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Mažeikių rajono savivaldybės tarybai
Mažeikių rajono savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO
11 STRAIPSNIO 6 DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO
2019 m. liepos 19 d. Nr. V1-1
Telšiai
Vietos savivalda, tai įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto
nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, savitvarka ir
savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją, tačiau savivaldybių
savarankiškumo bei veiklos laisvė nėra absoliuti, jos ribas numato Konstitucija bei įstatymai.
Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad per du mėnesius nuo
pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai
išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir
savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių
komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų
pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. To paties
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: mero
pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero teikimu.
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T1-95 „Dėl
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos mero pavaduotojų skaičiaus nustatymo“ buvo nuspręsta
įsteigti 2 mero pavaduotojų pareigybes.
Mažeikių rajono savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį 2019 m. balandžio 16 d.
sprendimu Nr. T1-108 buvo paskirta Sigutė Bernotienė Mažeikių rajono savivaldybės mero
pavaduotoja 2019–2023 metų Tarybos kadencijai.
2019 m. birželio 16 d. suėjo 2 mėnesių terminas, kai turėjo būti paskirti visi vietos
savivaldos įstatyme numatyti subjektai, tačiau antrojo mero pavaduotojo dar nėra, todėl atsiranda
pagrindas svarstyti klausimą dėl tiesioginio valdymo įvedimo Mažeikių rajono savivaldybėje. Šiuo
pagrindu įvedus tiesioginį valdymą - savivaldybės taryba ir tarybos nariai neteks savo įgaliojimų
(žr. Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio
3 dalį 3 punktą, 3 straipsnio 2 dalį bei Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 9 dalį).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k a l a u j u:
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1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir 16
straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimus ir užtikrinti, kad artimiausiame tarybos posėdyje būtų
paskirtas Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas arba būtų pakeistas Savivaldybės
tarybos sprendimas, nustatantis mero pavaduotojų skaičių.
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
reikalavimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui 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 tarybos posėdyje su šiuo reikalavimu
privalo supažindinti tarybos narius.
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