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Šiaulių rajono savivaldybės tarybai
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Kopija
Šiaulių rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) neatitinka Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymo) ir kitų teisės aktų nuostatų:
1. Įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad meras „reglamento nustatyta tvarka ne
rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, <...>“.
Reglamento 141 punkte nustatyta, kaip meras už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai, o kaip
meras atsiskaito bendruomenei Reglamente nenustatyta, todėl būtina papildyti Reglamento
141 punktą.
2. Pažymėtina, kad Įstatymas numato eilę tvarkų, kurios turi būti nustatytos savivaldybės
tarybos veiklos reglamente. Atlikus Reglamento analizę, nustatyta, kad Reglamente nėra šių tvarkų:
2.1. Įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad kontrolės komitetas „svarsto
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl
šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio
5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti“;
2.2. 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“;
3. 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.
4. 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
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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 nustatyta tvarka, kaip organizuojamas konsultavimasis su vietos
gyventojais.
5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-268 „Dėl Rekomendacijos dėl
savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“ ir neteko
galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. rezoliucija Nr. KS-4 „Dėl
savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos“. Todėl būtina koreguoti
Reglamento 63 punktą.
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 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo klausimą.
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.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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