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Kopija
Varėnos rajono savivaldybės merui
A. Kašėtai
REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO
33 STRAIPSNIO 17 DALIES ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 33 straipsnio 17 dalyje
nurodyta, kad „išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės
administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
būtinos tinkamai atlikti šiame įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas”.
Vykdant Varėnos rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Varėnos rajono
savivaldybės administracijos direktorius nėra patvirtinęs seniūnaičių mokymų organizavimo
Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos, kaip to reikalauja VSĮ 33 straipsnio 17 dalis.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u :
1. Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio
17 dalį – nustatyti seniūnaičių mokymų organizavimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarką.
2. Reikalavimą apsvarstyti per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 6 dalį, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šiuo reikalavimu
supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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