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TEIKIMAS 

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. 

T-55 ,,DĖL VIRGINIJAUS KOMSKIO ATLEIDIMO IŠ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ“ 3 PUNKTO PANAIKINIMO 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2022 m. gegužės 6 d. priėmė sprendimą 

Nr. T-55 ,,Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigų“ (toliau – Sprendimas), kurio 3 punktu pavedė Daliai Alkimavičienei, Pagėgių savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojai, eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigas tol, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, ir paskyrė 40 % 

priedą prie jos pareiginės algos.  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog ,,Tol, 

kol savivaldybės administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas nepaskirti, savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio tarybos 

nario siūlymu savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.“  

Vykdant Savivaldybės administracinę priežiūrą, buvo įvertintas Sprendimo teisėtumas ir 

nustatyta, kad Sprendimo 3 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 daliai, 

nes Savivaldybės taryba pavedė eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas 

Savivaldybės valstybės tarnautojai, nesant Savivaldybės mero siūlymo. Tai yra, Sprendimo 3 

punktu buvo pavesta eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Savivaldybės 

tarybos narių pasiūlytai Savivaldybės valstybės tarnautojai, o ne Savivaldybės mero, kaip tai 

numato Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies nuostatos.  

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir 

savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas pabrėžia, 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. 

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 8 straipsnio 1 

dalimi, s i ū l a u: 
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artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) svarstyti 

Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 ,, Dėl Virginijaus Komskio 

atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų” 3 punkto panaikinimo 

klausimą. Įvertinus tai, kad Sprendimo 4 punktas, susijęs su reikalų perdavimu valstybės 

tarnautojui, kuriam pavesta eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, 

tiesiogiai išplaukia iš Sprendimo 3 punkto, darytina išvada, jog kartu su Sprendimo 3 punkto 

panaikinimu turėtų būti sprendžiamas ir Sprendimo 4 punkto panaikinimo klausimas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta raštu per 

5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. 

Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės 

priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas meras artimiausiame savivaldybės tarybos 

posėdyje privalo supažindinti savivaldybės tarybos narius su Vyriausybės atstovo teikimais ir 

reikalavimais. 

 

 

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse              Daiva Kerekeš  
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