EUROPOS VIETOS SAVIVALDOS CHARTIJA
Preambul
Š dokument pasirašiusios valstyb s, Europos Tarybos valstyb s nar s,
atsižvelgdamos tai, kad Europos Tarybos tikslas - glaudžiau suvienyti savo nari
gretas, siekiant užtikrinti j saugum ir gyvendinti kartu paveld tus idealus ir
principus,
atsižvelgdamos tai, kad vienas šio tikslo gyvendinimo b d - susitarimai
valdymo srityje,
atsižvelgdamos tai, kad savivaldos institucijos yra bet kurios demokratin s
santvarkos pagrindas,
atsižvelgdamos tai, kad pilie i teis dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus vienas iš demokratijos princip , kuriuos pripaž sta visos valstyb s, Europos Tarybos
valstyb s nar s,
sitikinusios, kad ši teis tiesiogiai gali b ti gyvendinama b tent per vietos
valdžios institucijas,
sitikinusios, kad tik vietos valdžios institucijos, turin ios realius sipareigojimus,
gali garantuoti veiksming ir tiesiogiai su pilie iais susijus valdym ,
žinodamos, kad vietos savivaldos apsauga ir stiprinimas vairiose Europos šalyse
yra svarbus našas
demokratiniais principais ir valdžios decentralizavimu
grindžiamos Europos k rim ,
tvirtindamos, kad ši tiksl realizavimas reikalauja garantuoti, kad egzistuot
vietos valdžia, suformuota iš demokratišku b du sudaryt sprendimus priiman i
institucij ir galinti pakankamai savarankiškai prisiimti sipareigojimus ir pasirinkti j
vykdymo b dus, priemones ir šaltinius jiems gyvendinti,
susitar :
1 straipsnis
Šalys sipareigoja laikytis ši straipsni taip, kaip to reikalauja šios chartijos 12
straipsnis.
I dalis
2 straipsnis
Vietos savivaldos konstitucinis ir teisinis pagrindas
Vietos savivaldos princip turi pripažinti šalies vidaus statymai, o kur b tina, ir
konstitucija.
3 straipsnis
Vietos savivaldos s voka
1. Vietos savivalda reiškia, kad vietin s valdžios organai statym nustatytose
ribose turi teis ir geb jim tvarkyti ir valdyti pagrindin vieš j reikal dal , už tai
prisiimdamos piln atsakomyb ir vadovaudamosi vietos gyventoj interesais.
2. Ši teis turi tarybos ar susirinkimai, sudaryti slaptu balsavimu tiesiogini , lygi
ir visuotini rinkim b du laisvai išrinkti nariai, kurie gali tur ti joms pavaldžius

vykdomuosius organus. Ši nuostata neturi daryti takos galimybei pilie iams rinktis
susirinkimus, rengti referendumus ar naudoti bet kuri kit tiesiogin pilie i
dalyvavimo form , kur tai leidžia statutas.
4 straipsnis
Vietos savivaldos galiojimai ir pareigos
1. Pagrindinius vietin s valdžios organ galiojimus ir pareigas nustato konstitucija
arba statutas. Ta iau ši nuostata numato, kad pagal statym vietin s valdžios
organams gali b ti suteiktos specialios paskirties galiojimai ir pareigos.
2. Vietin s valdžios organai statym nustatytose ribose turi visišk laisv vykdyti
veikl , susijusi su klausimais, kurie n ra išbraukti iš j kompetencijos ar priskirti
kitiems valdymo organams.
3. Viešas pareigas pirmumo tvarka gyvendina ar iausiai pilie i esantys vietin s
valdžios organai. Pareig , perduodam kitiems vietin s valdžios organams, apimtis
turi atitikti užduoties apimt ir jos pob d , taip pat efektyvumo ir ekonomiškumo
reikalavimus.
4. Vietin s valdžios organams suteikiami pilni ir išskirtiniai galiojimai. J negali
panaikinti ar apriboti kitas, centrin s ar regionin s, valdžios organas, išskyrus
satatymo numatytais atvejais.
5. Jei galiojimus deleguoja centrin s ar regionin s valdžios organas, tuomet
vietin s valdžios organai turi teis gyvendinti juos savo nuoži ra kaip galima labiau
atsižvelgiant vietos s lygas.
6. Prireikus su vietin s valdžios organais turi b ti, kiek manoma, laiku ir tinkamu
b du konsultuojamasi planuojant ir sprendžiant visus, juos tiesiogiai lie ian ius
klausimus.
5 straipsnis
Savivaldybi teritorini rib apsauga
Savivaldybi teritorin s ribos negali b ti kei iamos, iš anksto nepasitarus su
visomis vietos bendruomen mis ar nesurengus referendumo, kur tai leidžia statutas.
6 straipsnis
Savivaldos organ administracin strukt ra ir ištekliai,
reikalingi vietin s valdžios organ užduotims gyvendinti
1. Jeigu n ra kit nurodyt statuto nuostat , vietin s valdžios organai
savarankiškai nustato savo vidin administracin strukt r , atitinkan i vietini
gyventoj poreikius ir užtikrinan i veiksming valdym .
2. Savivaldos organai turi sudaryti tokias darbo s lygas, kurios leist samdyti
aukštos kvalifikacijos personal , atsižvelgiant j nuopelnus ir kompetencij ; tod l
dirbantiesiems b tina sudaryti galimyb mokytis ir tobulintis, gauti deram užmokest ,
daryti karjer .
7 straipsnis
Vietinio lygio sipareigojim vykdymo s lygos

1. Išrinkt vietin s valdžios organ atstov pareigos leidžia jiems nevaržomai
atlikti savo funkcijas.
2. Šioms pareigoms turi b ti skirta atitinkama finansin kompensacija už išlaidas,
patirtas vykdant aptariam sias pareigas, taip pat, esant reikalui, kompensacija už
patirtus atlyginimo nuostolius ar atlyginimas už atlikt darb ir atitinkama socialin
apsauga.
3. Statutas ar pagrindiniai juridiniai principai apibr žia visas funkcijas ir veikl ,
nesuderinam su vietos valdžios išrinkto atstovo pareigomis.
8 straipsnis
Vietini valdžios organ veiklos administracin prieži ra
1. Bet kokia administracin vietin s valdžios organ prieži ra gali b ti vykdoma
tik pagal toki tvark ir tais atvejais, kuriuos numato konstitucija ar statutas.
2. Bet kokia vietin s valdžios organ veiklos administracin prieži ra vykdoma
siekiant užtikrinti statym ir konstitucini princip laikym si. Ta iau aukštesnio
lygio vietin s valdžios organai gali vykdyti administracin prieži r siekdami
paskubinti vietin s valdžios organams deleguot uždavini gyvendinim .
3. Vietin s valdžios organ administracin prieži ra vykdoma taip, kad
kontroliuojan i organ sikišimas b t proporcingas interesams, kuriuos jie numato
ginti.
9 straipsnis
Vietin s valdžios organ finansiniai ištekliai
1. Šalies ekonomikos politika suteikia vietin s valdžios organams teis tur ti
atitinkamus savo finansinius išteklius, kuriuos jie savo nuoži ra gali laisvai panaudoti
suteikt galiojim ribose.
2. Savivaldos organ finansiniai ištekliai turi b ti proporcingi konstitucijos ir
statym numatytiems sipareigojimams.
3. Vietin s valdžios organai bent dal finansini ištekli gauna iš vietos mokes i
ir rinkliavos, kuri dyd nustato jie patys vadovaudamiesi statutu.
4. Finans sistema, kuria grindžiami vietiniams valdžios organams prieinami
finansiniai ištekliai, yra pakankamai vairi ir lanksti, kad leist jiems neatsilikti nuo j
uždavini gyvendinimo kašt realaus kilimo.
5. Finansiškai silpnesni vietini valdžios organ apsauga reikalauja, kad b t
vestos finansinio sulyginimo proced ros ar lygiavert s priemon s, kurios
pakoreguot nelyg potenciali finansini ištekli paskirstym ir vietin s valdžios
organams tenkan ias finansin s atsakomyb s pasekmes. Šios proced ros ar priemon s
neturi mažinti vietin s valdžios organ veiklos savarankiškumo.
6. Su vietin s valdžios organais b tina tinkamu b du konsultuotis d l to, kokiu
b du perduoti naujai paskirstytus finansinius išteklius.
7. Kiek manoma, negr žinamos paskolos vietin s valdžios organams neturi b ti
skiriamos atskir projekt finansavimui. Negr žinam paskol skyrimas neturi
panaikinti pagrindin s vietin s valdžios organ teis s gyvendinti politik savo
nuoži ra nustatytos jurisdikcijos ribose.
8. Vietin s valdžios organai pagal statymus gali dalyvauti šalies kapitalo rinkoje,
kad gal t skolintis l š kapitalo investicijoms.

10 straipsnis
Vietini valdžios organ teis jungtis asociacijas
1. Vykdydami savo galiojimus, vietin s valdžios organai turi teis bendradarbiauti
ir laikydamiesi statym , kurti konsorciumus su kitais vietin s valdžios organais, kad
gal t gyvendinti bendrus uždavinius.
2. Vietin s valdžios organ teis priklausyti asociacijai, siekiant ginti ir remti
bendrus interesus, ir priklausyti tarptautinei vietin s valdžios organ asociacijai
pripaž stama kiekvienoje valstyb je.
statymo nustatytomis s lygomis
3. Vietin s valdžios organai turi teis
bendradarbiauti su analogiškomis institucijomis kitose valstyb se.
11 straipsnis
Vietos savivaldos organ teisin apsauga
Vietin s valdžios organai turi teis naudotis teismin mis priemon mis, kad
apsaugot teis nevaržomai vykdyti savo galiojimus ir užtikrint vietos savivaldos
princip , puosel jam konstitucijos ir vidaus statym , pagarb .
II dalis
Kitos nuostatos
12 straipsnis
sipareigojimai
1. Kiekviena šalis sipareigoja laikytis ne mažiau kaip 20 chartijos I dalyje
nurodyt paragraf , iš kuri bent 10 turi pasirinkti iš žemiau pateikt j :
- 2 straipsnio,
- 3 straipsnio 1 ir 2 paragrafo,
- 4 straipsnio 1, 2 ir 4 paragraf ,
- 5 straipsnio,
- 7 straipsnio 1 paragrafo,
- 8 straipsnio 2 paragrafo,
- 9 straipsnio 1, 2 ir 3 paragrafo,
- 10 straipsnio 1 paragrafo,
- 11 straipsnio.
2. Kiekviena sutart pasirašiusi valstyb , atiduodama saugoti savo ratifikavimo
rašt , pri mimo ar patvirtinimo dokument , turi pranešti Europos Tarybos
Generaliniam Sekretoriui apie paragrafus, pasirinktus pagal šio straipsnio 1 paragrafo
nuostatas.
3. V liau bet kuri šalis turi pranešti Generaliniam Sekretoriui, kad sipareigoja
vykdyti vien chartijos paragraf , kurio dar nebuvo pri musi pagal s lygas, nurodytas
šio straipsnio 1 paragrafe. Šie v liau suteikti sipareigojimai yra pripaž stami tok
pareiškim padariusios šalies neatsiejama ratifikavimo, pri mimo ar patvirtinimo
dalimi ir sigalios pirm j m nesio dien , pra jus trims m nesiams nuo tos dienos, kai
Generalinis Sekretorius gaus š pareiškim .
13 straipsnis
Valdžios organai, kuriems taikoma chartija

Šioje chartijoje išd styti vietos savivaldos principai yra taikomi visoms vietin s
valdžios organ kategorijoms, esan ioms šalies teritorijoje. Ta iau kiekviena šalis,
atiduodama saugoti savo ratifikavimo rašt , pri mimo ar tvirtinimo dokument , turi
nustatyti tas vietin s ar regionin s valdžios organ kategorijas, kurioms ji numato
apriboti chartijos veikim ar kurioms ji jos netaikys. Kiekviena šalis taip pat gali
traukti kitas vietin s ir regionin s valdžios organ kategorijas, kurioms numatoma
taikyti chartij , ir apie tai v liau turi pranešti Europos Tarybos Generaliniam
Sekretoriui.

14 straipsnis
Informacijos teikimas
Kiekviena šalis turi pateikti Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui vis
informacij apie teisines ir kitas priemones, kurias ji imasi vykdyti, siekdama
gyvendinti šios chartijos s lygas.
III dalis
15 straipsnis
Pasirašymas, ratifikavimas ir sigaliojimas
1. Ši chartij gali pasirašyti valstyb s, Europos Tarybos nar s. Ji turi b ti
ratifikuota, priimta arba patvirtinta. Ratifikavimo, pri mimo ar patvirtinimo
dokumentai turi b ti perduoti saugoti Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.
2. Ši chartija sigalios pirm m nesio dien , pra jus trims m nesiams nuo tos
dienos, kai keturios valstyb s, Europos Tarybos nar s, pareikš sutikim laikytis
chartijos pagal ankstesnio paragrafo nuostatas.
3. Chartija sigalios bet kurioje valstyb je nar je, pareiškusioje sutikim jos
laikytis, pirm j m nesio dien , pra jus trims m nesiams nuo tos dienos, kai valstyb
atiduos saugoti savo ratifikavimo, pri mimo ar tvirtinimo dokumentus.
16 straipsnis
Teritorija
1. Bet kuri valstyb , pasirašydama ar atiduodama saugoti ratifikavimo, sutikimo ar
patvirtinimo dokumentus, gali nustatyti teritorij , kuriai bus taikoma chartija.
2. V liau bet kuri valstyb pateikdama deklaracij , adresuot Europos Tarybos
Generaliniam Sekretoriui, gali išpl sti chartijos galiojimo ribas bet kurioje kitoje
teritorijoje, nurodytoje min toje deklaracijoje. Šioje teritorijoje chartija sigalios
pirm j m nesio dien , pra jus trims m nesiams nuo tos dienos, kai Generalinis
Sekretorius gaus toki deklaracij .
3. Bet kuri deklaracija, pateikta pagal du aukš iau min tus paragrafus, d l kitos
teritorijos, nurodytos tokioje deklaracijoje, gali b ti atšaukta specialia paraiška,
adresuota Generaliniam Sekretoriui. Atšaukimas sigalios nuo pirmos m nesio dienos,
pra jus šešiems m nesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gaus toki
paraišk .

17 straipsnis
Denonsavimas
1. Bet kuri šalis gali denonsuoti ši chartij bet kuriuo metu pra jus penkeriems
metams nuo chartijos sigaliojimo dienos. Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui
apie tai turi b ti pranešta prieš šešis m nesius. Toks denonsavimas netur s takos
chartijos galiojimui kitose šalyse, jeigu bet kuriuo metu j yra ne mažiau kaip
keturios.
2. Bet kuri šalis pagal aukš iau min to paragrafo nuostatas gali denonsuoti bet kur
chartijos I dalies paragraf , kur ji buvo pri musi, jeigu šalis ir toliau laikosi 12
straipsnio 1 paragrafe nurodyt paragraf skai iaus bei j pob džio. Bet kuri šalis,
denonsavusi paragraf , nebeatitinka 12 straipsnio 1 paragrafo reikalavim , tod l bus
laikoma denonsavusi vis chartij .
18 straipsnis
Pranešimai
Europos Tarybos Generalinis Sekretorius turi pranešti valstyb ms, Europos
Tarybos nar ms, apie:
a. kiekvien pasirašyt dokument ,
b. visus atiduotus saugoti ratifikavimo, pri mimo ir patvirtinimo dokumentus,
c. kiekvien chartijos sigaliojimo dat , kaip to reikalauja 15 straipsnis,
d. kiekvien pranešim d l 12 straipsnio 2 ir 3 paragraf nuostat taikymo,
e. kiekvien pranešim d l 13 straipsnio nuostat taikymo;
f. kiekvien kit akt , pranešim ar pareiškim , susijusius su šia chartija.
Patvirtindami tai mes, žemiau pasirašiusieji ir turintys tam galiojimus, laikome
pasiraš ši chartij .
Sudaryta Strasb re 1985 m. spalio 15 d. angl ir pranc z kalbomis. Abu tekstai
yra autentiški, kiekvienas egzempliorius bus deponuotas Europos Tarybos archyvuose.
Europos Tarybos Generalinis Sekretorius turi perduoti kiekvienai valstybei, Europos
Tarybos narei, patvirtintus nuorašus.
______________

