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Kauno miesto savivaldybės merui
p. Visvaldui Matijošaičiui

TEIKIMAS
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIŲ, SUSIJUSIŲ SU METŲ
MOKYTOJO VARDO TEIKIMO REGLAMENTAVIMU, PAKEITIMO
2015 m. rugsėjo 15 d. Nr. 7-14
Kaunas

Vykdant Kauno miesto savivaldybės administracinę priežiūrą buvo gautas vertinimui
Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. M-257 „Dėl Kauno miesto
savivaldybės mero 2012 m. rugsėjo 3 d. potvarkio Nr. M-209 „Dėl Metų mokytojo vardo
suteikimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo pakeista Metų mokytojo vardo teikimo komisijos sudėtis.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio 5 dalyje
savivaldybės merams įtvirtinta teisė iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės
administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir
visuomenės atstovų sudaryti tik darbo grupes, bet ne komisijas ar kitokius organizacinius darinius. Į
tai jau buvo atkreiptas dėmesys Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos 2014 m. balandžio
22 d. raštu Nr. 10-86 „Dėl komisijų sudarymo“.
Merui priimant sprendimus (įforminamus potvarkiais pagal Vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 4 dalį) taip pat taikomi tiek veiklos ir sprendimų priėmimo teisėtumo, tiek įgalinimų
ribų principai (ultra vires doktrina). Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
Nr. VIII-1234 3 straipsnio 1 dalį viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis
įstatymo viršenybės principu, t. y. viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, veikla turi atitikti Viešojo administravimo įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius
vietos savivaldos principus, 6 punktas imperatyviai nurodo, kad vietos savivalda grindžiama
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu. Šis
principas reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų
veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Šių fundamentalių viešosios teisės reikalavimų aspektu diskutuotinas teisinis
pagrindas panašių nominacijų steigimui būtent mero, o ne savivaldybės tarybos sprendimais. Vis
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dėlto savivaldybės merų teisinė padėtis kitų savivaldos institucijų ir savivaldybės bendruomenės
atžvilgiu bei susiklosčiusios tradicijos gali šiuo atveju kompensuoti trūkstamą teisinį reguliavimą
konkrečios nominacijos steigime. Todėl siūlytina apsvarstyti tik organizacinio darinio pakeitimo
klausimą (iš komisijos į darbo grupę), neneigiant nominacijų kaip formos savivaldybės
bendruomenės nariams pagerbti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
siūlau:
svarstyti Kauno miesto savivaldybės mero 2012 m. rugsėjo 3 d. potvarkio Nr. M-209 „Dėl
Metų mokytojo vardo teikimo“ ir jį keitusio 2015 m. rugsėjo 10 d. potvarkio Nr. M-257 „Dėl
Kauno miesto savivaldybės mero 2012 m. rugsėjo 3 d. potvarkio Nr. M-209 „Dėl Metų mokytojo
vardo suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo klausimą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas per savaitę nuo jo gavimo dienos. Apie priimtą
sprendimą Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo
priėmimo dienos.
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