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Varėnos rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PETICIJŲ ĮSTATYMO
6 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮGYVENDINIMO
2019 m. liepos 29 d. Nr. 2-1(1.19)
Alytus
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad piliečiams
laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.
Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo (toliau – Peticijų įstatymas) 1 straipsnyje, nurodyta,
kad šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduojamos peticijų teisės
įgyvendinimo tvarką. Pagal Peticijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, peticijos teisė, tai Konstitucijoje
laiduojama teisė kreiptis Peticijos įstatymo nustatyta tvarka į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės
institucijas - savivaldybės tarybą bei savivaldybės administracijos direktorių. Šiai teisei įgyvendinti
įstatymas numato sudaryti peticijų komisijas - nuolatines komisijas, kurios sprendžia kreipimosi
pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl
peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo (Peticijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).
Peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad savivaldybės peticijų komisiją sudaro ir jos
nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.
Vykdant Varėnos rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Varėnos rajono
savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui nėra sudariusi peticijų komisijos, kaip to reikalauja
Peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalis.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu r e i k a l a u j u:
1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalį – sudaryti Varėnos
rajono savivaldybės peticijų komisiją.
2. Apsvarstyti reikalavimą artimiausiame Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje (bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos) ir apie priimtą sprendimą pranešti
Vyriausybės atstovui raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
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