
VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60,  LT-01110 Vilnius, mob. 8 658 42925, 8 609 54703, el. p. info@vaistaiga.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.

Atstovo duomenys: Vilniaus g. 263, LT-76337  Šiauliai, mob. 8 658 42928, 8 609 54675, el. p. siauliai@vaistaiga.lt,     
______________________________________________________________________________________________________

Šiaulių miesto savivaldybės tarybai                                                  2022-04-      Nr. TR5-18(5.5E)

Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2007 M. LAPKRIČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-406 

„DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ĮRENGIMO INDIVIDUALIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUOSE, KAI 50 PROCENTŲ DARBŲ VERTĖS

SUMOKA GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. sausio 14 d. raštu Nr. S5-6(5.16E)
„Dėl  informacijos  pateikimo“  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  (toliau  –
Direktorius) paprašė pateikti informaciją, ar Šiaulių miesto savivaldybės institucijos yra priėmusios
teisės aktus, kuriais, be savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos bei savivaldybės infrastruktūros
plėtros  sutarties  sudarymo,  yra  reglamentuojami  kiti  nei  Lietuvos  Respublikos  savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatyme nustatyti asmenų prisidėjimo prie infrastruktūros plėtros būdai. 

Direktorius  2022  m.  sausio  24  d.  raštu  Nr.  S-302  „Dėl  informacijos  pateikimo“  be  kitų
dokumentų pateikė ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. T-
406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai
50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas).
Teisės  aktų  registre  (prieiga:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.519784)  nurodoma,  kad
teisės aktas galiojantis.

Lietuvos  Respublikos  savivaldybių  administracinės  priežiūros  įstatymo  nustatyta  tvarka
patikrinus  Sprendimo  teisėtumą,  nustatyta,  kad  jis  nebeatitinka  šiuo  metu  galiojančio  teisinio
reglamentavimo:

1) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 7 straipsnio 21 punktas,
kuriuo vadovaujantis buvo priimtas Sprendimas, šiuo metu nustato vieną iš valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybėms) funkcijų;

2)  VSĮ  17  straipsnis  aktualios  redakcijos  įstatyme  nustato  savivaldybės  tarybos  kolegijos
sudarymo ir kompetencijos teisinius pagrindus;

3) Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 6 dalis,  kuria remiantis  buvo priimtas
Sprendimas,  šiuo  metu  numato,  kad  „kelių  projektavimo,  tiesimo,  statybos,  rekonstravimo  ir
taisymo (remonto) darbai vykdomi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Keliai gali būti tiesiami ar rekonstruojami koncesiniais pagrindais“;

4) Sprendimu patvirtintame Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų
namų kvartaluose,  kai  50  procentų  darbų vertės  sumoka  gyventojai,  tvarkos  apraše  vartojamos
sąvokos ir teisinis reglamentavimas taip pat nebeatitinka šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies  7 punkte nurodyta,
kad teisėkūroje turi būti vadovaujamasi sistemiškumo principu, reiškiančiu, kad teisės normos turi
derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios
teisės aktams <...>.
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Pažymėtina,  kad  vienas  iš  pagrindinių  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų -  savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų  savivaldybės  viešojo  administravimo  subjektų  veikla  ir  visais  jų  veiklos  klausimais  priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

 Atsižvelgdamas  į  tai,  kas  išdėstyta  aukščiau,  ir,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos
savivaldybių  administracinės  priežiūros  įstatymo  7  straipsnio  1  dalies  3  punktu,  8  straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo
Nr.  T-406  „Dėl  Šiaulių  miesto  žvyruotų  gatvių  įrengimo  individualių  gyvenamųjų  namų
kvartaluose,  kai  50  procentų  darbų  vertės  sumoka  gyventojai,  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“
panaikinimo klausimą.

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  savivaldybių  administracinės  priežiūros  įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau  kaip  per  1  mėnesį)  ir  apie  priimtą  sprendimą  pranešta  Vyriausybės  atstovui  raštu  per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Atkreipiu  Mero  dėmesį  į  tai,  kad,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  savivaldybių
administracinės  priežiūros  įstatymo  8  straipsnio  6  dalimi,  meras  artimiausiame  savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Informuoju  Jus  apie  tai,  kad Vyriausybės  atstovas,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo  įvykdymo  terminą,  jeigu  bus  gautas  pagal  kompetenciją  savivaldybės  administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių 
apskrityse pareigas                                                                                         Andrius Cechanavičius
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