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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui
Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO
33 STRAIPSNIO 3 DALIES VYKDYMO
2019 m. lapkričio 13 d. Nr. 4-4
Šiauliai
Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birželio 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 103, 13, 14, 15, 16, 20, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymą (TAR, 2016-06-28, Nr. XII-2494; toliau Įstatymas).
Įstatymo 16 straipsniu buvo pakeistas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau
– Vietos savivaldos įstatymas) 33 straipsnis ir išdėstytas nauja redakcija, kuri, vadovaujantis
Įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, taikoma savivaldybėse, kuriose į pirmą posėdį susirinko 2019
metais išrinktos savivaldybių tarybos.
Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, 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. Seniūnaičių rinkimų datą
skelbia administracijos direktorius arba administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas. Jeigu
seniūnijos neįsteigtos, seniūnaičių rinkimų datą skelbia savivaldybės administracijos direktorius
arba administracijos direktoriaus pavedimu – paskirtas valstybės tarnautojas. Seniūnaičių rinkimų
data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų dienos. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų
būdas (būdai) ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama savivaldybės interneto
svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai
įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.“
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2019 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. 2-25 „Dėl
Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio įgyvendinimo“ atkreipė Šiaulių miesto savivaldybės mero
ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus dėmesį į aukščiau minėtus Vietos
savivaldos įstatymo pasikeitimus bei paprašė pateikti informaciją, kaip įgyvendinamos šios teisės
normos Šiaulių miesto savivaldybėje.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-3214
„Dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio įgyvendinimo“ informavo, kad, vadovaujantis
naujomis teisinio reglamentavimo nuostatomis, organizuojami Aukštabalio seniūnaičio rinkimai, o
likusių 17 seniūnaitijų seniūnaičių kadencijos yra galiojančios iki 2022 metų.
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Vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybėje:
1) Rėkyvos seniūnijos seniūnaičiai išrinkti 2018 m. gruodžio 5 d.;
2) Medelyno seniūnijos seniūnaičiai – 2018 m. gruodžio 6 d.;
3) likusių seniūnaitijų Gytarių, Dainų, Lieporių – Šventupio, Aukštabalio, Žaliūkių –
Pramonės, Miesto centro, Gubernijos, Kalniuko, Šimšės, Zoknių, Pabalių seniūnaičiai
išrinkti 2018 m. gruodžio 17 d.;
4) pakartotiniai rinkimai buvo skelbiami 2018 m. gruodžio 18 d., 2019 m. sausio 16 d., 2019
m. vasario 7 d. Gytarių, Dainų, Lieporių – Šventupio, Aukštabalio, Žaliūkių – Pramonės,
Miesto centro, Gubernijos, Zoknių, Pabalių seniūnaitijose.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, šiose seniūnaitijose turėjo
būti organizuojami seniūnaičių rinkimai ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį
savivaldybės tarybos posėdį susirinko ir prisiekė išrinktos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
nariai. Kadangi, pirmasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 9 d.,
Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimai turėjo būti organizuoti iki 2019 m. spalio 9 d.,
tačiau nei iki šios dienos, nei vėliau seniūnaičių rinkimai Šiaulių miesto savivaldybėje minėtose
seniūnaitijose organizuojami nebuvo.
Dėl aukščiau minėtų priežasčių darytina išvada, kad Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius neįgyvendina Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatytų
reikalavimų.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 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
3 dalį – organizuoti seniūnaičių rinkimus Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijose
(išskyrus tose seniūnaitijose, kuriose po 2019 m. balandžio 9 d. (pirmasis Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos posėdis) jau buvo organizuoti seniūnaičių rinkimai).
2. Reikalavimą apsvarstyti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui 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 reikalavimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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