimos tarybos pirmininkas, jo nesant -

pavaduotojas. Inicijuoti posedi gali ir 1/3 Seimos tarybos nariq.
17. Kiekvienas Seimos tarybos narys turi teisg sifllyti klausimus posedZiui, i5 anksto

informavgs apie tai pirminink4.
18. Seimos tarybos posedZius organizuoja ir protokoluoja Savivaldybes administracijos

specialistas Savivaldybes administracijos direktoriaus pavedimu, Savivaldybes administracija
suteikia patalpas.

19. Seimos taryba renkasi ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti, esant bltinybei - dainiau.
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20. Seimos tarybos posedZiai yra teiseti, kai juose dalyvauja daugiau kaip puse Seimos
tarybos nariq.

21. Seimos tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg i5reik5ti savo nuomong,
t. y. balsuoti elektroniniu pa5tu. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip puse nariq.
Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

22. Seimos tarybos sprendimai yra vie5i, informacija skelbiama Klaipedos miesto
savivaldybes interneto tinklalapyj e.

23. Seimos tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobiidZio.



KLATPEDoS MTESTo Srnnos TARyBos

posnnZro pRoroKot,As

'lo/d-//-/( Nl 7frfrt- t't

Pos0dis ivyko 2018-01-16, posedZio pradi.ia 16.00 val.
Po sedZiui pirmininkauj antis Indre ple Styte-B[tiene.
PosedZio seketorius Edita Kudinskiene.

Dalyvavo: dalyviq s4ra5as pridedamas.

DARBOTVARKE:
1. Del Klaipedos Seimos tarybos pirmininko rinkimq.

l. SVARSTYTA. pirmininkaujandio asmens posedZiui rinkimas.
Jfko pimrasis naujai 2017 m.lapkridio 23 d,, tarybos sprendimu Nr. T2-289 patvirtintos

Klaipedos miesto $eimos.tarybos (toliau - Seirnos taryba) posedis. Pagal Seimos tarybos nuostatus
turi bEti i$renkamas is Seimos rarybos nariq kandidatas ipi.-ininkur.

A. Zar ambiene s iE le po s edZiui pirmininkauti Indrei Ple Styrei-B Etienei.
I' Plestyte'B[tiene siEle pradeti pirmininko rinkimo pro.rdur4. S.i*o, tarybos pirmininko

kandidatlra teikiama savivaldybes mirui. Mero teiki.u S.i-or'turyU"r pi..inink4 tvirtina
Klaipedos miesto savivaldybes taryba.

U. Petraitiene siille kiekvienam Seimos tarybos nariui prisistatyti.
Visi Seimos nariai prisistate.
I' Plestyte-u-ll:-r: 

P9..pnti:tutymo 
rekomendavo tarybos nariams siiilyri kandidatus ipirmininkus. Ne vienas narys b[ti Seimos tarybos kandidatu ipirmininkus nepasisiule.

A. Zu ambiene si[le i pirmininkus Indres P I eStytes -Bitirn.r kandidatir4.L Plestyte'BDtiene teige sutinkanti buti kandidate ! pirmininkus, Ji teige, kad b6tinasuaktyvinti Seimos tarybos veiki4 ir skatino visus narius biiti aktyviais.
Klaipedos miesto Seimos tarybos pirmininko rinkimai i"yko atviru balsavimu. Komisijosnariai vienbalsiai balsavo uZ Indrg pie5tytg-BUtieng.
A' Zarutrbiene sille ateityje analizuoti Seimos taryboje klausimus del vaikq uzimtumo, vaikqZaidimo aik5teliq, nuolaidq sistemos vaikams.
NUTARTA:
1' vienbalsiai bendru susitarimu_ kandidate i Seimos tarybos pirmininkus i5rinkti VSIKlaipedos veikliq mamq klubo prezidentg Indrg plestyti-nuti.r,g.

PosedZiui pirm ininkauj anti

PosedZio sekretorius

ft.-brrdre pl e s tyte- B riti ene

Edita Kudinskiene



Srrvros TARyBA
2018-01-15
16:00 val.

Eit.

Nr.
Vardas Pavard6 ParaSas

1. Alina Andronova zry-
2. Graiina Auryliene

3. Jurgita Choromanskyte k*
4, Tatjana Fedotova

,

5. Asta Glioiiene *z^/')-'>.-:
6. Virginija J urgelevidie ne 1)
7, Jurgita Kulevidiene ( WZ\}8. Tomas MeSkinis q ryry-T
9. Ulijana Petraitiend

10. tnore rtesryle - buttene /{ea11. lgl_las )qryga i4
12. Viadeslav Titov

.t ./
13. Tatjana Vasidkina

Nry{/,,t4. Ausra zaramotene AT?*vtr-



KLAIPBDOSMIESTOSAVIVALDYI}ESTARYBA

SPRENDIMAS

oBl SBltvtos ra[vnos ptnuININKo SKYRIM0

2015 m. sPalio 29 d' Nr' T2-267
Klaipeda

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo r6 st,aipsnio 2 dalies

6 punktu ir vykdydama S.i*o, turyUoi nro'iotq,,put'irtinttl rctuipeaot-llli:-tl:.:*ivaldybes tarybos

20r4 m. sausio 30 d. spre.dimu Nr. T2-;",:;;is;i;r;t tarybos nuostatq patvirti'imo", 13 punktq'

Klaipedos miesto saviualdybes taryba r1 u s p r e n d 2 i a:

L Skirti Seinros tarybos pirmininke Kristinq PaulikE, asociacijos vakarq Lietuvos tevtl

fonrmopirm:'il?,-fr 
sprer.rdim4 Klaipeclos miesro savivaldybes interneto svetai'eje.

Vytautas Grubliauskas
Savivaldybcs llleras


