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Pakruojo rajono savivaldybės tarybai
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Kopija
Pakruojo rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-14
Vykdant Pakruojo rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Pakruojo
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) neatitinka Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymo) ir kitų teisės aktų nuostatų:
1. Reglamento 24 punktas, kuriame nustatyta, kad „jeigu už mero pasiūlytą kandidatą
nebalsuoja tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą gali siūlyti dar vieną kartą“, ir 25
punktas, kuriame nustatyta, kad „jeigu ir antrą kartą pasiūlytai kandidatūrai taryba nepritaria, meras
turi siūlyti kitą kandidatą“, prieštarauja Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kurios numato,
kad „savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria vieną ar kelis
mero pavaduotojus“. Įstatymu nėra numatyta apribojimų, kiek kartų meras gali siūlyti kandidatus į
mero pavaduotojus.
Be to, Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad meras „reglamento nustatyta
tvarka pristato, derina ir teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės
administracijos direktoriaus siūlymu), savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotojo, šiame įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir šiame įstatyme
nustatytų savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandatūras“. Taigi, Reglamente galimos ir
būtinos nustatyti mero siūlomų kandidatūrų pristatymo, derinimo ir teikimo savivaldybės tarybai
procedūros.
2. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad meras reglamento nustatyta
tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai atleisti iš pareigų mero pavaduotoją, savivaldybės
administracijos direktorių, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją (savivaldybės
administracijos direktoriaus siūlymu), savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotoją, Įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininką ir Įstatyme nustatytų
savivaldybės tarybos komisijų pirmininkus, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos
direktoriui. Reglamente tokių tvarkų nėra, todėl būtina jas nustatyti.
3. Reglamento 165 punktas nustato, kad „Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą,
pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai pirmojo komiteto
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posėdžio metu – tai įrašoma į posėdžio protokolą. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du
kartus.<<...>>“. Ši nuostata prieštarauja Įstatymo 14 straipsnio 3 daliai, kurioje nustatyta, kad
„komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero
siūlymu skiria komitetai“. Įstatymu nėra numatyta apribojimų, kiek kartų meras gali siūlyti
kandidatus į komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus, todėl šį Reglamento punktą būtina suderinti
su Įstatymo nuostatomis.
4. Pažymėtina, kad Įstatymas numato eilę tvarkų, kurios turi būti nustatytos savivaldybės
tarybos veiklos reglamente. Atlikus Reglamento analizę, nustatyta, kad Reglamente nėra šių tvarkų:
4.1. Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktas įpareigoja nustatyti tvarką, kaip taryba
deleguoja savivaldybės tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir kaip
suteikiami jiems įgaliojimai;
4.2. Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „savivaldybės taryba reglamento
nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai
įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios funkcijos įgyvendinimo
organizavimą yra atsakingas meras";
4.3. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatyta, kad meras „reglamente
nustatyta tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo
subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą“;
4.4. Įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „savivaldybės administracijos
direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių,
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas šiame ir kituose įstatymuose, taip
pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas“;
4.5. Įstatymo 35 straipsnio 6 dalis ir 351 straipsio 5 dalis įpareigoja Reglamente nustatyti
tvarką, kaip atitinkamos savivaldybės institucijos įvertina seniūnaičių sueigos ar išplėstinės
seniūnaičių sueigos sprendimus.
5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymu pakeistos Įstatymo 39, 40 ir 41 straipsnių
nuostatos, kurios įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., todėl būtina Reglamento 301, 304.1 punktus
suderinti su naujai įsigaliojusiomis Įstatymo nuostatomis.
6. Pažymėtina, kad Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir
pavadinimų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 25 punktas įpareigoja savivaldybės
tarybos veiklos reglamente nustatyti tvarką, kaip gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose
veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savivininkai teikia siūlymus
nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti
pavadinimus gyvenamosioms vietovėms; 26 punktas numato, kad „pasiūlymai turi būti nagrinėjami
savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka“; taip pat, atsižvelgiant į Taisyklių 36 punkto
nuostatas, reglamente turi būti tvarka, kaip organizuojamas konsultavimasis su vietos gyventojais.
Reglamente šių tvarkų nėra.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų – savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo
Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo klausimą.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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