Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR ADMINISTRAVIMO
2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir 9
straipsnio 3 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pavesti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms (toliau – seniūnijos)
teikti viešąsias paslaugas: organizuoti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kelių,
bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų
viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą, Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių statinių, kurie neperduoti valdyti ir (arba) naudoti kitiems asmenims,
eksploataciją.
2. Įgalioti seniūnijų seniūnus, jų nesant – juos pavaduojančius asmenis, seniūnijos vardu
pasirašyti dokumentus, reikalingus šio sprendimo 1 punkte nurodytų viešųjų paslaugų teikimui.
3. Įgalioti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorių šio sprendimo 1 punkte
nurodytoms viešosioms paslaugoms administruoti paskirti savivaldybės administracijos padalinius.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/ 61 700, faks. (8 421) 69 090,
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – įstatymas)
nuostatomis, savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą (įstatymo 8 straipsnio 1 dalis).
Kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, savivaldybės tarybos sprendimu seniūnija gali pati teikti viešąsias
paslaugas (įstatymo 8 straipsnio 2 dalis).
Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas ir siekiant, kad savivaldybės turtas būtų naudojamas ir
prižiūrimas efektyviai, tikslinga, jog seniūnijos teiktų tokias viešąsias paslaugas.
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