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Kopija
Skuodo rajono savivaldybės merui
Petrui Pušinskui

TEIKIMAS
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO,
PATVIRTINTO SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-30
SPRENDIMO NR. T9-65 1 PUNKTU, PAKEITIMO
Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2019-05-30 sprendimo Nr. T9–65 „Dėl
Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) 1
punktu patvirtino Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – Reglamentas).
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 (įskaitant vėlesnius
pakeitimus) teisėtumas ir nustatyta, jog kai kurios Reglamento nuostatos neatitinka šiuo metu
galiojančių teisės normų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019-11-13 priėmė nutarimą Nr. 1140 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 ,,Dėl Administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ pakeitimo“, kuriuo buvo pakeistas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Administracinių
vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Nutarimas).
Minėtu Nutarimu patvirtintų ir šiuo metu galiojančių Administracinių vienetų ir gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 25 punktas nustato,
kad „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 (toliau vadinama – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių vietos
gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. <...>“.
Taisyklių 26 punkte nurodyta, jog „pasiūlymai turi būti nagrinėjami savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka“;
Taisyklių 27 punkte nustatyta, kad „pasiūlymai, kuriems po nagrinėjimo savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka pritariama, pateikiami savivaldybės administracijai <..>“;
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Tų pačių Taisyklių 28 punkte numatyta, kad „savivaldybės administracija, atsižvelgdama į
savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę,
prireikus organizuoja gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planų (M 1:10000 ir M 1:50000)
parengimą ir suderinimą su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Nacionaline žemės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmone Registrų centru, parengia savivaldybės
tarybos sprendimo ir aiškinamojo rašto projektus. <...>“.
Įvertinus tai, kad minėtų tvarkų Reglamente nėra, darytina išvada, jog Reglamentas neatitinka
Taisyklių nuostatų ir turėtų būti keičiamas, nustatant minėtas tvarkas.
Reglamento 89 punkte numatyta, kad „Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir
jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus.“
Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – Vietos
savivaldos įstatymas) (14 straipsnio 3 dalis) nereglamentuoja, kad tą pačią komiteto pirmininko ar
jo pavaduotojo kandidatūrą meras gali siūlyti tik du kartus, todėl minėtas Reglamento punktas
turėtų būti pakoreguotas.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019-10-17 Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.
XIII-2496, kuriuo pakeistos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios vietos
gyventojų apklausą.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių 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, būtų tikslinga kompleksiškai peržiūrėti ir
kitas Reglamento teisės normas bei įvertinti jų atitikimą pakeistų teisės aktų reikalavimams.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7
straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi,
s i ū l a u svarstyti Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr.T9-65 1 punktu, 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 pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje su šiuo
teikimu turi supažindinti 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 atstovė

Daiva Kerekeš
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