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o 15 straipsnis. Savivaldybds tarybos komisijos
1' savivaldybes taryba savo jgaliojimq laikui sudaro Adminisiracing komisijq ir Etikos komisijq. savivardyb.staryba Siq komisijq pirmininkus mero teit<imu skiria i5 tarybos nariq. Jeigu yra paskerbta savivardybes tarybosmazuma (opozicija)' Etikos komisijos pirmininko kandidaturq meras teikia savivaldybes tarybos mazumos(opozicuos) sirJlymu reglamento nustatyta tvarka. Jeigu savivardybes tarybos ma2uma(opozicija) nepasitiroEtikos komisijos pirmininko kandidaturos, Etikos komisr;os pirmininkq savivardyb.s taryba skiria meroteikimu' Komisijq atsakingqjq sekretoriq pareigas atlieka savivaldybes administracijos direktoriaus paskirtivalstybes tarnautojai, sios funkcijos jrasomos jiq pareigybds apraSymq.

KEISTA:

2011 04 19 istatymu Nr. Xt_1327 (nuo 2011 OS 03)
(Zin., 201 1, Nr. s2_2s04)

2' Administracind komisija nagrineja Administraciniq teises pazeidimq kodekso jos kompetencijaipriskirtas administraciniq teises paZeidimq bytas.
3. Etikos komisija;
1) priZiuri' kaip savivaldybes tarybos nariai laikosi Sio istatymo, Valstybes politikq elgesio kodekso,reglamento' kitq teises aktq, reglamentuojandiq savivaldybes tarybos nariq veiklq ir elgesj, reikalavimq;2) analizuoia savivaldybes tarybos nariq nedalyvavimo savivaldybes tarybos, komitetq ir komisijqpos6d2iuose ir Sio jstatymo nustatytq pareigq nevykdymo prieZastis;
3) nagrineja gautq informacijq del savivaldybds tarybos nario veiklos ar jo viesqjq ir privadiq interesqnesuderinamumo;

4) nagrineja savivaldybes bendruomenes nariq, valstybds institucijq, gyvenamqjq vietoviqbendruomeniq ar bendruomeniniq organizacijq atstovq siulymus ir pastabas del savivaldybes tarybos nariqveiklos skaidrumo,

5) teikia Vyriausiajai rinkimq komisijai siulymq del savivaldybes tarybos nario jgaliojimq nutraukimo,jeigu Sis tarybos narys yra praleidgs i5 eiles tris savivaldybes tarybos posddzius be pateisinamos priezasties.4' lstatymq nustatytais atvejais arba savivaldybes tarybos sprendimu gali buti sudaromos ir kitosnuolatines (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrineti) komisijos.5' savivaldybes tarybos sudaromq komisijq nariais gali buti savivaldybls tarybos nariai, valstybestarnautojai' gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq ir bendruomeniniq organizacijq atstovai, kiti savivaldybesbendruomends nariai' Etikos komisijoje gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq atstovai turi sudaryti ne maZiaukaip 1/3 komisijos nariq.

6' savivaldybds tarybos komisijq sudarymo tvarka nustatyta reglamente. Komisijq nuostatus tvirtinasavivaldyb€s taryba.

16 straipsnis. Savivaldyb6s tarybos kompetencija
1. savivardybds tarybos kompetencija yra isimtine ir paprastoji.
2. lSimtine savivaldyb6s tarybos kompetencija:
1) reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitq klausimq, turi buti numatytos pagrindines bendravimo

su gyventojais formos ir b0dai, uztikrinantys vietos savivaldos principq ir teisds jgyvendinimq bendruomen.s
interesais;

2) mero rinkimai, jo atleidimas i5 pareigq prie5 terminE, mero darbo uzmokes6io nustatymas;
3) mero pavaduotojq skaidiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojq) skyrimas mero teikimuir atleidimas is pareigq pries terminq, mero pavaduotojo (pavaduotojq) darbo uzmokesdio nustatymasjstatymq nustatyta tvarka;
4) mero pavaduotojo (pavaduotoiq) veikros sridiq nustatymas mero teikimu;
5) sprendimo d€l savivaldybes tarybos kolegijos sudarymo pridmimas ir savivatdybes tarybos

kolegijos sudarymas mero teikimu;



i,t,t,,';),:1'.iH,1,,*- l#:,['$"il,l3]lllJ;::i,:il';?111ff:J,*,, orsanizuoti reika,ingq dariniq ir
7) Kontroles komiteto pirmininko ir jo pavaduotoyo-Jyrimas, Kontrores komiteto veikros programostvirtinimas;

B) pretendentq i savivaldybes kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymas, sprendimq ddlsavivaldybes kontrolieriaus priemimo i pareigas ir aileidim-o is jq priemimas, savivaroybes kontrores ir auditotarnybos steigimas savivaldybds kontrolieriaus teikimu, didziausio valstybes tarnautojq pareigybiq irdarbuotojq' dirbandiq pagal darbo sutartis,. skaiciaus sioje tarnyboje nustatymas, savivardybds kontrorieriaus(savivaldybes kontroles ir audito tarnybos) metinds ataskaitos svarstymas ir sprendimo del jos priemimas,istatymq numatyto savivaldybds kontiolieriaus darbo uzmokesdio nustatymas, savivardybds kontrorieriaus(savivardyb6s kontrores ir audito tarnybos) nuostatq tvirtinimas;
9) savivaldybes administracijos direktoriaus (savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo)pri€mimas i pareigas ir atleidimas i5 jtl; sprendimq del savivaldybes administracijos oirektoriaus pavaduotojopareigybes (pareigybiq) steigimo priemimas; sprendimq olr siame jstatyme nustatytq savivardybesvykdomosios institucijos funkcijq paskirstymo savivaldybes administracijos direktoriui ir, jei tokia (tokios)pareigybe (pareigybes) steigiama (steigiamos), savivaldyb6s administracijos direktoriaus pavaduotojui(pavaduotojams) pri6mimas; sprenoimq oet savivaldybes administracijos direktoriaus teisds pavestijgyvendinti funkcijas apribojimo priemimas; sprendimq del savivaldybds administracijos direktoriauspavadavimo pridmimas, savivaldybes administracijos direkioriaus ir savivaldyb6s administracijos direktoriauspavaduotojo darbo uZmokesdio nustatymas;
10) savivaldybes administracijos struktOros, nuostatq ir darbo uzmokesdio fondo tvirtinimas,didziausio leistino valstybds tarnautojq pareigybiq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, skai.iaussavivaldybes administracijoje nustatymas savivaldybes adminisiracijos direktoriaus siulymu mero teikimu;11) sprendimq ddl mero politinio (asmeninio) pasitikejimo vatstybes tarnautojq pareigybiq steigimo,jq skaidiaus nustatymo ir savivaldybds tarybos sekretoriato sudarymo priemimas mero siulymu;12) sprendimo isieskoti i5 savivaldybes administracijos direktoriaus ir kitq savivaldybes viesojoadministravimo subjektq 2alq, atsiradusiq deljq tydiniq neteisetq sprendimq, pareigq nea'ikimo ar siurkstausaplaidumo atliekant pareigas, priemimas, kai sie savivaldybes viesojo administravimo subjektai teismosprendimu turejo atlyginti Zalq,jeigu zala nevirsija jq paskutiniq sesiq menesiLl vidutinio darbo uzmokesciodydZio;

13) sprendimq del seniunijq steigimo, panaikinimo ir jq skaidiaus nustatymo, del pavadinimr,.senilnry-oms suteikimo ir jq keitimo, del teritorijq priskyrimo seniunijoms, del seni0nijq aptarnaujamq teritorijqribq nustatymo ir keitimo, jvertinus gyventojq nuomonQ, priemimas;
KEISTA:

2010 06 30 istatymu Nr. Xt_971 (nuo 2010 07 20)
(Zin., 201 o, Nr. 86_4s2s)



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2007 m.lapkridio i9 d.
sprendimu Nr.T2-377

JURINIV IR VIDAUS VANDENV KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

k"-i,ijf; lt::tffiffiH#:1ffi::#;"i?;]'"tovbes tarvbos Jrriniq ir vidaus vandenq reikarq
2' Komisija yra nuolat veikianti Klaipedos miesto savivardybes tarybos sprendimu sudaryta

il:fi1T'1|fi1?lt;ffiHJt|il:3,,t1'"tsija nagrine:"-i'"i.i"' jurinius, ,,iau,, vandenq, miesto ir

II. KOMISIJOS VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS

3' Savivaldybes JDriniq ir vidaus vandenq reikalq komisija:3'l' vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstituci]a, vietos savivaldos istatymu,Savivaldybes tarybos. veiklos reglamentu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos

mt:ijii:s 
vvriausvbes nutarimafs, Klaipedos miesro savivatdybe, ,urvuoJ.prendimais ir siais

3'2' remiasi Lietuvos Zmoniq visuotinai priimtomis prigimtinemis teises normomis;3'3' laikosi principq, kad Savivaldybes tarybos niio statusas lpareigoja rinkejq interesuslaikyti aukstesnemis vertybimis negu partiniai, grupiniai ar asmeniniai siekiai.

III. KOMISIJOS VEIKLOS SRITIS

4. Vadovaudamasi Savivaldybes tarybos
4.1. svarsto jai pateiktus Savivaldybes

savo nuomone:

veiklos reglamentu, Komisiia:
tarybos sprendimq projektus, siDlymus ir pareiSkia

4'2' svarsto gautus rinkejq, valstybes istaigq, juridiniq asmenq, visuomeniniq organizacijqlai5kus,.prasymus, pareiskimus bei pasiuiy-u, i. plr.iiti" savo nuomong;
4.3. rengia Savivaldybes tarybos sprendimq projektus bei pasi'lymus;
4'4' analizuoja jlriniq ir vidaus vandenq t.lkulu., teikia riuty-r, iavivatoyues tarybai, kaipisnaudoti galimybes, geriau sprgsti klausimus, ,*i;uriu. ,r" :urq- ;;; pletra, jDry uostomodemizavimu ir uo.sto s4veika gerinant innastrutturf, nukreip tq turizf pletrai, Zvejybiniosektoriaus darbo gerinimu.
4'5' svarsto strategines vadybos, j[ry ir vidaus vandenq Dkio specialistq rengimo, jurypriemones, jiiry transporto, jflrq infrastrulturos, aplinkor a*ug9s sistemos, poilsio infrastrukt[ros,jurq Zuvininkystes, Zuvivaisos ir Kursiq mariq Zvejybos, ju.ini.l socialines apsaugos ir mokesdiqsistemas.

4'6' analizuoja talptautinius teises.aktus, susijusius su atskirais jurq ir vidaus vandenq [kiosektoriais' seka Lietuuoi Respublikos istatymus i, t iiu, teises 
_ 
aktus, reglamentuojandius siqsektoriq veikl4 ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui puriuiyo'u. del siq teises aktq igyvendinimo.

IV. KOMISIJOS NARIU PAREIGOS IR TEISES

5. Komisijos narys privalo:



tu,i p.ui.tst'T:tJ;ll,tffi'i,:illffl?i1"fi#,51-t'uos narvs i posedi atvykti negari, jis apie tai
5.2. vykdyi Komisijos, jos pirmin,;dt;imus;
5'3' tirdamas Komisijos kompetencijai priklausandius krausimus, veikti viesai ir oficialiai.6. Komisijos narys turi teise:
6' l ' siDlyti IoTi:Iii :varsty'ti klausimus, susijusius su Komisijos veiklos sritimi;6.2. teikti fo.llsrjai i.vadq bei sprendimq proi.ttur, pasi[lymus;
6.3. dalyvauti Komisijos posedZiuot. ,pr.,iJzi;-"j" balso teise.

V. KOMISIJOS SKYRIMAS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7' Komisijos narius, jos pirminink4 (mero teikimu) skiria ir atleidiiaKlaipedos miestosavivaldybes taryba, Komi s ij o s p irminink_o_ pu""a""t"ia ;;;" Komi sij a.8' Komisijos posedZiai iengiami Komisijor piili"r"r.o siurymu arba ne maLiaukaip trijqKomisijos nariq reikalavimu, taip {atSavivaldybe, t*yu", pavedimu.
9' I Komisijos posedZius-gali buti kvieliami Savivaldybes tarybos nariai ir kiti suinteresuotiasmenys.

l0' Komisijos posedZiai yra atviri, tadiau, i5imtinais atvejais, Komisijos sprendimu gali b1tirengiami uidarij os posedZiai.
11' Komisijo-s posedZiui pirmininklyj" 

f9$sijos pirmininkas arba jo pavestas pirmininkopavaduotojas' Posedzio darbotvarkg sitlo Komisijos ii-rm'ininkas, ji patvirtirru-u Komisijos nariqbalsq dauguma.
l2' Komisija svarstomais klausimatj.p.tiiy sprendimus, isvadas, pareiskimus ar kitokiusdokumentus, kurie yra rekomendacinio pobrdZio. sr. a"r.r-entai priimami:
l2' l ' visiems pritarus be balsavimo, jeigu nd vienas posedyje dalyvaujantis Komisijos narysneprieStarauja;

12'2' posedyje dalyvaujandiq Komisijos nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto polygiai, lemia posedZio pirmininko baisas.
13' Jeigu Komisijos narys reikalauja, jo pasiulymas turi b[ti teikiamas balsuoti.
14. Komisij a gari priimti sprendimus ir pareikiti Komisijos isvad4.
15' Komisijos sprendimai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visqKomisijos nariq.
16' Komisijos sprendimus ir kitus dokumentus pasiraso Komisijos pirmininkas, jam nesant -Komisij os pirmininko pavaduotoj as.
17' Komisijos posedZiai protokoluojami. Protokol4 pasiraso pirmininkas ir sekretorius.

VI. KOMISIJOS DARBO RBZULTATU SKELBIMAS

I 8. Komisij a apie darb4 informuoja Savivaldybes taryb4 kart4 per metus.


