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Dariui Jasaičiui

TEIKIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO,
PATVIRTINTO NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D.
SPRENDIMO NR. T1-246 1 PUNKTU, PAKEITIMO
Vyriausybės atstovų įstaigoje buvo gautas Ministro Pirmininko pavedimas, įformintas
Vyriausybės kanclerio 2019 m. lapkričio 26 d. rezoliucija Nr. S-4215, kuriuo prašoma „įvertinti
visų Lietuvos savivaldybių tarybų veiklos reglamentų atitiktį įstatymams ir Vyriausybės
nutarimams, prireikus imtis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme numatytų priemonių
<..>“.
Neringos savivaldybės taryba (toliau - Taryba) 2015-11-26 sprendimo Nr. T1-246 „Dėl
Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Neringos
savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – Reglamentas). Reglamentas iš dalies buvo
pakeistas Tarybos sprendimais: 2016-01-28 Nr. T1-17, 2016-03-17 Nr. T1-57, 2016-12-22 Nr. T1265, 2017-03-23 Nr. T1-43, 2017-06-22 Nr. T1-115, 2017-11-23 Nr. T1-241, 2018-03-29 Nr. T1-37
ir 2019-08-29 Nr. T1-139.
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
patikrinus Reglamento teisėtumą, nustatyta, kad:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau - Įstatymas) 14 straipsnio 3 dalyje
numatyta, kad „komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto
narių mero siūlymu skiria komitetai“.
Reglamento 44 punktas, ta apimtimi, kuria nustato, jog „komitetų, išskyrus Kontrolės
komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią
kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus“, prieštarauja Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies
reikalavimams. Tokio reikalavimo, kad tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti tik du kartus, šiuo
metu galiojančios Įstatymo nuostatos nenumato.
2. 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.
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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 ne tik tų
gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys, bet ir jose esančio
nekilnojamojo turto savininkai.
Reglamento 281 punktas, ta apimtimi, kuria nustato, jog „iniciatyvos teisę reglamento
skyriuje nustatyta tvarka teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves,
nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau
– pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys“
nebeatitinka šiuo metu galiojančio Taisyklių 25 punkto reikalavimų.
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
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 turi būti
keičiamas.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi,
s i ū l a u svarstyti Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto
Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus) pakeitimo
klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame
posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti
pranešta 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.
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