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Kopija
Klaipėdos miesto savivaldybės merui
Vytautui Grubliauskui

TEIKIMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO,
PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO
23 D. SPRENDIMO NR. T2–184, PAKEITIMO
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2016 m. birželio 23 d. sprendimo
Nr. T2–184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (toliau – Sprendimas)
1 punktu patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau –
Reglamentas). Reglamentas buvo pakeistas Tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.T2-227,
2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T2-9 ir 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr.T2-79.
Vykdant Vyriausybės kanclerio 2019 m. lapkričio 26 d. rezoliucija Nr. S-4215 įformintą
Ministro Pirmininko pavedimą „įvertinti visų Lietuvos savivaldybių tarybų veiklos reglamentų
atitiktį įstatymams ir Vyriausybės nutarimams, prireikus imtis Savivaldybių administracinės
priežiūros įstatyme numatytų priemonių <..>“, buvo įvertintas Reglamento su vėlesniais pakeitimais
teisėtumas bei nustatyta, kad:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1140 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 651 „Dėl administracinių
vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ buvo pakeistos
Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių,
patvirtintų Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 (toliau – Taisyklės), nuostatos,
aktualios Reglamento VII skyriaus „Pasiūlymų nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves,
nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms
teikimo ir nagrinėjimo“ nustatytam teisiniam reglamentavimui.
Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojantį Taisyklių 25 punktą 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 turi tų gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys, taip
pat ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Kadangi Taisyklių pakeitimais buvo išplėstas
subjektų, turinčių teisę siūlyti nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų
teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, sąrašas, darytina išvada,
jog Reglamento VII skyriaus nuostatos nebeatitinka šiuo metu galiojančio Taisyklių 25 punkto
reikalavimų.
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2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 5
dalis nustato, kad savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės
vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras.
Reglamento VI skyriaus nuostatos bendrai reglamentuoja tarybos sprendimų įgyvendinimą
ir kontrolę, tačiau konkrečios aukščiau Įstatyme nurodytos tvarkos Reglamente nėra. Tokiu būdu,
darytina išvada, kad Reglamentas neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 5 dalies reikalavimų.
3. Įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio
straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti
savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos).
Kadangi Reglamente minėta tvarka nėra nustatyta, darytina išvada, kad Reglamentas
neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 7 dalies nuostatų.
4. Reglamento 29.1 papunktis nustato, kad Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro
Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Įvertinus Įstatymo 15
straipsnio 1 dalies nuostatą, darytina išvada, kad savivaldybės tarybai nėra suteikti įgaliojimai
sudaryti Administracinę komisiją. Tokiu būdu, Reglamento 29.1 papunktis, ta apimtimi, kuria
nustato, jog Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, prieštarauja Įstatymo 15
straipsnio 1 dalies reikalavimams.
Paminėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo Nr.I-533 39,
40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo pakeistos Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios
vietos gyventojų apklausą. Tokiu būdu, atitinkamų pakeitimų taip pat gali reikalauti ir Reglamento
20.5 ir 20.6 papunkčiai bei Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašas,
patvirtintas Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.T2-4.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos
savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų 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 Reglamento
prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Reglamentas privalo būti keičiamas.
Įvertinusi nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu
Nr.T2-184 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento su vėlesniais
pakeitimais pakeitimo (papildymo) klausimą.
Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1
punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame Savivaldybės tarybos
posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi
būti pranešta per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad pagal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 6 dalį meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje su šiuo teikimu privalo
supažindinti tarybos narius.
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