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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO TOBULINIMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija išnagrinėjo Jūsų kreipimusis „Pasiūlymai
dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies  pakeitimo“ (toliau  – pasiūlymas Nr.  1) ir
„Alternatyvus  pasiūlymas  dėl  Vietos  savivaldos  įstatymo  33  straipsnio  3  dalies  nuostatos  ir
34 straipsnio pakeitimo“ (toliau – pasiūlymas Nr. 2), pateiktus vykdant viešosios įstaigos Šiaurės
Lietuvos kolegijos, kaip pareiškėjo, kartu su partneriais – Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų
asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir Lieporių bendruomenės centru Europos socialinio fondo
agentūros finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ ir įgyvendinant vieną
iš  jo  veiklų  „Pasiūlymo  iš  viešojo  valdymo  srities,  apimančios  demokratiją  ir  gerą  valdymą,
parengimas ir pateikimas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai“.

Pagal  kompetenciją  teikiame  Jums  informaciją  apie  Lietuvos  vietos  savivaldos  modelio
tobulinimo  eigą  ir  jos  rezultatus,  kurie  susiję  su  Jūsų  pateiktais  pasiūlymais. Pažymėtina,  kad,
rengiant ir teikiant teisės aktų projektus, laikomasi teisėkūros ekonomiškumo principo, t. y. turi būti
siekiama mažinti priimamų teisės aktų skaičių, ir teisėkūros tvarumo, konkrečiu atveju įvertinant,
kokia apimtimi ir kada tikslinga atitinkama teisinio reguliavimo keitimo intervencija. Teisėkūros
ekonomiškumo  principas  tiesiogiai  susijęs  su  viešojo  administravimo  efektyvumo  principo,
įtvirtinto  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo  3 straipsnio  3 punkte,
įgyvendinimu ir Vyriausybės ne kartą deklaruotu siekiu mažinti priimamų teisės aktų skaičių. 

Lietuvos  Respublikos  Konstitucinis  Teismas  2021 m.  balandžio  19 d.  nutarimu
Nr. KT59-N5/2021  pripažino,  kad  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  nuostatos,
susijusios  su  savivaldybių  merų  įgaliojimais,  prieštarauja  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos
119 straipsniui, įtvirtinančiam konstitucinius vietos savivaldos pagrindus. 

Pažymėtina, kad 2022 m. gegužės 22 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67,
119,  122,  124,  141  ir  143 straipsnių  pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1028  pakeistas  Konstitucijos
119 straipsnis  –  jame įtvirtinta,  kad  savivaldos  teisė  „įgyvendinama per  savivaldybių  tarybas  ir
savivaldybių merus“.

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.  SV-S-351
buvo sudaryta darbo grupė vietos savivaldos teisinio reguliavimo pakeitimams parengti.

2022 m. birželio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533
pakeitimo  įstatymas  Nr.  XIV-1268,  kuriuo  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymas
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išdėstytas  nauja  redakcija  (toliau  –  naujos  redakcijos  VSĮ).  Naujos  redakcijos  VSĮ,
įsigaliosiančiame 2023 m. balandžio 1 d., įtvirtintas kokybiškai naujas vietos savivaldos modelis.
Pagal  naujos  redakcijos  VSĮ  3 straipsnio  3 dalį,  meras  yra  savivaldybės  vadovas,  savivaldybės
vykdomoji  institucija,  o savivaldybės  administracijos  direktorius  yra tik  įstaigos  – savivaldybės
administracijos – vadovas, atskaitingas savivaldybės merui (34 straipsnio 1 dalis).

Pažymėtina,  kad  naujos  redakcijos  VSĮ  25  straipsnio  4  dalies  3  punkte  nustatyta,  kad
„meras užtikrina,  kad būtų sudarytos tinkamos vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant  viešuosius
savivaldybės reikalus sąlygos“, nustatytos šio įstatymo 10 straipsnyje. Mero atsakomybė sistemiškai
nustatoma  kituose  įstatymo  straipsniuose  –  „meras  tvirtina  gyvenamųjų  vietovių  ar  jų  dalių
suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (kai jos sudaromos)“ (27 straipsnio 2 dalies 14 punktas),
„reglamento nustatyta tvarka skelbia vietos gyventojų apklausą“ (27 straipsnio 2 dalies 24 punktas),
„meras turi nuolat bendrauti su savivaldybės nuolatiniais gyventojais. Meras reglamento nustatyta
tvarka atsiskaito savivaldybės bendruomenei už savo veiklą“ (27 straipsnio 3 dalis).

Konstatuotina, kad teritorijų sugrupavimas į seniūnaitijas, įvertinus gyventojų kaimynystės
ryšius ir poreikius, priklauso mero, kaip savivaldybės vadovo ir jos vykdomosios institucijos, o ne
savivaldybės tarybos, kaip Jūs siūlėte savo kreipimesi Nr. 1, kompetencijai.

Informuojame, kad naujos redakcijos VSĮ 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „seniūnaitijos
sudaromos,  jeigu  yra  įsteigtos  seniūnijos.  Jeigu  seniūnijos  nesteigiamos,  savivaldybės  tarybos
sprendimu seniūnaitijos gali būti sudaromos“, tai reiškia, kad nesant seniūnijų seniūnaitijos gali būti
nesudaromos. 

Į Jūsų paklausimą „Kaip praktiškiau ir teisingiau reikėtų mums suprasti Vietos savivaldos
įstatymo 33 straipsnio  1 dalies  3-osios  nuostatos  sąvoką „paprastai?“  2021 m.  balandžio  14 d.
elektroniniu paštu Jums buvo atsakyta kad „sąvoka „paprastai“ suteikia diskreciją (teisę) pasirinkti
ir  kitokį  sprendimo  būdą  ar  formą,  t. y.  tai  tik  orientacinis  reguliavimas“,  todėl  spręstina,  kad
esminis  teritorijų  grupavimo  į  seniūnaitijas  kriterijus  yra  natūraliai  susiklostę  gyventojų
kaimynystės ryšiai ir poreikiai, kas ir nustatyta naujos redakcijos VSĮ 38 straipsnio 2 dalyje.

Pažymėtina,  kad,  siekiant  sustiprinti  seniūnaičio  institutą,  išplėsta  seniūnaičių  sueigos
kompetencija  –  naujos  redakcijos  VSĮ  41  straipsnio  1  dalyje  įtvirtinta  nauja  nuostata,  kad
„išplėstinėje seniūnaičių sueigoje gali būti svarstomi klausimai dėl seniūnijos bei seniūno veiklos
gerinimo ir teikiami pasiūlymai savivaldybės administracijos direktoriui ir merui“. Tai atliepia Jūsų
kreipimesi Nr. 2 pateiktą pasiūlymą.

Dėkojame  už  Jūsų  iniciatyvas  bei  pateiktus  pasiūlymus  ir  tikimės,  kad  Šiaulių  miesto
savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai, kaip ir visi neabejingi savo
valstybės ateičiai Lietuvos gyventojai, ir toliau aktyviai dalyvaus vietos savivaldoje – tiek 2023 m.
kovo 5 d. vyksiančiuose rinkimuose, atsakingai rinkdami savo savivaldybės tarybos narius ir merą,
tiek kartu su savo išrinktais vietos saldžios atstovais konstruktyviai spręsdami savo bendruomenei
svarbius klausimus.

Vidaus reikalų viceministrė   Sigita Ščajevienė
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