VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel/faks. (8 5) 261 73 66, el. p. info@vaistaiga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.
Atstovo duomenys: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel/faks. (8 46) 39 98 22, el. p. siauliai@vaistaiga.lt,
______________________________________________________________________________________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2021-06-

Nr. TR5-55(5.5E)

Kopija
Mažeikių rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS
KOMISIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

Mažeikių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2015 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T1-200 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo ir
nuostatų patvirtinimo” 3 punktu patvirtino Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos
komisijos nuostatus (toliau – Nuostatai).
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. lapkričio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321, 33, 351, 53
straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymą Nr. XIII-3380
(toliu – Pakeitimo įstatymas), kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą
(toliau - Įstatymas). Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.
Pakeitimo įstatymu papildyta Įstatymo 15 straipsnio 4 dalis nauja Antikorupcijos komisijos
veiklos funkcija, suteikiančia komisijai teisę korupcijos prevencijos tikslais analizuoti savivaldybės
administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės
valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoti
savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas
ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija.
Taip pat Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnis buvo papildytas naujomis dalimis ir
nuostatomis, kurios neatsiejamos nuo Antikorupcijos komisijos darbo organizavimo. Pagal šiuo metu
galiojančio Įstatymo 15 straipsnio 8 dalį, jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar
karantino komisijos posėdis negali vykti komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis
gali vykti nuotoliniu būdu, tuo tarpu Nuostatuose tokia galimybė nenumatyta. Pagal Įstatymo
15 straipsnio 10 dalį, komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą
informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų
įmonių.
Vykdant Mažeikių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, jog Mažeikių
rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatai, patvirtinti Tarybos 2015 m. birželio
19 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo
paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo” 3 punktu, nebeatitinka šiuo metu galiojančio Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio nuostatų.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtinas savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas reiškia, kad savivaldybės
institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais
priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1 dalies
1 punktu,
s i ū l a u svarstyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų,
patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl
Antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo”
3 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.
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