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Kaunas
Raseinių rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. (1.1)TS305 1 punktu patvirtino naujos redakcijos Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą
(toliau – Reglamentas). Reglamentas keistas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-399 „Dėl
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ ir 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu
Nr. (1.1)TS-461 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. lapkričio 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (toliau – pakeitimo
Įstatymas) (Žin., 2013, Nr. 124-6282), kurio nuostatos įsigaliojo nuo 2013 m. gruodžio 5 d.,
išskyrus šio pakeitimo Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnį, kurie įsigalioja nuo 2014 m. liepos
1 d.
Reglamento 11 punktu apibrėžti pirmajame Tarybos posėdyje svarstomi klausimai,
posėdžio organizavimo bei parengtų sprendimų projektų svarstymo ir sprendimų priėmimo
procedūros.
Reglamento 11.3.3. papunktyje nurodyta, kad pirmajame Tarybos posėdyje priimamas
sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš
pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimai, ir pavedimo jam eiti pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės
administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas naujai kadencijai;
Pakeitimo Įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi pakeistas Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 13
straipsnio 3 dalies 3 punktas ir išdėstytas taip : 3) priimamas sprendimas dėl savivaldybės
administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo
įgaliojimų laikas, ir pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas
savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai.
Reglamento 14 punktu nustatyta Tarybos komitetų sudarymo tvarka (14.1. papunktis)
14.1. Tarybos komitetai sudaromi iš 6 tarybos narių. Artimiausiame Tarybos posėdyje, jų sudėtys ir

komitetų pirmininkai tvirtinami Tarybos sprendimu, o Reglamento 19 punktu Tarybos kolegijos
(19.1. papunktis) sudarymo tvarka 19.1. Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių gali
sudaryti Kolegiją, nustatydama jos narių skaičių ir patvirtindama darbo reglamentą.
Pakeitimo Įstatymo 1 straipsniu pakeista Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 11 straipsnio 6 dalis:6. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės
tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirti mero
pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės
tarybos komitetai ir išrinkti (paskirti) šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme
nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija,
jei nusprendžiama ją sudaryti.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-399
1.4. punktu buvo pakeistas Reglamento 31.7. punktas ir išdėstytas taip:31.7. Apie Tarybos posėdžio
laiką, svarstyti parengtus sprendimų projektus ir kitus įregistruotus klausimus meras, o kai jo nėra
– mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys ne vėliau
kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios šio punkto 10 papunktyje nustatyta tvarka praneša
visiems tarybos nariams, Vyriausybės atstovui apskrityje, gyventojams, gyvenamosios vietovės
bendruomenės atstovui – seniūnaičiui per seniūną, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo
atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene.
Reglamento 31 punkto 10 papunkčiu nustatyta, kad Tarybos sprendimai priimami
balsuojant 33 punkte nustatyta tvarka (33. Balsavimas ir balsų skaičiavimas). Nei šiame
papunktyje, nei Reglamente nėra nurodoma tvarka, vadovaujantis kuria, pranešama apie
Tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus sprendimų projektus ir kitus įregistruotus
klausimus, taigi 31.7. punkte nurodyta nuoroda į šio punkto 10 papunktį yra neteisinga ir
klaidinanti.
Reglamento 31 punkto 8 papunktyje (Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m.
spalio 31 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-399 1.5. punkto redakcija) nurodyta, kad:31.8. Tarybos
posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista mero, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3
dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti
ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios.
Pakeitimo Įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi pakeista ir papildyta Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis:savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti
papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3
dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti
ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams,
susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu.
Reglamento 36.9. punkte nurodyta, kad Tarybos narys privalo nusišalinti, kai
sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai
klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi pakeista Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, papildant ją nuostata, kad Tarybos narys privalo
nusišalinti nedalyvaudamas balsavime, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais
giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų
sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013,
Nr.130-6627). Šio Įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi pakeistas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kuriuo savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės
ir audito tarnyba) įpareigota kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengti ir reglamente nustatyta
tvarka teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio. Minėto Įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi pakeistas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktas, įpareigojantis savivaldybės kontrolierių kiekvienais
metais iki liepos 15 dienos reglamente nustatyta tvarka teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl
pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo.
Reglamente nėra nustatyta tvarka, vadovaujantis kuria, savivaldybės
kontrolierius privalo rengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (Žin., 1998, Nr.51-1392; 2004, Nr.98-3626) 5
straipsnio 1 dalies 1 punktu,
siūlau:
artimiausiame Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1
mėnesį nuo šio teikimo gavimo dienos) svarstyti 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr.(1.1)TS305 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo klausimą. Apie
priimtą spendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
dienos.
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