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Pagėgių savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO
17 DALIES ĮGYVENDINIMO

2019 metais išrinktoms savivaldybių taryboms susirinkus į pirmąjį posėdį, įsigaliojo
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 įstatymo (toliau –
Pakeitimo įstatymas) 16 straipsnis. Pakeitimo įstatymo 16 straipsniu įstatymų leidėjas pakeitė
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnį ir jį išdėstė nauja
redakcija.
Šiuo metu galiojančios redakcijos Įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje inter alia 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. Šio
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. Pagal
šioje teisės normoje nustatytą reglamentavimą, savivaldybės administracijos direktorius privalo
patvirtinti tvarką, pagal kurią bus organizuojami seniūnaičių mokymai.
Vykdant Pagėgių savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Pagėgių
savivaldybės administracijos direktorius šios tvarkos nepatvirtino.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju

neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 33 straipsnio 17 dalyje nustatytus reikalavimus ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos patvirtinti Pagėgių savivaldybės seniūnaičių mokymo tvarkos aprašą.
Apie priimtą sprendimą prašau pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo jo
priėmimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo
supažindinti savivaldybės tarybos narius su Vyriausybės atstovo teikimais ir reikalavimais.
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