VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TAURAGĖS APSKRITYJE 2017 M. I PUSMEČIO
APIBENDRINTA ANALITINĖ INFORMACIJA APIE VEIKLĄ

2017 m. liepos 11 d. Nr. 7-7
Tauragė
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsniu, Vyriausybės atstovai kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia informaciją
apie savo veiklą Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai ir viešai šią informaciją paskelbia
institucijos interneto tinklalapyje.
Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) prižiūri Tauragės
rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybes.
1. Vyriausybės atstovo nustatyti prižiūrimų savivaldybių kolegialių ir nekolegialių
administravimo subjektų priimtų teisės aktų prieštaravimai Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei kitiems su įstatymų įgyvendinimu
susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau –
įstatymai ir Vyriausybės sprendimai) ir Vyriausybės atstovo pateikti motyvuoti teikimai
svarstyti teisės akto pakeitimo (papildymo) ar panaikinimo klausimus.
Per 2017 m. I pusmetį Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba nustatė, kad
Tauragės apskrities savivaldybių administravimo subjektai priėmė 7 teisės aktus, kurie prieštaravo
įstatymams ir/ar Vyriausybės sprendimams. Daugiausia prieštaravimų aukštesnės galios teisės
aktams nustatyta Pagėgių savivaldybėje, mažiausiai – Jurbarko rajono savivaldybėje ir Šilalės rajono
savivaldybėje.
Vyriausybės atstovas pateikė 7 motyvuotus teikimus svarstyti savivaldybių administravimo
subjektų priimtų teisės aktų pakeitimo (papildymo) ar panaikinimo klausimus:
Tauragės rajono savivaldybės tarybai – 2.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybai – 1.
Šilalės rajono savivaldybės tarybai – 1.
Pagėgių savivaldybės tarybai – 2, administracijos direktoriui – 1, iš viso – 3.
6 teikimai įvykdyti, 1 teikimo įvykdymo terminas atidėtas.
Savivaldybių administravimo subjektų priimti teisės aktai prieštaravo:
Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 3 atvejai; Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymui – 3 atvejai; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymui - 4 atvejai.
Jurbarko rajono savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės patvirtinti
savivaldybių tarybų veiklos reglamentai prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos
Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymui, nes šios savivaldybės savo
patvirtintuose reglamentuose nustatė Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarką, o pagal
Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymą Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo (įgyvendinimo) tvarką nustato įstatymas.
Tauragės rajono savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Pagėgių savivaldybės
tarybos patvirtinti savivaldybių tarybų veiklos reglamentai nebuvo suderinti su Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, todėl šiam teisės aktui prieštaravo.
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Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius patvirtino Gyvenamosios vietovės
bendruomenės atstovo – seniūnaičio rinkimo tvarkos aprašą, nors pagal Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymą, jį turėjo tvirtinti savivaldybės taryba.
Teikimai dėl prieštaravimų šiems teisės aktams įvykdyti.
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymui - 1 atvejis; Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymui – 1 atvejis.
Po to, kai Pagėgių savivaldybė patvirtino Triukšmo prevencijos Pagėgių savivaldybės
viešosiose vietose taisykles, įstatymų leidėjas 3 kartus pakeitė Lietuvos Respublikos triukšmo
valdymo įstatymą. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29 straipsnių pakeitimo ir 19, 20
straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas. Pasikeitė ir faktinės aplinkybės.
Pagėgių savivaldybės taryba savo patvirtintų Triukšmo prevencijos Pagėgių savivaldybės
viešosiose vietose taisyklių nepakeitė ir su aukštesnės galios teisės aktais nesuderino, todėl taisyklės
jiems prieštaravo.
Teikimas dėl prieštaravimų šiems teisės aktams įvykdytas.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu
Nr. V-313 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau
– Higienos norma) – 1 atvejis.
Šioje Higienos normoje nustatyti maksimalūs leistini vaikų skaičiai grupėse pagal atskiras
vaikų amžiaus grupes yra mažesni, nei nustatyti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo
26 d. sprendime Nr. 1-1064 „Dėl maksimalaus ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus Tauragės
rajono mokyklose“ (toliau – Sprendimas). Todėl Sprendimas prieštaravo Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro patvirtintai Higienos normai.
Teikimo dėl prieštaravimo Higienos normai įvykdymo terminas atidėtas.
Galimos šių prieštaravimų atsiradimo priežastys:
1. Pavėluotas savivaldybių administravimo subjektų reagavimas į aukštesnės galios teisės
aktų pakeitimus (papildymus) ir į faktinių aplinkybių pasikeitimus.
2. Nestabilus, nepakankamai aiškus ir nuolat besikeičiantis teisinis reglamentavimas.
2. Vyriausybės atstovo nustatyti prižiūrimų savivaldybių neįgyvendintų įstatymų,
Vyriausybės sprendimų atvejai ir Vyriausybės atstovo savivaldybių administravimo
subjektams pateikti reikalavimai neatidėliojant įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės
sprendimą.
Per 2017 m. I pusmetį Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba nustatė, kad
Tauragės apskrities savivaldybių administravimo subjektai 15 kartų neįgyvendino įstatymų, neįvykdė
Vyriausybės sprendimų.
Vyriausybės atstovas Tauragės apskrities savivaldybių administravimo subjektams pateikė
15 rašytinių reikalavimų neatidėliojant įgyvendinti įstatymą ir/ar vykdyti Vyriausybės sprendimą:
Tauragės rajono savivaldybės tarybai – 4.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybai – 3.
Šilalės rajono savivaldybės tarybai – 4.
Pagėgių savivaldybės tarybai – 2, merui – 1, administracijos direktoriui – 1. Iš viso – 4.
Daugiausia reikalavimų pateikta Tauragės rajono savivaldybei, Šilalės rajono savivaldybei ir
Pagėgių savivaldybei, mažiausiai - Jurbarko rajono savivaldybei.
Visi reikalavimai įvykdyti.
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Prižiūrimų savivaldybių administravimo subjektai neįgyvendino šių įstatymų,
neįvykdė šių Vyriausybės sprendimų:
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30² straipsnio pakeitimo įstatymo 2
straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30² straipsnio 3 dalies nuostatos
neįgyvendintos 4 kartus.
Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių taryboms buvo
įteikti reikalavimai nustatyti naujus arba pakeisti esamus rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar
kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio
nustatymo taisyklių nustatytus reikalavimus.
Reikalavimai įvykdyti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 9, 10, 14 dalių
nuostatos neįgyvendintos 2 kartus.
Šilalės rajono savivaldybės tarybai ir Pagėgių savivaldybės tarybai įteikti reikalavimai
patvirtinti savivaldybių seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašus.
Reikalavimai įvykdyti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 2 dalies nuostatos
neįgyvendintos 2 kartus.
Tauragės rajono savivaldybės tarybai ir Šilalės rajono savivaldybės tarybai įteikti
reikalavimai patvirtinti savivaldybių seniūnaičių sueigos nuostatus.
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatos ir
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu
Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir
tvarkos aprašo 67.2 punkto nuostatos neįgyvendintos 2 kartus.
Tauragės rajono savivaldybės tarybai ir Šilalės rajono savivaldybės tarybai buvo įteikti
reikalavimai patvirtinti savivaldybių 2017 m. viešųjų darbų programas.
Reikalavimai įvykdyti.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu
Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą,
profesinio ugdymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkto nuostatos neįgyvendintos 1 kartą.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybai buvo įteiktas reikalavimas nustatyti savivaldybės
bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas
bendrojo ugdymo programas, taip pat nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų
skaičių grupėse kitiems mokslo metams.
Reikalavimas įvykdytas.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto ir 16
straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatos neįgyvendintos 1 kartą.
Tauragės rajono savivaldybės tarybai įteiktas reikalavimas užtikrinti, kad savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetas atsiskaitytų savivaldybės tarybai už 2016 m. veiklą ir patvirtinti
Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programą.
Reikalavimas įvykdytas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių 61 punkto nuostatos neįgyvendintos 1 kartą.
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui įteiktas reikalavimas, skiriant savivaldybės
biudžeto lėšas kitiems subjektams, kurie yra nepavaldžios biudžetinės įstaigos arba nebiudžetinės
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įstaigos, pasirašyti su jais biudžeto lėšų naudojimo sutartis tik pagal Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nustatytus reikalavimus.
Reikalavimas įvykdytas.
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies nuostatos
neįgyvendintos 1 kartą.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybai įteiktas reikalavimas peržiūrėti keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius.
Reikalavimas įvykdytas.
Galimos teisės aktų neįvykdymo priežastys:
1. Nesavalaikis savivaldybės administracijų darbuotojų reagavimas į aukštesnės galios teisės
aktų pakeitimus (papildymus).
2. Nuolat auganti teisinio reglamentavimo apimtis.
3. Potvarkių, kuriais stabdomas savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės
aktų vykdymas, nebuvo išleista.
4. Į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse nurodytais atvejais nesikreipta.
5. Į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais atvejais nesikreipta.
6. Į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytais atvejais nesikreipta.
7. Į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytais atvejais nesikreipta.
8. Vyriausybės atstovo vykdyta išankstinė prižiūrimų savivaldybių kolegialių
administravimo subjektų teisės aktų projektų priežiūra (kontrolė):
Per 2017 m. I pusmetį patikrinti 808 teisės aktų projektai:
Tauragės rajono savivaldybės – 285;
Jurbarko rajono savivaldybės – 220;
Šilalės rajono savivaldybės – 184;
Pagėgių savivaldybės – 119.
Įstatymams ir Vyriausybės sprendimams prieštaravo 115 sprendimų projektai. Projektų
rengėjams ir/ar savivaldybių tarybų nariams bei merui pateiktos pastabos:
Tauragės rajono savivaldybei – 44;
Jurbarko rajono savivaldybei – 25;
Šilalės rajono savivaldybei – 11;
Pagėgių savivaldybei – 35.
Į visas Vyriausybės atstovo pastabas projektų rengėjai ir savivaldybių tarybų nariai
atsižvelgė, sprendimų projektus pakeitė, papildė arba jų nepriėmė.
Dėl galimai neteisėtų sprendimų projektų jų rengėjai ir savivaldybių tarybų nariai buvo
informuoti iš anksto (raštu arba telefonu) arba savivaldybių tarybų posėdžių metu. Vyriausybės
atstovas dalyvavo 23 savivaldybių tarybų posėdžiuose.
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Daugiausiai pateikta pastabų dėl:
- teisės aktų projektų prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams;
- sprendimų projektų nepagrįstumo objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis;
- juridinės technikos klaidų: sprendimų projektuose nurodyto netinkamo teisinio pagrindo,
teisės aktų projektuose nenurodytos teisės aktų apskundimo tvarkos.
Vyriausybės atstovas pateikė išankstines pastabas:
1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-01-18 posėdžiui teikiamo sprendimo
projekto „Dėl padidintų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Tauragės rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovams 2017 metams“ neatitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau –
Konstitucija) 7 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72
straipsniui.
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017-01-26 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų: „Dėl
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ keičiamo Reglamento 129.2
papunkčio neatitikimo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos
įstatymas) 15 straipsnio 3 dalies 2 punktui ir 175 bei 218 punktų neatitikimo Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio 2 daliai ir
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – Teisėkūros pagrindų įstatymas) 3
straipsnio 2 dalies 6 punktui, „Dėl pritarimo socialinių partnerių bendradarbiavimui“ neatitikimo
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 daliai ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2
dalies 6 punktui.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017-01-26 posėdžiui teikiamo sprendimo projekto
„Dėl leidimo neformaliojo vaikų švietimo teikėjams naudotis švietimo ir kultūros įstaigų patalpomis“
neatitikimo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo (toliau – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas) 14 straipsnio 5 daliai.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-22 posėdžiui teikiamų sprendimų
projektų:
„Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Lomių kaimo
bendruomenei „Lomiai““ neatitikimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo (toliau – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymas) 15 straipsnio 8 daliai.
Dėl projektų: „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės krašto
muziejaus direktoriui R. V.“, „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės sporto
centro direktoriui G. S.“, „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei D. G.“, „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies
nustatymo Tauragės kultūros centro direktoriui V. B.“, „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies
nustatymo Tauragės kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ meno vadovui V. B.“, „Dėl
pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Lauksargių globos namų direktorei J. Č.“, „Dėl
pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Socialinių paslaugų centro direktorei N. N.“, „Dėl
pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ direktorei R.
J.“ neatitikimo Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai ir iš jo išplaukiančiam lex retro non agit principui
(įstatymas atgal negalioja).
5. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017-02-23 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų:
„Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“, „Dėl leidimo
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui V. N. dirbti papildomą darbą“, „Dėl leidimo
Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei G. Š. dirbti
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papildomą darbą“, „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei L.
Z. dirbti papildomą darbą“, „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės pradinės mokyklos direktorei L. C.
dirbti papildomą darbą“, „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei E.
N. dirbti papildomą darbą“, „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio
gimnazijos direktorei R. A. dirbti papildomą darbą“ neatitikimo Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai ir
iš jo išplaukiančiam lex retro non agit principui (įstatymas atgal negalioja).
Dėl projekto „Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą
„Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ sudarymui“ neatitikimo
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.154 straipsnio 1 daliai, 6.162
straipsnio 1 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 daliai ir Teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui.
6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 posėdžiui teikiamų sprendimų
projektų: „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. spendimo Nr. T2-338
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo“ neatitikimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nurodytiems valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principams: visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo
ir viešosios teisės, „Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą
„Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ sudarymui“ neatitikimo
Civilinio kodekso 6.154 straipsnio 1 daliai, 6.162 straipsnio 1 daliai ir Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio 2 daliai bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-15 posėdžiui teikiamo sprendimo
projekto „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus
2017-2018 mokslo metams nustatymo“ neatitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
birželio 29 nutarimu 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklių 25.7 punktui.
8. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017-03-28 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų:
„Dėl Pagėgių biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvirtinamo
Pagėgių biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 20 punkto neatitikimo Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 9 straipsniui,
„Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių
skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas
2017-2018 mokslo metais, nustatymo“ neatitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas,
tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiui; „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ tvirtinamos
Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio
nustatymo metodikos 23 punkto neatitikimo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59
straipsnio 10 daliai; „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ tvirtinamų Pagėgių savivaldybės
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų
13, 32, 46, 50, 61 punktų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 daliai ir
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui, 21.1 ir 21.2 papunkčių neatitikimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės
rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžio nustatymo taisyklių 24 ir 29 punktams.
9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 posėdžiui teikiamų sprendimų
projektų: „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ tvirtinamos Jurbarko rajono
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savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio
nustatymo metodikos 19 punkto neatitikimo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59
straipsnio 10 daliai, „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ tvirtinamų Jurbarko rajono
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatų 13, 32, 48, 59 punktų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2
daliai ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui, 21.1 ir 21.2 papunkčių
neatitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų
Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių 24 ir 29 punktams.
10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017-03-30 posėdžiui teikiamo sprendimo projekto „Dėl
triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
tvirtinamų Triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 10.2
papunkčio neatitikimo Lietuvos Respublikos triukšmo prevencijos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3
punktui.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 posėdžiui teikiamo sprendimo
projekto „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto ir sprendimo projekto „Dėl
Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2 punkto Civilinio kodekso 1.117
straipsnio 2 daliai.
12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 posėdžiui teikiamo sprendimo
projekto „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto neatitikimo Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 punktui ir 3 punkto neatitikimo Civilinio kodekso 1.117 straipsnio
2 daliai.
13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 posėdžiui teikiamų sprendimų
projektų: „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ neatitikimo
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktui, „Dėl
savivaldybės turto investavimo“ neatitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d.
nutarimu Nr. 758 patvirtinto Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos
aprašo 7 ir 8 punktams.
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-06-19 posėdžiui teikiamų sprendimų
projektų: „Dėl Juridinio asmens funkcijų perdavimo seniūnijoms“ 1 punkto neatitikimo Vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsniui ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 48¹
straipsniui; „Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso
paskelbimo“ 1.2 papunkčio neatitikimo Civilinio kodekso 6.477 straipsniui, „Dėl sutikimo perimti
Tauragės rajono savivaldybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Tauragės rajono savivaldybėje, Skaudvilės
seniūnijoje, Adakavo kaime, Kaštonų g. 4 ir Kaštonų g. 6“ neatitikimo Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio 2 daliai ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui.
15. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017-06-29 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų:
„Dėl pritarimo projekto „Bendruomenės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“
paraiškos rengimui ir veiklų vykdymui“ ir „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d.
sprendimo Nr. T-886 „Dėl triukšmo prevencijos Pagėgių savivaldybės viešosiose vietose taisyklių
tvirtinimo“ pakeitimo“ neatitikimo Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui.
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16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 posėdžiui teikiamų sprendimų
projektų: „Dėl patalpų nuomos prekybos automatams įrengti“ neatitikimo Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 daliai, Teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo mokyklose ir socialinės globos įstaigose tvarkos aprašui; „Dėl patalpų Vydūno g.
56 D, Jurbarko m. nuomos“ neatitikimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 daliai.

Vyriausybės atstovė

Rimas Bytautas, 8 446 61 409, el. p. rimas.bytautas@lrv.lt

Irena Ričkuvienė

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TAURAGĖS APSKRITYJE 2017 M. I PUSMEČIO
VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS
1 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija
Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai svarstyti teisės
akto pakeitimo ar panaikinimo klausimus, kai nustatyti
prižiūrimų savivaldybių kolegialių ir nekolegialių
administravimo
subjektų
priimti
teisės
aktai,
prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) nutarimams ir kitiems su įstatymų
įgyvendinimu
susijusiems
centrinių
valstybinio
administravimo subjektų priimtiems teisės aktams

Iš viso

7

Patenkinta
teikimų

Teikimų, kurių įvykdymo terminas
atidėtas, skaičius ir atidėjimo priežastys
Atidėtas teikimo Nr. 6-21 įvykdymo
terminas, nes Tauragės rajono savivaldybė
Vyriausybės
atstovo
teikimą
gavo
2017-06-14, o artimiausias savivaldybės
tarybos posėdis įvyko 2017-06-19, todėl
savivaldybės
administracija
nespėjo
parengti sprendimo projekto teikime
nurodytu klausimu.

6

Nepatenkinta teikimų
kreiptasi į
teismo patenkinta
teismą
prašymų

0

0

2 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija
Prižiūrimų savivaldybių administravimo subjektams pateikti
Vyriausybės atstovo reikalavimai neatidėliojant įgyvendinti įstatymą
ar vykdyti Vyriausybės sprendimą

Iš
viso

Įvykdyta
reikalavimų

15

Reikalavimų, kurių įvykdymo
terminas atidėtas, skaičius ir
atidėjimo priežastys

15

Neįvykdyta reikalavimų
teismo
kreiptasi į
patenkinta
teismą
prašymų
0

0

3 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija

Iš viso

Patenkinta teikimų

Vyriausybės atstovo potvarkiai, kuriais buvo stabdomas prižiūrimų savivaldybių
administravimo subjektų priimtų teisės aktų vykdymas

0

0

Nepatenkinta teikimų
teismo patenkinta
kreiptasi į teismą
ieškinių (pareiškimų)
0
0

10
4 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija
Bendrosios kompetencijos teismams ir administraciniams teismams Vyriausybės
atstovo pareikšti ieškiniai (pareiškimai) dėl viešojo intereso gynimo

Iš viso
0

Teismo patenkinta ieškinių (pareiškimų)
0

5 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija
Vyriausybės atstovo patikrinti teisės aktai:
Savivaldybės tarybos sprendimai
Mero potvarkiai
Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo įsakymai
Kiti (išvardyti kitus patikrintus teisės aktus)
Iš viso

Iš viso

Savivaldybės teisės aktų, neatitikusių galiojančių teisės aktų
nuostatų, skaičius

641
702
4480
0
5823

6
0
1
0
7

6 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija
Vyriausybės atstovo patikrinti kolegialių institucijų
sprendimų projektai pagal savivaldybes
1.Tauragės rajono savivaldybė
2. Jurbarko rajono savivaldybė
3. Šilalės rajono savivaldybė
4. Pagėgių savivaldybė
Iš viso:

Vyriausybės atstovė

Rimas Bytautas, 8 446 61 409, el. p. rimas.bytautas@lrv.lt

Iš viso

Savivaldybės teisės aktų projektų,
neatitikusių galiojančių teisės aktų
nuostatų, skaičius

285

44
25

220
184
119
808

11
35

Kaip savivaldybės atsižvelgė į
Vyriausybės atstovo teiktas pastabas

Į visas pastabas sprendimų
projektų rengėjai ir savivaldybių
tarybų nariai atsižvelgė, sprendimų
projektus pakeitė (papildė) arba jų
nepriėmė.
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Irena Ričkuvienė

