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DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje gautas Jūsų raštas, kuriame Jūs prašote paaiškinti

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatų motyvus.

Seimo valdybos 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 1795 patvirtintų Prašymų ir skundų

nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklių

nustatyta tvarka Jūsų raštas užregistruotas (2021-03-15; Nr. G-2021-2934), ir perduotas nagrinėti

Seimo kanceliarijos Teisės departamentui.

Informuojame,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Seimo  statuto  135  straipsnio  3

dalimi kartu su Seimui teikiamu įstatymo projektu  pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame, be

kita ko, turi būti nurodytos įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto

tikslai  ir  uždaviniai,   kokios  siūlomos  naujos  teisinio  reguliavimo  nuostatos  ir  kokių  teigiamų

rezultatų laukiama, kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Taigi, siekiant

sužinoti  įstatymo nuostatų motyvus,  tikslus  ir  priežastis,  turi  būti  įvertinta  to  įstatymo projekto

iniciatorių pateiktame aiškinamajame rašte pateikta Seimo statuto reikalaujama informacija. Taip

pat, jei svarstant projektą Seime jis buvo tobulinamas, atliktų patobulinimų priežastys, motyvai ir

tikslai pateikiami atitinkamuose registruotuose pasiūlymuose bei Seimo komitetų išvadose. 

Informaciją  apie  Seime  registruotus  įstatymų  projektus,  jų  teisėkūros  stadiją  galite  rasti

Teisės aktų informacinėje sistemoje Seimo interneto svetainės  www.lrs.lt skyriuje „Teisėkūra“ >

„Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieška“.

Vietos  savivaldos  įstatymo 33 straipsnio 1 dalies  nuostata  dėl  3000 gyventojų  skaičiaus

seniūnaitijose, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 gyventojų/ha, buvo pateikta įstatymo

projektu Nr. XIIP-3926(2). Pirminiame projekto variante Nr. XIIP-3926 šios nuostatos nebuvo, ji

buvo įtraukta  tobulinant  projektą  Seimo Valstybės  valdymo ir  savivaldybių  komitete  tobulinant
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projektą pagal suinteresuotų asmenų pastabas ir pasiūlymus. Komiteto išvadą, kurioje buvo pritarta

tokios naujos normos įtraukimui, galite rasti čia:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/724da4c02edd11e6a222b0cd86c2adfc

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šioje komiteto išvadoje paaiškinimas, kodėl pasirinkti būtent

tokie skaičiai, nėra pateiktas. Tokio paaiškinimo nėra ir pirminio projekto varianto aiškinamajame

rašte  (nes  pirminiame  variante  nėra  ir  tokios  nuostatos).  Įvertinę  išdėstytas  aplinkybes,

konstatuojame, kad remiantis oficialiais dokumentais pateikti paaiškinimo dėl konkrečių skaitinių

dydžių įrašymo Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje motyvų nėra galimybės.

Informuojame,  kad  asmuo,  nesutinkantis  su  šiuo  atsakymu,  arba  tuo  atveju,  jeigu  per

nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, per vieną mėnesį turi teisę

paduoti skundą pasirinktinai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai (Gedimino pr. 53, 01109,

Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo  nustatyta  tvarka,  Lietuvos

administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka  arba  Vilniaus  apygardos

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,   01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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