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Taurages rajono savivaldybes tarybai
Taurages rajono savivaldybds merui
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 35 straipsnio 1 dalyje inter alia
nustatyta, kad senilnaidiai senilnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamqjrl vietoviq ar jq
dalirl
bendruomenems rDpimus klausimus svarsto ir sprendimus piii-u seniDnaidiq ru.lgo.j..
Sio
straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad seniflnaiiiq sueigos nuostatus tvirtina savivaldyb6s
tary[a.
Taurages rajono savivaldybes taryba 2009 m. lapkridio 26 d. sprendimu Nr. 1-1317
,,Ddl Taurages rajono savivaldybes senilnaidiq sueigos nuostatq patvirtinimo,, (toliau
Sprendimas) patvirtino Taurages rajono savivaldybes seniunaidiq sueigos nuostatus (toliau
Nuostatai). Po Sios datos istatl,rnq leidejas nekart pakeite Lietuvos'nespublikos vietos savivaldosistatym4 (toliau - fstatymas), tadiau Taurages rajono savivaldybes taryba savo patvirtintq Nuostatq
nepakeite ir su fstatymo pakeitimais (papildymais) nesuderino.
Aktualios redakcijos fstatymo 35 straipsnio 7 dalyje inter alia nustatyta, kad sprendZiant
klausimus, susijusius su seniunijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamqjq vietoviq ui
iq aAiq
bendruomeniq
vie5qiq
poreikiq
ir
iniciatyvq
finansavimo
iikslingumu ir su kitais
.(seniDnaitijq)
visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama i5plestine seni1naidiq sueiga.
I5plestineje senilnaidiq sueigoje su sprendimo priemimo teise dalyvauja tos seni1nijos seniunaid]ai
ir tos seniDnijos aptamaujamoje teritorijoje veikiantys bendruo-.nitriq organiiacijq deleguoti
atstovai. Bendruomenini\ organizacijq deleguottq atstovtl skaiiius, jr1 delegavimo iipteiines
i
seniunaiiit| sueigas ir prireikus jq rotavimo ar atiaukimo tvarka, taip pat iiplestines seiianaiiitl
sueigos organizavimo, sprendimt4 rengimo, svarstymo ir priemimo tvark& nuitotoma savival6ybes
tnry b o s sp r e n dimu tvirtin am uo s e s eniiln aiii q s ue ig o s n uostatuo s e.
Taurages rajono savivaldybes tarybos patvirtintuose Nuostatuose bendruomeniniq
otganizacljq deleguotq atstovq skaidius, jq delegavimo i i5plestines seni[naidiq sueigas ir prireikus
jq rotavimo ar at5aukimo tvarka,taip pat iSplestines senilnaidiq sueigos organizavimo, sprendimq
rengimo, svarstymo ir priemimo tvarka nera nustatyta. Todel Nuostatai prie5tarauja
fstatymo 35
straipsnio 7 daliar.
PaZymetina, kad Taurages rajono savivaldybes administravimo subjektai Sprendimo
nepaskelbe Teises aktr4 registre. Todel pagal Lietuvos Respublikos teisekuros pagrindq
istatymo 20

straipsnio 1 dalyje nustatyt4 teisinf reglamentavrm4 Tauragds rajono savivaldyb€s tarybos priimtas
Sprendimas negalioja ir jo tailcyti negalima.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
adrninistracines prieZirlros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
re ikal auj u neatideliojantartimiausiame savivaldybestarybosposedyje (neveliau
kaip per 1 menesf nuo reikalavimo gavimo dienos) igyvendinti Lietuvos R.rpobtikos vietos
savivaldos istatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir patvirtinti su aktualios
redakcijos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu suderintus savivaldybes seniDnaidirl
sueigos nuostatus ir uZtikrinti, kad Sie nuostatai b[tq paskelbti Teises aktq registre.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiuros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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