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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-265 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2019 m. birželio 6 d. priėmė sprendimą Nr. T-265 „Dėl
Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų  tarybos nuostatų patvirtinimo“, kuriuo
patvirtino  Šiaulių  miesto  savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų  tarybos  nuostatus  (toliau  –
Nuostatai). 

Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad:
1)  Nuostatų  2  punktas  neatitinka  teisinio  reguliavimo,  nustatyto  Lietuvos  Respublikos

bendruomeninių  organizacijų  plėtros  įstatymo  (toliau  -  Įstatymas)  2  straipsnio  6  dalyje,
vadovaujantis  kuria,  „savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų  taryba  –  visuomeniniais
pagrindais  veikianti  kolegiali  patariamoji  institucija,  nustatyta  tvarka  sudaroma  iš  savivaldybės
institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo.“

Vadovaujantis šia teisės norma, savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba turėtų būti
sudaryta ne tik iš savivaldybės institucijų, bet ir įstaigų. Atsižvelgiant į šią teisės normą, atitinkamai
turėtų būti peržiūrimas ir Nuostatų 11 punktas;

2)  Nuostatų  IV  skyrius  „Bendruomeninių  organizacijų  tarybos  sudėtis  ir  darbo
organizavimas“ neatitinka teisinio reguliavimo, nustatyto Įstatymo 8 straipsnyje.

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  Lietuvos  Respublikos  Seimas  2020  m.  birželio  25  d.  priėmė
Lietuvos  Respublikos  bendruomeninių  organizacijų  plėtros  įstatymo  Nr.  XIII-1774 8  straipsnio
pakeitimo  įstatymą,  kurio  1  straipsniu  buvo  pakeistas  Įstatymo  8  straipsnis.  Šio  įstatymo  2
straipsnio  1  dalyje  buvo  numatyta,  kad  jis  įsigalioja  2020  m.  rugsėjo  1  d.,  o  2  dalyje  buvo
imperatyviai nustatyta, kad „savivaldybių tarybos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus“.

Atsižvelgiant į aukščiau minėtus pakeitimus, Nuostatuose turėtų būti peržiūrėti Šiaulių miesto
savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir veiklos teisiniai pagrindai.

Pažymėtina,  kad  vienas  iš  pagrindinių  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų -  savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų  savivaldybės  viešojo  administravimo  subjektų  veikla  ir  visais  jų  veiklos  klausimais  priimti
sprendimai turi  atitikti  įstatymų ir  kitų  teisės  aktų reikalavimus.  Atsižvelgiant  į  šį  principą  ir  į
nustatytus prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Nuostatai turėtų būti keičiami ir
suderinami su dabar galiojančiu teisiniu reglamentavimu.   

 Atsižvelgdamas  į  tai,  kas  išdėstyta  aukščiau,  ir,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos
savivaldybių  administracinės  priežiūros  įstatymo  7  straipsnio  1  dalies  3  punktu,  8  straipsnio
1 dalimi,  s i ū l a u svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu
Nr.  T-265  „Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų  tarybos  nuostatų
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patvirtinimo“  patvirtintų  Šiaulių  miesto  savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų  tarybos
nuostatų pakeitimo klausimą.

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  savivaldybių  administracinės  priežiūros  įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau  kaip  per  1  mėnesį)  ir  apie  priimtą  sprendimą  pranešta  Vyriausybės  atstovui  raštu  per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Atkreipiu  Mero  dėmesį  į  tai,  kad,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  savivaldybių
administracinės  priežiūros  įstatymo  8  straipsnio  6  dalimi,  meras  artimiausiame  savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Informuoju  Jus  apie  tai,  kad Vyriausybės  atstovas,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo  įvykdymo  terminą,  jeigu  bus  gautas  pagal  kompetenciją  savivaldybės  administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių 
apskrityse pareigas                                                                                         Andrius Cechanavičius
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