KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLOS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019 m. birželio 27 d. Nr. T-266
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 127 punktu, Kelmės rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus Kelmės rajono savivaldybės tarybos komitetų veiklos nuostatus:
1.1. Biudžeto ir investicijų komiteto (1 priedas);
1.2. Kaimo reikalų ir verslo komiteto (2 priedas);
1.3. Kontrolės komiteto (3 priedas);
1.4. Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto (4 priedas);
1.5. Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto (5 priedas);
1.6. Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto (6 priedas).
2. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d.
sprendimą Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų veiklos nuostatų patvirtinimo“.
Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vaclovas Andrulis
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PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. birželio d.
sprendimu Nr. T1 priedas
BIUDŽETO IR INVESTICIJŲ KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas
(toliau – Komitetas) sudaromas Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams nagrinėti ir išvadoms
bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos
sprendimai, mero potvarkiai.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(toliau – Įstatymas), kitais Komiteto veiklos srities klausimus reglamentuojančiais teisės aktais,
Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kuriame nurodyta bendroji komitetų
kompetencija ir veiklos tvarka, ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA
3. Komitetas vykdo specialiąją kompetenciją, kurią nustato šie nuostatai:
3.1. svarsto Savivaldybės tarybai tvirtinti teikiamus sprendimų projektus investicijų ir biudžeto
bei su jais susijusiais klausimais;
3.2. svarsto klausimus ir teikia Komiteto išvadas Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės
biudžeto pajamų didinimo ir išlaidų mažinimo;
3.3. analizuoja, ar tikslingai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos;
3.4. svarsto ir teikia Komiteto išvadas dėl specialiųjų fondų sudarymo ir naudojimo;
3.5. svarsto ir teikia Komiteto išvadą dėl investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;
3.6. kartą per metus išklauso informaciją, ar visos rajono įmonės ir organizacijos bei rajono
gyventojai laiku sumoka mokesčius į rajono biudžetą;
3.7. svarsto rajono gyventojų, įmonių ir įstaigų prašymus, susijusius su finansiniais,
ekonominiais ir biudžeto klausimais;
3.8. svarsto ir teikia Komiteto išvadą Savivaldybės tarybai dėl fizinių bei juridinių asmenų
atleidimo nuo mokesčių arba jų sumažinimo pagal pateiktus pareiškimus;
3.9. svarsto ir teikia Komiteto išvadą dėl kainų ir tarifų tvirtinimo už Savivaldybės įmonių ir
bendrovių teikiamas gyventojams paslaugas įstatymų nustatyta tvarka;
3.10. svarsto ir teikia Komiteto išvadą Savivaldybės tarybai dėl iš Savivaldybės biudžeto lėšų
išlaikomų įstaigų, organizacijų steigimo, reorganizavimo bei likvidavimo;
3.11. teikia išvadas Savivaldybės tarybai dėl naudojimosi kreditų institucijų lėšomis;
3.12. kartu su Kaimo reikalų ir verslo komitetu bei Savivaldybės administracijos Finansų, Turto
valdymo skyrių specialistais analizuoja verslo plėtojimo galimybes Savivaldybės teritorijoje,
teikiamą valstybės paramą. Esant būtinumui, išvadas teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;

3
3.13. išklauso (atrankos būdu) Kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo ataskaitas apie ūkinę ir
finansinę būklę atskiruose Komiteto kuruojamuose objektuose, remdamasis patikrinimų medžiaga,
teikia išvadas Savivaldybės padaliniams, merui, tarybai;
3.14. sprendžia papildomų biudžeto lėšų tikslinį skyrimą;
3.15. atlieka ekonominę analizę ir teikia išvadas Savivaldybės tarybai;
3.16. analizuoja, ar tikslingai naudojamos Savivaldybės atskirų programų (atrankos būdu
aptarus Komitete ir esant poreikiui), taip pat viešiesiems darbams vykdyti skirtos lėšos. Svarsto ir
teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl papildomų rezervų programų pajamoms didinti.
III SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMAS, PIRMININKO IR PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ
NUSTATYMAS
4. Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 3 Savivaldybės tarybos narių Savivaldybės tarybos
sprendimu, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
5. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Tą pačią kandidatūrą
meras gali siūlyti du kartus. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos
komiteto pirmininku, turi būti nepriekaištingos reputacijos.
6. Komiteto pirmininkas:
6.1. šaukia Komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja reikalingų dokumentų bei
kitos medžiagos parengimą;
6.2. skiria Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius
su Komiteto veikla;
6.3. komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti reikalingus asmenis;
6.4. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;
6.5. informuoja Komiteto narius apie Komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą;
6.6. vykdo kitas Įstatymu ir Reglamentu nustatytas funkcijas.
7. Jeigu Komiteto pirmininkas negali eiti pareigų, jas eina Komiteto pirmininko pavaduotojas.
IV SKYRIUS
KOMITETO BENDROJI KOMPETENCIJA
8. Komitetas:
8.1. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu pagal Komiteto nuostatuose nurodytas
veiklos sritis rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
8.2. svarsto Savivaldybės administracijos parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
8.3. pagal Komiteto kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami
Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai;
8.4. pagal Komiteto kompetenciją nagrinėja gyventojų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų
juridinių asmenų pasiūlymus bei skundus ir, jeigu reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis
perduoda juos Savivaldybės tarybai svarstyti arba merui ir (ar) Savivaldybės administracijos
direktoriui.
9. Komitetas, vykdydamas Įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus, turi teisę:
9.1. pagal savo kompetenciją priimti ir teikti rekomendacinius pasiūlymus Savivaldybės
administracijai, Savivaldybės įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms, o mero pritarimu, kiek tai
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neprieštarauja įstatymams, – Savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms ir visų
nuosavybės formų įmonėms. Apie svarstymo rezultatus sprendimų gavėjai praneša Komitetui per dvi
savaites nuo sprendimo gavimo;
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą,
Savivaldybės įstaigų ar kontroliuojamų įmonių vadovus ir reikalauti iš jų pateikti paaiškinimus
svarstomais klausimais;
9.3. reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ar
kontroliuojamų įmonių vadovų duomenų ar kitos su svarstomais klausimais susijusios ir jiems
nagrinėti reikalingos medžiagos, jei ji nėra paskelbta viešai. Savivaldybės administracijos direktorius
ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, o jeigu reikia surinkti daug papildomos informacijos – per 10 darbo dienų;
9.4. teikti paklausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams;
9.5. tikrinti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į
rekomendacijas ir pasiūlymus;
9.6. teikti Savivaldybės tarybos siūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir kitų
gyventojams ir juridiniams asmenims svarbių klausimų pateikimo visuomenei svarstyti;
9.7. siūlyti Savivaldybės tarybai papildyti arba pakeisti Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, jeigu yra parengti sprendimų projektai Reglamento nustatyta tvarka.
10. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais Komitete svarstomais klausimais,
teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti siūlymus dėl Savivaldybės institucijų,
įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
11. Komiteto narys, kurio pasiūlymams Komitetas pritarė, gali raštu arba žodžiu juos teikti
svarstyti Savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
12. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra Komiteto posėdžiai.
13. Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti
ne mažiau kaip du Komiteto nariai apie tai raštu, kuriuo išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir
posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę Komiteto pirmininką ir Komiteto narius.
14. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš paskelbtą Savivaldybės tarybos posėdį.
15. Komiteto posėdžio darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto
posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie klausimų svarstymą
pranešama kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.
16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto
narių. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša Komiteto pirmininkui ir
Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui.
17. Komiteto posėdžiuose, suderinę su Komiteto pirmininku, gali dalyvauti kiti Savivaldybės
tarybos nariai, taip pat ekspertai, valstybės tarnautojai, seniūnaičiai ir kiti suinteresuoti asmenys.
18. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Komiteto sprendimas
nepritarti parengtam dokumento projektui turi būti argumentuotas.
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19. Komiteto narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti balsavimo procedūroje, kai sprendžiami
su juo ar jo šeimos nariais ir (ar) artimais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai
jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
20. Bendri dviejų ar daugiau komitetų posėdžiai organizuojami Reglamento nustatyta tvarka.
21. Komiteto posėdžiai gali būti protokoluojami. Daromas posėdžio garso įrašas, kuris
saugomas Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Komiteto
posėdžių sekretorius yra valstybės tarnautojas. Posėdžio garso įrašas laikomas Komiteto posėdžio
protokolu.
22. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus
pasirašo Komiteto pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas ar kitas Komiteto
narys, pirmininkavęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius.
VI SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ
23. Komitetas kasmet iki vasario 1 d. parengia ir pateikia Savivaldybės merui praėjusių metų
veiklos ataskaitą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Komiteto veiklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
__________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. birželio d.
sprendimu Nr. T2 priedas
KAIMO REIKALŲ IR VERSLO KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas
(toliau – Komitetas) sudaromas Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams nagrinėti ir išvadoms
bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos
sprendimai, mero potvarkiai.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(toliau – Įstatymas), kitais Komiteto veiklos srities klausimus reglamentuojančiais teisės aktais,
Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kuriame nurodyta
bendroji komitetų kompetencija ir veiklos tvarka, ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA
3. Komitetas vykdo specialiąją kompetenciją, kurią nustato šie nuostatai:
3.1. Komitetas svarsto ir, esant būtinumui, teikia Savivaldybės tarybai svarstyti kaimo reikalų,
ekologijos, kraštotvarkos, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo bei plėtros klausimus;
3.2. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybai pavedus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus kaimo reikalų, ekologijos, kraštotvarkos, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo bei plėtros
klausimais;
3.3. kartą per metus Komitetas savo posėdyje išklauso Savivaldybės administracijos Žemės
ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuro,
Ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus, Žemės ūkio rūmų atstovo rajone, Kelmės rajono žemėtvarkos
skyriaus, vietos veiklos grupės, Kelmės rajono verslininkų asociacijos informaciją, teikia pasiūlymus
jų veiklos gerinimo klausimais;
3.4. kontroliuoja, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, kiti teisės aktai kaimo
reikalų, ekologijos, aplinkosaugos ir verslo klausimais;
3.5. svarsto įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių dokumentų žemės ūkio,
aplinkosaugos ir verslo klausimais projektus ir teikia pasiūlymus žinyboms;
3.6. kartu su kitais komitetais bei Savivaldybės administracijos skyriais ir specialistais,
dalyvaujant rajono verslininkams, kaimo bendruomenių atstovams, ūkininkams, valstybinės
priežiūros institucijoms, svarsto verslo plėtojimo galimybes, aplinkosauginės būklės gerinimo, žemės
ūkio vystymo ir miškų tvarkymo klausimus, informuoja apie numatomas permainas ir konkrečias
priemones toms permainoms įgyvendinti;
3.7. sprendžia žemdirbių rėmimo galimybes iš rajono Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo
programos, Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos, tikslinių lėšų skyrimą;
3.8. svarsto gyventojų prašymus ir skundus kaimo reikalų, ekologijos ir verslo klausimais;
3.9. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai kaimo bendruomenių veiklos klausimais;
3.10. Komiteto nariai dalyvauja rajono Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos
priežiūros komisijos darbe bei Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijos
darbe;
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3.11. organizuoja Savivaldybės tarybos komitetų bendrus posėdžius svarstant aktualius
švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio klausimus Savivaldybės teritorijoje.
III SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMAS, PIRMININKO IR PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ
NUSTATYMAS
4. Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 3 Savivaldybės tarybos narių Savivaldybės tarybos
sprendimu, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
5. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Tą pačią kandidatūrą
meras gali siūlyti du kartus. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos
komiteto pirmininku, turi būti nepriekaištingos reputacijos.
6. Komiteto pirmininkas:
6.1. šaukia Komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų
dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
6.2. skiria Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius
su Komiteto veikla;
6.3. Komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti reikalingus asmenis;
6.4. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;
6.5. informuoja Komiteto narius apie Komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą;
6.6. vykdo kitas Įstatymu ir Reglamentu nustatytas funkcijas.
7. Jeigu Komiteto pirmininkas negali eiti pareigų, jas eina Komiteto pirmininko pavaduotojas.
IV SKYRIUS
KOMITETO BENDROJI KOMPETENCIJA
8. Komitetas:
8.1. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu pagal Komiteto nuostatuose
nurodytas veiklos sritis rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
8.2. svarsto Savivaldybės administracijos parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
8.3. pagal Komiteto kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami
Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai;
8.4. pagal Komiteto kompetenciją nagrinėja gyventojų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų
juridinių asmenų pasiūlymus bei skundus, ir, jeigu reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis
perduoda juos Savivaldybės tarybai svarstyti arba merui ir (ar) Savivaldybės administracijos
direktoriui.
9. Komitetas, vykdydamas Įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus, turi teisę:
9.1. pagal savo kompetenciją priimti ir teikti rekomendacinius pasiūlymus Savivaldybės
administracijai, Savivaldybės įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms, o mero pritarimu, kiek tai
neprieštarauja įstatymams, – Savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms ir visų
nuosavybės formų įmonėms. Apie svarstymo rezultatus sprendimų gavėjai praneša Komitetui per dvi
savaites nuo sprendimo gavimo;
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą,
Savivaldybės įstaigų ar kontroliuojamų įmonių vadovus ir reikalauti iš jų pateikti paaiškinimus
svarstomais klausimais;
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9.3. reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ar
kontroliuojamų įmonių vadovų duomenų ar kitos su svarstomais klausimais susijusios ir jiems
nagrinėti reikalingos medžiagos, jei ji nėra paskelbta viešai. Savivaldybės administracijos direktorius
ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, o jeigu reikia surinkti daug papildomos informacijos – per 10 darbo dienų;
9.4. teikti paklausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams;
9.5. tikrinti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į
rekomendacijas ir pasiūlymus;
9.6. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir kitų
gyventojams ir juridiniams asmenims svarbių klausimų pateikimo visuomenei svarstyti;
9.7. siūlyti Savivaldybės tarybai papildyti arba pakeisti Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, jeigu yra parengti sprendimų projektai Reglamento nustatyta tvarka.
10. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais Komitete svarstomais klausimais,
teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti siūlymus dėl Savivaldybės institucijų,
įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
11. Komiteto narys, kurio pasiūlymams Komitetas pritarė, gali raštu arba žodžiu juos teikti
svarstyti Savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
12. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra Komiteto posėdžiai.
13. Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti
ne mažiau kaip du Komiteto nariai apie tai raštu, kuriuo išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir
posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę Komiteto pirmininką ir Komiteto narius.
14. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš paskelbtą Savivaldybės tarybos posėdį.
15. Komiteto posėdžio darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto
posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie klausimų svarstymą
pranešama kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.
16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto
narių. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša Komiteto pirmininkui ir
Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui.
17. Komiteto posėdžiuose, suderinę su Komiteto pirmininku, gali dalyvauti kiti Savivaldybės
tarybos nariai, taip pat ekspertai, valstybės tarnautojai, seniūnaičiai ir kiti suinteresuoti asmenys.
18. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Komiteto sprendimas
nepritarti parengtam dokumento projektui turi būti argumentuotas.
19. Komiteto narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti balsavimo procedūroje, kai sprendžiami
su juo ar jo šeimos nariais ir (ar) artimais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai
jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
20. Bendri dviejų ar daugiau komitetų posėdžiai organizuojami Reglamento nustatyta tvarka.
21. Komiteto posėdžiai gali būti protokoluojami. Daromas posėdžio garso įrašas, kuris
saugomas Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Komiteto
posėdžių sekretorius yra valstybės tarnautojas. Posėdžio garso įrašas laikomas Komiteto posėdžio
protokolu.
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22. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus
pasirašo Komiteto pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas ar kitas Komiteto
narys, pirmininkavęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius.
VI SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ
23. Komitetas kasmet iki vasario 1 d. parengia ir pateikia Savivaldybės merui praėjusių metų
veiklos ataskaitą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Komiteto veiklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
____________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. birželio d.
sprendimu Nr. T3 priedas
KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Kontrolės komiteto (toliau –
Komitetas) įgaliojimus nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, darbą
reglamentuoja šie nuostatai.
2. Komitetas sudaromas iš Savivaldybės tarybos narių.
3. Į Komitetą įeina vienodas visų Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir Savivaldybės tarybos
narių grupių, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.
Atstovai į Komitetą deleguojami Savivaldybės tarybai adresuotu raštu.
4. Komitetas dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos Savivaldybės tarybos
kadencijos laikotarpiui programą ir kiekvienų metų pradžioje (I ketvirtį) už savo veiklą atsiskaito
Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
5. Komiteto veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
6. Komiteto pirmininką Savivaldybės tarybos opozicijos siūlymu, o pirmininko pavaduotoją
mero siūlymu skiria Savivaldybės taryba Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta
Savivaldybės tarybos opozicija, Komiteto pirmininką ir pavaduotoją skiria Savivaldybės taryba mero
siūlymu. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra
apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos narys, kuris
įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
II SKYRIUS
KOMITETO ĮGALIOJIMAI
7. Komitetas:
7.1. siūlo Savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti
atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
7.2. teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito
tarnybos) veiklos rezultatų;
7.3. svarsto savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano
projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą
savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
7.4. įvertina savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos
planui vykdyti reikalingus asignavimus, išvadą dėl jų teikia Savivaldybės tarybai;
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7.5. svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (Kontrolės ir audito tarnybos)
veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės
turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus
(Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;
7.6. siūlo Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei
Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
7.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus
(Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso
institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos)
atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo,
prireikus kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl
savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;
7.8. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės
administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą, teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės
administracijai ir tarybai;
7.9. svarsto kitus su Savivaldybės administracija ir kitų asignavimų valdytojais iškilusius
klausimus;
7.10. dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje
už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka; Savivaldybės taryba
Komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Komiteto sudarymo, o kai Komitetas
sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.
III SKYRIUS
KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Pagrindinė Komiteto veiklos forma – posėdžiai. Gali būti rengiami išvažiuojamieji posėdžiai.
9. Komiteto posėdžiai yra atviri.
10. Posėdžiai protokoluojami, protokolai saugomi dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“
Savivaldybės administracijos dokumentacijos plane numatytais terminais. Apie posėdžio metu
priimtas Komiteto rekomendacijas paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje per dvi darbo
dienas.
11. Komiteto posėdžių metu daromas garso įrašas. Komiteto posėdžių garso įrašai saugomi
informacinėse laikmenose. Kilus abejonių dėl protokolo teisingumo, su posėdžio garso įrašu galima
susipažinti Savivaldybės tarybos sekretoriate (toliau – Sekretoriatas).
12. Organizacinį ir informacinį Komiteto aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.
13. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
14. Posėdžius šaukia ir jų darbotvarkę sudaro Komiteto pirmininkas, jo nesant – pirmininko
pavaduotojas. Jis privalo sušaukti posėdį ir tuo atveju, jeigu to reikalauja trys Komiteto nariai ir raštu
pateikia darbotvarkę. Komiteto posėdžiai taip pat gali būti rengiami Savivaldybės tarybos pavedimu.
Komiteto posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komiteto posėdžio pradžios
paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
15. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komiteto narių.
16. Jeigu Komiteto narys negali atvykti į posėdį, jis apie tai praneša Savivaldybės
administracijos Bendrajam priėmimo skyriui.
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17. Posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti į Komitetą neįeinantys kiti Savivaldybės
tarybos nariai.
18. Klausimus svarstyti Komitetui gali siūlyti Savivaldybės tarybos nariai, meras, jo
pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius ir administracijos direktorius.
19. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.
20. Rekomendacijos ir išvados priimamos Komiteto narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. Komiteto narys turi teisę pareikšti atskirąją
nuomonę, kuri įrašoma į protokolą.
21. Rekomendacijas, išvadas ir protokolus pasirašo pirmininkas, jo nesant, pirmininko
pavaduotojas ar kitas narys, pirmininkavęs posėdžiui.
22. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos
ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusias Komiteto rekomendacijas privalo
apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti Komitetą per 14 dienų nuo rekomendacijos
gavimo.
23. Komitetas gali sušaukti jungtinį kelių komitetų posėdį pirmininkams susitarus. Jungtiniam
posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų komitetų narių balsų
dauguma. Posėdžio sprendimą ir jo protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkavęs komiteto
pirmininkas.
24. Jungtinio komitetų posėdžio parengtais klausimais komitetai gali daryti bendrus pranešimus
arba atskirai pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.
25. Esant reikalui, sprendimų projektus Savivaldybės tarybai rengia Savivaldybės
administracijos specialistai ir teikia Reglamente nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
KOMITETO, KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
26. Komitetas turi teisę:
26.1. išklausyti Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus
ar atstovus. Apie tai šiems pareigūnams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, jie
privalo atvykti į posėdį bei pateikti informaciją svarstomais klausimais;
26.2. raštišku prašymu reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės
įmonių ir įstaigų dokumentų ar kitokios klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, kurią jie privalo
pateikti per 5 darbo dienas;
26.3. kviesti į posėdžius kitus Savivaldybės tarybos narius, visuomeninių organizacijų atstovus,
taip pat specialistus bei kitus asmenis.
27. Komiteto pirmininkas:
27.1. šaukia Komiteto posėdžius;
27.2. sudaro posėdžių darbotvarkę ir organizuoja reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos
parengimą;
27.3. pirmininkauja posėdžiams;
27.4. duoda Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems reikalingą medžiagą ir dokumentus;
27.5. kviečia dalyvauti posėdžiuose reikalingus asmenis;
27.6. informuoja Komiteto narius apie priimtų rekomendacijų vykdymą;
27.7. kiekvienų metų pradžioje (I ketvirtį) už Komiteto veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka;
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27.8. nesant Komiteto pirmininko, jo funkcijas atlieka Komiteto pirmininko pavaduotojas.
28. Komiteto narys:
28.1. turi sprendžiamojo balso teisę visais Komiteto svarstomais klausimais;
28.2. turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos ruošiant;
28.3. turi teisę teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų ir kitų organizacijų patikrinimo;
28.4. turi teisę raštišku prašymu reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus,
Savivaldybės įmonių ir įstaigų dokumentų ar kitokios klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos,
kurią jie privalo pateikti per 5 darbo dienas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Komiteto veiklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
________________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. birželio d.
sprendimu Nr. T4 priedas
SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO IR KOMUNALINIO ŪKIO KOMITETO VEIKLOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Savivaldybės turto valdymo ir
komunalinio ūkio komitetas (toliau – Komitetas) sudaromas Savivaldybės tarybai teikiamiems
klausimams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, kaip
vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(toliau – Įstatymas), kitais Komiteto veiklos srities klausimus reglamentuojančiais teisės aktais,
Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kuriame nurodyta bendroji komitetų
kompetencija ir veiklos tvarka, ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA
3. Komitetas:
3.1. Savivaldybės tarybos pavedimu arba savo iniciatyva rengia sprendimų projektus
savivaldybės turto valdymo, statybos ir komunalinio ūkio, architektūros, paveldosaugos,
priešgaisrinės apsaugos ir gamtosaugos veiklos klausimais;
3.2. pagal Komiteto veiklos kompetenciją organizuoja arba dalyvauja svarstant Savivaldybės
įmonių, seniūnijų, komunalinio ūkio, gamtosaugos objektų statybos ir jų sutvarkymo įvairius
projektus, finansinius ir ūkinius klausimus. Teikia savo pasiūlymus savivaldybės įmonėms,
įstaigoms, administracijos skyriams, merui, rajono tarybai;
3.3. pagal Komiteto veiklos kompetenciją svarsto ir teikia pasiūlymus tvirtinant rajono
biudžetą, kontroliuoja jo vykdymą, išklauso Savivaldybės administracijos skyrių ataskaitas bei
svarsto pateiktus planus. Kontroliuoja, kaip taupiai ir tikslingai naudojamos biudžeto lėšos, savo
išvadas ir pasiūlymus pateikia Savivaldybės tarybai;
3.4. svarsto įvairius projektus, finansinius ir ūkinius klausimus. Teikia savo pasiūlymus
Savivaldybės įmonėms, įstaigoms, Savivaldybės administracijos skyriams, merui, Savivaldybės
tarybai;
3.5. pagal Komiteto veiklos kompetenciją svarsto gyventojų prašymus, teikia pasiūlymus
Savivaldybės merui ir tarybai;
3.6. pagal Komiteto veiklos kompetenciją svarsto investicinius, ekonominius rajono vystymo,
teritorijų planavimo ir kitus projektus.
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III SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMAS, PIRMININKO IR PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ
NUSTATYMAS
4. Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 3 Savivaldybės tarybos narių Savivaldybės tarybos
sprendimu, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
5. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Tą pačią kandidatūrą
meras gali siūlyti du kartus. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos
komiteto pirmininku, turi būti nepriekaištingos reputacijos.
6. Komiteto pirmininkas:
6.1. šaukia Komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų
dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
6.2. skiria Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius
su Komiteto veikla;
6.3. Komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti reikalingus asmenis;
6.4. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;
6.5. informuoja Komiteto narius apie Komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą;
6.6. vykdo kitas Įstatymu ir Reglamentu nustatytas funkcijas.
7. Jeigu Komiteto pirmininkas negali eiti pareigų, jas eina Komiteto pirmininko pavaduotojas.
IV SKYRIUS
KOMITETO BENDROJI KOMPETENCIJA
8. Komitetas:
8.1. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu pagal Komiteto nuostatuose nurodytas
veiklos sritis rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
8.2. svarsto Savivaldybės administracijos parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
8.3. pagal Komiteto kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami
Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai;
8.4. pagal Komiteto kompetenciją nagrinėja gyventojų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų
juridinių asmenų pasiūlymus bei skundus ir, jeigu reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis
perduoda juos Savivaldybės tarybai svarstyti arba merui ir (ar) Savivaldybės administracijos
direktoriui.
9. Komitetas, vykdydamas Įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus, turi teisę:
9.1. pagal savo kompetenciją priimti ir teikti rekomendacinius pasiūlymus Savivaldybės
administracijai, Savivaldybės įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms, o mero pritarimu, kiek tai
neprieštarauja įstatymams, – Savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms ir visų
nuosavybės formų įmonėms. Apie svarstymo rezultatus sprendimų gavėjai praneša Komitetui per dvi
savaites nuo sprendimo gavimo;
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą,
Savivaldybės įstaigų ar kontroliuojamų įmonių vadovus ir reikalauti iš jų pateikti paaiškinimus
svarstomais klausimais;
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9.3. reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ar
kontroliuojamų įmonių vadovų duomenų ar kitos su svarstomais klausimais susijusios ir jiems
nagrinėti reikalingos medžiagos, jei ji nėra paskelbta viešai. Savivaldybės administracijos direktorius
ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, o jeigu reikia surinkti daug papildomos informacijos – per 10 darbo dienų;
9.4. teikti paklausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams;
9.5. tikrinti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į
rekomendacijas ir pasiūlymus;
9.6. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir kitų
gyventojams ir juridiniams asmenims svarbių klausimų pateikimo visuomenei svarstyti;
9.7. siūlyti Savivaldybės tarybai papildyti arba pakeisti Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, jeigu yra parengti sprendimų projektai Reglamento nustatyta tvarka.
10. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais Komitete svarstomais klausimais,
teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti siūlymus dėl Savivaldybės institucijų,
įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
11. Komiteto narys, kurio pasiūlymams Komitetas pritarė, gali raštu arba žodžiu juos teikti
svarstyti Savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
12. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra Komiteto posėdžiai.
13. Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti
ne mažiau kaip du Komiteto nariai apie tai raštu, kuriuo išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir
posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę Komiteto pirmininką ir Komiteto narius.
14. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš paskelbtą Savivaldybės tarybos posėdį.
15. Komiteto posėdžio darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto
posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie klausimų svarstymą
pranešama kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.
16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto
narių. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša Komiteto pirmininkui ir
Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui.
17. Komiteto posėdžiuose, suderinę su Komiteto pirmininku, gali dalyvauti kiti Savivaldybės
tarybos nariai, taip pat ekspertai, valstybės tarnautojai, seniūnaičiai ir kiti suinteresuoti asmenys.
18. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Komiteto sprendimas
nepritarti parengtam dokumento projektui turi būti argumentuotas.
19. Komiteto narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti balsavimo procedūroje, kai sprendžiami
su juo ar jo šeimos nariais ir (ar) artimais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai
jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
20. Bendri dviejų ar daugiau komitetų posėdžiai organizuojami Reglamento nustatyta tvarka.
21. Komiteto posėdžiai gali būti protokoluojami. Daromas posėdžio garso įrašas, kuris
saugomas Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Komiteto
posėdžių sekretorius yra valstybės tarnautojas. Posėdžio garso įrašas laikomas Komiteto posėdžio
protokolu.
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22. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus
pasirašo Komiteto pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas ar kitas Komiteto
narys, pirmininkavęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius.
VI SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ
23. Komitetas kasmet iki vasario 1 d. parengia ir pateikia Savivaldybės merui praėjusių metų
veiklos ataskaitą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Komiteto veiklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
________________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. birželio d.
sprendimu Nr. T5 priedas
SOCIALINIŲ KLAUSIMŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETO VEIKLOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos
apsaugos komitetas (toliau – Komitetas) sudaromas Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams
nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi
Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(toliau – Įstatymas), kitais Komiteto veiklos srities klausimus reglamentuojančiais teisės aktais,
Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kuriame nurodyta
bendroji komitetų kompetencija ir veiklos tvarka, ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA
3. Komitetas turi įgaliojimus svarstyti ir teikti siūlymus dėl:
3.1. socialinių paslaugų ir sveikatos įstaigų bei organizacijų steigimo, išlaikymo,
reorganizavimo, likvidavimo ir jų priežiūros;
3.2. socialinių paslaugų planavimo ir teikimo;
3.3. socialinio būsto fondo sudarymo, būsto suteikimo tvarkos, Savivaldybės gyvenamųjų
patalpų nuomos;
3.4. kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimo, papildomos socialinės
paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo;
3.5. rinkėjų bei Savivaldybės teritorijoje esančių institucijų, įmonių ir organizacijų pareiškimų,
prašymų, skundų, siūlymų, susijusių su rajono sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos įstaigų darbu,
svarstymo ir nagrinėjimo, prireikus – Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir teikimo
Savivaldybės tarybai svarstyti;
3.6. Savivaldybės sveikatinimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo;
3.7. triukšmo valdymo, triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo;
3.8. kitų su pirmine asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra bei socialine parama ir
socialinėmis paslaugomis susijusių klausimų;
3.9. sveikatos priežiūros įstaigų kolegialių organų sudarymo (kai tai nustatyta įstaigos
nuostatuose);
3.10. kainų ir tarifų už socialinių, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų
nustatymo
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3.11. analizuoja jaunimo užimtumo problemas rajone, teikia pasiūlymus, kartu su kitomis
Savivaldybės institucijomis inicijuoja, padeda rengti ir įgyvendinti jaunimo užimtumo, kultūros
renginių ir kitas prevencines priemones.
III SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMAS, PIRMININKO IR PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ
NUSTATYMAS
4. Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 3 Savivaldybės tarybos narių Savivaldybės tarybos
sprendimu, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
5. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Tą pačią kandidatūrą
meras gali siūlyti du kartus. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Komiteto pirmininku,
turi būti nepriekaištingos reputacijos.
6. Komiteto pirmininkas:
6.1. šaukia Komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų
dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
6.2. skiria Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su
Komiteto veikla;
6.3. komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti reikalingus asmenis;
6.4. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;
6.5. informuoja Komiteto narius apie Komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą;
6.6. vykdo kitas Įstatymu ir Reglamentu nustatytas funkcijas.
7. Jeigu Komiteto pirmininkas negali eiti pareigų, jas eina Komiteto pirmininko pavaduotojas.
IV SKYRIUS
KOMITETO BENDROJI KOMPETENCIJA
8. Komitetas:
8.1. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu pagal Komiteto nuostatuose nurodytas
veiklos sritis rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
8.2. svarsto Savivaldybės administracijos parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
8.3. pagal Komiteto kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami
Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai;
8.4. pagal Komiteto kompetenciją nagrinėja gyventojų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų
juridinių asmenų pasiūlymus bei skundus, jeigu reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda
juos Savivaldybės tarybai svarstyti arba merui ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriui.
9. Komitetas, vykdydamas Įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus, turi teisę:
9.1. pagal savo kompetenciją priimti ir teikti rekomendacinius pasiūlymus Savivaldybės
administracijai, Savivaldybės įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms, o mero pritarimu, kiek tai
neprieštarauja įstatymams, – Savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms ir visų
nuosavybės formų įmonėms. Apie svarstymo rezultatus sprendimų gavėjai praneša Komitetui per dvi
savaites nuo sprendimo gavimo;
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą,
Savivaldybės įstaigų ar kontroliuojamų įmonių vadovus ir reikalauti iš jų pateikti paaiškinimus
svarstomais klausimais;
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9.3. reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ar
kontroliuojamų įmonių vadovų duomenų ar kitos su svarstomais klausimais susijusios ir jiems
nagrinėti reikalingos medžiagos, jei ji nėra paskelbta viešai. Savivaldybės administracijos direktorius
ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, o jeigu reikia surinkti daug papildomos informacijos – per 10 darbo dienų;
9.4. teikti paklausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams;
9.5. tikrinti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į
rekomendacijas ir pasiūlymus;
9.6. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir kitų
gyventojams ir juridiniams asmenims svarbių klausimų pateikimo visuomenei svarstyti;
9.7. siūlyti Savivaldybės tarybai papildyti arba pakeisti Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, jeigu yra parengti sprendimų projektai Reglamento nustatyta tvarka.
10. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais Komitete svarstomais klausimais,
teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti siūlymus dėl Savivaldybės institucijų,
įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
11. Komiteto narys, kurio pasiūlymams Komitetas pritarė, gali raštu arba žodžiu juos teikti
svarstyti Savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
12. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra Komiteto posėdžiai.
13. Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti
ne mažiau kaip du Komiteto nariai apie tai raštu, kuriuo išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir
posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę Komiteto pirmininką ir Komiteto narius.
14. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš paskelbtą Tarybos posėdį.
15. Komiteto posėdžio darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto
posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie klausimų svarstymą
pranešama kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.
16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto
narių. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša Komiteto pirmininkui ir
Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui.
17. Komiteto posėdžiuose, suderinę su Komiteto pirmininku, gali dalyvauti kiti Savivaldybės
tarybos nariai, taip pat ekspertai, valstybės tarnautojai, seniūnaičiai ir kiti suinteresuoti asmenys.
18. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Komiteto sprendimas
nepritarti parengtam dokumento projektui turi būti argumentuotas.
19. Komiteto narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti balsavimo procedūroje, kai sprendžiami
su juo ar jo šeimos nariais ir (ar) artimais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai
jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
20. Bendri dviejų ar daugiau komitetų posėdžiai organizuojami Reglamento nustatyta tvarka.
21. Komiteto posėdžiai gali būti protokoluojami. Daromas posėdžio garso įrašas, kuris
saugomas Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Komiteto
posėdžių sekretorius yra valstybės tarnautojas. Posėdžio garso įrašas laikomas Komiteto posėdžio
protokolu.
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22. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus
pasirašo Komiteto pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas ar kitas Komiteto
narys, pirmininkavęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius.
VI SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ
23. Komitetas kasmet iki vasario 1 d. parengia ir pateikia Savivaldybės merui praėjusių metų
veiklos ataskaitą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Komiteto veiklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
_________________
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PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. birželio d.
sprendimu Nr. T6 priedas
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR VIEŠOSIOS TVARKOS KOMITETO VEIKLOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios
tvarkos komitetas (toliau – Komitetas) sudaromas Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams
nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi
Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(toliau – Įstatymas), kitais Komiteto veiklos srities klausimus reglamentuojančiais teisės aktais,
Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kuriame nurodyta bendroji komitetų
kompetencija ir veiklos tvarka, ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA
3. Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas vykdo specialiąją kompetenciją, kurią
nustato šie nuostatai:
3.1. nagrinėja ir numato pagrindines Kelmės rajono švietimo, kultūros, sporto, viešosios tvarkos
užtikrinimo kryptis;
3.2. parengia ir, esant būtinumui, teikia svarstyti Savivaldybės tarybai kultūros, švietimo, sporto
ir viešosios tvarkos sferų klausimus;
3.3. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybai pavedus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus švietimo, kultūros, sporto, viešosios tvarkos klausimais;
3.4. kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vykdo
Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus bei mero
pavedimus kultūros, švietimo, sporto srityse;
3.5. nagrinėja klausimus, susijusius su teisėtvarkos ir teisėsaugos, priešgaisrinės apsaugos
būklės gerinimu Savivaldybės teritorijoje ir bendradarbiavimo ryšiais su policijos, prokuratūros,
teismo, priešgaisrinės apsaugos ir kitais pareigūnais, atsakingais už šią veiklos sritį;
3.6. ruošia ir svarsto Savivaldybės švietimo, kultūros, sporto, viešosios tvarkos ir visuomenės
apsaugos biudžeto projektą ir jo įvykdymo apyskaitą;
3.7. kartu su Biudžeto ir investicijų komitetu svarsto ir sprendžia papildomų biudžeto lėšų
skyrimą kuruojamiems objektams, renginiams, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai;
3.8. esant būtinumui, išklauso Kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo ataskaitas apie ūkinę ir
finansinę būklę kuruojamuose objektuose, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos
padaliniams, merui, tarybai;
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3.9. nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus, prašymus ir skundus
švietimo, kultūros ir sporto, viešosios tvarkos srityse. Prireikus teikia pasiūlymus Savivaldybės
tarybai;
3.10. svarsto ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl vietinio kultūros vertybių
registro bei į jį įrašytų objektų saugojimo tvarkos;
3.11. koordinuoja kultūros vertybių, paveldo išsaugojimo, pritaikymo, propagavimo,
eksponavimo programas, kontroliuoja šių programų įgyvendinimą;
3.12. numato ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai švietimo, kultūros, sporto, viešosios
tvarkos, nebiudžetinių fondų steigimą, jų naudojimo tvarką;
3.13. kuruoja specialistų veiklą turizmo ir paveldosaugos srityse;
3.14. kuruoja tarptautinius ryšius su kitų valstybių savivaldybėmis, parengia kultūrinio
bendradarbiavimo dokumentus, kitą reikalingą medžiagą;
3.15. koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbą.
III SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMAS, PIRMININKO IR PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ
NUSTATYMAS
4. Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 3 Savivaldybės tarybos narių Savivaldybės tarybos
sprendimu, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
5. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Tą pačią kandidatūrą
meras gali siūlyti du kartus. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Komiteto pirmininku,
turi būti nepriekaištingos reputacijos.
6. Komiteto pirmininkas:
6.1. šaukia Komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų
dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
6.2. skiria Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su
Komiteto veikla;
6.3. Komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti reikalingus asmenis;
6.4. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;
6.5. informuoja Komiteto narius apie Komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą;
6.6. vykdo kitas Įstatymu ir Reglamentu nustatytas funkcijas.
7. Jeigu Komiteto pirmininkas negali eiti pareigų, jas eina Komiteto pirmininko pavaduotojas.
IV SKYRIUS
KOMITETO BENDROJI KOMPETENCIJA
8. Komitetas:
8.1. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu pagal Komiteto nuostatuose nurodytas
veiklos sritis rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
8.2. svarsto Savivaldybės administracijos parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
8.3. pagal Komiteto kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami
Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai;
8.4. pagal Komiteto kompetenciją nagrinėja gyventojų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų
juridinių asmenų pasiūlymus bei skundus, jeigu reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda
juos Savivaldybės tarybai svarstyti arba merui ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriui.
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9. Komitetas, vykdydamas Įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus, turi teisę:
9.1. pagal savo kompetenciją priimti ir teikti rekomendacinius pasiūlymus Savivaldybės
administracijai, Savivaldybės įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms, o mero pritarimu, kiek tai
neprieštarauja įstatymams, – Savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms ir visų
nuosavybės formų įmonėms. Apie svarstymo rezultatus sprendimų gavėjai praneša Komitetui per dvi
savaites nuo sprendimo gavimo;
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą,
Savivaldybės įstaigų ar kontroliuojamų įmonių vadovus ir reikalauti iš jų pateikti paaiškinimus
svarstomais klausimais;
9.3. reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ar
kontroliuojamų įmonių vadovų duomenų ar kitos su svarstomais klausimais susijusios ir jiems
nagrinėti reikalingos medžiagos, jei ji nėra paskelbta viešai. Savivaldybės administracijos direktorius
ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, o jeigu reikia surinkti daug papildomos informacijos – per 10 darbo dienų;
9.4. teikti paklausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams;
9.5. tikrinti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į
rekomendacijas ir pasiūlymus;
9.6. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir kitų
gyventojams ir juridiniams asmenims svarbių klausimų pateikimo visuomenei svarstyti;
9.7. siūlyti Savivaldybės tarybai papildyti arba pakeisti Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, jeigu yra parengti sprendimų projektai Reglamento nustatyta tvarka.
10. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais Komitete svarstomais klausimais,
teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti siūlymus dėl Savivaldybės institucijų,
įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
11. Komiteto narys, kurio pasiūlymams Komitetas pritarė, gali raštu arba žodžiu juos teikti
svarstyti Savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
12. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra Komiteto posėdžiai.
13. Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti
ne mažiau kaip du Komiteto nariai apie tai raštu, kuriuo išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir
posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę Komiteto pirmininką ir Komiteto narius.
14. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš paskelbtą Savivaldybės tarybos posėdį.
15. Komiteto posėdžio darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto
posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie klausimų svarstymą
pranešama kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.
16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto
narių. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša Komiteto pirmininkui ir
Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui.
17. Komiteto posėdžiuose, suderinę su Komiteto pirmininku, gali dalyvauti kiti Savivaldybės
tarybos nariai, taip pat ekspertai, valstybės tarnautojai, seniūnaičiai ir kiti suinteresuoti asmenys.
18. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Komiteto sprendimas
nepritarti parengtam dokumento projektui turi būti argumentuotas.
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19. Komiteto narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti balsavimo procedūroje, kai sprendžiami
su juo ar jo šeimos nariais ir (ar) artimais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai
jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
20. Bendri dviejų ar daugiau komitetų posėdžiai organizuojami Reglamento nustatyta tvarka.
21. Komiteto posėdžiai gali būti protokoluojami. Daromas posėdžio garso įrašas, kuris
saugomas Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Komiteto
posėdžių sekretorius yra valstybės tarnautojas. Posėdžio garso įrašas laikomas Komiteto posėdžio
protokolu.
22. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus
pasirašo Komiteto pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas ar kitas Komiteto
narys, pirmininkavęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius.
VI SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ
23. Komitetas kasmet iki vasario 1 d. parengia ir pateikia Savivaldybės merui praėjusių metų
veiklos ataskaitą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Komiteto veiklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
_______________________

