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Silales raj ono savivaldybes tarybai
Silales rajono savivaldybds merui
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2016 m. gruodZio 14 d. Nr.

kovo 27 d. sprendimu Nr. T1_39 ,,Del Silales
tinimo" patvirtino Silates rajono savivaldybes

rajono
tarybos
R'espubli
Reglame
daliai.

6-:ja

veliau 2 kartus pakeite"
ento pakeitimq istatymq leidejas 5 karlus pakeite (papilde) Lietuvos

istatym4. Sitaies rajono savivaldybes taryba savo patvirtinto

ie5tarauja:

1' Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau

-

{statymas) 13 straipsnio 7

ento 56 punktas ta apimtimi, kur nustatyta, kad
eisg si[lyti papildyti darbotvarkg, jeigu sifllomu
s ne veliau kaip 24 val. iki tarybos
klausimus, netaikoma siillymams,

susijusiems su norminio pobudiio sprendimq pr
Tadiau savivaldybes posedZio darb
e negali gali buti papildyta ar pakeista ir kitais
atvejais' Pagal {statymo 13 straipsnio 7 d,aIi, savivaldybes tarybos posedZio darbotvarke
negali b[ti

papildyta ar pakeista ir tais atvejais, kai svarstomi klausim ai yra susijg
su mero pavaduotojo
(pavaduotojq), savivaldybes administracijos direktoriaus, savivaldybes
administracijos

pavaduoto.io
kandidat[rq
savivaldybes
(pavaduotoj&

Kontroles
pat susijg
direktori
miteto ir 5

direktoriaus

e istatyml nustatytq komisijq pirmininkq

meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais),
administracijos direktoria"s pavadulto;u
e nustatytq komisijq pirmininku parei5kimu.

2. Jstatymo 29 straipsnio 3 daliai.
Siai teises normai pri
41 punktas,
kol savivaldybes administracijos
aduotojas n
gali eiti laikinai mero pareigas
s turybos n
p a s kir t a s s av iv al dyb e s admini s tr ac ij o s v al s tyb e s tar naut
oj as.

kur
dire
sav

Pagal [statym4 sitlyti paskirti savivaldybes administracijos
valstybes tamautoj4 laikinai
savivaldybes administracijos direktoriaus pur.igu, gali
ne tik laikinai mero pareigas einantis
savivaldybes tarybos narys, bet ir meras.
3. fstatymo 24 straipsnio 6 punktui.

eiti

pateiktas baigtinis
dybes tarybos narys

urodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes
paqal kuri savivaldybes institucijq ir kitq
visais jq veiklos klausimais priimti sprendimai

1 dalies 1 punkto
stravimo subjektq

turi atitikti Sizrne
aciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir pareigq

mais.

adovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldvbiu
alies 1 punktu,

pie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti
dienos.

nistracines prieZi[ros
savivaldybes tarybos
atstovo teikimais ir
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