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Pagegiq savivaldybds merui

REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO 24 STRAIPSNIO 2
PUNKTO IGYVENDINIMO
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2017 m. birZelio 6 d. Vyriausybes atstovas Taurages apskrityje gavo Pagegiq savivaldybes
tarybos nario Edgaro Kuturio (toliau - Parei5kejas) skund4, kuriame jis nuiode, Uua iOil m. geguZes
26 d. su paklausimu jis kreipesi i Pagegiq savivaldybes mer4, pra5ydamas pateikti informacij4,
susijusi4 su Pagegiq savivaldybes atstovq komandiruote Estijos-Respublik4, tadiau savivaldybes
i
meras praSomos informacij os nepateike.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (toliau {statymas) 24 straipsnio 2
punkte nustatyta, kad savivaldybes tarybos narys turi teisg reglamenio nustatyta tvarka siulyti
savivaldybes tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybes iarybos sprendimq projektus, iS
savivaldybes adminislllcrlos ar kitq savivaldybes
istaigq, savivaldybes kontioliuojamq imoniq gauti
vis4 tarybos nario veiklai reikaling4 su savivaldybes taryboje nagiinejamais ar rengiamais nagrineti
klausimais susijusi4 informacij4, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, ra5tu ir i,od1iupiteikti
pastabas del savivaldybes tarybos sprendimq projektr4, del savivaldybes tarybos darbo tvarkos
ir kt.,
savivaldybes tarybos posedZio metu klausti prane5ejus, kalbeti del vedimo tvarkos, kreiptis su
paklausimais i savivaldybes institucijq, savivaldybes administracijos, kitq savivaldybes
istaigq,lmoniq
I organizacijq, taip pat valstybes institucijq, kurios veikia savivaldybes teriiorijoje,
vadorrus ir
valstybes tarnautoj us.
Analogi5ka teises norma itvirtinta ir Pagegiq savivaldybes tarybos veiklos reglamento
(toliau - Reglamentas), patvirtinto Pagegiq savivaldybes tarybos 2015 m. balandZio 2 d. sprendimu
Nr. T-66 ,,Del Pagegiq savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinim oo', 199.2 papunktyje.
Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq insiiiucijq ir
istaigq istatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodya, kad institucija, nustadiusi, kad pa.elst eio pruiy,,'"
nurodyti duomenys yra nei5samDs ar netikslls, per 3 darbo dienas nuo prasymo gauimo dienos
kreipiasi i pareiSkej4, kad Sis patikslintq pra5ym4, ir nurodo, kokiq duomenq pia5yme nepakanka ir kur
juos gauti, o kai praSyme pateikti duomenys netikslfls, i5aiSkina pateiktq duomenq netikslumus
ir kaip
juos pa5alinti.
Todel, jei i5 PareiSkejo kreipimosi nebuvo aiSku, kokiam tikslui Parei5kejui reikalinga jo
pra5oma informacija, savivaldybds meras per 3 darbo dienas nuo praSymo gavirno dienos tirreJo
kreiptis i Parei5kej4, kad Sis patikslintq praSym4, ir nurodyti, t<ofiq duo-.n.1 nepakanka, o ne
atsisakyi teikti praSom4 informacij 4.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

reika
istatymo 24 straipsnio
teises aktq nustatyta tv
dienos.

vietos savivaldos
mo gavimo dienos

informacij4.
Apie priimt4 sprendim4 praSau pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo prle-i-o

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZitros
snio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarvbos
supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
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