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LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS KOMITETO
NUOSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos savivaldybių asociacijos komiteto (toliau - komitetas) kaip Lietuvos savivaldybių
asociacijos valdybos (toliau – Valdyba) patariamosios institucijos paskirtis - teikti pasiūlymus Valdybai dėl
strateginių Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – Asociacija) tikslų formavimo savo kuruojamoje veiklos
srityje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos vietos savivaldos chartija.
1.2. Komiteto veiklą reglamentuoja Asociacijos įstatai ir šie nuostatai.
2. UŽDAVINIAI
2.1. Formuoti ir teikti Valdybai tvirtinti vietos savivaldos plėtros strategijos kryptis kuruojamoje
srityje.
2.2. Nuolat sisteminti ir analizuoti informaciją apie savivaldybių bendrąsias problemas.
2.3. Rengti ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų valstybės valdžios ir valdymo institucijų įstatymų, kitų
teisės aktų pakeitimų projektų, reguliuojančių bendruosius vietos savivaldos principus.
2.4. Prireikus, pagal savo kuruojamą veiklos sritį dalyvauti teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse.
2.5. Analizuoti, kaip valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimti teisės aktai įgyvendinami
savivaldybėse, prireikus, rengti ir teikti Valdybai pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
2.6. Teikti Valdybai, savivaldybėms, "Savivaldybių žinių" redakcijai informaciją, rekomendacijas
savivaldybių veiklos efektyvumui gerinti.
2.7. Prireikus teikti siūlymus dėl savivaldybių valstybės tarnautojų poreikio kelti kvalifikaciją komiteto
kuruojamose srityse.
3. KOMITETO SUDĖTIS, STRUKTŪRA IR KOMPETENCIJA
3.1. Komitetai paprastai sudaromi atstovavimo apskritims principu. Komiteto pirmininkas turi teisę
pasirinkti ir kitokį komiteto sudarymo principą bei nustatyti komiteto narių skaičių.
3.2. Komiteto nariais gali būti savivaldybių merai, tarybų nariai, savivaldybių administracijos
direktoriai ir jų pavaduotojai, savivaldybių administracijų bei Asociacijos administracijos darbuotojai.
3.3. Komiteto darbui vadovauja komiteto pirmininkas - Valdybos paskirtas vienas iš Valdybos narių,
paprastai savo kvalifikacija ar profesija susijęs su komiteto kuruojamomis veiklos sritimis.
3.4. Komiteto pirmininkas turi pirmąjį ir antrąjį pavaduotojus. Pirmasis pavaduotojas, komiteto
pirmininko teikimu, renkamas komiteto. Komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas - Asociacijos patarėjas ar
konsultantas, dirbantis pagal kuruojamą veiklos sritį.
3.5. Už komiteto veiklos aptarnavimą atsakingi Asociacijos patarėjai ar konsultantai, jeigu komitetas
nenusprendžia kitaip.
3.6. Komiteto nariai atsako už prisiimtų užduočių ir įsipareigojimų įvykdymą kokybiškai ir laiku.
3.7. Jei darbų apimtis vienoje iš komiteto kuruojamų sričių žymiai viršija komiteto narių galimybes,
komiteto sprendimu įkuriami pakomitečiai (tikslinės grupės atskiriems klausimams nagrinėti). Pakomitečio
veiklai vadovauja komiteto paskirtas komiteto narys. Į pakomitečio veiklą įtraukiami savivaldybių deleguoti
specialistai (atstovavimo principas gali būti ir netaikomas). Pakomitečio veiklą aptarnauja Asociacijos
patarėjas ar konsultantas, jeigu komitetas nenusprendžia kitaip. Pakomitečių veiklą koordinuoja komiteto
pirmininkas.
3.8. Atskiriems klausimams, nepriskirtiems Valdybos patvirtintų komitetų veiklos sritims, nagrinėti
gali būti sudaromi pakomitečiai, neįeinantys į komitetų sudėtį. Į jų veiklą įtraukiami savivaldybių specialistai
(atstovavimo apskritims principas gali būti ir netaikomas). Pakomitečio pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami
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iš pakomitečio narių. Pakomitečio veiklą paprastai aptarnauja Asociacijos patarėjas arba konsultantas pagal
kuruojamą veiklos sritį.
3.9. Svarbiems ir didelės apimties projektams rengti gali būti sudaromos darbo grupės, įtraukiant į jų
veiklą specialistus iš savivaldybių ir kitų institucijų.
4. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS
4.1. Komiteto posėdžius organizuoja - rengia posėdžių darbotvarkę, medžiagą, nustato posėdžio vietą,
laiką, sudaro kviečiamų dalyvių sąrašą, informuoja komiteto narius - Asociacijos patarėjas arba konsultantas,
suderinęs su komiteto pirmininku ar pavaduotoju. Esant reikalui, gali būti šaukiami kelių komitetų jungtiniai
posėdžiai.
4.2. Komiteto posėdžiams pirmininkauja komiteto pirmininkas arba jo pavaduotojas.
4.3. Į komiteto posėdžius gali būti kviečiami (be balsavimo teisės) valstybės valdžios ir valdymo
institucijų atstovai, Asociacijos administracijos darbuotojai, ekspertai, specialistai, pramonės ir verslo,
nevalstybinių organizacijų bei žiniasklaidos atstovai.
4.4. Komiteto posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius - Asociacijos patarėjas ar konsultantas,
arba posėdžio pirmininko paskirtas komiteto narys. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
4.5. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komiteto narių.
4.6. Posėdžio sprendimai priimami bendru susitarimu, jei nuomonės nesutampa - balsavimo būdu.
Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių komiteto narių.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
4.7. Prireikus, posėdžio protokolo pagrindu Asociacijos patarėjas ar konsultantas rengia atitinkamus
Asociacijos dokumentų projektus, kurie pateikiami Asociacijos valdybai.
4.8. Tais atvejais, kai reikalingas operatyvus komiteto sprendimas, bet nėra galimybių surengti
komiteto posėdį, Asociacijos patarėjas ar konsultantas komiteto narių nuomonių apklausą atlieka telefonu ar
kitomis ryšio priemonėmis (faksimilinis ryšys, elektroninis paštas ir kt.). Komiteto nariai savo nuomonę
sprendžiamu klausimu pateikia raštu, atsiųsdami faksogramą ar žinią elektroniniu paštu.
4.10. Vykdydami komitetui iškeltus uždavinius, komitetų nariai gali organizuoti savivaldybių atstovų
pasitarimus, kuriuose nagrinėjamos savivaldybių problemos atskirose veiklos srityse, pateikiama informacija
apie Asociacijos veiklą, komitete svarstomus bei numatomus svarstyti klausimus, veiklos planus, formuojama
bendra savivaldybių pozicija šiais klausimais, kurią komiteto narys pateikia ir atstovauja komiteto
posėdžiuose.
4.11. Asociacijos prezidentas arba Asociacijos direktorius savo kompetencijos ribose gali suteikti
komiteto arba pakomitečio nariams, konsultantams įgaliojimus atstovauti Asociaciją darbo grupėse
atitinkamose valstybės valdžios ir valdymo institucijose.
________________________________________

