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Jurbarko raj ono savivaldybes tarybai
Jurbarko rajono savivaldybes merui

TEIKIMAS

DEL JURBARKO RAJoNo SAVIVALDYBta fARyBos 2017 M.RUGpJUero
3t D.
SPRENDIMO NR. T2_208,,D8L BANKO PASKOLOS,,
2017 m. rugsejo 6 d.

Nr. 6_ 43

2017 m. rugpjDdio

3l

d. sprendimo Nr. T2-209

dybes taryba patvirtino preliminaru banko
S4ra5as). pagal S4ra5o 9 eilutes nuostatas
nsporto priemoniry isigijimzi. Sprendimo 1
mama ilgalaikiam turtui isigyti, ir Sqra5o 9 eilute

1' Lietuvos

1
kompetencij
priemimasr
istatymas)

Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau
- Vietos savivaldos
luriame nustatyta, kad i8imtinei savivaldybes tarybos
oh1 emimo ir garantijq teikimo uZ ilgalaikes paskolas
investicijt1 projektams, tarp jq pagal vyriausybes
ems energijos vartojimo efektyvumo didinimo

tvark4, laikantis istatymq nustatytq
avivaldybes kontroles ir audito tarnybos)

Istatymq leidejas griehtai apribojo savivaldybiq imamq paskolq naudojim4 ir nustate,
kad jos gali btiti naudojamos tik investitijq projektams, todel jos negali b1ti
naudojamos
il galaikiam turtui isigyti.
administravimo istatymo (toliau Vie5ojo
kurioje inter alia nurodya, kad individualus
is duomenimis (faktais) ir teises aktq normomis,
os.

Jurbarko rajono savivaldybes tarybos Sprendimo 1 punktas, ta apimtimi,
kur nustatyta,
kad paskola imama ilgalaikiam turtui
isigytr, ir S4ra5o 9 eilute nera pagristiteises aktq normomis
ir joms prie5tarauja.

3.
pr
administravim
vir5enybes

istatymo 3 straipsnio 1
o administravimb subje
aktuose, o veikla turi ati

tarymo
viesaii
estytus

teisinius pagrindus, administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir pareigq
igyvendinimu, visais
atvejais turi btti pagrfsti istatymais bei 3 straipsnio 4 punkte nuiody-am-nepiktnaudZiavimo
nistravimo subj ektams draudZiama atlikti vie5oj o
ustatyta tvarka suteiktq vieSojo administravimo
us, siekiant kitq, negu istatymq ar kitq norminirl

Vietos
institu
institucijq ir kitq s
4.
savivaldybes

avi
al

ir

klausimais priimti sprendimai turi atitikti
istatymq ir kitq teisds aktq reikalavimus.
5. Lietuvos Respublikos teisekDros pagrindq
istatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nustatytam sistemi5kumo principui, rei5kiandiam, kad teises noflnos turi dereti
tarpusavyje,
-Zemesnes teisines galios teises aktai neturi prie5tarauti aukStesnes teisines
galios teises aktams.
AtsiZvelgdama
tai, kas iSdestyta, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybiq administracinds prieZiDros
istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i rl I a
artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje ine veliau kaip per vien4
menesi nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti Jurbarko rajono ruui"UayUes tarybos
2017 m'.
rugpj[dio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 "Del banko paskolos'; 1 punkto, ta apimtimi, t<ur nustatyta,
kad paskola imama ilgalaikiam turtui isigyti,
Preliminaraus banlo paskolos lesomis
finansuojamq objek$ s4raso 9 eilutes pripaZinimo netekusiu galios klausim4.
Apie priimt4 sprendimE pra5au praneSti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal
ldybirl administraci
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje
eras artimiausiame
tarybos posedyje privalo supaZindinti
narius su Vyriau
teikimais ir reikalavimais.

ir

i

u

ir

Lietuvos
nustatyt4
sa

Vyriausybes atstovd

Originalas nebus siuniiamas

Rimas Bytautas, 8-446 61 409, el. p. rinias-b)'tautas@hl..lt

Irena Ridkuviene

