VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRITYSE
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 73 66, faks. (8 5) 261 73 66, el. p. vaistaiga@lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.
Atstovo duomenys: Danės g. 17, LT-92117 Klaipėda, tel. (8 46) 31 29 43, faks. (8 46) 31 29 43, el. p. vaiklaipeda@lrv.lt,
Vasario 16-osios g. 6, LT-72258 Tauragė, tel. (8 446) 61 409, faks. (8 446) 61 409 el. p. vaitaurage@lrv.lt
___________________________________________________________________________________________________________

Pagėgių savivaldybės tarybai

2019-11-04

Nr. 6-5

Pagėgių savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO
NR. T-92 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA“
Pagėgių savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Pagėgių
savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ patvirtino Pagėgių
savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Nuostatai).
Vėliau Pagėgių savivaldybės taryba Nuostatų nekeitė ir su aukštesnės galios teisės
aktais nesuderino, nors jie nekart buvo pakeisti. Todėl Nuostatai prieštarauja:
1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalims, kuriose
numatytas tik pareigybių skirstymas į grupes ir visiškai nenumatytas pareigybių skirstymas pagal
lygius ir kategorijas.
Šiai teisės normai prieštarauja Nuostatų 5 punktas, ta apimtimi, kur nurodyta, kad
pareigybių priskyrimą valstybės tarnautojų pareigybėms pagal lygius ir kategorijas nustato
savivaldybės administracijos direktorius.
2. Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose
įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d.
nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių
valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 papunkčiui, kuriame inter alia nustatyta, kad
užtikrindamas savivaldybės kaip akcininkės neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybės
administracijos direktorius duoda įgaliojimą savivaldybės valstybės tarnautojui ar darbuotojui,
dirbančiam pagal darbo sutartį, atstovauti savivaldybei savivaldybės valdomos bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime.
Pagal Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Nuostatų 13.5 papunktyje nustatytą
reglamentavimą, savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose savivaldybei per
įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybės administracija.
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 straipsnio 8
daliai, kurioje nustatytos savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos.

Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Nuostatų 27 punkte pateiktas baigtinis
savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų sąrašas, tačiau jis nėra pilnas. Nenurodyta, kad
savivaldybės administracijos direktorius:
1) tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus
kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
2) teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių
bendruosius planus;
3) įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba
savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir savivaldybės administracijos direktoriaus
kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
4) įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą
ir tvirtina juos;
5) organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų
savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.
Nuostatų 27.9 papunktyje nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktorius
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas
savivaldybės tarybai ir merui.
Įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkte nustatyta, kad savivaldybės administracijos
direktorius reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą
teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui.
4. Įstatymo 33 straipsnio 2 daliai, kurioje inter alia nustatyta, kad seniūnaitis renkamas 4
metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus
išrinktas seniūnaitis.
Šiai Įstatymo normai prieštarauja Nuostatų 34 punktas ta apimtimi, kur nurodyta, kad
seniūnaičiai renkami 3 metams.
5. Įstatymo 27 straipsnio 1 daliai, nes pagal Įstatymo nuostatas administracijai skirtų
lėšų ir savivaldybės turto naudojimą kontroliuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, o ne
savivaldybės kontrolierius arba savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip nurodyta Nuostatų 48
punkte.
Pagal Įstatymo 27 straipsnio 2 dalies nuostatas, savivaldybės kontrolės ir audito
funkcijoms įgyvendinti savivaldybės taryba privalo steigti juridinį asmenį – savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybą, kurioje yra ne mažiau kaip 2 pareigybės, įskaitant savivaldybės kontrolieriaus
pareigybę.
6. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsniui.
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Nuostatų 44 punkte nurodyta savivaldybės
biudžeto asignavimų valdytojų atsakomybė, tačiau nenurodyta, kad asignavimų valdytojai atsako ir
už atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų
darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais, išskyrus atvejus, kai laiku neapmokamos mokėjimo paraiškos,
pateiktos Valstybės iždui ir savivaldybių administracijoms asignavimams gauti.
7. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte nurodytam 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.
8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 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.
9. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nurodytam sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje,
žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

s i ū l a u artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1
mėnesį nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos
nuostatų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl
Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“, 5, 27, 34, 44,
48 punktų ir 13.5 papunkčio pakeitimo klausimą.
Apie priimtą sprendimą prašau pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo jo
priėmimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo
supažindinti savivaldybės tarybos narius su Vyriausybės atstovo teikimais ir reikalavimais.
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