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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai 
Šventaragio g. 2, Vilnius LT-01510 
 
  
  

Kartu su 2021 m. gegužės 4 d. lydraščiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijai pateikėme pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 
pakeitimo (Pagrindinis pasiūlymas) ir alternatyvų pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 
straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (Alternatyvusis pasiūlymas). 

Apie pasiūlymų priėmimą ir užregistravimą Vidaus reikalų ministerijos Administravimo 
departamento informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus administratorė Eglė Klibavičienė 
informavo 2021 m. gegužės 5 d. elektroniniu laišku „Pasiūlymai dėl Vietos savivaldos įstatymo 
33 ir 34 straipsnių pakeitimų“ (dokumentas gautas ir užregistruotas 2021 m. gegužės 4 d., 
registracijos numeris 1G-6296). 

Pasiūlymus pateikė trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - Šiaulių miesto 
savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių 
bendruomenės centras“ ir viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“. 

Viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ 
pasiūlymai buvo parengti įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ 
(paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015). 

Prašome išsamiai informuoti apie priimtus sprendimus vertinant minėtų trijų 
nevyriausybinių organizacijų Vidaus reikalų ministerijai 2021 m. gegužės 4 d. pateiktą 
pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (Pagrindinis 
pasiūlymas) ir alternatyvų pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-
osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (Alternatyvusis pasiūlymas). 

  
PRIDEDAMA: 
1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 3 d. 

pasirašytas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo 
(pagrindinis pasiūlymas), 3 lapai. 

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 4 d. 



Lapas 2 

pasirašytas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 
34 straipsnio papildymo (alternatyvus pasiūlymas), 18 lapų. 

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 4 d. 
lydraštis, 2 lapai. 

4. Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento informacijos ir dokumentų 
valdymo skyriaus administratorės Eglės Klibavičienės 2021 m. gegužės 5 d. elektroninis laiškas 
„Pasiūlymai dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 ir 34 straipsnių pakeitimų“, 1 lapas. 
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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