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TEIKIMAS
DEI, PAGEGIU SAVIVALDYBBS TARYBOS 2015 M. BALANDZIo 2 D. SPRENDIMo
NR. T-66 ,,DEL PAGEGIU SAVIVALDYBES TARYBOS VBIKLOS R.EGLAMENTO

PATVIRTINIMO"

2016 m. gruodZio 14 d. Nr. 6-

5q

Pagegiq savivaldybes taryba 2015 m. balandZio 2 d. sprendimu Nr. T-66 ,,Ddl pagegiq
savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" patvirtino Pagegiq savivaldybes tarybos .,.]klo,
reglament4 (toliau - Reglamentas), kuri veliau 3 kartus pakeite.
Po paskutiniq Reglamento pakeitimq istatymq leidejas 5 kartus pakeite (papilde) L,ietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatym4. Pagegiq savivaldybes taryba savo patvirti"io Reglamento
nepakeite, todel j is prie5tarauj a:
l. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau - {statymas) 13 straipsnio 7
daliai.
Siai teises normai priestarauja Reglamento 56 punktas ta apimtimi, kur nustatyta, kad
nuostata, jog savivaldybes posedZio darbotvarke gali blti papildyta ar pakeista, jeigu spiendimq
projektai yra iregistruoti ne veliau kaip prie5 24 vaL iki posedZio pradZios, netaiioia siulymams,
susijusiems su norminio pobndiio sprendimt4 projekt4 pateikimu.
Tadiau savivaldybes posedZio darbotvarke negali gali bfti papildyta ar pakeista ir kitais
atvejais. Pagal lstatymo 13 straipsnio 7 dali, savivaldybes tarybos posedTio darbotvarke negali buti

papildyta ar pakeista ir tais atvejais, kai svarstomi klausimai yra susijg su mero paviduotojo
(pavaduotojq), savivaldybes administracijos direktoriaus, savivaldybes administracijos direktoriaus
pavaduotojo (pavaduotojq), Kontroles komiteto ir Siame istatyme nustatytq komisijq pinnininkq
kandidatlrq pateikimu, taip pat susijg su nepasitikejimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais),
savivaldybes administracijos direktoriumi, savivaldybes administracijos clirektoriaus pavaduotoju
(pavaduotojais), Kontroles komiteto ir Siame istatyme nustatytq komisijq pirmininku pareiSkimu.
2. {statymo 24 straipsnio 6 punktui.

Siam punktui prie5tarauja Reglamento 199 punktas, kuriame pateiktas baigtinis

savivaldybes tarybos nario teisit4 sqraias. Tadiau jame nenurodyta, kad savivaldybes tarybos nury,
gali tureti visuomeniniq padejejq, kaip numatyta [statymo 24 straipsnio 6 punkte.
3. fstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes
institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui, pagal kuri savivaldybes institucijq ir kitq
savivaldybes vieSojo administravimo subjektq veikla ir visais jq veiklos klausimais priimti sprendimai
turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.

4. Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto
itvirtintam fstatymo virsenybes principui. Sis principas reiSkia, kad viesoio ud-inirtruuimo sub.yektq
igaliojimai atlikti vie5Eii administravim4 turi blti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijE su asmenri teisiq ir pareigq
igyvendinimu, visais atvejais turi btti pagristi fstatymais.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq

administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio I dalies 1 punktu,
s i u I a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliatr kaip per 1 menesi nuo
teikimo gavimo dienos) svarstyti Pagegiq savivaldybes tarybos veiklos reglamento, putui.tinto pagegiq
savivaldybes tarybos 20tr5 m. balandLio 2 d. sprendimuNr. T-66,,DeI Fagegiq savivaldybes tar-ybos
veiklos reglamento patvirtinim o", 56, 199 punktq pakeitimo klausim4.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo priemimo
dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administr.acines prieZi1ros
4
istatymo straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras arlimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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