Originatas universaluoju pastu neDus stunCiarnas

VYRIAUSYBES ATSTOVAS KAUNO APSKRITYJE
BiudZetine istaiga, L. Sapiegos g.4,LT-44251 Kaunas,
tel. (g 37) 42 60 04,er. p. vATkaunas? rrr.lr
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre,
kodas 1gg743353

Kedainiq rajono savivaldybes tarybai
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Kedainiq rajono savivaldybes merui
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REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLTKOS VIETOS SAVIVALDOS
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33 STRAIPSNTO 2,9, 10,14 DALYSE
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymo Nr. I-533 (toliau

- ir fstatymas) 33 straipsnio
dalyje nustatl4a, kad seniunaitijtl gnentoiai, turintys teisg rinkti
iios savivatdybes tarybq, iio
istatymo ir savivaldybis tarybos nusto$tta tvarka renka gnenamosios vietovr!s bendruomenes
atstovus
- seniilnaiiius.
2

fstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad seniilnaitijose, kuriose gvena ne daugiau kaip
500 gnentoiry, senifinaiiiai paprostoi renknmi gmentoitl susirinkime,
kuri sovivaldybis tarybos
nustatyta tvarka organizuoja senifinas, o mineto straipsnio l0
dalyje itvirtint4 kad seniilnaitijose,
kuriose wena daugiau knip 500 gnentoitl, seniilnaiiiai paprastai
renkami savivaldybis tarybos
nastatyta tvarka apklausiant g,ventoj us.
fstatymo 33 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad seniunait! atfuaukio ii pareigq savivaldybes
administracijos direktorius, jeigu nepasitikeiimq seniunaiiiu pareiikia
ne maiiau kaip 5 procentai
seniunaitiios gnentojt\, turiniiry teisg rinhi seniunaiti. Senianaiiio
atiaukimo tvarkq nustato
savivaldybis taryba.
Kedainiq rajono savivaldybes taryba iki Siol nelgyvendino
[statymo 33 straipsni o 2, 9, 10,
l4 dalyse itvirtintq reikalavimq, nors pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istafymo Nr. I-533
3,4,6,9, 103, 13,14,15, l6,20,29,3l,32,33,34,35,50straipsniqpakeitimoirlstatymopapildymo
32r straipsniu istatymo Nr. XII-2494 (toliau Pakeitimo
istatymas) 20 straipsnio 4 dali tai privalejo
atlikti iki 2016 m. gruodZio 3l d. Pakeitimo istatymas, kuriuo pakeistos
fstatymo 33 straipsni o 2, 9,
10, 14 dalys, paskelbtas teises aktq registre 2016 m. riepos 7 d. (TAR, Nr. 19345).
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZitiros istatymo Nr. VIII-730 2 straipsnio I dalimi, 4 straipsnio I dalies 2 punktu,
5 straipsnio 2 dalies

I punktu,

reikalauju:

nedelsiant igyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo Nr. I-533
33 straipsnio 2, 9, 10, l4 dalyse itvirtintus reikalavimus.
Apie priimt4 sprendim4 Vyriausybes atstovui Kauno apskrityje turi biiti pranesta per
l0 dienq nuo sprendimo pridmimo dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq adminish-acin€s prieZi[ros
subjektui
istatymo Nr. VIII-730 4 straipsnio 9 dalimi, visais awejais apie savivaldyb€s administravimo
pateikt4 teikim4 ar reikalavim4 Vyriausybes atstovas pranesa merui (savivaldybds vadovui). Meras
artimiausiame savivaldybes tarybos posddyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes
tarybos narius.
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