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Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO
6 DALIES ĮGYVENDINIMO
2019 m. liepos 26 d. Nr. 4 – 1
Šiauliai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 11
straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, jog per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos
posėdžio sušaukimo dienos arba tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti
sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai.
Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės taryba savo
įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių
komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. 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. Jeigu
savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų
kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba iš šių
komisijų narių skiria mero teikimu.
Pirmasis naujai išrinktos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2019 m.
balandžio 25 d., vadinasi Radviliškio rajono savivaldybės taryba privalėjo sudaryti Etikos komisiją
ir paskirti jos pirmininką, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies
nuostatos, iki 2019 m. birželio 25 d.
Pažymėtina ir tai, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba iki šiol neįgyvendino Vietos
savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatos - nesudarė Etikos komisijos ir nepaskyrė šios
komisijos pirmininko.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės
teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punktą, jeigu savivaldybės taryba per Vietos savivaldos
įstatyme nustatytą laiką nepaskiria Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos
komisijų pirmininkų, savivaldybės teritorijoje gali būti laikinai įvedamas tiesioginis valdymas.
Motyvuotą pasiūlymą laikinai įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje šio straipsnio 3
dalies 3 punkte nustatytais pagrindais Seimui teikia Vyriausybė, Vyriausybės nustatyta tvarka
įvertinusi šių pagrindų buvimą.
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
1.Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6
dalies nuostatą – sudaryti Etikos komisiją ir paskirti jos pirmininką;
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį).
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
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