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DELEGAVIMO
2021 m. kovo d. Nr. TS
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
43 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 22 straipsnio
1 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Deleguoti į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos narį (-ę) „.....................“ Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019–2023 m. įgaliojimų laikui.
2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d.
sprendimo Nr. TS-255 „Dėl atstovo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo“ 1
punktą.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo
22 straipsnio 1 dalis, nurodo, kad Kolegija sudaroma iš visų regiono plėtros tarybos steigėjomis
(dalyvėmis) esančių savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų šių savivaldybių tarybų
narių. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, nurodo, kad
savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali pakeisti pati savivaldybės taryba.
Teikiamo sprendimo projekto tikslas: įgyvendinant regioninės plėtros įstatymo nuostatas,
deleguoti į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją vieną tarybos narį. Kolegija yra regiono
plėtros tarybos kolegialus valdymo organas, sudaromas iš visų regiono plėtros tarybos steigėjomis
(dalyvėmis) esančių savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų šių savivaldybių tarybų
narių, kurie yra nepriekaištingos reputacijos. Mažiausias galimas kolegijų narių skaičius 10,
didžiausias – 14.
2020 m. spalio 9 d. vyko nuotolinis pasitarimas su savivaldybių merais, kurio metu nutarta,
kad deleguojamų į Regiono plėtros tarybos kolegijos sudėtį savivaldybės tarybos narių skaičius
priklauso nuo atskiros savivaldybės tarybos narių skaičiaus. Marijampolėje yra 27 tarybos nariai,
jų narių skaičius – 4, Vilkaviškio ir Šakių rajono savivaldybės turi po 25 tarybos narius, jų narių
skaičius – po 3, Kalvarija ir Kazlų Rūda turi po 21 tarybos narį, jų narių skaičius – po 2. Į atstovų
skaičių įskaičiuojamas meras ir deleguotas tarybos tarys.
Pasikeitus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos sudėčiai, susidarė
poreikis pakeisti į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją deleguotą Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos narį.
Biudžeto lėšų poreikis: Nenumatomas.
Galimos pasekmės: Nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Nereikės.
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