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Pakruojo rajono savivaldybės tarybai
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Kopija
Pakruojo rajono savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2018 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-98
„DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T-98
„Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, kurio 1 punktu patvirtino
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Nuostatai).
Vykdant Pakruojo rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Nuostatų:
1) 23 punktas neatitinka teisinio reguliavimo, numatyto Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 29 straipsnio 9 dalyje, vadovaujantis kuria, kai savivaldybės
teritorijoje įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo
pavaduotojo (pavaduotojų) įgaliojimų klausimas sprendžiamas Tiesioginio valdymo savivaldybės
teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka;
2) 24 punkte nėra nurodyta, kad asmuo, skiriamas į savivaldybės administracijos direktoriaus,
direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus
reikalavimus, taikomus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (VSĮ 29
straipsnio 3 dalis);
3) 28 punkte nustatyta tarnybinių nuobaudų inicijavimo procedūra neatitinka teisinio
reguliavimo, numatyto VSĮ 29 straipsnio 3 dalyje, vadovaujantis kuria savivaldybės meras gali
inicijuoti administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo praradus pasitikėjimą
procedūrą arba tarnybinio nusižengimo tyrimą. Meras privalo inicijuoti savivaldybės
administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą
procedūrą ar tarnybinio nusižengimo tyrimą gavęs oficialią informaciją apie savivaldybės
administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) galimą tarnybinį nusižengimą arba gavęs ne
mažiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių raštu pateiktus nepasitikėjimo savivaldybės
administracijos direktoriumi (direktoriaus pavaduotoju) motyvus. Meras administracijos
direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinio nusižengimo tyrimą pradeda teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės tarnybos santykius, nustatytais terminais, o atleidimo praradus
pasitikėjimą procedūrą inicijuoja artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje;
4) 30 punktas pildytinas VSĮ 29 straipsnio 8 dalies 17 punkte esančia teisės norma,
atsižvelgiant į kurią savivaldybės administracijos direktorius karo komendanto prašymu teikia jam
dokumentus ir informaciją, būtiną pasirengti Karo padėties įstatyme nustatytoms karo komendanto
funkcijoms atlikti ir jas atliekant.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
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kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į šį principą ir į
nustatytus prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Nuostatai turėtų būti keičiami ir
suderinami su dabar galiojančiu teisiniu reglamentavimu.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d.
sprendimo Nr. T-98 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 1
punktu patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.
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