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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIYALDOS

ISTATYMAS

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

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. fstatymo tikslar
Sio istatymo tikslas - skat:Lnti ir pletoti vietos savivald4 kaip demokr

2 straipsnis. fstatymo paskir tis
l. Sis istatymas nustato savivr ldybiq instituciiq sudarymo ir veiklos

Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartij
principus,savivaldybiq institucijas ir jq kompetencijQ, funkcijas, savivali
ukines ir finansines veiklos pagrindus.

2. Sio lstatymo nuostatos sude rintos su Europos sqiungos teises akta

3 straipsnis. Pagrindinds Sio istatymo s4vokos
1. Savivaldybd - fstatymr: nr rstatytas valstybes teritorijos adminis

Konstitucijos laiduotq savivaldos teis;, lgyvendinam4 per to valstybes ten
gyventojq i5rinkt4 savivaldybes taryt 4, kuri sudaro jai atskaitingas vykdr
lstaigas istatymams, Lietuvos Resput likos vyriausybes (toliau - vyriausy
tiesiogiai lgyvendinti. Savivaldybe yra viesasis juridinis asmuo.

2. vietos savivalda - istalyn o nustatyto valstybes teritorijos adn
bendruomenes, kuri turi Konstituciios aiduot4 savivaldos teisg, saviwarka ir
istatymq apibr eZtq kompetenc ij 4.

3. savivaldyb€s instituciios - uZ savivaldos teises lgyvendinirr
atsakingos institucij os :

1) savivaldybes atstovaujanoji institucija savivaldybes tarl
administravimo teises ir pareigas, kurii.i vadovauja Lietuvos Respublikos sai
- Savivaldybiq tarybq rinkimq istatlmas) nustatyta tvarka vienmandateje
savivaldybes tarybos narys - savivaldl b6s meras (toliau - meras). Meras yia
kituose istatymuose nustatytus i gali oj ir rus;

2) savivaldybes vykdomoji in;titucija (rykdomosios institucrjos) -
savivaldybes administracijos direktoriius pavaduotojas (pavaduotojai; ltai r

(steigiamos) ir kai Siai (sioms) pareil ybei (pareigybems) suteikiami vykd
vie5ojo administravimo teises ir pareig;Ls;

4. Savivaldybds kontrolir:riu s (savivaldybds kontrol6s ir audit
teisetai, efektyviai, ekonomiskai ir re zultatyviai valdomas ir naudojamas
valdomas valstybes turtas, kaip vykdor: ras savivaldybes biudZetas ir naudojan

5. Savivaldyb6s centralizuota vidaus audito tarnyba - savivaldyt
isteigtas vidaus auditui atlikti saviva dybes administracijoje, savivaldyb-ds
savivaldybes viesuosiuose juridiniuo." ur-"nyre, pavaldus ir atskaitingai sal

6. Savivaldybds kontroliuojar ros imonds - savivaldybes imones, vt
lmoniq istatym4, akcines bendrov€s ir uZdarosios akcines bendroves, kurir
balsq visuotiniame akcininkq susirlnkjme, nuosavybes teise priklauso savir,
gali paskirti daugiau kaip pusg imorres ;:dministracijos, valdymo arba priezi[r

7' Savivaldyb6s administravit no subjektai - savivaldybes institucij
aktq suteiktus igaliojimus, atliekant' s jiems pavestas administravimo
igyvendinim4.
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18 straipsnis. Nuostatos dCl t:is6s aktq sustabdymo, panaikinimo apskundimo
l. Savivaldybes tarybos priimlus teises aktus gali sustabdyti, pakei ti ar panaikinti pati savivaldybes taryba.

Kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjekq priimtus teises ak ts gal: sustabdyti ar panaikinti pagal
kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos dirr rtorius ar kiti savivaldybes viiSolo
administravimo subjektai savo priimhrs teises aktus gali sustabdyti ir j os pal,.eisti ar panaikinti. Savivaldybls
administracijos direktoriaus pavaduotc jo pagal kompetencijE priimtus teises rktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats
arba savivaldybes administracij os clirel :torius.

2.Bet kuri Sio straipsnio l calyje nurodyta savivaldybes instituci r, panzLikinusi kito savivaldybes viesojo
administravimo subjekto normin! adm nistracini teises aktq, prireikus perduo a klaur;im4 i5 naujo nagrineti tam padiam
administravimo subjektui, kurio ak as panaikintas, arba pati ji i5nag neja ir priima tuo klausimu normini
administracin! teises aktq, arba pripaZir,ta, kad tokio akto priimti nereikia.

3. Savivaldybiq institucijq ir k itq savivaldybes vie5ojo administravir o subjr:ktq priimti administraciniai teises
aktai gali blti skundZiami teismui.
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KLAII )EDOS MIESTO SAYIVAL

SPRENDIMAS
DEL TURTO PERX AVIMO VALDYTI' NAUDOTI

TEISE

)YBI]S TARYBA

R DISIPONUOTI PATIKEJIMO

Vytautas Grubliauskas

2OI4 m. rugsejo 15 d. Nr. ' 2-189
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savive dos islatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, Lietuvos Resput likos valstybes ir savivaldybiq tur r valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo istatymo l1 straipsr io 2 dalimi ir Klaipedos miesto ;avivaldybes turto perdavimo valdyti,

naudoti ir disponuoti.iuo patikejimo teise tvarkos apra5o, pe virtinto Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos 201i m. ta:pkriio iq d. sprendimu Nr. T2-3'8,3.1 papunkdiu, Klaipedos miesto

savivaldybes taryba n u s P r e n d Z i a:

1. perduoti Klaip:dos miesto savivaldybei nuosavyl )s teis,: priklausandias negyvenam4sias

patalpas Debreceno g.if , Klaipedoje (unikalus Nr. 2196-9( )2-2013), valdyi, naudoti ir disponuoti

patikijimo teise Siom:s K aipedos miesto savivaldybes biud7 tinemr; istaigoms:
1.1. Klaipedos rriesto Seimos ir vaiko geroves c ntrui (perduodamq patalpq Zymejimo

indeksai Nekilnojam<rjo daikto kadastro duomenq byloje I r.2ll'.t-2863: dalis patalpos 1-1 (13,63

kv. m), nuo 1-19i6ii-21, dalis patalpos 1-37 (209,72kv. r), 1-40, l-41,1-56,1-57, nuo 1-70 iki

1-74, bendras perduorlan 'q 
patalpq plotas - 666,91 kv. m);

|.2. (laiped,rs ,,Viesulo;; sporto centrui (perc rodamq patalpq Zymejimo indeksai

Nekilnojamojo Aaino radastro duomenq byloje Nr. 2 t22861i: nuo 1-58 iki l-69, bendras

perduodamq patalpq plotas - 612,91 kv. m);
1.:.'naipeOos nriesto savivaldybes kultflros centr i Zve1t4 r[mams (perduodamq patalpq

Zymejimo indeksai Neki nojamojo daikto kadastro duomenr byloje:Nr.21122863: dalis patalpos l-l
6Z,ZO kv. m), nuo 1-2 il:i i-5, Y, dahs patalpos 1-6 (0,90 k .m), lli dalis patalpos l-7 (1,97 kv. m),

nuo 1-8 iki 1-17, nuo 3-1 iki 3-7, nuo 5-1 iki 5-11, R-1, t-2, R-3, bendras perduodamq patalpq

plotas - 1138,43 kv. rn).

2. perduoti K.lai tedos miesto savivaldybei nuosav bes te ise priklausandias ir biudZetines

istaigos Klaipedos m esto Seimos ir vaiko gerover centr:o patikejimo teise valdomas

,.gy:r.nu*4sias patalpa; Turgaus g.22-8, Klaipedoje (uni alus Nr. 2188-0000-3014:0008, patalpq

Zyirejimo indeksai: nuo 1-1 ili t-Zt, bendras perduodamq ratalpr4 plotas -233,60 kv. m), valdyti'

niudoti ir disponuoti patikejimo teise Klaipedos miesto sav zaldybes administracijai.

Sis sprendim,is 1lali bUti skundZiamas Lietuvos Re publil:os administraciniq bylq teisenos

istatymo nustatyta tvilrk;r Klaipedos apygardos administracl riam tr:ismui.

Savivaldybes meras


