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kopija
Kelmės rajono savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO
NR. T-116 „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtino Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (toliau –
Nuostatai).
Vykdant Kelmės rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad:
1)
Nuostatų II skyriuje „NVO tarybos tikslai ir funkcijos“ nustatytos NVO tarybos
funkcijos, neatitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo (toliau –
Įstatymas) 6 straipsnio 5 dalyje nustatytų funkcijų, t.y. Nuostatuose nėra nurodyta, kad NVO taryba
„dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių
organizacijų plėtra projektus“.
2)
Nuostatų 13 punkte nurodyta, kad „NVO taryba sudaroma iš 12 (dvylikos) narių:
13.1. keturi (4) Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai:
du (2) nariai deleguoti Savivaldybės mero ir du (2) nariai deleguoti Savivaldybės administracijos
direktoriaus.
13.2. trys (3) Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, turinčių
juridinį statusą ir atitinkančių nevyriausybinės organizacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, atstovai;
13.3. penki (5) Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų, turinčių
juridinį statusą ir atitinkančių bendruomeninės organizacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos
Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, atstovai.“
Įstatymo 3 straipsnyje numatytas vienas iš pagrindinių Nevyriausybinių organizacijų plėtros
valstybės politikos formavimo ir įgyvendinimo principų yra pariteto principas, vadovaujantis kuriuo
valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos yra atstovaujamos
po lygiai. To paties Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nurodyta, kad „Savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba sudaroma taip, kad ne daugiau kaip 1/2 tarybos narių būtų
savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių būtų nevyriausybinių
organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.<..>“
Vadovaujantis šia teisės norma, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje turėtų
būti vienodas deleguotų atstovų skaičius iš savivaldybės institucijų, įstaigų bei nevyriausybinių
organizacijų.

Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų -savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimtų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
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
suderinti su dabar galiojančiu teisiniu reglamentavimu.
Atsižvelgiant 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 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T116 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“
1 punktu patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 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.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir
Telšių apskrityse pareigas
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