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Silales rajono savivaldybes taryba 20Il m.lapkridio 24 d,. sprendimu Nr. T1-339 ,,Del
Silales rajono savivaldybes visuomenines administraciniq gindq komisijos nuostatq patvirtinimo"
(toliau - Sprendimas) patvirlino Silales rajono savivaldybes visuomenines administraciniq gindq
komisijos nuostatus (toliau - Nuostatai),
Nuo 2018 m. sausio 1 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos administraciniq gindrl komisijq
Nr.
VIII-1031 pakeitimo istatymo (toliau - Pakeitimo istatymas) 1 straipsnio 2 dalis. {statymq
istatymo
leidejas Pakeitimo istatymo 1 straipsnio 2 dalimi pakeite Lietuvos Respublikos administraciniq gindq
komisijq istatym4 Nr. VIII-1031 ir ji iSdeste nauja redakcija (pakeite ir istatymo pavadinim4).
Siuo metu galiojandio Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gincr,l
nagrinejimo tvarkos istatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skuntlus (praiymus) cldt vieiojo
administravimo subiektry priimtry individualiq administraciniry aktry ar veiksmry @eveikimo) vieiojo
administravimo srityie ikiteismine tvarka nugrinija Lietuvos atlministraciniq giniry komisija ir jos
teritoriniai_padaliniai.' Kauno apygar{gs skyrius, Klaipedos apygardos skyrius, PaneveZio apygardos
skyrius ir Siauliq apygardos skyrius. Sio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Lietuvos administraciniq
gindq komisij4 sudaro: komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos
pirmininko pavaduotojai teritoriniuose padaliniuose ir kitq komisijos bei jos teritoriniq padalinig
tTartal.

{sigaliojus Pakeitimo istatymui, nuo 2018 m. sausio 1 d. nebelieka savivaldybiq
visuomeniniq administraciniq gindq komisijq, jq funkcijas atlieka Lietuvos Respubiikos
administraciniq gindq komisij os teritoriniai padaliniai.
Silales rajono savivaldybes taryba savo priimto Sprendimo nepripaZino netekusiu galios,
todel Sprendimas ir juo patvirtinti Nuostatai priestarauja:
1. Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos
istatymui.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 6 punkte nurodytam
savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui. pagal Si
princip? savivaldybes institucijq ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq ,r"iklu ir visais
jq veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
3' Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatytam
vir5enybes
principui, pagal kuri vie5ojo administravimo subjektq fgaliojimai atlikti viesaji
istatymo
administravim4 turi buti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme i5destytus teisinius

pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir pareigq
fgyvendinimu, visais atvejais turi
btti pagrfsti istatymais.
4. Lietuvos Respublikos teisek[ros pagrindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nurodytam sistemiSkumo principui, reiSkiandiam, kad teises normos turi dereti tarpusavyje, Zemesnes
teisines galios teises aktai neturi prieStarauti auk5tesnes teisines galios teises aktams.
AtsiZvelgdama i tai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines priezirlros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i I a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesf nuo
teikimo gavimo dienos) svarstyti Silales rajono savivaldybes tarybos 2011 m.- lapkridio )+ a.
sprendimo Nr. T1-339 ,,Ddl Silales rajono savivaldybes visuomenines administraciniq gindq komisijos
nuo statq patvirtinim o" pripalinimo netekusiu galios klausim4.
Apie priimtq sprendimE pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo priemimo
dienos.
Informuoju, kad Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZi[ros
istatymo 4
straipsnio 9 dalyje nurodyta, jog meras artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje privalo
supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir reikalavimais.
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