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Jurbarko rajono savivaldybes taryba 2015 m. rugsejo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 ,,DeI
Jurbarko rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" patvirtino Jurbarko rajono
savivaldybes tarybos veiklos reglament4 (toliau - Reglamentas).
Reglamentas prie5tarauj a:
1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstituciia) I23 straipsnio 3 daliai it
Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZifros istatymo (toliau Savivaldybiq
administracines prieZifros istatymas) 1 straipsniui ir 3 straipsnio 1 daliai.
Konstitucijos 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Vyriausybds atstovo igalioiimus ir
jt4 vykclymo tvarkq nuitoto istatymas. Savivaldybiq administracinds prieZiuros istatymo 1 straipsnyje
nurodyta, kad Siuo istatymu igyvendinami Konstitucijos 123 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyto
savivaldybiq veiklos administracines prieZiflros instituto tikslai - suteikti Vyriausybei teisq per savo
skiriamus atstovus priZi[reti savivaldybiq veikl4, nustatyti savivaldybiq administracin4s prieZiuros
sriti, {iq prieiiurq atliekaniiq pareigunq igaliojimus ir jry ig,tvendinimo tvarkq. Savivaldybiq
administraiines prieZi[ros istatymo 3 straipsnio 1 dalyje inter alia nustatyta, kad Vyriausybes
atstovo teising padet!, be iio istatymo, nustato ir Lietuvos Respublikos valstybds tarnybos istatymas.
Sioms teises norrnoms priestarauja Reglamento 64 punktas ta apimtimi, kur nustatyta,

-

kad Vyriausyb6s atstovas ar jo igaliotas asmuo gali vertinti tik sprendimo projekto atitikim4
istatymams ir kitiems teisds aktams.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. lapkridio 6 d. administracineje
byloje Nr. As2s-18 1212008 konstatavo, kad atsiZvelgiant i Konstitucing nuostatq, iog Vyriausybes
aistovo igaliojimus turi nustatyti istatymas, Iaip pat tai, kad Vyriausybes atstovo igaliojimus
tiesiogiai itvirtina Savivaldybiq administracines prieZiflros istatymas, Vyriausybes atstovo
igaliojimrl papildomas reglamentavimas savivaldybes tarybos reglamentu vertintinas kaip
pii.Stur*.luntis istatymui, nes joks istatymas savivaldybiq taryboms nesuteikiama teise riboti, plesti
ar kitu bldu reglamentuoti Vyriausybes atstovo igaliojimq turinio. Savivaldybes tarybos veiklos
reglamento nuostatos, numatandios, jog Vyriausybes atstovas arba jo igaliotas asmuo gali vertinti
tik sprendimo projekto atitikim4 istatymams ir kitiems teises aktams, yra neteisdtos, nes savo turiniu
priestarauj a auk5tesnds galios teises aktams.

i

Teismas konstatavo, kad savivaldybiq tarybq veiklos reglamentai negali nustatyti
asmeniui pasisakyti tik tam tikrais klausimais.
arba jo igaliotam
ribojimus
-l
- Vyriausybes atstovui
dalies 6 punkte nurodytam savivaldybes veiklos ir
2. [statymo 4 straipsnio
savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui, pagal kuri savivaldybes
jq veiklos
institucijq ir kitq ,uuiuiAyUes viesojo administravimo subjektq veikla ir visais
klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
Lietwos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 3
3.
rei3kia, kad
straipsnio 1 d
istatymo virsenybes principui. Sis principas
mai atlikri viesqif administravim4 turi b[ti nustatyti teises
vie5ojo admin
aktai,
aktuose, o veikla turi atitikti Siame istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai
susijg su asmenq teisiq ir pareigq igyvendinimu, visais atvejais turi b[ti pagristi istatymais'
AtsiZvelgdama i tai tai isdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZituos istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i I t a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo
teikimo gavimo dienos) svarstyti Jurbarko rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2015 m. rugsejo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 ,,DeI
iurbarko rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo", 64 punkto pakeitimo
klausim4.

Apie priimt4 sprendim4 pra5au pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo

priemimo dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiflros

savivaldybes tarybos
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame
poreay3. privaio supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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