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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VTETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

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

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. Iststymo tikshs
Sio istatymo tiksls - skatinti ir plOtoti vietos uvivaldq kaip demokatin6s vatstybds raidos pagrindq.

2 straipsnis. Iststymo paskirtis
t. Sis istatymas nustato svivaldybirl institucijq sudarymo ir veiklos wukq igyrendinmt Lietuvos Respubtikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos

fi nmsinds veiklos pagrindus.
2. Sio istatymo nuostatos suderintos su Euopos S{iungos teises aktais, nuodytais sio istat}mo priede.

3 strsipsnfu. Pagrindin& 5io Ftatymo sqvokos
l. Savivaldyb{ - istatymo nustaq/ts valstybes tqitorijos administracinis vienetu, kuio bendruomad turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos tois?, igyvendinm4 p€r to

istatymms, Lietuvos Rcspubtikos VyriausybCs (toliau - Vyriausybe) ir svivaldybes trybos sprmdimms tiosiogiai igyvendinti. Savivaldybe yra vieiasis juidinis asmuo.

savitvdka ir savaveiksmiSkums pagal Konstitucijos ir istatymq apihCZtq kompetmcij4.
3. Savivaldybds institucijos - ui savivaldos teisos igyrendinimq savivaldybds bendruomenes intuesais atsakingos instituoijos:
l) savivaldybds atstovaujmoji institucija - savivaldybes taryba, turinti vietos valdtios ir vieSojo administrayimo teises ir preiga, kuiai vadovauja Lietvos Respublikos

narys - savivaldybes merff (toliau - meras). Meru ya savivaldybds vadovm, rykdantis Sime ir kituose istatymuos nustatytus igaliojimus;
2) savivaldybes rykdomoji institcija (\ykdomosios institucijos) - savivaldybds administracijos direktorius, savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas

vie5ojo administravimo teises ir paeigs;
4. Savivaldyb0s kontrol0s ir oudito tsmyba - subjektas, priii[rintis, il teisdtai, efektyriai, ekonomilkai ir rezultatyviai valdomu ir naudojmm savivaldybds turtas bei

patikCjimo teis€ valdoms valstybes tuias, kaip vykdoms mvivaldybds biudZetm ir naudojmi kiti piniginiai istekliai.
Slrai pst i o do li e s pakei ti mqi :
Nr. XI_|L.!6.3.1, 20 l8-l 1-t 5, puklbta TAR 2018-l l-23, i. k. 2018-18921

savivaldybds adminisnavimo subjektuose u kituoso savivaldybes vie5uosiuosejuridiniuore menyse, pavaldus ir atskaitingm mvivaldyb€s adminishacijos direktoriui.
6. Savivaldyb6t valdoma imonG - savivaldybes imon6, veikimti pagal Lietuvos Respublikos valstyb6s ir savivaldybds imoniq istatymX taip pat akcine ben&ovd ir uZduoji

akcind bandrovd, kuriq vienai r kelioms savivaldyb€ms nuosa\ybes teise priklauwdios akcijos suteikia daugiau kaip l/2 balsq visuotinime akcininkq susirinkime.
St ru i psn i o do I i e s pqke i t i mqi :
Nr. XIil-l 163. 2018-05- 17, Nskelbta TAR 20 l8-05-29, i. k. 201848637

7. Savivaldyb€s sdministravimo subj€kt8i - mvivaldybes institucijos ir istaigos, kiti subjektai, trintys teises aktq suteikts igaliojimus, atliekantys jiems pavestas
administravimo funkcijas ir atsakingi uZ Siq funkoijq igyvendinim4.

8. Savivaldybiq funkcijos - Konstitucijos nustatytos, Sio ir kitq istatymq savivaldybems priskirtos vietos yaldiios, vis5ojo administravimo ir vieSdq paslaugq teikimo
fukcijos.

9. ISimtin6 savivaldyb6s tarybos kompetencija - Konstitucijos ir istatymq nustatt^a komp6tmcij4 kuios negali perimti, kistis i jA igyvmdinti jokia kita savivaldybds
institucija. Savivaldybds taryba negali atsisakyti mvo isimtinCs kompetencijos ar perduoti jq kitoms mvivaldybes institucuoms.

10. Paprutoji savivaldybts trrybos kompetencija - istatymq nustatyta kompetencija, kuri4 svivaldybes tarybs igyvendina pati arba gali perduoti savivaldybes
lykdomajai institucijai (institucijoms) savivaldybds tarybos nustatyta tvarka.

ttryba ir kitais vielojo administravimo funkcijr atliekandiais savivaldybds subjektais.
12. Gyvenamositr vietov6s bendruomend - mvivaldyb€s gyvenmosios vietovds (os dalies uba keliq gyvenmqjq viotoviq) gywotojai, susieti bendrais gylenimo

veikla p€r savo atstovus, bmdruommines orgmiacijos ir kt.).
13. Bendruomenina orglnizrcija - amciacij4 kurios steigejai ir nriai yra gyvenmosios vietoves bendruomm€s (os dalies arba keliq gyvenmdq vietoviq) gyryentojai

Cq atstovai) ir kurios pmkirtis - per iniciatyvs isryendinti vieiuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimlnystdje.
[4. Senifinaitis - gyvenmosios vietovds u jos dalies bendruommCs iSrinktas atstov6, turintis sio istatymo nustatytm teiss ir pueigm.
t5. Sueiga - sniEnaidiq susirinkimas, kurime sprmd.Ziami Sio istatymo nustatyti klauimai.
16. Savivaldyb0s tarfbos nsrirl frakcije - ne maiiau kaip trys savivaldybes trybos nariai, pimajme u kitme uvivaldybes trybos posddyje viesu pueiskimu, iteiktu

pos6dZio pimininkui, deklravg, kad veikl4 svivaldybes taryboje tgsia susivienijg i frakcij4.
17. SavivaldybGs tarybo nariq grup6 - svivaldybes tarybos nuiai, nesusivimijg i savivaldybes tarybos nuiq frakcijm.
18. Savivaldybts trrybos daugums - savivaldybes tarybos nuiq frakcija ir (u) savivaldybes tarybos nriq gnrpe, delegavusios (delegawsi) savo kmdidaq ! savivaldybes

vykdomqiq institucij4 uba muo pavaduotojo pueigas ir pimajme u kitme savivaldybes tarybos porcdyje vie5u pueiskimu, iteiktu po*diio pimininkui, pateikusios (pareikusi)
savo veiklos progrmq, taip pat savivaldybes tarybos nuiq frakcija ir (u) mvivaldybes ttrybos nriq gr:upd, viesu puei5kimu nedekluawsios (nedekluawsi), kad nedalryauja
sudrmt mvivaldybds lykdomqiq institucijq ir nedelegawsios (nedelegawsi) i mero pavaduotojo pueigm savo kmdidatrl.

19. Savivaldyb6s torybos opozicija - svivaldyb6s tarybos maZmai priklausmti mvivaldybes tarybos niliq frakcija (frakcijos) ir (ar) savivaldybds tuybos nuiq grupe
(grupds), pimajme u kitme savivaldybis tuybos posedyje viesu pareiSkimu, iteiku pos6dtio pimininkui, dekluawsios (daklarawsi), kad nesillo svo kmdidato sudrmt
savivaldybds lykdomqjq institucijq nedelegavusios (nedelegawsi) savo kmdidaq i mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.
Slrui psil b da I i e s pakei I i fr qi :
Nr. X!!:L!!!, 201MG28, p6kelb,a TAR 201647-07, i. k. 2016-t9315
Nr. XIil-1965. 20t9-02-11, tnskelbt4 TAR 2019-02-20, i. k. 201942745
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lE straipsnis. Nuostltos dol tcisas aktq susJabdymo, panaikinimo, apskundimo
l. Savivaldyb0s tarybos priimtus teisCs akts gali sustabdyti, pakeisti ar pmaikinti pati savivaldyb€s tarba. Kitrl savivaldyb€s vie5ojo administravimo subjekq priimts

pmaikinti jis pats ilba savivaldybds adrninistracijos direktorius.
2. Bet kuri Sio straipsnio I dalyje nurodyta savivaldybds institucUa, pmaikinusi kito savivaldybes vieSojo administravimo subjekto normini administracini teises aktq,

teises akt+ arba pripazistq kad tokio akto priimti nereikia.
3. Savivaldybiq institucijq ir kitq savivaldyb6s vie5ojo adrninistravimo subjektq priimti administraciniai teises aktai gali biti skundzimi 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-
1 18, 2015-09-24 sprendimu
Nr. T2-220)

SBrrvros rARYBos NUosrATAr

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sie nuostatai reglamentuoja prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau -
Savivaldybes taryba) veikiandios Seimos tarybos funkcijas, teises ir darbo organizavim4.

2. Seimos taryba - prie Savivaldybes tarybos visuomeniniais pagrindais 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 palanki4
aplink4 savivaldybeje, ir stiprinti bendradarbiavimq tarp savivaldybes institucijq ar fstaigq ir
nevyriausybiniq organizacijq, dirbandiq su Seimomis ar joms atstovaujandiq.

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

savivaldybej e, rengimq ir igyvendinim4;
7.2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

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

7.2.1. paslaugq ir infrastrukturos Seimai, ne5diosioms, vaikams (iskaitant vie54ji transportq,
Zaidimq aik5teles kiemuose, vaikq prieZiDros kambarius darbovietese ir pan.) savivaldybeje pletros;

7.2.2. teigiamo visuomends poZifrrio i 5eim4 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 sillymus del veiksmq, kuriant Seimai

palanki4 aplink4 savivaldybej e, igyvendinimo tobulinimo;
7.4.kartq per 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 tarybaturi teisg:
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8.1. dalyvauti Savivaldybes tarybos, Savivaldybes administracijos struktDriniq padaliniq
posedZiuose, kuriuose svarstomi su Seima susijg klausimai;

8.2. gauti i5 valstybes ir Savivaldybes administracijos padaliniq, skyriq, kitq istaigq bei
organizacijq informacij4 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 atstows, nepriklausomus ekspertus;

8.5. organizuoti diskusij as Seimoms aktualiais klausimais savivaldybej e.

IV. SEIMOS TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Seimos taryb1 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. I Seimos taryb4 siulo:
10.1. 7 atstovus - nevyriausybines organizacijos;
10.2.1atstov4 - 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, Kultlros, Svietimo

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

I 1. Savivaldybes interneto tinklalapyje ir Klaipedos dienra5diuose vie5ai 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;

II.2.I0.2 ir 10.3 papunkdiuose numatytq istaigq vadovai deleguoja atstovus;
11.3. 10.4 papunktyje numatyti komitetai deleguoja atstovus.
12. Apie deleguojamus asmenis, nevir5ijant nustatltq kvotq, ra5tu informuojamas

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

pirmininko kandidat[r4 teikia savivaldybes merui. Mero teikimu Seimos tarybos pirminink4 tvirtina
Savivaldybes taryba;

13.2. Savivaldybes tarybai patvirtinus Seimos tarybos pirminink4 iS nariq renka pirmininko
pavaduotoj4. Pirmininku i5rinkus patvirtinus savivaldybes institucijos ar istaigos atstov4.
pavaduotoju turi biiti i5rinktas nevyriausybines organizacijos atstovas ir atvirk5diai. '

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

istaigoje;
14.3. jis at5aukiamas ji delegavusios institucijos iniciatyva.
15. Seimos taryba dirba pagal kasmet sudarom4 ir tvininam4 (protokoliniu sprendimu)

veiksmq plTq.
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 si[lyti 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 b[tinybei - daZniau.



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 intemeto tinklalapyj e.

23. Seimos tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobiidZio.


