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Taurages raj ono savivaldybes tarybai
Taurages raj ono savivaldybds merui

TEIKIMAS
DEL TAURAGES SAVIVALDYBES TARYBOS 2016 M. GRUONZIO 2ID, SPRENDIMO
NR. 1-365 ,,DEL TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS VEIKLOS
REGLAMENTO PATVIRTINIMO"

2017

m.kovo 7 d. Nr. 6- /5

Taurages rajono savivaldybes taryba 2016 m. gruodZio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 ,,Del
Tauragds rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" patvirlino Taurages rajono
savivaldybes tarybos veiklos reglament4 (toliau - Reglamentas).
Reglamentas prie5tarauj a:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau - fstatymas) 35 straipsnio 6
daliai, kurioje nustatyta, kad seniflnaidiq sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tadiau
atitinkama savivaldybOs institucija privalo reglamento nustatyta tvarka juos ivertinti. Jeigu
senifinaidiq sueigos sprendimq vertinimas yra savivaldybes tarybos kompetencija, jie vertinami ir
sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posedyje; jeigu seniDnaidiq sueigos sprendimq
verlinimas yra savivaldybes administracijos direktorius kompetencija, direktorius priima del jq
sprendim4 ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo seni[naidiq sueigos sprendimo gavimo.

Savivaldybes institucijos privalo nurodyti savo sprendimq priemimo motyvus. Atitinkamq
savivaldybes institucijq sprendimai del seniDnaidiq sueigos sprendimq turi buti paskelbti
savivaldybes intemeto svetaineje ir tq seni[nijq skelbimq lentose.
Tokia fstatymo 35 straipsnio 6 dalies redakcija isigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d., kai
Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatymo Nr. I-533 3, 4, 6, g, I03, 13, 14, 15, 16,
isigaliojo
20,29,31,32,33,34,35, 50 straipsniq pakeitimo ir {statymo papildymo 32r straipsniu istatymas.
Taurages rajono savivaldybes taryba savo patvirtinto Reglamento su Sia teises norrna
nesuderino, t.y. Reglamente seni[naidir4 sueigos sprendimq ivertinimo tvarkos nenustatd.
2. [statymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyam savivaldybes veiklos ir
savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui, pagal kuri savivaldybes
institucijrl ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq veikla ir visais ;q veiklos
klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
3Lietuvos Respublikos vie3ojo administravimo istatymo 3
straipsnio 1 d
istatymo vir5enybes principui. Sis principas reiSkia, kad
vieSojo admin
mai atliki vies4ji administravim4 turi buti nustatyti teises
aktuose, o veikla turi atitikti Siame istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai,
susijg su asmenrl teisiq ir pareigq igyvendinimu, visais atvejais turi buti pagristi
istatymais.
AtsiZvelgdama itai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 1 dalies I punktu,

siu

I a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per

1 menesf nuo

teikimo gavimo dienos) svarstyti Taurages rajono savivaldybes tarybos u.iltor reglarnento,

patvirtinto Taurages rajono savivaldybes tarybos 2076 m. gruodZio 21 d. sprendimuNr. 1-365
,,Ddl
Taurages rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo';, pakeitimo klausim4 ir
nustatyti jame seni[naidiq sueigos sprendimq ivertinimo tvark4.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiflros
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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