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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 

ĮSTATYMAS  

 

2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007 

Vilnius 

 

6 straipsnis. Pajamų mokesčio tarifai 
1. Pajamų mokesčio tarifas yra 15 procentų, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. 

2. Pajamų mokesčio 5 procentų tarifas taikomas ne individualios veiklos pajamoms, 

gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas. 

3. Už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant 

verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. 

Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita taikyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už 

pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, lengvatas. 

4. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45 000 eurų per mokestinį 

laikotarpį neviršijančios individualios veiklos pajamos (kai vykdoma kelių rūšių veikla, pajamos 

sudedamos). 45 000 eurų sumą per mokestinį laikotarpį viršijančios individualios veiklos pajamos 

apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą. Už mokestinį 

laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai 

mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo individualios veiklos pajamos viršijo 45 000 eurų sumą, 

įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą. 

5. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45 000 eurų per mokestinį 

laikotarpį neviršijančios nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos (kai nuomojami keli 

tokie daiktai, pajamos sudedamos). 45 000 eurų sumą per mokestinį laikotarpį viršijančios 

nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalyje 

nustatytą pajamų mokesčio tarifą. Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio 

pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo 

nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalyje 

nustatytą pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio 

sumą.  
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. IX-1708, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 75-3474 (2003-07-30) 

Nr. IX-1913, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5585 (2003-12-30) 

Nr. IX-2202, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 73-2535 (2004-04-30) 

Nr. X-235, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 76-2743 (2005-06-18) 

Nr. X-329, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3293 (2005-07-21) 

Nr. X-450, 2005-12-15, Žin., 2005, Nr. 153-5634 (2005-12-31) 
Nr. X-746, 2006-07-04, Žin., 2006, Nr. 82-3249 (2006-07-27) 
Nr. X-1424, 2008-01-18, Žin., 2008, Nr. 15-510 (2008-02-05) 
Nr. X-1485, 2008-04-10, Žin., 2008, Nr. 47-1750 (2008-04-24) 

Nr. XI-111, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6033 (2008-12-30) 

Nr. XI-706, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1931 (2010-04-10) 

Nr. XI-1152, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7410 (2010-12-11) 

Nr. XI-1154, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7412 (2010-12-11) 

Nr. XI-2166, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4340 (2012-07-14) 

Nr. XII-427, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 75-3756 (2013-07-13) 

Nr. XII-431, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 75-3759 (2013-07-13) 

Nr. XII-663, 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 140-7047 (2013-12-30) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-841, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20568 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C677663D2202
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http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=313956&b=
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VIETOS SAVIVALDOS 

ĮSTATYMAS 

 

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

Vilnius 

 

16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija 

1. Savivaldybės tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji. 

2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: 

1) reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės 

bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą 

bendruomenės interesais; 

2) mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas; 

3) mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero 

teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio 

nustatymas įstatymų nustatyta tvarka; 

4) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
5) sprendimo dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir savivaldybės tarybos 

kolegijos sudarymas mero teikimu; 

6) savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių 

ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas; 

7) Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos 

programos tvirtinimas; 

8) pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymas, sprendimų dėl 

savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos steigimas savivaldybės kontrolieriaus teikimu, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) metinės ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl 

jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) nuostatų tvirtinimas; 

9) savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pareigybių) steigimo priėmimas; sprendimų dėl šiame įstatyme 

nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo savivaldybės administracijos 

direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos), savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos 

direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;  

10) savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, 

didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus 

savivaldybės administracijoje nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu; 

11) sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių 

skaičiaus nustatymo bei savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus 

nustatymo priėmimas mero siūlymu; 

12) sprendimo išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo 

administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar 

šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D0CD0966D67F
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=327811&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=397297&p_query=&p_tr2=
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teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo 

užmokesčio dydžio; 

13) sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų 

seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų 

teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas; 

14) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto 

sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės 

biudžeto tikslinimas; 

16) sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos 

priėmimas; 

17) sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių 

lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas, reglamento 

nustatyta tvarka įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-677, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16708 

 
18) sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės 

biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų 

rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam 

nebuvo numatyta; 

19) mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų 

vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta 

tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas; 

20) pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių 

veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas reglamento nustatyta tvarka; 

21) biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių 

bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, 

reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų 

vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, 

reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – 

nuostatų tvirtinimas;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
22) sprendimų dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, 

reorganizavimo, likvidavimo priėmimas; 

23) sprendimų dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo priėmimas; 

24) sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar 

savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas; 

25) savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas; šiame apraše turi 

būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo; 

26) sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra 

nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose; 

27) sprendimų dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas; 

28) sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios 

paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas 

savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal 

Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą; 
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-1932, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11214 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e3c43780b7f411e7afb78266242a6adf
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=21b600d0263b11e5bf92d6af3f6a2e8b
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29) įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą, sprendimų dėl viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės 

kontrolieriaus išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, 

jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo 

tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-443, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10804 

 
30) sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl 

pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas 

priėmimas; 

31) sprendimų dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto 

suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas; 

32) savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų 

nustatyta tvarka; 

33) savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, 

savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas; 

34) sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir 

jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas 

Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus 

kriterijus; 

35) savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentuose, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo 

žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių 

oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie 

įgyvendinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose 

būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo 

prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir 

tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo 

administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra; 
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2342, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13909 

 
36) taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas; 

37) kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais 

nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) 

įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
38) sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos 

socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos 

nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės 

biudžeto tvarkos nustatymas; 

39) biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
40) savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) 

plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas; 

41) strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas; 

42) sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių 

savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas; 

43) savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir 

įgaliojimų jiems suteikimas reglamento nustatyta tvarka; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=652c3a305b2e11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0c683f8021b311e6ad34b874fec21bdb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
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44) vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas; 

45) siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų 

savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti 

savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą; 

46) neteko galios. 
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-443, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10804 

 
3. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija; 

1) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
2) biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
3) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
4) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta 

viešosios įstaigos įstatuose;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
5) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
6) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
7) sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų 

lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
8) savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, 

išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 

9) juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų 

vykdymas; 

10) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
11) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
12) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
13) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
14) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį. 
4. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių 

įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės 

tarybai.  

5. Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas 

ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios 

funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras. 

6. Išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali 

perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=652c3a305b2e11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
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7. Konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento 

nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama 

(steigiamos). Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) 

įvykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytų ir savivaldybės tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus 

vykdo savivaldybės taryba. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. X-1830, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5379 (2008-11-29) 

Nr. XI-300, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3165 (2009-06-30) 

Nr. XI-620, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7206 (2009-12-31) 

Nr. XI-682, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1177 (2010-03-02) 

Nr. XI-770, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 51-2480 (2010-05-04) 

Nr. XI-971, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4525 (2010-07-20) 

Nr. XI-1327, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2504 (2011-05-03) 

Nr. XI-2387, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 136-6958 (2012-11-24) 

Nr. XII-409, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3826 (2013-07-16) 

Nr. XII-460, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3981 (2013-07-23) 

Nr. XII-967, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10138 

 

17 straipsnis. Savivaldybės tarybos kolegija 

1. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių gali sudaryti savivaldybės tarybos 

kolegiją (toliau – kolegija). 

2. Kolegijos narių skaičius, darbo tvarka, posėdžių organizavimo tvarka nustatyta reglamente. 

3. Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas. 

4. Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus: 

1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus 

savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo; 

2) svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo; 

3) numato savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais); 

4) svarsto klausimus dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų 

skaičiaus nustatymo. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-460, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3981 (2013-07-23) 

Nr. XII-967, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10138 

 

18 straipsnis. Nuostatos dėl teisės aktų sustabdymo, panaikinimo, apskundimo 

1. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati 

savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali 

sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius 

ar kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos 

pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus 

teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybės administracijos direktorius.  

2. Bet kuri šio straipsnio 1 dalyje nurodyta savivaldybės institucija, panaikinusi kito savivaldybės 

viešojo administravimo subjekto norminį administracinį teisės aktą, prireikus perduoda klausimą iš naujo 

nagrinėti tam pačiam administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arba pati jį išnagrinėja ir priima 

tuo klausimu norminį administracinį teisės aktą, arba pripažįsta, kad tokio akto priimti nereikia. 

3. Savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimti 

administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui.  

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=331624&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=347278&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=362025&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=365492&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=370485&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=377644&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=397375&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=437029&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453034&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453392&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=477145&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453392&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=477145&b=


Šaltinis: VMI, 2018-04-25

5 793 2 299 460 799 115 339 6 564 979 395 697 40 285

Veiklos 

rūšies 

kodas

Veiklos rūšies pavadinimas Veiklos 

grupė

Gyventojų 

skaičius

Gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius

Mokėtina 

suma 

(Eur)

Lengvatų 

suma 

(Eur)

Gyventojų 

skaičius

Gyventojų 

su 

lengvato

mis 

skaičius

Mokėtina 

suma (Eur)

Lengvatų 

suma 

(Eur)

2 Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miškepaslaugos 7 3 125 45 3 0 174 0

3 Prekyba tik ne maisto produktais prekyba 987 368 69605 14280 1051 217 71493 8834

4 Prekyba prekyba 400 141 33216 5660 359 86 31221 3740

6 Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuomapaslaugos 37 18 1196 271 31 3 1202 259

7 Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) paslaugos 4 2 150 0 3 0 190 0

8 Batų valymas paslaugos 2 0 10 0 1 0 0 0

9 Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos paslaugos

10 Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas paslaugos 9 5 479 94 10 2 777 148

12 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas paslaugos

13 Gatavų tekstilės gaminių gamyba gamyba 17 5 686 75 22 1 821 9

14 Drabužių siuvimas, taisymas paslaugos 112 35 11473 2001 103 22 11193 1215

15 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymaspaslaugos 5 3 27 5 2 0 24 0

16 Avalynės taisymas paslaugos 29 4 4545 299 31 6 4242 401

17 Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontaspaslaugos 32 7 4086 462 38 4 3963 435

18 Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)gamyba 113 53 6819 1571 98 24 7726 1082

19 Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba gamyba 7 3 155 16 11 1 214 4

20 Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenysepaslaugos 13 4 1403 355 14 1 1376 25

21 Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimaspaslaugos 34 10 3226 686 38 3 3978 190

22 Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontaspaslaugos 1 0 0 0

23 Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas paslaugos 5 3 185 133 4 1 113 101

24 Elektrinių buities reikmenų taisymas paslaugos 21 8 2629 705 20 1 2037 66

25 Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba gamyba 41 15 4562 776 46 10 4750 882

26 Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas paslaugos 1 0 0 0

27 Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba gamyba 1 1 0 0 2 0 0 0

29 Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą) paslaugos 110 48 4065 1484 137 21 5070 725

30 Knygų įrišimas, apdaila paslaugos 14 9 72 72 17 3 1 0

31 Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla paslaugos 1019 327 88993 14467 912 170 81834 7740

32 Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą) paslaugos 89 43 2424 443 86 10 2253 114

2017 metų duomenys

Klaipėdos mieste išduotų verslo liudijimų skaičius, suteiktos lengvatos (2016-2017 m. suvestinė)

Suma:

2016 metų duomenys



33 Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuomapaslaugos 32 18 777 216 33 9 1105 159

34 Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)paslaugos 42 15 1959 530 46 15 2165 462

35 Įrankių galandimas paslaugos 2 1 36 12 4 0 53 0

36 Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas paslaugos 4 1 92 15 5 1 135 36

37 Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos paslaugos 5 2 18 18 3 0 1 0

38 Krosnių, kaminų ir židinių valymas paslaugos

39 Meno kūrinių restauravimas paslaugos 1 0 0 0 5 0 0 0

40 Stiklo išpjovimas paslaugos 1 0 5 0 1 0 5 0

41 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas paslaugos 17 5 3546 664 19 6 2966 595

42 Dviračių remontas paslaugos 7 6 136 79 9 3 172 73

43 Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas paslaugos 37 26 4727 2471 32 6 4312 599

44 Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamybagamyba 4 3 102 73 5 3 25 38

45 Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba paslaugos 3 0 15 0 2 0 9 0

46 Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamybagamyba 17 10 477 145 24 5 485 122

47 Avalynės gamyba gamyba 1 1 14 14 2 1 17 11

48 Baldų gamyba gamyba 38 12 4416 712 35 3 5744 374

50 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas paslaugos 224 64 27438 3471 209 18 29300 1541

51 Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)paslaugos 542 355 84960 44970 1187 100 12832 2536

52 Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas paslaugos

53 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba paslaugos 3 1 0 0 2 0 0 0

54 Grūdų malimas paslaugos

55 Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontaspaslaugos 26 12 2845 528 29 2 1904 23

56 Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą) paslaugos 61 20 2025 410 54 6 1954 100

62 Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas paslaugos 15 5 2713 546 27 6 3506 336

63 Dirbtinės bižuterijos gamyba gamyba 21 15 682 478 25 5 786 336

64 Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)paslaugos 24 9 807 125 33 2 992 32

65 Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontaspaslaugos 34 13 1696 139 36 4 1948 19

67 Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba gamyba 94 29 6130 337 116 12 6399 217

68 Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)paslaugos 1 1 2 2 1 0 10 0

69 Dovanų pakavimas paslaugos 2 0 1 0 7 0 1 0

71 Muzikos instrumentų taisymas paslaugos 7 6 110 103 7 1 234 7

73 Vonių restauravimas paslaugos 2 1 198 39 2 0 379 0

74 Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas paslaugos 5 1 75 0 6 1 5 5

75 Naminių gyvūnėlių kirpimas paslaugos 7 2 763 45 8 0 638 0

76 Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamybagamyba 1 0 0 0

77 Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)paslaugos 95 51 7849 2836 109 10 10133 695

78 Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas gamyba 12 5 168 58 6 0 91 0

79 Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma paslaugos 2 0 1 0

80 Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas paslaugos

81 Diskotekos vedėjo veikla paslaugos 125 58 2308 669 131 17 3541 250

82 Turistų gidų veikla paslaugos 60 26 1988 627 68 8 3144 201



84 Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontaspaslaugos 1 0 0 0 1 0 0 0

85 Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)paslaugos

86 Miško daigynų veikla gamyba 1 0 29 0

88 Medalių, medalionų gamyba gamyba 1 0 0 0

89 Medvilninių ir lininių audinių audimas gamyba 2 0 0 0 6 0 0 0

90 Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla paslaugos 3 2 0 0 4 0 1 0

91 Astrologijos veikla paslaugos 16 7 1756 626 11 4 1027 305

92 Laiptinių valymas paslaugos 14 6 0 0 18 2 0 0

93 Valčių nuoma paslaugos 3 1 177 8

94 Dviračių nuoma paslaugos 5 5 148 151 3 3 143 164

95 Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma paslaugos 2 1 335 144 4 1 355 55

96 Langų valymas paslaugos 7 3 72 9 5 1 20 3

98 Gelbėtojų veikla paslaugos

99 Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla paslaugos 28 7 531 55 34 6 469 97

100 Kalvių (arklių kaustytojų) veikla paslaugos 1 0 18 0

101 Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai paslaugos 407 113 30167 4034 457 40 31472 2167

102 Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)paslaugos 227 64 15344 2766 220 25 14721 858

103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla paslaugos 310 162 7925 2227 380 58 11557 1440

104 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)paslaugos 67 32 4160 976 65 8 4976 457

105 Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas paslaugos 19 7 928 111 24 1 1312 2



Šaltinis: VMI, 2018-04-25

2 244 106 435 115 340 949 30 617 40 285

Lengvatos pavadinimas Gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius

Mokėtina 

suma (Eur)

Lengvatų 

suma (Eur)

Gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius

Mokėtina 

suma (Eur)

Lengvatų suma 

(Eur)

Gyventojas, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.                         

Bedarbis, įregistruotas darbo biržoje.                         

Tėvas (motina, įtėvis, įmotė), auginantis tris ir daugiau 

vaikų (įvaikių) iki 18 metų ir (arba) vyresnių, jeigu jie: 

mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, įgyja pirminį 

profesinį mokymą ir (arba) studijuoja nuolatine studijų 

forma ar dieninėse studijose. 110 5835 6419 133 4584 5024

Tėvas (motina, įtėvis, įmotė) vienas auginantis vaiką 

(įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis: mokosi 

bendrojo ugdymo mokykloje, įgyja pirminį profesinį 

mokymą ir (arba) studijuoja nuolatine studijų forma ar 

dieninėse studijose. 178 5705 8271 160 5590 7141

Tėvas (motina, įtėvis, įmotė) auginantis neįgalų vaiką 

(įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), 

kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos 

poreikis. 53 1398 3953 64 1720 4223

Mokinys arba studentas, kuris: mokosi bendrojo 

ugdymo mokykloje, įgyja pirminį profesinį mokymą ir 

(arba) studijuoja nuolatine studijų forma ar dieninėse 

studijose. 158 1534 2607 183 -49 6003

Asmuo, turintis tradicinio amatininko statusą, kai 

įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui. 1 58 57 1 98 93

Dirbantis (tarnaujantis) asmuo, individualios įmonės 

savininkas arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, 

gaunantis su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 

santykiais susijusių pajamų. 1392 70075 73152

2017 metų duomenys

Klaipėdos mieste išduotų verslo liudijimų lengvatos (2016-2017 m. suvestinė)

Šaltinis: VMI, 2018-04-25

Suma:

2016 metų duomenys



Neįgalus asmuo, kuriam nustatytas: 0 - 25 procentų 

darbingumo lygis (nedarbingas asmuo), sunkus 

neįgalumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, 

kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos 

amžiaus. 22 868 2154 33 906 2102

Neįgalus asmuo, kuriam nustatytas: 30 - 40 procentų 

darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo), vidutinis 

neįgalumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių 

lygis, kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos 

amžiaus. 235 14163 14588 245 10534 11359

Neįgalus asmuo, kuriam nustatytas: 45 - 55 procentų 

darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo), lengvas 

neįgalumo lygis arba nedidelių specialiųjų poreikių 

lygis, kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos 

amžiaus. 95 6799 4139 130 7234 4340


