ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 28 D.
SPRENDIMO NR. VI.TS-66 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS
TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. birželio 29 d. Nr. VI.TS-137
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės
tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-66 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos
veiklos reglamento patvirtinimo“:
1. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina
neatidėliotinai spręsti Savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo
nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius Savivaldybės
bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti
paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje (www.elektrenai.lt) ir apie komiteto posėdžio laiką
ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį negu 2 darbo
dienų terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.“.
2. Pakeisti 124 punktą ir jį išdėstyti taip:
„124. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai komisijos narių fiziškai
susirenkant į komisijos posėdį, o kitai daliai komisijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau –
mišrus būdas). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio Savivaldybės tarybos komisijos posėdžio
klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų
ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu
būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo
rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam
raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:
124.1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos
posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
124.2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komisijos posėdį.“.
3. Pakeisti 125 punktą ir jį išdėstyti taip:
„125. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariai, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai,
komisijų posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje,
įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Etikos komisijoje ir
Antikorupcijos komisijoje šių komisijų nariams, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai, mokama
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo
apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo komisijos
sekretorius, o pasirašo komisijos pirmininkas.“.
4. Pakeisti 126 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„126. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą
informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų
įmonių.“.
5. Pakeisti 141 punktą ir jį išdėstyti taip:
„141. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar
mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio komiteto posėdžio klausimai rengiami ir
posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos
savivaldos įstatyme nustatytas Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant
komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų
nustatymas. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu
prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus:
141.1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto
posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
141.2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komiteto posėdį.
Komiteto veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Sekretoriatas. Kai
komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas,
komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.“.
6. Pakeisti 167.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„167.7. komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą
informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų
įmonių.“
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