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Raseinių rajono savivaldybės merui
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REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO
NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
2016 m. sausio 4 d. Nr. 8-1
Kaunas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 12 straipsnio
1 dalyje reglamentuota, kad Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai
savivaldybės tarybos posėdžiuose ir nurodyta, kad Savivaldybės taryba svarstomais klausimais
priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad
Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.
Įstatymo 13 straipsnio 13 dalyje įtvirtinta, kad Savivaldybės tarybos posėdžiai protokoluojami.
Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui
pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Analogiška nuostata įtvirtinta ir
Įstatymo 20 straipsnyje, kuriame įtvirtinti Mero įgaliojimai. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte
nurodyta, kad Meras pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems
pirmininkavo, protokolus.
Įstatymo 21 straipsnyje reglamentuotas Savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų
institucijų, savivaldybių merų teisės aktų įsigaliojimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
Savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai, taip pat
savivaldybių merų priimti teisės aktai, kuriuos skelbti Teisės aktų registre privaloma pagal teisės
aktus, oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir
savivaldybių interneto tinklalapiuose. Šioje dalyje nurodytų norminių teisės aktų įsigaliojimo tvarką
nustato Teisėkūros pagrindų įstatymas. Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Savivaldybių
atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, savivaldybių merų priimti teisės taikymo aktai
(individualūs teisės aktai) įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta
vėlesnė jų įsigaliojimo data.
Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
nuostatas matyti, kad savivaldybės tarybos posėdyje priimtų sprendimų pasirašymas yra vieningos
jų priėmimo procedūros baigiamoji dalis. Savivaldybės tarybos posėdyje priimtų sprendimų
nepasirašymas negalimas, nes subjektui, turinčiam įgaliojimus pasirašyti sprendimus, dispozityviai
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sprendžiant, ar pasirašyti posėdyje priimtą sprendimą, būtų įsiterpiama į savivaldybės tarybos
kompetenciją, numatytą įstatyme.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
13 dalies nuostatas ir pasirašyti visus Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d.
posėdyje priimtus savivaldybės tarybos sprendimus.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos ir apie
priimtą sprendimą dėl šio reikalavimo Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi būti pranešta per
10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalį, Meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo
su šiuo reikalavimu supažindinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje

Inga Jablonskienė, tel. (8 37) 208459, el. p. inga.jablonskiene@lrv.lt

Inesa Klimaitė-Mašalienė

