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Prezidento kanceliarijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijai

DEL MINISTRO PIRMININKO 2015-06.30 PAVEDIMO NR. 13.A7r VYKDYMO

Vidaus reikalq ministerija. vykdydama Ministro Pirmininko pavedim4, iformint4 Vl.riausl bes
kanclerio 2015 m. birZelio 30 d. rezoliucija Nr. 13-2371, pagal kompetencij4 i5nagrinejo ir teikia

nuomong del Kaimo parlamento 20t 5 m. balandZio 24 d. rezoliucijoje ,.Del glvenimo kokybes
gerinimo Lietuvos kaime" (toliau - rezoliucija) pateiktq siulymq.

l. Del rezoliucijos

ir

poteikt4 si lymq.
PaZlmetina. kad Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 187
neprilare Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo lsratl mo
projektui Nr. XIIP-2551, kuriame buvo si[lomas seni[nq tiesioginiq rinkimq modelis.
Minetame nutarime konstatuota, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytos dvieju
rlSiq savivaldlbiq institucijos: savivaldybiq tarybos (atstovaujamosios institucijos) ir joms
atskaitingi vykdomieji organai (vykdomosios institucijos). Pagal Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymo 3l straipsnio I dali seniunija yra savivaldybes administracijos (savivaldl'bes
vieSojo administravimo subjekto) filialas. veikiantis tam tikroje savivaldl,bes teritorijos dallje.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pabreZe, kad savivaldybiq taryboms atskaitingq
vykdomqjq organq negalima traktuoti kaip tokiq, per kuriuos teritorines bendruomenes iglwendina
savivaldos teisg. nes pagal Lietuvos Respublikos Konstirucijos 119 straipsnio 1 dali savivaldos teise
laiduojama istat)-mo nustatytiems valstybes leritorijos administraciniams vienetams ir igvvendinama
per savivaldybiq tarybas.
Be to, vietos savivalda turetq blti tobulinama sistemiSkai, o ne vien pakeidiant senilno
pareigq lgijimo b[d4 ir senilno statuse. t. y. fragmentiSkai nustatant. kad senilnas yra tiesiogiai
renkamas valstybes politikas. Esminiai dalykai, lemiantys tinkamq vietos bendruomenes interesq
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tenkinim4, - tai ui savivaldos teises igyvendinim4 atsakingq savivaldybes atstovaujalnosios ir
vykdomosios institucijq bei kitq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq igaliojimq. teisiq ir
pareigq optimalus paskirstymas. o tokia situacija, kai seniiinas, kaip valstybes politikas, bitq pavaldus
savivaldybes valstybes tamautojui - administracijos direktoriui, neatitiktq konstitucinio
atstovaujamosio5 i1 l,yftdomosios valdZios institucijq santykio.
SeSioliktosios Vyriausybes 2012-2016 metq programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. gruodZio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 ,.Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes
programos", 425 punkte nurodlti tikslai, siekiant didinti seniflnq veiklos efektynrm4: tobulinti
seni[nq veiklos programq rengimq, metinio planavimo proced[ras; stiprinti jq atsakomybg ir
atskaitomybg senilnijos bendruomenei; skatinti bendruomeni5kum4 ir teikiamq paslaugq
prieinamum4 visuomenei.

Tobulinant seniinijq ir seniiinq veiklos teisini reguliavim4, vidaus reikalq ministro isakymu
sudaryta darbo grupe buvo lpareigota parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo
pakeitimo istaqvmo projekt4 (totiau projektas), siekiant tiksliau paskirsryti senilnq funkci.ias.
nustatl.ti jq pareigas. teises ir atsakomybg. taip pat patikslinti seniiinq veiklos planavimo procedDras.
tobulinti seniiinaidiq veiklos ir statuso reglamentavimq.
Parengtame projekte numatoma tobulinti glventojq dalyvavimo sprendZiant vietos reikalus
teisini reguliavim4. Tobulinama viena i5 gyventojq dalyvavimo ir bendruomeniSkumo aprai5kq
gyventojq atstovr.l - senilnaidiq institutas - jq rinkimo Warka, senilnaidiq igaliojimq visuma ir kt.
Seniunaidio rinkimai ir atSaukimo i5 seniiinaidio pareigq galimybe skatins gyventojus labiau pasitiketi
savo tiesiogiai i5rinktu atstovu, bus sqlygotas geresnis gywentojq interestl atstovavimas. Projekte
i5plestos seniflnaidio teises senilnaitis skatins glwentojus dalyvauti ivairiose veiklose. rupintis
gyvenam4ja vietove ir kt.. s4lygos gywentojq aktywumq dalyvaujant bendruomenes glwenime.
Siekiant uZtikrinti g)'ventojq ir vietos valdZios s4veik4. g4itamqi rySi, projekte silloma nustatl ti
pareig4 vietos valdZiai r.ertinti senilnaidiq sueigos si[lymus. argumentuoti sa'r, o sprendimus bei
viesai tai paskelbti.
PaZymetina. kad pagal Siuo metu galiojandio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymo 33 straipsni senilnaidiai tiesiogiai yra renkami vietos glventojq.
2. Ddl rezoliuciios 2.1. 1.1 ir 1.2 punktuose pdteiktq si lym1.
Vidaus reikalq ministerija pagal savo kompetencij4 parenge ir igyvendins 2014-2020 m.
Europos S4jungos fbndq investicijq veiksmq programos, patvirtintos Europos Komisijos sprendimu
Nr. C(2014)6397, 8.2.1 konkretq uZdavini ..SumaZinti geografiniq s4lygq ir demografiniq procesq
sulieliamus gyvenimo kokybes netolygumus". skirtq tarp maZqjq miestq. miesteliq ir kaimq (turiniiq
nuo I iki 6 nrkst. gyv., iSsk1'rus savivaldybiq centrus) regionq pldtros tarybq i5skirtoms tikslinems
teritorijoms, kurios uZtikrina pagrindiniq paslaugq teikim4 ir uZimtumo galimybes kaimiskqiq
teritorijq gywentojams. Minetam uZdaviniui igyvendinti Vidaus reikalq ministerijai skirti 43 mln. Eur
Europos S4iungos ir valstl'bes biudZeto asignavimq (maZiau kaip 1000 g]'ventojtt turindiose
gllenamosiose vietovese pana5aus pob[dZio investicijos bus atliekamos iS Europos Zemes fikio
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fondo kaimo pletrai. u2 kuri atsako Zemes iikio ministerija).
Pagal 8.2.1 konkretq uZdavini ..SumaZinti geografiniq s4lygq
sukeliamus gywenimo kokybes netolygumus" remiamos veiklos:

.

ir

demogratiniq procesq

atvirLl vieSqiq erdviq urbanistines infrastrukttiros pertvarkymas,

paruoSiant

investicijoms apleistas ar nepakankamai i5naudotas teritorijas, skatinant komercinds
veiklos atsiradim4 Siose teritorijose (pavyzdZiui, nedideles pramonds zonas.
turgavietes ir pan.). pritaikant vie54sias erdves saviraiSkai, bendravimui. moklmuisi.
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sveikatinimui ir taip padidinant gywentojq srautus; taip sudarant prielaidas kurtis
naujiems su gyventojq aptamavimu susijusiems verslams, taip pat pritraukiant
privadias investicijas:
apleistrl ar neefektyviai naudojamq pastatq, kitos infrastruktiiros ir teritoriiq
konversija, funkcionalumo didinimas (paryzdZiui, neveikiandius ar i5 dalies uZimtus
pastatus pritaikant keletui paskirdiq: bendruomeniq veiklai, vieSosioms, socialinerns
paslaugoms); bus skatinamos investicijos i apleistas teritorijas ir nenaudoiamq
infrastruktUrE, jos pritaikym4 naujoms veikloms ir investicijoms, taip pat skatinant

viesojo ir privataus sektoriaus partnerystQ.
Todel rezoliucijoje minetos priemones pagal Vidaus reikalq ministerijos kompetencij4 gales
b[ti remiamos. Konkretfis projektai pagal Si uZdavini bus atrenkami regionq pletros tar;-bq ir
fgyvendinami regionq pletros tarybq i5skirtose tikslinese teritorijose (maZ,{iq miestq. miesteliq ir
kaimq grupeje regionq pletros tarybq sprendimais iSskirtos 66 tikslines teritorijos).
Taip pat atkreipiame demesi, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regionines pletros
jo
istatymo 15 straipsnio 9 dalimi, regiono pletros taryba sprendimus del regiono pletros plano.
iglwendinimo, tiksliniq teritorijq iSskgimo kriterijq nustatymo ir tiksliniq teritorijq i5skyrimo.
regionines svarbos projektq, taip pat kitus sprendimus, galindius tureti esming itak4 to regiono
socialinei ir ekonominei pletrai, priima pasikonsultavusi su socialiniais ekonominiais partneriais ir
teritoriniq darbo birZq atstovais. Siam tikslui regiono pletros taryba gali sudaryti konsultacinq darbo
grupg. kuri pateikia iSvadas del numatomo priimti sprendimo. Priimdama sprendimq, regiono pletros

taryba ivertina konsultacines darbo grupes i5vadas. Todel si[lome konkrediuose regionuose
veikiantiems Lietuvos kaimo parlamento nariams (organizacijoms) aktyviai bendradarbiauti su
regionq pletros tarybomis ir dalyvauti Siq tarybq sudaromq konsultaciniq darbo grupiq veikloje.
Vidaus reikalq ministerija vertina bendruomeniq, kiq nevyriausybiniq organizacijq akt-rrumq
teikiant siiilymus del vietos savivaldos tobulinimo ir tikisi tolesnio konstruk[.vaus bendradarbiavimo.

Vidaus reikalq viceministras
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