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Kauno miesto savivaldybes tarybai

Kopija
Kauno miesto savivaldybes merui
p. Visvaldui MatijoSaidiui

REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO NR I-533
33 STRAIPSNIO 14 DALYJE ITVIRTINTO REIKALAVIMO IGYVENDINIMO
2017 m. geguZes 8 d. Nr' 8-l I
Kaunas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo Nr. I-533 (toliau - ir lstatymas) 33 straipsnio 2 dalyje
nustatf4 kad seniunaitijq gyentojai, turintys teisg rinhi iios savivaldybds tarybq, iio istatymo ir savivaldybds
miesto
tarybos nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovrls bendruomenOs atstovus - seniilnaiiizs. Kauno
savivaldybes taryba 2017 m.vasario 28 d. sprendimu Nr. T-80 patvirtino Kauno miesto savivaldybes seni[naidiq
rinkimrl tvarkos apraiq nustatant! gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq atstovq (senilnaidiq) rinkimq tvark4.

pareigq savivaldybes
fstatymo 33 straipsnio 14 dalyje nustaqrta, kad seniunaiti atiaukia i5
procentai
seniilnaitijos
kaip
5
ne
maZiau
pareiikia
adminisnacijos direhorius, jeigu nepasitikLjimq seniilnaiiiu
gnentojq, turinii4 teisg rinkti seniinaiti. SenifrnaiCio atiaukimo tvarkq nustoto savivaldybis tarybu. Atliekant
iki
Kauno miesto savivaldybes institucijq priimamq ir priimtq teises aktq administracing prieZitir4 nustatyta, kad
Respublikos
pagal
Lietuvos
Siol neigyvendintas fstatymo 33 straipsnio l4 dalyje itvirtintas reikalavimas, nors
pakeitimo
vietos savivaldos lstatymo Nr. I-533 3,4,6,9, 103, 13, 14,15,16,20,29,37,32,33,34,35,50 straipsniq
4 dalitai
20
straipsnio
(toliau
ir lstatymo papildymo 32r straipsniu istatymo Nr. XII-2494
- Pakeitimo istatymas)
privalu buvo atlikti iki 2016 m. gruodZio 3l d. Pakeitimo lstatymas, kuriuo pakeista lstatymo 33 straipsnio
l4 dalis, paskelbtas teises aktq registre 2016 m.liepos 7 d. (TAR, Nr. 19345).
AtsiZvelgdama ! tai, kas i5destyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiiiros istatymo Nr. VIII-730 2 straipsnio I dalimi, 4 straipsnio I dalies 2 punktu, 5 straipsnio
2 dalies

I punklu,

reikalauju:
nedelsiant igyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo Nr. I-533 33 straipsnio l4 dalyje
ltvirtint4 reikalavim4 - nustatyti seniiinaidio atSaukimo tvark4.
Apie priimt4 sprendim4 Vyriausybes atstovui Kauno apskrityje turi biiti prane5ta per l0 dienq nuo
sprendimo priemimo dienos.

primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZifiros istatymo
Nr. VIII-730 4 straipsnio 9 dalimi, visais atvejais apie savivaldybes administravimo subjektui pateikt4 teikim4 ar
reikalavim4 Vyriausybes atstovas praneSa merui (savivaldybes vadovui). Meras artimiausiame savivaldybes
tarybos posedyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes tarybos narius.
Vyriausybes atstovd Kauno apskrityje
Paregge,
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