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Kopija
Pagėgių savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 2 D. SPRENDIMO
NR. T-144 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“
Pagėgių savivaldybės taryba 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Pagėgių
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtino Pagėgių savivaldybės tarybos
veiklos reglamentą (toliau – Reglamentas).
Reglamentas prieštarauja:
1. Įstatymo 14 straipsnio 2 daliai, kurioje inter alia nustatyta, kad sudarant komitetus,
išskyrus Kontrolės komitetą, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
Reglamento 91 punkte nurodyta, kad frakcijos, atsižvelgdamos į savo narių
pageidavimus ir jų kompetenciją, rekomenduoja savo narius į komitetus. Neįtraukti į frakcijas
Tarybos nariai patys siūlosi į norimą komitetą.
Pagal Įstatymo 3 straipsnio 18, 19, 21 dalyse nustatytą reglamentavimą savivaldybės
tarybos daugumą ir mažumą sudaro ne tik savivaldybių tarybos narių frakcijos ir atskiri
savivaldybės tarybos nariai, bet ir savivaldybės tarybos narių grupės.
Todėl, ne tik frakcijos ir atskiri savivaldybės tarybos nariai, bet ir savivaldybės tarybos
narių grupės gali deleguoti savo narius į savivaldybės tarybos komitetus.
2. Įstatymo 14 straipsnio 3 daliai.
Šiai teisės normai prieštarauja Reglamento 100 punktas ta apimtimi, kur nurodyta, kad
tą pačią kandidatūrą į komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jo pavaduotojus meras
gali siūlyti 2 kartus.
Komitetų pirmininkų bei jų pavaduotojų skyrimo tvarka nustatyta Įstatymo 14
straipsnio 3 dalyje ir joje tokio apribojimo savivaldybės merui nenustatyta.
3. Įstatymo 13 straipsnio 13 daliai, kurioje inter alia nustatyta, kad savivaldybės tarybos
posėdžių protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo
dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.
Reglamento 190 punkte nurodyta, kad tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais
sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 2 savaites po įvykusio posėdžio. Tačiau posėdžio
protokolo sutvarkymui ir pasirašymui negalima skirti 2 savaites po posėdžio, nes pagal Įstatymą
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sutvarkytas ir pasirašytas protokolas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio turi būti
paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje.
4. Įstatymo 20 straipsnio 2 daliai, kurioje pateiktas savivaldybės mero įgaliojimų
sąrašas.
Reglamento 234 punkte pateiktas baigtinis mero įgaliojimų sąrašas, tačiau nenurodyta,
kad meras, gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su
institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis.
5. Įstatymo 39 straipsniui, pagal kurio nuostatas apklausos teritorijos nustatymas
priklauso nuo to kas inicijuoja apklausą: kai apklausą inicijuoja savivaldybės taryba, meras ar
seniūnas, apklausos teritorija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokios teritorijos gyventojams yra
aktualūs apklausai teikiami klausimai; kai apklausą inicijuoja savivaldybės gyventojai, apklausos
teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius, atsižvelgdamas į teritorinį suskirstymą ir į tai, kokios
teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Galutinį sprendimą dėl apklausos
teritorijos priima savivaldybės taryba.
Šiai teisės normai prieštarauja Reglamento 338 punktas, pagal kurio nuostatas visais
atvejais apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kokios teritorijos gyventojams yra
aktualūs apklausai teikiami klausimai.
6. Įstatymo 41 straipsnio 2 daliai, kurioje inter alia nustatyta, kad iniciatyvinės grupės
prašyme turi būti nurodyta: preliminarus arba galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo
(klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, siūloma apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės
atstovas (atstovai).
Reglamento 343.2 papunktyje nustatyta, kad iniciatyvinės grupės prašyme turi būti
nurodyta: preliminarus arba galutinis apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, siūlomas
apklausos būdas bei iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai). Iniciatyvinės grupės prašyme taip pat
gali būti pasiūlyta apklausos teritorija.
7. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų
tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir
pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 25 ir 26, 36 punktams, kuriuose nustatyta, kad
iniciatyvos teisę savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka siūlyti nustatyti ar panaikinti
gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus
gyvenamosioms vietovėms (toliau vadinama – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių vietos
gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai.
Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos. Pasiūlymai turi būti nagrinėjami
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės administracija, gavusi
savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka išnagrinėtus pasiūlymus, savivaldybės tarybos
reglamento nustatyta tvarka paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių),
per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su šių Taisyklių 27.2 papunktyje nurodytais dokumentais
ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus.
Pažymėtina, kad nuo 2019 m. lapkričio 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1140 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ pakeitimo“, kuriuo buvo pakeistos Vyriausybės 1996 m.
birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 patvirtintos Taisyklės ir išplėstas subjektų, turinčių teisę siūlyti
nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti
pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, sąrašas. Taip pat buvo pakeistas Taisyklių 36 punktas,
pagal kurio nuostatas savivaldybės administracija, gavusi išnagrinėtus pasiūlymus, paskelbia
konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį, o ne organizuoja vietos gyventojų apklausą, kaip buvo pagal
senosios redakcijos Taisyklių 36 punkto nuostatas.
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Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtinto Reglamento XXVII skyriuje reglamentuotas
vietos gyventojų apklausos organizavimas. Tačiau nei šiame, nei kituose Reglamento skyriuose
Vyriausybės patvirtintose Taisyklėse nurodytos tvarkos nenustatytos.
8. Įstatymo 4 straipsnio 6 punkte nurodytam savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principui, pagal kurį savivaldybės institucijų ir kitų
savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
9. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte
nurodytam įstatymo viršenybės principui, pagal kurį viešojo administravimo subjektų įgaliojimai
atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
10. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nustatytam sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje,
žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1
mėnesį nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Pagėgių
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, pakeitimo klausimą.
Apie priimtą sprendimą prašau pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo jo
priėmimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo
supažindinti savivaldybės tarybos narius su Vyriausybės atstovo teikimais ir reikalavimais.
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