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Klaipedos miesto savivaldybes Visuomenine administraciniq gindq Komisija (toliau-
Komisija), susidedlanti iS komisijos pirmininkes Stanislavos Barvidytes,'komisijos nu.., Luu.o,
Sereckes, komisijos .nario Ar[no Venckaus ir komisijos nares Vaidos Zvikienes, 2014-03-27
vie5ame posedyje iSnagrinejo parei5kr)jos Vaidos Vasiliauskaites (toliau * pareiSke.ja) skund4 (Reg.
Nr. TGK-10) del li(laipedos miesto sravivaldybes administracijos (toliau - atsakovas; ZOt+-Ot-:*t
sprendimo Nr. (3 1 . 1)R.S2-89, teisetumo.

Posed.y.ie dalyvavo pareiSkeja. Atsakovo atstovas neclalyvavo. Apie posedZio laik4 ir
v ie tq praner i ta  t inka mai .

Nagrirrejant skund4 komisi ja n u s t a t e:

Pareiiko.ja praSo panaikinti Klaipedos miesto savivaldybes adnrinistracijos 2014-01-31
sprendr.m4 Nr. (3 1 . I  )RS2-89. Nurodo, kad Siuo sprendinru atsakovas atsisake panaikinti  1996-08- 1 5
Klaipedos miesto valdy[65 sprendinr4 Nr. 378. kuriuo daugiabuciai namai RumpiSkes g 27.
Rysininkq g. 2 ir R'vsininkq g. buvo l iungti i  DNSB ,,Rumpiskes" suderj.

Atsak,ova.s atsiliepime nurode. kad pagal Lietuvos Res;pubiikos Daugiabudiq
gyvelnamqiLl namU ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq fstatymo (toliau - fstatymas ) (\in.,
20121,Nr. 50-2440) nuostatas, teisd priimti sprendimus del bendrijos valdymo, veiklos,
reorS;anizavinro ir lil.:r'idavimo suteikta patiems patalpq savininkams. Remiantis atsiliepime
iSdes;tytais argumentais atsakovas praSo pareiSkejos skundq atmesti kaip nepagrisr4.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau - istatymas) redakcijos,
galioi jusios nuo 19t;56-tJ4-19 iki 1997-01-0i, 10 straipsnio nuosratas Savi.ualdybes Taryba galejo
nusprgsti ir savo igaliojimq laikui iil tarybos nariq sudaryti kolegiaii4 r'ykdomEj4 institucijQ -
vald;rb4, nustatydalna ir jos nariq strlaidiq. 18 straipsnyje buvo nustatyta, kad ,.<...> Valdybos
komlletencii4 reguliuoja tarybos patvirlinti nuostatai. Jeigu valdyba nesudaroma, tai visus valdybai
priskirtus igaiioj imus vykdc, meras".

Siuo r:net,.r galiojandio fstatymo nuostatomis valdybos nebeeg;ristuoja. 18 straipsnio 1
dalyje itvirtinta, kacl .,':. .> JKitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjelrtq priimtus teises aktus
gali sustabdyti ar panaikinti: pagal kornpetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos
direk.torius ar kiti sravrivaldybes vieSo.io administravimo subjektai savo pr.iimtus teises aktus gaii
sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti".

l3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ,,Savivaldybes tarybos posedl,je svarstytinus
k l a u s ; i m u s k a r t u s u r ; p r e n d i m q p r o j e k t a i s m e r u i p a t e i k i a < . ' . >
direktorius."



ProkLrrat0ra nustate. karl pareiskejq skunde i5destytos abejones del Rysinink LI g. 2, 4bei Rumpiskes g' 
"27 

namo ljungimo i DBNS ,,R.umpi5kes" sudeti teisetumo yra pagrlstos, kadangityrimo metu gauti dokumentai rodo, - iog visuose vykusiuose RySininkq g. ' . t ,4 bei Rumpi5kes g.27namo gyventojq susirinkimuose gyr/entojq atstovq skaidius,-pakankJmo priimti sprendimi delbendrijos ik[rimo ar reorganizavima,, n.buuo, todei sie sprendimai galio.jusio istatymo numatytatvarka nebuvo priirnti. Tai rodo, kad neteisetu laikytinas ir Klaipedo, -i.rio savivaldybes valdybos1996 m' rugpjDdio 15 d' sprendimas ]rtrr. 378 del Sirt namq ijungimo i DNSB ,,Rumpiskes,, sudetj.

Kadarrg_i,vadovaujantis lstatymo nuostatomis panaikinti 1996.0g-15 Klaipedos miesrovaldybos sprendim4 Nr. 378 kompetentinga yra Klaipedos miesto savivaldybes taryba, o Klaipedosmiesto savivaldybes administracijos rJirektorius yra kompetentingas pui.it,tl iavivaldybes tarybosposedyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimq projektais, atsiZvelgiant I nagrinejant skund4nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Administraciniq gindqlcmislq aaruo nuostarq,patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr.533 (Lietuvos
Respublikos vyriausybes 2012 m. gruodZi o 12 d. nutaririo\r. l5 I 9 redakcija ), 44.3. p., Komisijaposedyje dalyvavusiq komisi jos nariq balsq dauguma n u s p r end,Lia:

lpareigoti atsakov4 i5 naujo iSnagrineti parei5kejos 2014-01-10 prasym4 ir sprgsti
klausim4 del keipimosi f Klaipddos rniesto savivaldybes taryb4 del 1996-rlg-15 Klaipedos miesto
vaidybos sprendimo Nr. 378 panaikinimo.

Komir;ijos sprendimas per 20 dienq nuo jo gavimo dienos gali bfti skundZiamas
Klaipedos apygardcrs administracinianr teismui. .:i
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Stanislava Barvidyte

Laura Serecke

Vaida Zvikiene

Artnas Venckus


