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Pagegiq savivaldybes taryba 2015 m. balandZio 2 d. sprendimu Nr. T-66 ,,Del Pagegiq
savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" patvirtino Pagegiq savivaldybes tarybos
veiklos reglament4 (toliau - Reglamentas).
Reglamentas priestarauj a:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau
- [statymas) 35 straipsnio 6

daliai, kurioje nustatyta, kad senilnaidiq sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tadiau
atitinkama savivaldybds institucija privalo reglamento nustatyta tvarka juos ivertinti. Jeigu
senirlnaidir4 sueigos sprendimq vertinimas yra savivaldybes tarybos kompetencija, jie vertinami ir
sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posedyje; jeigu seniDnaidiq zueigos sprendimq

vertinimas yra savivaldybes administracijos direktorius kompetencija, direktorius priima del jll
sprendim4 ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo seniunaidiq sueigos sprendimo gavim-o.
Savivaldybes institucijos privalo nurodyti savo sprendimq priemimo motyvus. Atitlnkamq
savivaldybes institucijq sprendimai del senirlnaidiq sueigos sprendimq turi buti paskelbti
savivaldybes interneto svetaineje ir tq seniDnijq skelbimq lentose.
Tokia {statymo 35 straipsnio 6 dalies redakcija isigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d., kai
Lietuvos
R
savivaldos istatymo Nr. I-533 3,4,6,9, 103, 13, 14, 15, 16,
isigaliojo
20,29,31,32,33,34
pakeitimo ir fstatymo papildymo 321 straipsniu istatymas.
Pagegiq
yba savo patvirtinto Reglamento su Sia teises norrna
nesuderino, t.y. Reglamente seni[naidiq sueigos sprendimq ivertinimo tvarkos nenustate.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstituclja) I23 straipsnio 3 daliai ir
Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiuros istatymo (toliau -- Savivaldybirl
administracines prieZi[ros istatymas) 1 straipsniui ir 3 straipsnio I daliai.
Konstitucijos 123 straipsnio 3 dalyje nustaty'ta, kad Vyriausybes arctuvo jgaliojimus ir
it4 vykdymo tvarkq nustato istatymas. Savivaldybiq administracines prieZiuros istatymo 1 straipsnyje
nurodyta, kad Siuo istatymu igyvendinami Konstitucijos 123 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyio
savivaldybiq veiklos administracines prieZiflros instituto tikslai suteikti Vyriausybei teisg p.r ruuo
skiriamus atstows priZi[reti savivaldybiq veikl4, nustatyti savivaldybiq administracines prieZiuros
sriti, iiq prieZiurq atliekanii4 pareigunry igaliojimus ir ja ignendinimo tvarkq. Savivaldybiq
administracines prieZi[ros istatymo 3 straipsnio 1 dalyje int:ir alia nustatyta, kad Vyriausybes
qtstovo teising padeti, be iio
istatymo, nustato ir Lietuvos Respublikos valstybes tarnyboi istatymas.

Sioms teises normoms priestarauja Reglamento 61 punktas ta apimtimi, kur nustatyta,
kad Vyriausybds 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-181212008 konstatavo, kad atsiZ' elgiant i Konstitucing nuostatq, jog Vyriausybls
atstovo igaliojimus turi nustatyti istatymas, taip pat tai, kad Vyriausybes atstovo igaliojimus
tiesiogiai itvirtina Savivaldybiq administracines prieZiDros istatymas, Vyriausybes atstovo
igaliojimq papildomas reglamentavimas savivaldybes tarybos reglamentu vertintinas kaip
prie5taraujantis istatymui, nes joks fstatymas savivaldybiq taryboms nesuteikiama teise riboti, plesti
ar kitu bDdu 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 neteisetos, nes savo turiniu
prie5tarauj a auk5tesnes galios teises aktams.
Teismas nurodd, kad savivaldybiq tarybq veiklos reglamentai negali nustatyti ribojimus
Vyriausybes atstovui arba jo igaliotam asmeniui pasisakyti tik tam tikrais klausimais.
3. [statymo 4 straipsnio dalies 6 punkte nurodytam savivaldybes veiklos ir
savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui, pagal kuri savivaldybes
institucijq
kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq veikla ir visais .yq veiklos
klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 3
straipsnio 1
istatymo virSenybes principui. Sis principas reiskia, kad
vieSojo
mai atliki vie54ii administravim4 tuii buti nustatyi teises
aktuose, o veikla turi atitikti Siame istatyme iSdesty'tus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai,
susijg su asmenq teisiq ir pareigq igyvendinimu, visais atvejais turi bflti pagristi
istatymais.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZitros istatymo 5 straipsnio I dalies 1 punktu,
s i I I a u aftimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo
teikimo gavimo dienos) svarstyti Pagegiq savivaldybes tarybos veiklos reglarnento, patvirtinto
Pagegiq savivaldybes tarybos 2015 m. balandLio 2 d. sprendimu Nr. f-OO
,,Dei pagegiq
savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirlinimo", 67 punkto pakeitimo klausim4 ir nusiat"yti
Reglamente senilnaidiq sueigos sprendimq ivertinimo tvark4.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZitiros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybls tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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