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KOMITETAI VYKDO ŠIAS ĮSTATYMŲ IR  SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTAS 

FUNKCIJAS: 

 

Ekonomikos ir finansų komitetas svarsto, teikia pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais: 

1. biudžeto sudarymas, biudžeto tikslinimas, papildomų bei planą viršijančių biudžeto pajamų ir kitų 

lėšų paskirstymas bei tikslinės paskirties fondų sudarymas ir naudojimas; biudžeto asignavimų 

biudžetinėms įstaigoms skirstymas; 

2. paskolų ėmimas ir garantijų teikimas už ilgalaikes paskolas; 

3. strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas; 

4. verslo plėtra, investicijos;  

5. sąlygų verslo plėtrai sudarymas; 

6. savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros 

programų rengimas;  

7. investicijų pritraukimas ir turizmas; 

8. partnerystė su privačiais subjektais; viešųjų pirkimų sąlygų, būdo ir pagrindinių sutarties dėl 

partnerystės su privačiais subjektais sąlygų tvirtinimas;  

9. prekybos ir paslaugų teikimo, leidimų ir licencijų išdavimo tvarka;  

10. materialiojo turto paskirstymas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;  

11. uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų finansinės ataskaitos;  

12. kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

(kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais 

maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas, 

vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas;  

13. mokesčių, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos savivaldybės biudžeto sąskaita 

nustatymas;  

14. subsidijų ir kompensacijų skyrimas naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms; 

15. administracijos struktūra, funkcijos ir darbo užmokesčio fondas;  

16. nepriklausomas auditas savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. 

 

Socialinio vystymo komitetas svarsto, teikia pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais: 

1. socialinės paramos teikimas, socialiai remtinų asmenų rūpybos, priežiūra ir aptarnavimas, 

gyventojų sveikatos priežiūros, sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir senelių slaugos 

organizavimas; 

2. sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas 

ir rėmimas; 

3. paramos būstui įsigyti tvarkymas bei socialinių būstų suteikimas; 

4. bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programų 

projektai; 

5. valstybės socialinių programų tikslinių lėšų paskirstymas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms; 

6. socialinio būsto fondo formavimas; 

7. savivaldybės socialinės plėtros programos tvirtinimas; 

 8. socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas;  

 9. bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis; 

10. socialinės paskirties, savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų 

steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra; 

11. kompensacijų nustatymas tam tikroms vartotojų grupėms, papildomos socialinės paramos, 

socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo 

fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos 

nustatymas; 

12. keleivių vežimo organizavimas; 

13. triukšmo prevencija ir mažinimo priemonės; 

14. strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas; 



15. ikimokyklinis vaikų ugdymas, bendrojo ugdymo organizavimas, neformalusis ugdymas, 

profesinis mokymas; 

16. maitinimo paslaugų teikimas ugdymo įstaigose; 

17. kūno kultūros ir sporto plėtojimas; 

18. moksleivių nemokamas pavėžėjimas; 

19. vaikų ugdymo kokybės užtikrinimas švietimo sistemoje; 

20. bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, kraštotyros darbo organizavimas; 

21. jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimas;  

22. savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas; 

23.  kultūros vertybių bei saugomų teritorijų tvarkymas; 

24.  savivaldybės ryšių su užsienio institucijomis plėtojimas; 

25. turizmo ir poilsio organizavimas; 

26.  savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas; 

27.  strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas. 

 

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetas svarsto, teikia 

pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais: 

1. strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas; 

2. teritorijų planavimas, planų įgyvendinimas; 

3. siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų 

pavadinimus, teritorijų ribas; 

4. seniūnijų steigimas, panaikinimas ir jų skaičiaus nustatymas,  pavadinimų seniūnijoms suteikimas 

ir jų keitimas, teritorijų priskyrimas seniūnijoms,  seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymas 

ir keitimas;  

5. gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų 

pavadinimų suteikimas ir jų keitimas; 

6. melioracijos ir hidrotechnikos statinių darbai; 

7. kaimo plėtra ekonominiu, ekologiniu, socialiniu ir etninės kultūros požiūriu; 

8. aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; 

9. reikalavimų statiniams ir sklypams nustatymas; 

10. statinių naudojimo priežiūra bei statybos leidimų išdavimas; 

11. žemės ir kito turto valdymas; 

12. šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo organizavimas; 

13. atliekų tvarkymo sistemų diegimas; 

14. kelių priežiūra ir saugus eismas; 

15. adresų suteikimas ir keitimas; 

16. viešieji darbai. 

 

Visi Savivaldybės tarybos komitetai: 

17. kontroliuoja kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero 

potvarkiai, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;  

18.  nagrinėja jam adresuotų gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus 

bei skundus, prireikus su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos Savivaldybės 

administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti Tarybai; 

19.  išklauso Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių  ir organizacijų informaciją apie Tarybos 

sprendimų vykdymą; 

20. svarsto Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą; 

21. komiteto sprendimu preliminariai nagrinėja, teikia pasiūlymus bei išvadas ne tik komitetams 

priskirtais,  bet ir visais Savivaldybės tarybai teikiamais svarstyti klausimais bei inicijuoja, rengia, 

teikia svarstyti Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos sprendimų projektus.“. 

 

______________________ 


