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Kopija
Šiaulių rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-307
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-307 „Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų apklausos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Sprendimas) 1 punktu patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų apklausos vykdymo
tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas).
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. lapkričio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321 , 33, 351 , 53
straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymą Nr. XIII3380 (toliu – Pakeitimo įstatymas), kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą
(toliau - Įstatymas). Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.
Pakeitimo įstatymo 19 straipsniu pakeistas Įstatymo 9 skirsnis, reglamentuojantis vietos
gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Šalia kitų pakeitimų pakeistos
nuostatos, reglamentuojančios apklausos būdų nustatymą, apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę ir
jos įgyvendinimą, sprendimo paskelbti apklausą priėmimą ir apklausos organizavimą.
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
atliekant Šiaulių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Tvarkos aprašas iki
šiol nėra pakeistas ir suderintas su Įstatymo pakeistomis nuostatomis, kurios įsigaliojo 2021 m.
sausio 1 d.
Be to, Tvarkos aprašo V skyrius reglamentuoja apklausos organizavimą dėl gyvenamųjų
vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų
teritorinių ribų nustatymo ir keitimo. Tai prieštarauja Įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatoms,
nurodančioms, kad apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat
jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo bei gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo
ir keitimo, pavadinimų joms suteikimo ir keitimo organizuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu. Nei Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, nei poįstatyminiuose teisės aktuose nėra
įpareigojimo savivaldybės tarybai reglamentuoti tokių apklausų organizavimą. Todėl Tvarkos
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apraše turi būti nustatytas tik toks teisinis reguliavimas, kuris apimtų tik apklausų, nurodytų
Įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje, organizavimo reglamentavimą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Sprendimo preambulėje, kaip Sprendimo priėmimo teisinis
pagrindas, nurodytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 44 straipsnis. Tačiau nuo
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Įstatymo pakeitimams, Įstatymo 44 straipsnis reglamentuoja
apklausos paskelbimo iniciatyvos teisės įgyvendinimą, o įgaliojimas savivaldybės tarybai tvirtinti
vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkte.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų – savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į šį principą ir į
nustatytus prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Sprendimas ir šiuo Sprendimu
patvirtintas Tvarkos aprašas turėtų būti keičiamas ir suderinamas su dabar galiojančiu teisiniu
reglamentavimu.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo
Nr. T-307 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų apklausos vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir šio sprendimo 1 punktu patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų
apklausos vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi 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.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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