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TEIKIMAS
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2015 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A-1858 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
PAULIUI KERUI IR GINTARUI DEGUČIUI“ PANAIKINIMO
2015 m. lapkričio 12 d. Nr. 7-17
Kaunas

Vykdant Kauno miesto savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-1858 „Dėl
įgaliojimų suteikimo Pauliui Kerui ir Gintautui Degučiui“ suteikė pavaldiniams viešojo
administravimo institucijos įgaliojimus, kurių suteikti (perduoti) neturi teisės.
Pagal Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768,
5 punktą leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išduoda, jų galiojimą sustabdo,
leidimo galiojimo sustabdymą ir leidimo galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje bus
vežami keleiviai taksi, vykdomosios institucijos. Šių leidimų išdavimo klausimais vykdomųjų
institucijų įgaliojimų perdavimas susisiekimo ministro nėra numatytas. Todėl aptariamo įsakymo
preambulėje nurodytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 29 straipsnio
8 dalies 2 ir 3 punktų nuostatos, susijusios su administracijos darbo organizavimu ir teise leisti
privalomus įsakymus negali pateisinti tokio įgaliojimų perdavimo, nes įsakymai turi būti leidžiami
kompetencijos klausimais (tai nurodyta ir Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punkte).
Ką tik paminėta, kad susisiekimo ministro įsakymas vykdomosios institucijos
(savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojų, kai jiems yra suteikti vykdomosios
institucijos įgaliojimai) kompetencijos perdavimo nenumato, todėl sprendimus dėl leidimų
išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo gali priimti tik Kauno miesto savivaldybės
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administracijos direktorius arba jo pavaduotojai, nes pastariesiems yra suteikti vykdomosios
institucijos įgaliojimai.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 1 ir
3 punktais, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
siūlau:
svarstyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d.
įsakymo Nr. A-1858 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pauliui Kerui ir Gintautui Degučiui“ panaikinimo
(pripažinimo netekusiu galios) 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.
Atkreipiu Kauno miesto savivaldybės mero dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 4 straipsnio 9 dalį Vyriausybės
atstovas visais atvejais apie savivaldybės administravimo subjektui pateiktą teikimą ar reikalavimą
praneša merui (savivaldybės vadovui). Meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo
su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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