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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAYIVALDOS

ISTATYMAS

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

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. fstatymo tikslas
Sio lstatymo tikslas - skatinti ir pl6toti vietos savivaldq kaip demokratines valstybes raidos pagrindq.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
l. Sis lstatymas nustato saviva;tdybiq institucijq sudarymo ir veiklos fvark4 lgyvendinant Lietuvos Respublikos

Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrd1ia vietos savivaldos
principus,savivaldybiq institucijas ir .iq kompetencij4, funkcijas, savivaldybes tarybos nario statusq, savivaldybiq
fikines ir finansines veiklos pagrindus.

2. Sio istatymo nuostatos suderintos su Europos Sqjungos teises aktais, nurodytais Sio istatymo priede.

3 straipsnis. Pagrindin6s Sio istatymo s4vokos
l. Savivaldyb6 - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turi

Konstitucijos laiduotE savivaldos teisq', igyvendinamq per to valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq
gyventojq iSrinkt4 savivaldybes tarybi1 kuri sudaro jai atskaitingas vykdomqj4 ir kitas savivaldybds institucijas ii
lstaigas istatymams, Lietuvos Respub.likos Vyriausybes (toliau - Vyriausyb6) ir savivaldybds tarybos sprendimams
tiesiogiai igyvendinti. Savivaldybd yra vie5asis juridinis asmuo.

2. Vietos savivalda - istatymo nustatyto valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq gyventojq
bendruomenes, kuri turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, savitvarka ir savaveiksmiskumas pagal Konstiiuci3os ii
istatymq apibrdLtq, kompetencij4.

3. Savivaldybds institucijos - uZ savivaldos teises igyvendinim4 savivaldybes bendruomenes interesais
atsakingos institucijos:

l) savivaldybds atstovaujamcji institucija - savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir viesojo
administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimq lstatymo (toliau
- Savivaldybiq tarybq rinkimq fstatymas) nustabrta tvarka vienmandateje rinkimq apygardoje tieslogiai i5rinktas
savivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras (oliau - meras). Meras yra savivaldyb6s vadovas, vykdantis Siame ir
kituo se i statymuose nustatytus i galioj intus ;

2) savivaldybes vykdomoji insrtitucija (vykdomosios institucijos) - savivaldybes administracijos direktorius,
savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai 5i (Sios) pareigybd (pareigybes) steigiama
(steigiamos) ir kai Siai (Sioms) pareigybei (pareigyb0ms) suteikiami vykdomosios institucijoJ lgatioiimai), turintys
vie5ojo administravimo teises ir pareigars;

4. Savivaldyb6s kontrolierius (savivaldybOs kontrolEs ir audito tarnyba) - subjektas, priZitrintis, ar
teisetai, efektyviai, ekonomi5kai ir rezultafyviai valdomas ir naudojamas savivaldybes turtai Uel patite3imo teise
valdomas valstybes turtas, kaip vykdomas savivaldybes biudZetas ir naudojami kiti piniginiai istekliai.

5. Savivaldyb6s centralizuota vidaus audito tarnyba - savivaldybes administracijos strukt[rinis padalinys,
isteigtas vidaus auditui atlikti savivaldybes administracijoje, savivaldybes administravimo subjektuose ar kituose
savivaldybes vie5uosiuose juridiniuose asmenyse, pavaldus ir atskaitingas savivaldybgs administracijos direktoriui.

6. Savivaldybds kontroliuojamos imon6s - savivaldybes imones, veikiandios pagal Valstybes ir savivaldybes
imoniq istatym4, akcines bendrovds ir uZdarosios akcinds bendrovds, kuriq akcijo., iuteikiardios daugiau kaip ll2
balsq visuotiniame akcininkg susirinkime, nuosavybes teise priklauso savivaldybei, ir imones, kuriose-savivaldybes
gali paskirti daugiau kaip pusg imones erdministracijos, valdymo arba prieZi[ros tarnybos nariq.

7. Savivaldyb6s administravirno subjektai - savivaldybes institucijos ir istaigos, kiti subjektai, turintys teises
aktq suteiktus igaliojimus, atliekan['s jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi uZ 5iq funkcijq
igyvendinimq.
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18 straipsnis. Nuostatos dol teisEs aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
I ' Savivaldybes tarybos priimtus teisds akrus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybes taryba.Kitq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq priimtus ieisds aktur guti sustabdyti u. punulkirti pagal

kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorts ar klti savivaldybes viesojo
administravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybes
administracijos direktoriaus pavaduotcijo pagal kompetencijq priimtus teisei aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats
arba savivaldybes administracijos direlcorius.

2. Bet kuri Sio straipsnio 1 dalyje nurodyta savivaldyb€s institucija, panaikinusi kito savivaldybes vie5ojo
administravimo subjekto normini administracini teises aktq, prireikus perduoda klausimq iS naujo nagrinetitam padiam
administravimo subjektui, .kurio aklas panaikintas, arba pati ji isnagrineja ir piiima tuo flausimu normini
administracini teis6s aktq, arbapripaZista, kad tokio akto priimti nereikia.

3' Savivaldybiq institucijq ir kiq savivaldybes vie5ojo administravimo subjekfq priimti administraciniai teises
aktai gali blti skundZiami teismui.
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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
2008 m. lapkridio 27 d.
sprendimuNr. T2 - 403
(Keistas 20ll-05-26 sprendimu Nr. T2-
l s3)

SOICIALINES PARAMOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialines paramos taryba sudaroma prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos, siekiant
uZtikrinti visuomenes nariq dalyvavim4 socialines paramos politikos formavimo procese.

2. Socialines paramos taryba yra visuomenine patariamoji ir konsultacine institucija,
padedanti formuoti savivaldybes socialines paramos politik4.

3. Socialines paritmos tarybos sudeti ir nuostatus tvirtina Klaipedos miesto savivaldybes
taryba.

4. Socialines paramos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
istatymais, Vyriausybes nutarimais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimais, kitais
teises aktais bei Siais nuostatais.

II. SOCIALINESiPARAMOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS, POBUDIS

5. Socialines paramos tarybos tikslas padeti Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Socialine$ paramos skyriui sprgsti strateginius miesto socialinius klausimus.

6. Socialines paralnos tarybos pobDdis:
6.1. rengia ir teikia Klaipedos miesto savivaldybes tarybai, kuruojandiam socialinius

klausimus komitetui bei Socialines paramos skyriui pasitilymus del:
6.1.1. bendruomerres itraukimo i socialing veikl4 skatinimo;
6.1.2. socialiniq problemq sprendimo;
6.1.3. socialines paftImos pletojimo krypditt, socialiniq paslaugq plano sudarymo bei jq

finansavimo prioritetq nustatymo;
6.2" nustatyta tvarka dalyvauja socialiniq projektq dalinio finansavimo i5 savivaldybes

biudZeto le5q konkursui pateiktq projektq vertinime.
6.3. Socialines paramos tarybos deleguoti nariai dalyvauja ivairiq

svarstant miesto aktualius socialinius klausimus;
komisijq sudetyje,

6.4. kartu su Soslalin6r paramos skyriumi informuoja miesto visuomeng apie savo
sprendimus.

III. SOCIALINES PARAMOS TARYBOS TEISES

7. Socialines pararnos taryba, igyvendindama jai pavestus uZdavinius, turi teisg:
7.1. gauti i5 Savi'valdybes administracijos padaliniq, skyriq, kitq istaigq bei organizacijq

informacij4 bei dokumentus, kuriq reikia tarybos veiklai;
7.2. dalyvauti steL,etojo teise Klaipedos miesto savivaldybes tarybos, komitetq ir komisijq

posedZiuose;

7.3. Klaipedos mie:sto savivaldybes tarybai pavedus, atstovauti savivaldybei kitose istaigose,
organizacijose, taip pat ir ruZsienyje, savo kompetencijos klausimais.

IV. SOC]ALINES PARAMOS TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO
ORGANIZAVIMAS



8' Socialines paramos taryb4 i5 9 nariq 2 metq laikotarpiui, bet neilgiau kaip Klaipedos
miesto savivaldybes^taTbos kadencijai, tvirtina Klaipidos mieito savivaldy6es taryta. Tarybosnariais gali buti Savivaldybes tarybos .nariai, vaistybes tamautojai, iyvenamqjq vietoviq
bendruomeniq ir bendruomeniniq organizacijr4atstovai, kiii savivaldybes U.nj*o..nes nariai.

9. Socialines paranos taryb4 sillo:
9.1.4 atstovus siulo socialineje srityje dirbandios nevyriausybines organizacijos;
9.2.2 atstovus si[lo miesto savivaldybes biudZetines socialines istaig-os;
9.3.2 socialineje rirityje dirbandius atstovus sillo Socialines paramoi skyrius;9'4' 1 atstov4 sitrlo Klaipedos miesto savivaldybes tarybos socialinius klausimus

sprendZiantis komitetas.
10. Socialines paramos tarybos nario pareigq negalima eiti daugiau nei dvi kadencijas iS

eiles. Tarybos narys, nepasibaigus kadencijai, turi teisg alsistatydinti arUIil gali atSaukti pasliyrusi
institucija. Tokiu atveju sl<iriamas naujas tarybos ru.yr.

11. Socialines pilamos tarybarekomenduoja miesto merui pirmininko kandidatlr4.
12. Socialines pa.ramos tarybos pirmininko kandidatlr4 mero teikimu tvirtina klaipedos

miesto savivaldybes taryba. Taip pat meras gali sifllyti savivaldybes tarybai atleisti pirminink4 iS
pareigq.

13. Socialines paramos tarybaiS savo nariq i5sirenka pirmininko pavaduotojq.
14. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Sbcialines pur*o, skyriaus specialistas

protokoluoj a S ocialines piramos tarybos posedZius.
15. Socialines pa'amos tarybos darbe be balsavimo teises

skyriaus vedejas ir specialistai.
dalyvauja Socialines paramos

16. Tarybos posed:Zius inicijuoja ir veda Socialines paramos tarybos pirmininkas, o jo nesant
- pavaduotojas' Inicijuoti posedi gali ir 113 tarybos nariq arba Socialines pu.u-o, skyrius.

17 " Kiekvienas tarybos narys turi teisg sillyti klausimus posedZiui, is anksto
informuodamas apie tai pirminink4.

18. Socialines paramos tarybarenkasi vien4 kart4 per ketvirti, esant b[tinybei - daZniau"
19. Socialines paramos tarybos posedZiai yra teiseii, kai juose dalyvauja il3 tarybosnariq.
20' Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaif puse poseayje dalyvaujan6iq nariq.

Ilalsams pasiskirsdius po lygiai, lemia pirmininko balsai.
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KLAIP,EDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL SOCIAI-,INES PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO

2015 m. rugsejis 24 d. Nr, T2-223
Klaipeda

Vadovaudamasi,Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo l8 straipsnio 1 dalimi ir
vykdydama Socialines paramos tarybos nuostatll, patvirtintq Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
2008 m. lapkridio 27 d. sprendimu Nr. T2-403,,DeI Socialines paramos tarybos sudeties ir nuostatq
patvirtinimo",l2punktq, l(laipedosmiestosavivaldybestarybanusprendZia:

1. skirti Sociallne:; paramos tarybos pirmininke Jolantq SkrabulienE, Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos S'ireil<atos ir socialiniq reikalq komiteto pirmininkg.

2.PripaLinti netpkusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2013 m. gruodZio l8 d.

sprendim4 Nr. T2-328 ,;Ddl Socialines paramos tarybos pirmininko skyrimo".
3. Skelbti 5i sprBndim4 Klaipedos miesto savivaldybes interneto svetaineje.

Vytautas Grubliauskas
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IGAItr'EDOS MIESTO SAYIYALDYBES TARYBA
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2017 m, rugsejo t4 d. Nr. T2_206
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsnio 1 dalimi irsocialines paramos tarybos nuostatq, p:t"tliryt rtaipeaos miesto savivaldybes tarybos 200g m.lapkridio 27 d' sprendirfiu Nr. T2-a03 ,,Del Socialines.paramos tarybos sudeties ir nuostatqpatvirtinimo",8punktu,K,laipedosmiestosavivaldybJrt."ryu"nusprendZia:
1. Paftirtinti.Siq Spcialines paramos tarybos sudeti:

,o.iurin*lj:13,-rtffitiauskione, 
BI Klaipedos miesto'.globos namq direktoriaus pavaduotoja

,Audrone Jok
*.::" 51,::.* 

r" :l::1, I 
avilaldrb es admini stracij o s S o ci aliniq reikalqdenartale.nlo 

Y:,:,,,"T.'.plTT.:.1:l-vl,:l' 
so'iuiiriqp..',"ilffiffiffi;;ffi:jru3i;i:,::

$fif ,i:f:"*:,'::::::.-'l'lr*'p*l'5:::'ffi;ffitj"JF#ffiJ':;iffi ffi ::
Yliy:illl[i:::::;:':,SI";,ylso-srrqrut'oinAidiKfffi;JilJJffi ;:i'y'iktorija enr),- BI Klaipedos miesto Seimos ir vaiko g..orr", centro direktoriaus
t/ida Ridkiene, V ,,Ori senatve" direktore;

komiteto pirmininke;
Jolanta Skrabul te, )ilaipedos miesto savivaldybes tarybos sveikatos ir socialiniq reikalq

Jolanta vendzeliene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Socialiniq reikalqdepartamento socialinel.raSlnos siyriaus Socialiniq purturgq poskyrio vyriausioji specialiste;Giedrius Zaturskis, Klaipedos krasto socialiniri darbuotojq asociacijos narys.2' Pripazinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivalayues tarybos 2ol5 m.birZelio l1 d"sprendirno Nr' T2-131 ,,Di:l s,lcialines paramos tarybos sudeties patrirtiri-o.; t punkt4.3' Skelbti 5i sprenctimq Klaipedos miesto .uoiruroytes interneto svetaineje.

Savivaldybes
Vytautas Grubliauskas
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SOCIALINES PARAMOS TARYBOS
posunZlo pRoroKolAs

2017 m. rugsejo 25 d. Nr. TARI-124
Klaipeda

Posedis ivyko 2017-09-25, posedZio pradZia 10:00 val.
PosedZio sekretore Jurgita Sek5teniene.
Dalyvauja: Viktorija Radavidiene, Aldona Gudeliauskiene, Gintas Jonauskas, Jolanta

Vendzeliene, Jolanta Skra.buliene, Virginija Kairiene, Vida Ridkiene, Giedrius Zaturskis,

DARBOTVARKE:
l. Del socialines paftImos tarybos pirmininko kandidatlros atrinkimo.
2.Del socialines paramos tarybos pirmininko pavaduotojo kandidahrros atrinkimo.

1. SVARSTYTA. Socialines paramos tarybos pirmininko kandidatfiros atrinkimas.
Socialines paramos tarybos pirmininke buvo pasi[lyta i5rinkti Jolant4 Skrabulieng.
Socialines paramos tarybos pirmininko rinkimai nariq pasillymu ivyko atviru balsavimu.
Tarybos nariai vientralsiai balsavo uZ Jolant4 Skrabulieng.
NUTARTA:
Vienbalsiai bendru susitarimu kandidate i Socialines paramos tarybos pirmininkus i5rinkti

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq komiteto pirmininkg Jolant4
Skrabulieng.

2. SVARSTYTA. Socialines paramos tarybos pirmininko pavaduotojo kandidat6ros
atrinkimas.

Socialines paramos tarybos pirmininko pavaduotoju buvo pasifilytas Gintas Jonauskas.
Tarybos nariai sillymui pr:itare vienbalsiai.

NUTARTA:
Socialines paramos tarybos pirmininko pavaduotoju i5rinktas Lietuvos nelgaliqfq rekreacijos

asociacijos,,Dezironas" prezidentas Gintas Jonauskas.

PosedZio pabaiga 10:30 val.

Pirmininko pavaduotoj as

PosedZio sekretore

Gintas Jonauskas

Jurgita SekSteniene


