VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 73 66, faks. (8 5) 261 73 66, el. p. info@vaistaiga.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.
Atstovo duomenys: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel. (8 41) 39 98 22 , faks. (8 41) 39 98 22, el. p. siauliai@vaistaiga.lt,
Respublikos g. 32, LT-87333 Telšiai, tel. (8 444) 56128 , faks. (8 444) 56128, el. p. telsiai@vaistaiga.lt
______________________________________________________________________________________________________

Šiaulių miesto savivaldybės tarybai
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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-367
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą (toliau Aprašas).
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Aprašo:
1) 3 punktas, numatantis, kad „seniūnaitis renkamas 4 metams“, prieštarauja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 daliai, nurodančiai, kad seniūnaitis
renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių
rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis;
2) 4 punktas, nustatantis, kad „<...> pasibaigus išrinktų seniūnaičių kadencijai, seniūnaičių
rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pasibaigusios išrinktų seniūnaičių
kadencijos pabaigos dienos“, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
33 straipsnio 3 daliai, nurodančiai, kad seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per
6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos
savivaldybės tarybos nariai;
3) III skyriaus „Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarka seniūnaitijose“ 11 punkte numatyta,
kad „seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami organizuojant
gyventojų susirinkimą <...>“. Tačiau detaliau, kokia tvarka seniūnaičiai renkami organizuojant
gyventojų susirinkimą, Aprašas nenumato, kas prieštarauja Įstatymo 33 straipsnio 10 daliai,
imperatyviai nurodančiai, kad „seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų,
seniūnaičiai paprastai renkami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuojant gyventojų
susirinkimą <...>“. Vadovaujantis šia teisės norma, jei pasirenkamas gyventojų susirinkimo būdas
seniūnaičių rinkimui, Apraše jis turėtų būti detalizuotas.
Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios Aprašo teisės normos neatitinka Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinto aiškumo principo, reiškiančio,
kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas,
suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas:
1) Apraše (6 ir 11 punktai) reglamentuojami teisiniai santykiai, susiklostantys tik tose
seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų. Lieka neaišku, koks teisinis
reguliavimas renkant seniūnaičius veikia tose seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500
gyventojų;
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2) Aprašo 6 punkte nustatyta, kad kandidatus „<..> į seniūnaičius siūlo gyventojai,
kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 5 rinkėjai (užpildomas rinkėjų parašų rinkimo
lapas, kurio forma pateikiama Aprašo 2 priede) <...>“. Aprašo 13 punkte taip pat numatyta, kad
„komisija gyventojams parengia kandidato į seniūnaičius apklausos lapus (2 priedas).“ Lieka
neaišku, kaip tie patys apklausos lapai gali būti naudojami tiek teikiant kandidatus į seniūnaičius,
tiek renkant juos. Taip pat neaišku, už kiek kandidatų gali balsuoti vienas seniūnaitijos gyventojas.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu
Nr. T-367 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo
tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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