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Lietuvos Respublikos Vyriausybei
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INFORMACIJA
APIE 2016 METŲ I PUSMEČIO VEIKLĄ
2016 m. liepos 1 d. Nr. 5-10
Kaunas

Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) atlieka aštuonių Kauno
apskrities savivaldybių (Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono,
Kėdainių rajono, Prienų rajono ir Raseinių rajono) administracinę priežiūrą bei kiekvieną pusmetį
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia informaciją apie savo veiklą Lietuvos
Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai ir viešai šią informaciją paskelbia savo
interneto tinklalapyje pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
Nr. VIII-730 8 straipsnio reikalavimą.
Informacija apie 2016 metų I pusmečio veiklą pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 11 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario
2 d. nutarimo Nr. 135 redakcija) patvirtintu Vyriausybės atstovo veiklos koordinavimo ir informacijos
apie veiklą pateikimo tvarkos aprašu.
Ataskaitiniu laikotarpiu Vyriausybės atstovas kreipėsi su siūlymais teisės aktų tobulinimui dėl:
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo
nuostatų, kad neliktų abejonių dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos vykdomos specialiosios teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros ir Vyriausybės atstovų apskrityse atliekamos bendrosios savivaldybių administracinės
priežiūros apimties bei ribų;
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punkto nuostatos
dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto
tvarkos nustatymo, kadangi tikslinga šią nuostatą keisti tam, kad ji atitiktų vaikų gerovės sritį
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, nes šiuo metu įtvirtina mažiau palankias sąlygas šeimoms,
besirūpinančioms vaikais, nei šeimoms, kurios vaikus globoja.
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1. Vyriausybės atstovo nustatyti prižiūrimų savivaldybių kolegialių ir nekolegialių
administravimo subjektų priimtų teisės aktų prieštaravimai Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių
valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau – įstatymai ir Vyriausybės
sprendimai) bei Vyriausybės atstovo pateikti motyvuoti teikimai svarstyti teisės akto pakeitimo ar
panaikinimo klausimus:
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui – 1;
Prienų rajono savivaldybės tarybai – 2;
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui – 1;
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui – 1.
Kauno apskrities savivaldybių kolegialūs ir nekolegialūs administravimo subjektai priėmė
5 teisės aktus, kurie prieštaravo įstatymams ir Vyriausybės sprendimams. Pagal 4 Vyriausybės atstovo
pateiktus teikimus teisės aktai atitinkamai buvo pakeisti, 1 teikimui įgyvendinti nustatytas kitas terminas.
Daugiausia motyvuotų teikimų dėl teisės pažeidimų pateikta Prienų rajono savivaldybei, o
Jonavos, Kauno, Kėdainių rajonų, Birštono, Kauno miesto savivaldybėms teikimų per 2016 metų
I pusmetį pateikta nebuvo.
Dažniausiai Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų
priimti teisės aktai prieštaravo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatoms
(4 kartus) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatoms (3 kartus).
Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių institucijų priimti teisės aktai
prieštaravo:
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 daliai vieną kartą
(Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-5). Ši teisės norma apibrėžia, kad viešasis administravimas – tai
įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir
kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių
sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų
paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui vieną
kartą (Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-1). Ši teisės norma įtvirtina įstatymo viršenybės principą, kuris
reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti
teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui vieną
kartą (Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-1). Ši teisės norma įtvirtina nepiktnaudžiavimo valdžia
principą, reiškiantį, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo
funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti
administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai vieną kartą
(Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-5). Ši teisės norma nurodo, kad individualus administracinis aktas
turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio
priemonės turi būti motyvuotos.
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- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punktui tris kartus
(Vyriausybės atstovo teikimai Nr. 7-1, Nr. 7-2, Nr. 7-3). Ši teisės norma įtvirtina savivaldybės veiklos ir
savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, kuris reiškia, jog savivaldybės institucijų
ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 21 straipsnio 13 dalies 2 punktui vieną kartą (Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-3).
Vadovaujantis nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusia 21 straipsnio 13 dalies 2 punkto nuostata lėšos,
gautos pardavus savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus, taip pat palūkanos,
netesybos ir kiti su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu susiję mokėjimai, atskaičius sutartyse (jeigu
tokios sudaromos) dėl savivaldybės turto pardavimo nustatytą atlygį centralizuotai valdomo valstybės
turto valdytojui, pervedami į savivaldybės biudžetą.
- Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nuostatoms vieną kartą
(Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-4). Šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo redakcija įsigaliojo nuo 2015 m. liepos 2 d.
Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2015 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. A1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės
24 d. įsakymo Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė nurodytuoju įsakymu patvirtintą Telkimo visuomenei naudingai veiklai
atlikti tvarkos aprašą, kuris nustato savivaldybės ir jos teritorijos gyventojų, kuriems teikiama piniginė
socialinė parama, tarpusavio susitarimu telkimo organizuojamai visuomenei naudingai veiklai atlikti
tvarką ir sąlygas.
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636
patvirtintų taisyklių nuostatoms vieną kartą (Vyriausybės atstovo teikimas Nr. 7-2). Šiuo teisės aktu
patvirtintų taisyklių nuostatos įtvirtina, kad rengiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros planą, planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, tačiau šis
planas turi būti teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.
Priimtų Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių institucijų priimtų teisės aktų
prieštaravimų galimos priežastys:
nepakankamas dėmesys vietos savivaldoje viešojo administravimo principams;
savivaldybių institucijų vadovų ir (ar) valstybės tarnautojų neatidumas, įgyvendinant
pasikeitusius teisės aktų reikalavimus;
savivaldybių institucijų vadovų ir (ar) valstybės tarnautojų neoperatyvumas, įgyvendinant
pasikeitusius teisės aktų reikalavimus;
dalies valstybės tarnautojų, dirbančių savivaldybių administracijose, administracinių
gebėjimų stoka;
nepakankamas savivaldybių vadovų dėmesys valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės ir
tarnautojų mokymo, jų veiklos vertinimo klausimams.
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2. Vyriausybės atstovo nustatyti prižiūrimų savivaldybių administravimo subjektų
neįgyvendinti įstatymai ir Vyriausybės sprendimai bei Vyriausybės atstovo pateikti reikalavimai
neatidėliojant įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą:
- Jonavos rajono savivaldybės tarybai – 3;
- Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai – 2;
- Kauno miesto savivaldybės tarybai – 2;
- Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – 1;
- Prienų rajono savivaldybės tarybai – 2;
- Raseinių rajono savivaldybės merui – 1;
- Raseinių rajono savivaldybės tarybai – 1.
Kauno apskrities savivaldybių administravimo subjektai 12 kartų neįgyvendino įstatymų,
nevykdė Vyriausybės sprendimų. Vyriausybės atstovo 11 pateiktų reikalavimų savivaldybių
administravimo subjektai įvykdė, 1 reikalavimo įgyvendinimui nustatytas kitas terminas. Daugiausia
reikalavimų pateikta Jonavos rajono savivaldybei, o Birštono ir Kėdainių rajono savivaldybėms
reikalavimų pateikta nebuvo.
Dažniausiai ataskaitiniu laikotarpiu buvo neįgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas (5 kartus), Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas (4 kartus), Lietuvos
Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (3 kartus).
Ataskaitiniu laikotarpiu neįgyvendinti įstatymai, nevykdyti Vyriausybės sprendimai Kauno
apskrities savivaldybėse:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punktas
neįgyvendintas vieną kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-6). Ši teisės norma įtvirtina
savivaldybės veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, kuris reiškia, jog
savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos
klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 13 dalis neįgyvendinta vieną
kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-1). Ši teisės norma įtvirtinta, kad savivaldybės tarybos
posėdžiai protokoluojami, o posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti
tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys.
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis neįgyvendinta vieną
kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-12). Ši teisės norma reglamentuoja, kad komitetų, išskyrus
Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą
meras gali siūlyti du kartus. Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos)
siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės taryba reglamento
nustatyta tvarka. Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto
pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės
komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba mero siūlymu.
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktas
neįgyvendintas vieną kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-6). Šį teisės norma nurodo, kad
Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų
pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.
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- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 punktas
neįgyvendintas vieną kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-6). Ši teisės norma įtvirtina, kad
Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas priskirtas išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai.
- Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio 3 dalis ir jos
įgyvendinimo tvarką detalizuojantis poįstatyminis teisės aktas neįgyvendinti keturis kartus (Vyriausybės
atstovo reikalavimai Nr. 8-7, Nr. 8-8, Nr. 8-9, Nr. 8-10). Kapinių žemės sklypus iki 2017 m. sausio 1 d.
savivaldybės privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikdamos pirmenybę į Kultūros vertybių registrą
įrašytų kapinių žemės sklypų įregistravimui. Iki 2016 m. sausio 1 d. savivaldybės privalėjo pagal
Vyriausybės nustatytus reikalavimus sudaryti jų teritorijoje esančių veikiančių, riboto laidojimo ir
neveikiančių kapinių sąrašus ir skelbti juos savo interneto svetainėje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2014 m. spalio 22 d. priėmė nutarimą Nr. 1142 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio
19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo“, kurio 2 punktu patvirtino Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir
skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašą, reglamentuojantį duomenis ir informaciją,
kuriuos savivaldybės privalo skelbti savo interneto svetainėje apie jų teritorijoje esančias kapines, jų
atnaujinimo terminus, taip pat nustatantis kapinių sąrašų sudarymo tvarką.
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnis neįgyvendintas
du kartus (Vyriausybės atstovo reikalavimai Nr. 8-4 ir Nr. 8-5). Ši teisės norma reikalauja planuoti
administracinės naštos mažinimo priemones, įtraukiant jas į strateginius veiklos planus.
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis
neįgyvendinta vieną kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-3). Minėto įstatymo 7 straipsnio
nuostatos apibrėžia Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę. Minėto
straipsnio 3 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, įpareigojanti savivaldybės centralizuotą vidaus audito
tarnybą pasibaigus pusmečiui vertinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, kaip vykdomos administracinės
naštos mažinimo priemonės. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl
administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto
svetainėse.
- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1
patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos parašo 21 punktas
neįvykdytas vieną kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-2). Aprašo 21 punkte įtvirtinta nuostata,
įpareigojanti švietimo tiekėjus neformaliojo vaikų švietimo programas teikti vertinti savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai
savivaldybės nustatyta tvarka.
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 2 punktas
neįvykdytas vieną kartą (Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. 8-11). Minėto įsakymo 2 punktu pateikta
rekomendacija savivaldybių taryboms patvirtinti iki 2014 m. spalio 1 d. konkrečioje savivaldybėje
taikytinas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų
asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių
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veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės
taisykles.
Teisės aktų neįgyvendinimo (nevykdymo) galimos priežastys Kauno apskrities savivaldybėse
ataskaitiniu laikotarpiu:
- savivaldybių vadovų, tarybos narių, administracijų vadovų nesusikalbėjimas bei kompromisų
neieškojimas vietos savivaldoje, sprendžiant vietos gyventojams svarbius klausimus;
- savivaldybių vadovų ir savivaldybių tarybų daugumos priešiškumas opozicijai ir jos
atliekamai kontrolei;
- savivaldybių vadovų nepakankamas dėmesys įstatymų, Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo
kontrolei;
- savivaldybių tarybų politinės valios stoka.
3. Vyriausybės atstovo potvarkiai, kuriais buvo stabdomas Kauno apskrities savivaldybių
administravimo subjektų priimtų teisės aktų vykdymas: nėra.
4. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
5. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
6. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
7. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
8. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
9. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
10. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į teismą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytais atvejais ir bylų nagrinėjimo rezultatai: nėra.
11. Vyriausybės atstovo vykdyta išankstinė Kauno
apskrities savivaldybių kolegialių
administravimo subjektų teisės aktų projektų priežiūra (kontrolė): patikrinti 1875 teisės aktų projektai.
Nustatyta, kad 25 Kauno apskrities savivaldybių tarybų sprendimų projektai neatitinka įstatymų ir
Vyriausybės sprendimų. Apie teisės aktų projektų neatitiktį pagal situaciją informuoti savivaldybių merai,
tarybų nariai, tarybų sekretoriai, administracijų direktoriai, valstybės tarnautojai. Šios pastabos išsakytos
buvus konkretiems neatitikimams teisės aktų reikalavimams, kai buvo tikimybė, kad priėmus tokius teisės
aktus bus pažeisti įstatymai ar Vyriausybės nutarimai ir tai būtų pagrindas Vyriausybės atstovui reaguoti
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau beveik į
visas Vyriausybės atstovo tarnybos darbuotojų pateiktas pastabas buvo atsižvelgta. Pažymėtina, kad
Vyriausybės atstovo tarnyba ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai bendradarbiavo su Kauno apskrities
savivaldybėmis, todėl paminėtinos ir aukščiau nurodytame skaičiuje neįskaičiuotos pastabos, tokios, kaip
neatitikimai tam tikriems juridinės technikos reikalavimams, kurie nesudaro pagrindo Vyriausybės
atstovui vertinti teisės aktus kaip neteisėtus.

7
Statistiniai duomenys

Vyriausybės atstovo
informacija

Iš viso

Vyriausybės atstovo
motyvuoti teikimai svarstyti
teisės akto pakeitimo ar
panaikinimo klausimus, kai
nustatyti prižiūrimų
savivaldybių kolegialių ir
nekolegialių administravimo
subjektų priimti teisės aktai,
prieštaraujantys įstatymams ir
Vyriausybės sprendimams

5

Vyriausybės atstovo
informacija

Iš viso

Prižiūrimų savivaldybių
administravimo subjektams
pateikti Vyriausybės atstovo
reikalavimai neatidėliojant
įgyvendinti įstatymą ar
vykdyti Vyriausybės
sprendimą

12

Vyriausybės atstovo informacija

Vyriausybės atstovo potvarkiai, kuriais
buvo stabdomas prižiūrimų savivaldybių
administravimo subjektų priimtų teisės
aktų vykdymas

1 lentelė
Patenkinta
Teikimų, kurių
teikimų
įvykdymo terminas
atidėtas, skaičius ir
atidėjimo priežastys
4

1
Savivaldybė planuoja
teikti paraišką
finansavimui gauti
pagal regioninio
planavimo būdu
įgyvendinamą
2014-2020 m. ES
fondų investicinių
veiksmų programą

Nepatenkinta
teikimų
kreiptasi
teismo
į teismą patenkinta
prašymų
-

2 lentelė
Įvykdyta
Reikalavimų, kurių
Neįvykdyta
reikalavimų įvykdymo terminas
reikalavimų
atidėtas, skaičius ir kreiptasi
teismo
atidėjimo priežastys į teismą patenkinta
prašymų
11
1
Laukiama teismo
sprendimo dėl
norminio teisės akto
ištyrimo

3 lentelė
Iš
Patenkinta
viso
teikimų
-

-

Nepatenkinta teikimų
kreiptasi į
teismo patenkinta
teismą
ieškinių (pareiškimų)
-

8

4 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija

Iš viso

Vyriausybės atstovo bendrosios kompetencijos teismams ir
administraciniams teismams pareikšti ieškiniai (pareiškimai) dėl
viešojo intereso gynimo

-

Teismo patenkinta
ieškinių (pareiškimų)
-

5 lentelė
Vyriausybės atstovo informacija
Patikrinti savivaldybių teisės aktai:
Savivaldybės tarybos sprendimai
Mero potvarkiai
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai /
Savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymai
Kiti (išvardyti kitus patikrintus teisės aktus)
Iš viso:

Vyriausybės atstovo patikrinti
kolegialių institucijų sprendimų
projektai pagal savivaldybes
1. Birštono savivaldybė
2. Jonavos rajono savivaldybė
3. Kaišiadorių rajono savivaldybė
4. Kauno miesto savivaldybė
5. Kauno rajono savivaldybė
6. Kėdainių rajono savivaldybė
7. Prienų rajono savivaldybė
8. Raseinių rajono savivaldybė
Iš viso:
Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje

Iš viso

Savivaldybės teisės aktų,
neatitikusių galiojančių
teisės aktų nuostatų,
skaičius

1795
561
8304

2
3

10660

5

6 lentelė
Savivaldybės teisės aktų
projektų, neatitikusių
Iš viso
galiojančių teisės aktų
nuostatų, skaičius
109
1
227
2
257
3
354
6
242
3
179
2
190
3
317
5
25
1875

Kaip savivaldybės
atsižvelgė į
Vyriausybės atstovo
teiktas pastabas
1
1
3
6
3
2
3
5
24
Inesa Klimaitė-Mašalienė

