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Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

TEIKIMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO,
PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2017-09-22 SPRENDIMU NR. 5TS-1026, PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-7(1.18)
Alytus
Lazdijų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2017-09-22 sprendimo Nr. 5TS-1026
„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veikos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – Reglamentas). Pažymėtina, kad
Reglamento tam tikrus punktus būtina suderinti su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
(toliau – LR VSĮ) nuostatomis.
Reglamento 13.2 papunktis neatitinka LR VSĮ 24 straipsnio 2 punkto, nes savivaldybės
tarybos narys turi teisę iš savivaldybės valdomų įmonių, o ne iš savivaldybės kontroliuojamų
įmonių, kaip nurodyta minėtame Reglamento papunktyje, gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą
su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją.
Reglamento 49 punktą būtina suderinti su LR VSĮ 12 straipsnio 1 dalimi, pagal kurį
savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, bet ne
savivaldybės kontrolierius.
Reglamento 177 punktas, ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad Kontrolės komiteto pirmininkas
yra skiriamas iš komiteto narių, prieštarauja LR VSĮ 14 straipsnio 3 daliai. Be to, Reglamente nėra
nustatytos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo tvarkos, kaip to reikalauja LR VSĮ 14 straipsnio
3 dalies nuostatos. Pažymėtina, kad Reglamento 178 punktą taip pat būtina suderinti su LR VSĮ 14
straipsnio 3 dalies nuostatomis.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 13, 14, 15, 16 ir 19 straipsnių
pakeitimo įstatymo 4 straipsniu pakeitus LR VSĮ 14 straipsnio 3 dalį (įsigaliojo nuo 2019-03-15),
joje neliko anksčiau buvusios nuostatos, kad „tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus“. Be
to, pagal LR VSĮ 14 straipsnio 3 dalį, komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų
pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai iš komiteto narių. Atsižvelgiant į tai yra keistinas
Reglamento 182 punktas.
Reglamento 199 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo
(toliau – LR TPĮ) 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintam aiškumo principui, kuris reiškia, kad
teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas,
tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Taigi, jeigu Reglamento 199 punkte nustatytas teisinis
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reglamentavimas yra susijęs tik su Etikos ir Antikorupcijos komisijomis, jis yra keistinas
atsižvelgiant į LR VSĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatas.
LR VSĮ 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos
opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų
narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės
visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad LR VSĮ
15 straipsnio 1 dalies nuostata nėra įgyvendinta, nes Reglamente nenustatyta tvarka, pagal kurią
meras teikia Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras.
LR VSĮ 15 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta, kad Antikorupcijos komisija reglamento
nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų
parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. Lazdijų rajono savivaldybės taryba
Reglamente nėra nustačiusi minėtos tvarkos, todėl darytina išvada, kad Reglamentas neatitinka VSĮ
15 straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 3 d. sprendime (administracinė
byla Nr. A-63-1746-10) yra konstatavęs, kad „Vietos savivaldos įstatymo normos imperatyviai
nustato, kad tam tikri teisiniai santykiai turi būti sureguliuoti savivaldybės tarybos veiklos
reglamento nustatyta tvarka. Taigi darytina išvada, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamente
Vietos savivaldos įstatymo nuostatos privalo būti detalizuotos, nustatant konkrečias taisykles
(būdus, priemones, terminus ir kt.), kaip konkrečios įstatymo nuostatos bus įgyvendinamos. Teisėjų
kolegijos vertinimu, vien tiesioginis Vietos savivaldos įstatymo normų perkėlimas į savivaldybės
tarybos veiklos reglamentą, jų nedetalizuojant, negali būti pripažįstamas, kaip tinkamas tvarkos
nustatymas ir neužtikrina tinkamo Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.“
Pažymėtina, kad Reglamentas taip pat prieštarauja:
1. LR VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų
priimamų sprendimų teisėtumo principui, pagal kurį savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės
viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nurodytam
įstatymo viršenybės principui, pagal kurį viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus
teisinius pagrindus.
3. LR TPĮ 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytam sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad
teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti
aukštesnės teisinės galios teisės aktams.
Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą s i ū l a u :
1. Artimiausiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per mėnesį
nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-09-22 sprendimo
Nr. 5TS-1026 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veikos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu
patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo klausimą.
2. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui pranešti per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
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