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Vykdant savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, jog Trakų rajono
savivaldybės taryba 2009-03-26 sprendimo Nr. S1-98 „Dėl Trakų rajono savivaldybės
seniūnijų gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas ir Trakų rajono savivaldybės
seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) 2 punktu patvirtino
Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatus (toliau – Nuostatai).
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, kuriuo pakeitė ir naujai
išdėstė 35 straipsnio nuostatas, susijusias su seniūnaičių sueigos reglamentavimu. Pakeitimai
įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d., todėl kyla būtinybė suderinti savivaldybės administravimo
subjektų priimtus teisės aktus su Vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) nuostatomis.
VSĮ 35 straipsnis buvo papildytas 7 dalimi įtvirtinančia išplėstinės seniūnaičių sueigos
institutą ir su juo susijusius teisinius santykius. Minimo straipsnio 7 dalis numato, jog sueigos
seniūnaičių nuostatuose nustatomas bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų skaičius,
jų delegavimo į išplėstines seniūnaičių sueigas ir prireikus jų rotavimo ar atšaukimo tvarka, taip
pat išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo
tvarka. Atsižvelgiant į tai, jog Nuostatuose nėra nustatyta su išplėstine seniūnaičių sueiga
susijusi tvarka, darytina išvada, jog Nuostatai neatitinka VSĮ 35 straipsnio 7 dalyje keliamų
reikalavimų.
Kartu nustatyta ir Nuostatų neatitikimų VSĮ nuostatoms:
- Nuostatų 5 punkte nurodyta, jog seniūnaičių sueigos nuostatai nustato tik „seniūnaičių
sprendimų priėmimo tvarką“, tačiau atsižvelgiant į VSĮ 35 straipsnio 7 dalį, matyti, jog
Nuostatuose turi būti nustatyta ne tik seniūnaičių sprendimų priėmimo tvarka, bet ir
bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų skaičius, jų delegavimo į išplėstines
seniūnaičių sueigas ir prireikus jų rotavimo ar atšaukimo tvarka, išplėstinės seniūnaičių
sueigos organizavimo, sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo tvarka. Įvertinus tai,
Nuostatų 5 punktą siūlytina papildyti atsižvelgiant į VSĮ 35 straipsnio 7 dalį.
- Nuostatų 9 punkte nurodyta, jog ,,pirmosios seniūnaičių sueigos metu išrenkamas
pirmininkas, kuris pirmininkauja sueigoms visos kadencijos (2-jų metų) laikotarpiu“, tačiau
VSĮ 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog seniūnaitis renkamas 3 metams. Todėl būtina
patikslinti šį punktą, nes pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą „visa kadencija“
apima 3 metų, o ne 2 metų laikotarpį (VSĮ 33 straipsnio 2 dalis);
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Keičiant Nuostatus ir siekiant teisinio aiškumo, taip pat siūlytume patikslinti Nuostatų
1 punkte nurodytas sąvokas, t.y.:
- 1.1 papunktyje sąvoką ,,seniūnaitis – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos
gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktas atstovas‘‘ praplėsti ir patikslinti atsižvelgiant į
VSĮ 3 straipsnio 14 punktą, kuriame nustatyta, jog seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos
dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teise ir pareigas;
- 1.2 papunktyje sąvoką ,,sueiga – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių sueiga“ patikslinti atsižvelgiant į VSĮ 3 straipsnio
15 punktą, kuriame nurodyta, jog sueiga – seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami šio
įstatymo nustatyti klausimai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte
įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo
principas, kuris reikalauja, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Teisėtumo bei įstatymo viršenybės principai
reikalauja, kad pasikeitus teisiniam reglamentavimui savivaldybės admini stravimo
subjektai suderintų savo priimtus teisės aktus su aktualia aukštesnės galios teisės akto
redakcija.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – SAPĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u Trakų rajono savivaldybės tarybai svarstyti savivaldybės tarybos 2009-03-26
sprendimo Nr. S1-98 „Dėl Trakų rajono savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių
suskirstymo į seniūnaitijas ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų
patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintų Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos
nuostatų pakeitimo klausimą, suderinant Nuostatų 1, 5 ir 9 punktų nuostatas su VSĮ 3 straipsnio
14 ir 15 dalių, 33 straipsnio 2 dalies, 35 straipsnio 7 dalių nuostatomis ir papildant Nuostatus
bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų skaičiumi, jų delegavimo į išplėstines
seniūnaičių sueigas ir prireikus jų rotavimo ar atšaukimo tvarka, išplėstinės seniūnaičių sueigos
organizavimo, sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo tvarka.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne
vėliau kaip per mėnesį) nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per nustatytą terminą
atsisakius teikimą įvykdyti (nepranešus apie teikimo įvykdymą) Vyriausybės atstovas,
vadovaudamasis SAPĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kreipiasi į atitinkamos kompetencijos
teismą dėl tokio administravimo subjekto neveikimo.
Informuoju, jog pagal 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą Vyriausybės atstovas turi teisę
nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją
savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Pagal SAPĮ 4 straipsnio 9 dalį meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje
privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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