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VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS
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PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. fstatymo tikslas
Sio istatymo tikslas - skatinti ir pletoti vietos savivald4 kaip demokratines valstybes raidos pagrind4.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
l. Sis istatymas nustato savivaldybiq institucijq sudarymo ir veiklos tvark4 igyvendinant Lietuvos Respublikos

Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartijos nrorlitur, apibrd1ia vietos savivaldos
principus, savivaldybiq institucijas ir jq kompetencij4, funkcijas, savivaidybes tarybos nario status4, savivaldybiq
[kines ir finansines veiklos pagrindus.

Z. Sio lstatymo nuostatos suderintos su Europos SEiungos teises aktais, nurodytais Sio fstatymo priede.

3 straipsnis. Pagrindin6s Sio istatymo sqvokos
1. Savivaldyb6 - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turi

Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, lgyvendinam4 per to valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq
gyventojq lsrinkt4 savivaldybes tarybQ, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomqj4 ir kitas savivaldybes institucijas ii
istaigas istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau --Vyriausybe) ii savivaldybes taryuos sprendimams
tiesiogiai igyvendinti. Savivaldybe yra viesasis juridinis asmuo.

2' Vietos savivalda - istafymo nustat5rto valstybes teritorijos adrninistracinio vieneto nuolatiniq gyventojq
bendruomenes, kuri turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisq, savitvarka ir savaveiksmi5kumas pagal Konstitucijos ir
f statymq apibreZt4 kornpetencij4.

3' Savivaldybds institucijos - uZ savivaldos teises jgyvendinimE savivaldybes bendruomends interesais
atsakingos institucijos :

1) savivaldybes atstovaujamoji institucija savivaldybes raryba, turinti vietos valdZios ir vie5ojo
adnlinistravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Resputlikos savivaldybiq tarybq rinkimq istatymo (toliau
- Savivaldybiq tarybq rinkimq istatymas) nustatyta tvarka vienmandateje rinkimq apygardoje tiisiogiai i5rinktas
savivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras (toliau - meras). Meras yia savivaldyUes uaao"as, vykdlntis Siame ir
kituose istatymuose nustatytus igaliojimus;

2) savivaldybes vykdomoji institucija (vykdomosios institucUos) - savivaldybes administracijos direktorius,
savivaldybes adminis.tracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojaii Gai Si (Sios) pareigybe (pareigybes) steigiama
(steigiamos) ir kai Siai (Sioms) pareigybei (pareigybems) suteikiami vykdomosios 

^instilucijos- 
igallojimai), turinrys

vie5ojo administravimo teises ir pareigas;
4. Savivaldyb6s kontrol€s ir audito tarnyba - subjektas, priZiflrintis, ar teisetai, efektyviai, ekonomi5kai ir

rezr"rltatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybes turtas Uel patite;imo teise valdomas ,utrtyUe, turtas, kaip
vykdomas savivaldybes biudzetas ir naudojami kiti piniginiai istekliai.
St ra i psn i o da li es pakei tintai :
l{r. xIII-1631, 2018-11-15, pasketbta ruR 2018_11_23, i. k. 2018-18921

5. SavivaldybOs centralizuota vidaus audito tarnyba - savivaldybes administracijos strukt[rinis padalinys,
lstcigtas vidaus auditui atlikti savivaldybes administracijoje, savivaldybes administravimo subjektuose ar kituose
savivaldybes vieSuosiuose juridiniuose asmenyse, pavaldus ir atskaitingai savivaldybes administ.u.i.lo, direktoriui.

6' Savivaldybds valdoma imon6 - savivaldybes imone, veikianti pagai Lietuvos Resputlikos valstybes ir
savivaldybes imoniq istatymq, taip pat akcine bendrove ir uZdaroji akclne bendrove, kuriq vienai ar kelioms
savivaldybems nuosavybes teise priklausandios akcijos suteikia daugiau kaip ll2 balsq visuotiniame akcininkq
susirinkime.

https://e-seimas. lrs. lUportal/legalAcUlt/TADffAlS.S884/asr
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l8 straipsnis. Nuostatos dOt teisEs aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
l. Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybes taryba.

Kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali sustabdyti ur punulkinti plgal
kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorius ar kiti savivaldybes ,rilSolo
administravimo subjektai savo priimtus teisds aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldyb6s
administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teises aktui gali sustabdyti ar panaikinti jis pats
arba savi valdybes admi nistracij os direktorius.

2. Bet kuri Sio straipsnio I dalyje nurodyta savivaldybes institucija, panaikinusi kito savivaldybes vie5ojo
administravimo subjekto normin! administracin! teises aktq, prireikus perduoda klausim4 i5 naujo nagrinetltam padiam
administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arba pati ji i5nagrineja ir priima tuo klausimu normiri adminiitracini
teises akt4, arba pripaZista, kad tokio akto priimti nereikia.

3. Savivaldybiq institucijq ir kiq savivaldybes vie5ojo
aktai gali buti skundZiami teismui.

https ://e-sei mas. I rs. lUportal/legalAcVlUTAD/TAl S. 5884/asr 1t1



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2014 m. sausio 30 d.
sprendimu Nr. T2-3 (keistas
2015-05-28 sprendimu Nr. T2-
I 1 8, 2015-09-24 sprendimu
Nr. T2-220; 2019-05-30
sprendimu Nr. T2-140)

Sprvros rARyBos NUosTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sie nuostatai reglamentuoja prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau -Savivaldybes taryba) veikiandios Seimos tarybos funkcijas, teises ir darbo oiganiravi^q.
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 nuiarimais, Savivaldyles tarybos
sprendimais, kitais teises aktais bei Siais nuostatais.

5. Vykdydama savo veiklq 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 lgyvendinti savivaldybes funkcijas, kuriant Seimai palanki4
aplink4 savivaldybeje, ir stiprinti bendradarbiavim4 tarp savivaldyb6s institucijq ar istaigq irnevyriausybiniq organizacij4, dirbandiq su seimomi.s ar joms atstovaujandiq.

7. Siekdama igyvendinti savo veiklos tiksl4, Seimos tarybavykdo 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 siDlymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su Seimai palankios aplinkos
savivaldybeje kfirimu, nustatymo ir Seimoms aktualiq klausimq spiendimo, taip pat ir del:

7.2.1' paslaugq ir infrastruktlros Seimai, ne5diosioms, vaikams (iskaitani vieSEji transport4,
Zaidimq aik5teles kiemuose, vaikq prieZilros kambarius darbovietese ir pan.) savivaldy*beje ptet.o.;

7.2.2. teigiamo visuomenes poZilrio ! Seim4 stiprinimo;
7 .2.3.Seimos geroves ir materialaus saugumo uZtikrinimo;
7.2.4. s4lygq igyvendinti Seimos prokreacing funkcijq gerinimo;
7.2.5. kitq Seimoms aktualiq klausimq;
7.3. teikia savivaldybes institucijoms ir istaigoms siUlymus del veiksmq, kuriant Seimai

palankiE aplink4 savivaldybeje, igyvendinimo tobulinimo;
7 .4. kafiq per metus informuoja Savivaldybes tarybE apie savo veikl4;
7.5. informuoja visuomeng apie Seimos tarybos tiksiui ir veikl4;
7.6. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas.

III. SEIMOS TARYBOS TEISES
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8. Seimos tarybaturi teisg:
8.1. dalyvauti Savivaldybes tarybos, Savivaldybes administracijos struktlriniq padaliniq

posedZiuose, kuriuose svarstomi su Seima susijg klausimai;
8.2' gauti iS valstybes ir Savivaldybes administracijos padaliniq, skyriq, kitq istaigq bei

organizacijq informacij4 bei dokumentus, kuriq reikia Seimoi tarybos veiklai;
8'3. dalyvauti stebetojo teise Savivaldybes tarybos, komitLtq ir komisijq posedZiuose;
8.4. kviesti i savo posedZius valstybes ir savivaldybes instiiucijq ir isiarg.+, nevyriausybiniq

organizaciiq bei kitq istaigq atstovus, nepriklausomus ekspertus;
8.5. organizuoti diskusij as Seimoms aktualiais klausimais savivaldybeje.

IY. SEIMOS TARYBOS SUDARYMAS IR DARBo oRGANIZAvIMAS

9' Seimos tarybq i5 14 nariq 4. melV.laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip Savivaldybes tarybos
kadencijai, tvirtina Savivaldybes taryba. Seimos taiyba sudaromi pariteto principu: puse nariq
atstovauja savivaldybes institucijoms ir istaigoms, kiia puse - ,.ryiiursybinems organizaci.loms,
dirbandioms su Seimomis ar joms atstovaujandio-r.

10. I Seimos taryb4 riulo,
| 0 .1 . 7 atstovus - nevyriausybines organizacij os ;
1 0.2. I atstovg - Savivaldybes administracij a;
10.3. I atstov4 - Klaipedos psichologine pedagogine tarnyba;
10'4. po 1 atstov4 - Savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq, Kulturos, Svietimoir sporto, Miesto [kio ir aplinkosaugos, Finansq ir ekonomikos ir Miesto pletros ir strateginio

planavimo komitetai.
1 1' Savivaldybes interneto tinklalapyje ir Klaipedos dienra5diuose viesai paskelbus atrank4 iseimos tarybos narius, atranka organizuoja,,u tokiu tvarka:
11'1' nevyriausybines organizacijos, dirbandios su Seimomis, padios organizuojasi atstovq

atrank4. Atrankai organizuoti, i5 anksto suderinus, Savivaldybes administracija rrt.ikiu patalpas;
1I.2. 10.2 ir 10'3 papunkdiuose numatytq istaigq vadovai deleguoja uirtouu.;
11.3. 10.4 papunktyje numatyi komitetai deleguoja atstovus.
12. Apie deleguojamus asmenis, nevirSijint nustatytq kvotq, rastu informuojamas

Savivaldybes administracijos direktorius.
13. Seimos taryba:
l3'l' per pirmaii savo posedi i5 nariq renka kandidatq ipirmininkus. Seimos tarybospirmininko kandidatlr4 teikia savivaldybes merui. Mero teikimu d.i-or,u.yUor pirminink4 tvirtina

Savivaldybes taryba;
13'2. Saviva.ldybes tarybai patvirtinus Seimos tarybos pirmininkq iS nariq renka pirmininko

pavaduotoj4. Pirmininku iSrinkus patvirtinus savivaidybes institucijos ar istaigos atstovE,
pavaduotoju turi b[ti i5rinktas nevyriausybines organizacijos atstovas ir atvirk5diai.

14. Seimos tarybos nario igaliojimai nutrlk"sta, jeigu:
14.1 . Seimos tarybos narys atsistatydina ,uuo no.u]
14'2. nutriiksta jo darbo (tamybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybes institucijoje ar

istaigoje;
14.3. jis atsaukiamas ii delegavusios institucijos iniciatyva.
15' Seimos taryba AiUu pugul kasmet ,rd'uro-4 ir tvirtinam4 (protokoliniu sprendimu)

veiksmq plan4.
16' Seimos tarybos posedZius inicijuoja ir veda Seimos tarybos pirmininkas, jo nesant -pavaduotojas. Inicijuoti posedi gali ir l/3 Seimos tarybos nariq.
17. Kiekvienas Seimos tarybos narys turi teisg siilyti klausimus posedZiui, iS anksto

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

specialistas Savivaldybes administracijos direkloriaus pavedimu, Savivaliybes administracija
suteikia patalpas.
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19. Seimos taryba renkasi ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti, esant bfitinybei - daZniau.
20. Seimos tarybos posedZiai yra teiseti, t ai ;uos" dalyvauja auugiau tui; prJ S;i-;,

tarybos nariq.
21' Seimos tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, turi teisg isreik5ti savo nuomong,

t' y' balsuoti elektroniniu paStu. Sprendimai priimami, kai jierns pritaria daugiau kaip puse nariq.
Balsams pasi_skirsdius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

22. Seimos taryboi sprendimai yra vieSi, informacija skelbiama Klaipedos miesto
savivaldybes interneto tinklalapyj e.

23. Seimos tarybos spreniimai yra rekomendacinio pobldzio.



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

u,, snrvror ro*fJHUBiY+irs pArvrRrrNrMo

2019 m. birZelio 20 d. Nr. T2-t7g
Klaipeda

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo l g straipsnio I dalimi irSeimo-s tarybos nuostatq, patvirtintq klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2ol4 m.sausio 30 d.sprendimu Nr' T2-3 ,,Del Seimos- tarybos nuostatq patvirtinimo", 3 ir 9 punktais, Klaipedos miestosavivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:
1. Patvirtinti Sios sudeties Seimos tarybq:
viktorija Beriozkiniene, asociacij os .Mano miestas Klaipeda,, nare;
Saulius Budinas, Klaipedos miesto.savivaldyber iuryuo, Finansq ir ekonomikos komitetonarys;

Germanas iepgs, VSI ,,plaukimas visiems,, prezidentas;
Rita eesnaite; VSI,,Liberi,, direktore;
Ligita Girskiene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalqkomiteto nare;
Edita Kudinskiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos tarpinstituciniobendradarbiavimo koordinatore;
Jurgita Kulevidiene, labdaros ir paramos fondo ,,Dienvidis., direktore;
Danguole Misiukoniene, labdaios ir paramos"fondo orurin., pulalbos jaunimui centrodirektore;
ulijana Petraitiene, BI Klaipedospedagogines psichologines tarnybos direktore;Andrius Petraitis, Klaipedos mGsto savivaldybes tarybos Miesto pletros ir strateginioplanavimo komiteto narys;
Judita simonavidiute, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kult[ros, svietimo ir sporlokomiteto nare;
Lina Skrupskeliene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Miesto [kio ir aplinkosaugoskomiteto nare;
Andrius vaitkevidius, Klaipedos miesto Seimos centro direktorius;
lu!r? zarambiene, asocia.cijos vakary Lietuvos tevq forumo pirmininke.

sprendim4 Nr. T2-289
2. PripaZinti

ll,g:l:Sllipedos miesto savivaldvbes iarvbos 2ot7 m.rapkr.idio 23 d.

3. Skelbti Si
sudeties patvirtinimo,,,

savivaldybes intemeto svetainej e.

Savivaldybes meras Vytautas Grubliauskas
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KLArpEDos MIESTO sAvIvAr,oyrts rARYBos
NARE J uDtrA slMoNAvletUrn

Liepq g. I l, 91502 KlaiPeda,

Korespopclencij4 siqsti adresu: Danes g. l'1,92117 Klaip0da, mob. I 516 51 425, el. p. judita'simonaviciute@klaipeda'lt

Klaipedos miesto savivaldybOs merui

DIIL SIIIMOS TARYI}OS SUDITMS

Pra5au i5braukti meme i5 Seimos

Savivaldybes tarybos nare

Nr,

J'udita Simonavidifrte

i{



ISraSas
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KTJLTUROS, SVIETIMO IR SPORTO KOMITETO
POSEDZIO PI{OTOKOLAS

2020-Al-23 Nr. TAR-3

Posedis ryksta 2020-01-16. PradZia 15.00 val,
PosedZio pirrnininke - Laima Jukniene.
Posediio sekretore * Marija Petruliene.

4. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas i Seimq rarybq.
Prane5eja L. Jukniene teige, jog vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014

ttl. sttusio 30 d. sprendimu Nr. T2-3 patvirtintq Seimr;s tarybos nuostatq 10.4. papunkdiu ir i4 p, pra5o
Kultalros, Svietimo ir sporto komitet4 deleguoti vienq atstov4 | $eimos tarybq, nes deleg,oia 5jo
konriteto nare Jurlita Simonavidi[te pateike praSynrq iSbraukti iS Seir:ros tarybos sudeties.

L. Jukniene siflle savo kandidatfirq i Seirrros tarybq, bendru sutarimu.
NUTARTA. Pritani L. .h.rknienes kandidafirai i Seimos tarybq.

PosedZio

PosedZio

Lairna Juloiene

Mari-f a Petruiiene
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Klrip0dos mierto

savivald' ber

trri-bos ir r'iero

seIreto rluta s


