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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo

Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2021 m. rugpjūčio 11 d. teikimą Nr. TR4-71(5.4E) „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – reglamentas),

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„.6. Tarybos narys turi teisę jungtis į tarybos narių frakcijas ir tarybos narių grupes. Tarybos

narių frakcija – ne mažiau kaip trys savivaldybės tarybos nariai, pirmajame ar kitame savivaldybės

tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą savivaldybės

taryboje tęsia susivieniję į frakciją; Tarybos narių grupė – savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję

į savivaldybės tarybos narių frakcijas.“

1.2. pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

„38. Kai siūlomas kandidatas balsavimo metu surenka daugiau kaip pusę posėdyje

dalyvaujančių tarybos narių balsų, jis laikomas paskirtu administracijos direktoriumi. Mero

pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma.

Posėdžio pirmininkas teikia tarybai tvirtinti mero pavaduotojo (administracijos direktoriaus)

rinkimų rezultatus.“

1.3. pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

„41. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu tarybos sprendimu

tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus

kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Kol administracijos direktorius ir jo

pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio

tarybos nario siūlymu tarybos paskirtas administracijos valstybės tarnautojas. Administracijos

direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu

tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Asmuo, skiriamas į administracijos

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose

nustatytus reikalavimus, taikomus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Tarnybines nuobaudas administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) už

tarnybinius nusižengimus skiria taryba. Meras gali inicijuoti administracijos direktoriaus

(direktoriaus pavaduotojo) atleidimo praradus pasitikėjimą procedūrą arba tarnybinio nusižengimo

tyrimą. Meras privalo inicijuoti savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus

pavaduotojo) atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą procedūrą ar tarnybinio nusižengimo tyrimą

gavęs oficialią informaciją apie savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus
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pavaduotojo) galimą tarnybinį nusižengimą arba gavęs ne mažiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos

narių raštu pateiktus nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriumi (direktoriaus

pavaduotoju) motyvus. Meras administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinio

nusižengimo tyrimą pradeda teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybos santykius,

nustatytais terminais, o atleidimo praradus pasitikėjimą procedūrą inicijuoja artimiausiame

savivaldybės tarybos posėdyje.“

1.4. pakeisti 92 punktą ir jį išdėstyti taip:

„92. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji

apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka

per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir

privačių interesų derinimo įstatymą, taip pat jeigu jis: 

92.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

92.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir

viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą

arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

92.3. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė

žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

92.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis

apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio

įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

92.5. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos

įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Valstybės tarnybos įstatymo numatytu atveju

pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda –

atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų

tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

92.6. atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose

įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų

pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos

nepraėjo 3 metai;

92.7. atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar

pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų

dienos nepraėjo 3 metai;

92.8. yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo

narystės pabaigos nepraėjo 3 metai.“

1.5. pakeisti 91 punktą ir išdėstyti taip:

„91. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto

narių mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja

savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos

opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto

pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba. Jeigu

savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos

posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos

nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį

šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos

opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš

terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Kontrolės komiteto pirmininkas Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytu

pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu
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Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos

raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu

artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės

tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės

komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito savivaldybės tarybos nario ar deleguoja

savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų,

sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Kontrolės komiteto

pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba“.

1.6. pakeisti 155 punktą ir jį išdėstyti taip:

„155. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Potvarkį dėl mero

atostogų pasirašo mero pavaduotojas, o potvarkį dėl mero pavaduotojo atostogų pasirašo meras.

Prašymas dėl atostogų pateikiamas raštu. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 20 darbo dienų

trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka

mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas. Vadovaujantis Darbo

kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos:

nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, nemokamos. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į

Darbo kodekse nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas neįgaliems

darbuotojams.“

1.7. pakeisti 157.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„157.1. Vyriausybės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta

esminės žalos valstybės ar savivaldybės interesams ir nuosavybei“.

1.8. pakeisti 227.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„227.3. Tarybos narys pagal reglamento 227.1. papunktį pateiktą prašymą gali atšaukti

pateikdamas merui naują prašymą“.

1.9. pakeisti 240 punktą ir jį išdėstyti taip:

„240. Gavusi tokį teikimą, savivaldybės taryba kitame tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip

per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems

faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų

frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo“.

1.10. pakeisti 292 punktą ir jį išdėstyti taip:

„292. Kai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendinama ne mažesnės kaip 1/4

tarybos narių grupės reikalavimu, meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

nuo šios grupės reikalavimo gavimo“.

1.11. pakeisti 301 punktą ir jį išdėstyti taip:

„301. Taryba artimiausiame tarybos posėdyje privalo reglamento nustatyta tvarka svarstyti

apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais)

klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių

teisę dalyvauti apklausoje“.  

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras                 Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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