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Širvintų rajono savivaldybės tarybai
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Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei (kopija)
REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO
14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO IR 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 7 PUNKTO
NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 14 straipsnio 4 dalies 8
punkte nustatyta, kad savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Kontrolės komitetas)
dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo
veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka; savivaldybės taryba Kontrolės
komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai
Kontrolės komitetas sudarytas, - per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios. Pagal VSĮ 16
straipsnio 2 dalies 7 punktą Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas priskirtas išimtinei
savivaldybės tarybos kompetencijai.
Vykdant Širvintų rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Širvintų
rajono savivaldybės taryba Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos iki šiol nepatvirtino.
Taigi laikytina, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba neįgyvendina VSĮ 14 straipsnio 4 dalies 8
punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatų.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo (toliau – SAPĮ) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k a l a u j u neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14
straipsnio 4 dalies 8 punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatas, t. y. patvirtinti Kontrolės
komiteto 2020 metų veiklos programą.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Informuoju, jog SAPĮ įpareigoja Vyriausybės atstovą kreiptis į teismą dėl neveikimo, jeigu
per nustatytą terminą reikalavimas neįvykdomas/nepranešama apie reikalavimo įvykdymą ar
atsisakoma jį vykdyti.
Vadovaujantis SAPĮ 8 straipsnio 6 dalimi meras artimiausiame savivaldybės tarybos
posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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