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Vilnius 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus 

Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos 

pirmininkė), 

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,  

dalyvaujant atsakovo atstovui A. K., 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus apeliacinį skundą dėl Klaipėdos 

apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 

pareiškėjo Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos prašymą atsakovui Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui dėl įpareigojimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas.  

Teisėjų kolegija  

n u s t a t ė: 

I. 

PareiškėjasVyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba (toliau – ir Tarnyba) prašymu (b. l. 6-

8) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) direktorių per vieną mėnesį nuo teismo 

sprendimo įsiteisėjimo dienos įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau 

– ir Įstatymas) 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas; sudaryti komisiją, kuri organizuotų seniūnaičių 

rinkimus ir apklausą bei priimtų sprendimus; sudaryti seniūnaičių rinkimų grafiką ir pavesti 

atitinkamam Administracijos padaliniui įstatymo nustatyta tvarka skelbti seniūnaičio rinkimų datą. 
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Paaiškino, jog vykdant administracinę priežiūrą buvo nustatyta, kad Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybai 2010 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T2-174 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ 

patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos suskirstymą į seniūnaitijas, Administracijos 

direktorius nesiima tolimesnių seniūnaičių rinkimams organizuoti būtinų veiksmų, kuriuos atlikti 

įpareigoja Įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatos, t. y. Administracijos direktorius nesudaro 

komisijos, kuri organizuotų seniūnaičių rinkimus ir apklausą, nevertina seniūnaičių rinkimų 

grafiko, nepaskiria savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už seniūnaičių rinkimų datos 

paskelbimą įstatymo nustatyta tvarka. Nurodė, kad Administracijos direktoriui buvo pateiktas 

Vyriausybės atstovo 2010 m. rugsėjo 23 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-104 neatidėliojant 

įgyvendinti Įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas. Atsižvelgiant į Administracijos 

direktoriaus 2010 m. spalio 15 d. raštu Nr. (4.32.)-R2-3332 ir 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 

(4.32.)-R2-4097 pateiktus prašymus, Tarnybos 2010 m. spalio 20 d. raštu Nr. (5.1)-S13-525 bei 

2010 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. (5.1)-S13-614 reikalavimo įvykdymo terminas iš pradžių buvo 

atidėtas iki 2010 m. gruodžio 1 d., po to iki 2011 m. sausio 6 dienos. Pažymėjo, kad Tarnybos 

2010 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. (5.1)-S13-614 buvo nurodyta, jog reikalavimo įvykdymo 

terminas daugiau nebus atidedamas, tačiau Administracijos direktorius 2011 m. sausio 13 d. raštu 

Nr. (4.32.)-R2-127 dar kartą kreipėsi dėl reikalavimo įvykdymo termino atidėjimo. 

Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius atsiliepimu į skundą (b. l. 34-

35) prašė prašymo netenkinti.  

Paaiškino, kad Klaipėdos miesto, skirtingai nuo kitų Lietuvos gyvenamųjų vietovių bei miestų, 

specifika yra ta, jog Klaipėdos mieste nėra įsteigtų seniūnijų, todėl seniūnaičių rinkimų procesas 

yra sudėtingas. Atsakovo manymu, tinkamai organizuoti ir įvykdyti seniūnaičių rinkimus bus 

galima tik tada, kai seniūnaičių rinkimų reguliavimas bus aiškus ir konkretus, todėl pareiškėjo 

reikalavimą rinkimams būtinus veiksmus atlikti per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo laikė 

nepagrįstu. Pažymėjo, kad Įstatymo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2008 m. spalio 1 d., atsirado 

naujas institutas – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas – seniūnaitis. Iki 2008 m. spalio 

1 d. galiojusioje šio įstatymo redakcijoje buvo nustatyta, kad gyvenamosios vietovės ar kelių 

gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovai gali išsirinkti gyvenamosios vietovės bendruomenės 

atstovą (atstovus) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Šiuo metu galiojančios Įstatymo 

redakcijos 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad seniūnaitijų gyventojai gyvenamosios vietovės 

bendruomenės atstovus – seniūnaičius, renka šio įstatymo nustatyta tvarka. Nurodė, kad 

Administracija, siekdama organizuoti seniūnaičių rinkimą, nustatė, jog Įstatyme seniūnaičių 

rinkimų tvarka nėra aiškiai reglamentuota, todėl nėra aišku, kaip organizuoti seniūnaičių rinkimus. 

Pažymėjo, kad Įstatymo 3 straipsnio 12, 14 dalių pagrindu seniūnaičiu gali būti pilnametis, 

rinkimų teisę turintis asmuo, tačiau Įstatyme nereglamentuota, ar seniūnaičiu gali būti 

(kandidatuoti) tik tos gyvenamosios vietovės gyventojas, ar gyvenamoji vieta nėra būtinas požymis 

kandidatui, ar seniūnaičiu gali būti teistas asmuo, ar seniūnaičiais gali būti (kandidatuoti) Lietuvos 

Respublikos Seimo, savivaldybės tarybos nariai bei savivaldybės administracijos tarnautojai ir 

darbuotojai. Nurodė Įstatymo 33 straipsnį, kuriame nustatyta, kad seniūnaičiai renkami 

susirinkimuose arba apklausiant gyventojus. Išrinktas laikomas daugiausiai susirinkime 

dalyvavusių gyventojų balsų gavęs arba daugiausiai balsų per apklausą gavęs kandidatas. 

Pažymėjo, kad nėra aišku, ar visais atvejais, nepriklausomai nuo seniūnaičių rinkimuose 

dalyvavusių gyventojų skaičiaus, seniūnaičių rinkimai laikomi įvykusiais. Taip pat nėra aišku, ar 

kandidatus į seniūnaičius turi teisę siūlyti visi seniūnaitijos gyventojai. Atkreipė dėmesį į tai, kad 

Įstatyme iš esmės nereglamentuoti procedūriniai seniūnaičių rinkimų klausimai. 

II. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu prašymą tenkino ir 

įpareigojo Administracijos direktorių per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 

įgyvendinti Įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas - sudaryti komisiją, kuri organizuotų 

seniūnaičių rinkimus ir apklausą, priimtų sprendimus, bei sudaryti seniūnaičių rinkimų grafiką ir 



pavesti atitinkamam Administracijos padaliniui įstatymo nustatyta tvarka skelbti seniūnaičio 

rinkimų datą. 

Nurodė Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 1 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalies 2, 4 

punktus, 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir pažymėjo, kad Vyriausybės atstovas turi teisę kreiptis į 

teismą, kai savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų. Pabrėžė, kad viešojo 

administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu. 

Akcentavo, kad vienas pagrindinių principų, kuriais grindžiama savivalda, reglamentuotas Vietos 

savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkte - savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius 

savivaldybės reikalus. Pažymėjo, kad pagal šį principą savivaldybės institucijos įpareigojamos 

sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų 

projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatinti kitas 

pilietinės iniciatyvos formas, diegti savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, 

remti asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu. Nurodė Vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13, 14, 44 punktus, pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju 

byloje įrodyta, jog Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2010 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T2-

174 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos suskirstymą į seniūnaitijas, jos planą ir 

Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigos nuostatus. Nurodė Įstatymo 29 straipsnio 1, 2 dalis, 8 dalies 

1, 2 punktus, 33 straipsnį, pažymėjo, kad Įstatymo 33 straipsnyje įtvirtintos nuostatos aiškiai ir 

išsamiai reglamentuoja, kaip sudaromos seniūnaitijos ir renkami seniūnaičiai, šio įstatymo 31 

straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu savivaldybės taryba seniūnijų nesteigia, įstatymuose 

nustatytas seniūnijos ir seniūno funkcijas įgyvendina kiti savivaldybės administracijos struktūriniai 

padaliniai. Atkreipė dėmesį, kad vietos gyventojų apklausos bendrieji principai, apklausos būdai, 

jos organizavimo tvarka ir kt. išsamiai reglamentuoti Įstatymo 36-47 straipsniuose. Pažymėjo, kad 

ginčo atveju nėra faktinių duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovas realizavo Įstatymo 33 

straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas. Konstatavo, kad iš atsakovo susirašinėjimo su pareiškėju raštų 

turinio matyti, jog atsakovas nevykdė ginčo nuostatų iš esmės dėl to, jog rengė Seniūnaičių 

rinkimų tvarkos aprašą, nurodydamas, kad tik parengus ir patvirtinus šį aprašą imsis ginčo nuostatų 

realizavimo. Teismas iš esmės pertekliniu laikė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. 

liepos 2 d. sprendimo „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ 2 punkto reikalavimą, kuriuo atsakovui pavesta 

per mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti gyvenamosios vietos atstovų – 

seniūnaičių – rinkimų tvarkos aprašą, kadangi atitinkamo aprašo sudarymo ir (ar) tvirtinimo 

tvarkos Įstatymas nereglamentuoja. Darė išvadą, jog atsakovui realizuoti ginčo nuostatas iš esmės 

nebuvo jokių objektyvių kliūčių ir (ar) rengti minėtą aprašą nebuvo juridiškai privalu ar būtina.  

Nurodė Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įsigaliojimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 

1 dalį ir atmetė atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus, susijusius su ankstesnės Vietos 

savivaldos įstatymo redakcijos nuostatų galiojimu ir (ar) jų pobūdžiu. Konstatavo, kad 

Administracijos direktorius nepagrįstai nevykdė teisėto Tarnybos 2010 m. rugsėjo 23 d. 

reikalavimo nedelsiant įgyvendinti Įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas. Pažymėjo, kad 

minėtos teisės normos yra galiojančios ir imperatyvaus pobūdžio, todėl atsakovo nurodytas 

aplinkybes (tai, kad savivaldybėje nėra įsteigtų seniūnijų ir pan., Įstatyme nėra reglamentuoti 

procedūriniai seniūnaičių rinkimų klausimai, yra kreiptasi į kitas institucijas dėl Įstatymo nuostatų, 

susijusių su seniūnaičių rinkimais išaiškinimo ir kt.) laikė nesudarančias pagrindo ignoruoti 

minėtas teisės normas, tokiu būdu nevykdant teisėto pareiškėjo reikalavimo. 

III. 

Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius apeliaciniu skundu (b. l. 80-

82) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – 

pareiškėjo prašymą atmesti. Pabrėžia, kad Įstatyme seniūnaičių rinkimų tvarka nėra reglamentuota 

ir mano, kad teisėtus, vietos savivaldos principus atitinkančius seniūnaičių rinkimus organizuoti ir 

vykdyti bei tuo pačiu įgyvendinti Įstatymo 33 straipsnio 4, 5 dalių nuostatas galima tik tuomet, kai 

seniūnaičių rinkimų teisinių santykių reguliavimas bus aiškus ir konkretus. Mano, kad teismas 

nepagrįstai vietos gyventojų apklausos teisinį reguliavimą sutapatino su seniūnaičių rinkimais 



apklausos būdu. Paaiškino, kad vietos gyventojų apklausos institutas skirtas gyventojų nuomonės 

viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais pareiškimui. Tvirtina, kad seniūnaičių rinkimų 

teisinių santykių prigimtis nėra tapati vietos gyventojų apklausos teisinių santykių prigimčiai, todėl 

nėra pagrindo, renkant seniūnaičius apklausos būdu, vadovautis vietos gyventojų apklausos 

teisiniu reguliavimu. Atkreipia dėmesį, kad ir Įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2008 m. spalio 

1 d., ir šio Įstatymo redakcijoje, galiojusioje nuo 2008 m. spalio 1 d., yra įtvirtintas vietos 

gyventojų apklausos institutas, todėl seniūnaičių rinkimų ir vietos gyventojų apklausos teisiniai 

santykiai yra skirtingi. Mano, kad esant tokiai situacijai, kai įstatymų leidėjas iš esmės 

nereglamentuoja seniūnaičių rinkimų tvarkos ir nesuteikia teisės šios tvarkos reglamentuoti 

savivaldybėms, atsakomybė dėl seniūnaičių neišrinkimo negali kilti savivaldybei. Pažymi, kad 

Įstatymo 33 straipsnis, kiek jame nereglamentuota seniūnaičių rinkimų tvarka ir teisė 

reglamentuoti šią tvarką nesuteikta savivaldybėms, prieštarauja Lietuvos Respublikos preambulėje 

įtvirtintam teisinės valstybės principui, 120 straipsnio 2 daliai, nes vietos savivaldos principus 

atitinkančios seniūnaičių rinkimų tvarkos nereglamentavimas kliudo savivaldybei tinkamai 

įgyvendinti Įstatymo nuostatas dėl seniūnaičių rinkimų. 

Pareiškėjas Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 

87-89) prašo iš dalies pakeisti pirmosios instancijos teismo motyvuojamąją dalį, kiek tai susiję su 

teismo prieita išvada, jog seniūnaičių rinkimai apklausiant gyventojus vykdomi vadovaujantis 

Įstatymo 36-47 straipsnių nuostatomis, reglamentuojančiomis vietos gyventojų apklausą. 

Atkreipia dėmesį, kad atsakovas neneigia įstatymu nustatytos Administracijos direktoriaus 

pareigos sudaryti komisiją, kuri organizuotų seniūnaičių rinkimus ir apklausą, bei patvirtinti 

seniūnaičių rinkimų grafiką, o ginčija tik pareiškėjo reikalavimo įvykdymo terminą. Nurodo 

Įstatymo 33 straipsnio 2 dalį ir pabrėžia, kad Įstatyme savivaldybės institucijoms nenumatyta teisė 

ar pareiga rengti ir tvirtinti tvarkas, aprašus, kurie papildytų ar detalizuotų Įstatymo 33 straipsnio 2 

dalies nuostatas. Pažymi, kad savivaldybės rengiamas tvarkos aprašas, atsižvelgiant į jame 

ketinamų reglamentuoti klausimų turinį, būtų priskirtinas norminiam administraciniam aktui. Daro 

išvadą, kad Administracijos direktorius, tvirtindamas seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašą, pažeistų 

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia, 

įstatymo viršenybės principus. Atkreipia dėmesį į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 

m. kovo 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. 1837-629/2011, kuriame konstatuota, jog 

tokio pobūdžio aprašas prieštarauja Įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 33 straipsnio 2 daliai, Viešojo 

administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 4 punktams. Paaiškina, kad pagal Įstatymo nuostatas 

seniūnaitis atstovauja jį išrinkusios gyvenamosios vietovės bendruomenės interesus, todėl įstatymų 

leidėjas sąmoningai nenustatė reikalavimų kandidatams į seniūnaičius, kad patys gyventojai galėtų 

nuspręsti, kuris kandidatas atitinka seniūnaitijos gyventojų interesus ir galės tinkamai jiems 

atstovauti. Pažymi, kad įstatymų leidėjas yra suinteresuotas tinkamu Įstatymo 4 straipsnio 9 punkte 

įtvirtinto vietos savivaldos principo – savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius 

savivaldybės reikalus, įgyvendinimu. Nurodo Įstatymo 34 straipsnį ir daro išvadą, kad gyvenamųjų 

vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių, išrinkimas yra vienas iš pagrindinių būdų, 

sudarančių gyventojams sąlygas tiesiogiai dalyvauti viešųjų savivaldybės reikalų tvarkyme. Mano, 

jog įstatymų leidėjas sąmoningai pats nesiėmė ir nepavedė savivaldybėms detalizuoti įstatyme 

nustatytos seniūnaičių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos, kad nebūtų įvesta papildomų 

trukdymų ir nereikalingų apribojimų seniūnaitijų gyventojams kuo operatyviau ir paprasčiau 

išsirinkti jų interesus atstovaujantį seniūnaitį ir tokiu būdu užsitikrinti savo dalyvavimą viešųjų 

savivaldybės reikalų tvarkyme. Nurodo, kad nei Kretingos, nei Klaipėdos rajono savivaldybės 

nebuvo pasirengusios ir pasitvirtinusios jokių papildomų, seniūnaičių rinkimus reglamentuojančių 

aprašų, tačiau seniūnaičių rinkimai 2009 metų I pusmetį sėkmingai buvo įvykdyti. Tai, pareiškėjo 

manymu, patvirtina, jog Įstatymu nustatytos tvarkos pakanka. Atkreipia dėmesį, kad prievolė 

savivaldybėms organizuoti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų (seniūnaičių) rinkimus 

pagal naujai Įstatymu reglamentuotą tvarką atsirado nuo 2009 m. sausio 1 d., nauja Įstatymo 

redakcija įsigaliojo nuo 2008 m. spalio 1 d., todėl, pareiškėjo teigimu, Klaipėdos miesto 

savivaldybė turėjo pakankamai laiko (daugiau nei du metus) išsiaiškinti visus abejones keliančius 

seniūnaičių rinkimų teisinio reglamentavimo klausimus. Sutinka su apeliacinio skundo 



argumentais, jog teismas nepagrįstai vietos gyventojų apklausos teisinį reguliavimą sutapatino su 

seniūnaičių rinkimais apklausos būdu. 

Teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a: 

IV. 

Apeliacinis skundas netenkintinas. 

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 1 straipsnyje įtvirtinta šio įstatymo paskirtis – 

suteikti Vyriausybei teisę per savo skiriamus atstovus prižiūrėti savivaldybių veiklą, nustatyti 

savivaldybių administracinės priežiūros sritį, šią priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimus ir jų 

įgyvendinimo tvarką. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nustatyta, kad 

Vyriausybės atstovas, kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir 

įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 

reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o kai savivaldybės 

administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako 

įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą. Įstatymo 5 straipsnio 2 

dalies 1 punktas reglamentuoja Vyriausybės atstovo veiksmus, kai savivaldybės administravimo 

subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų. Taigi šioje teisės normoje 

nustatyta pareiškėjo teisė kreiptis į teismą, kai savivaldybės administravimo subjektas 

neįgyvendina įstatymų ar nevykdo Vyriausybės sprendimų.  

Ginčas byloje kilęs dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – pareiškėjas prašė teismą įpareigoti atsakovą 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo 

įsiteisėjimo dienos įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, t. y. 

1) sudaryti komisiją, kuri organizuotų seniūnaičių rinkimus ir apklausą bei priimtų sprendimus, ir 

2) sudaryti seniūnaičių rinkimų grafiką ir pavesti atitinkamam Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos padaliniui įstatymo nustatyta tvarka skelbti seniūnaičio rinkimų datą.  

Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 

straipsnio nuostatas savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už 

įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo 

kompetencijai priskirtais klausimais, tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir 

savivaldybės tarybos sprendimus, leidžia įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos 

struktūriniams padaliniams, savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius 

padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais 

– savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčo dėl nustatytų faktinių aplinkybių šioje byloje nėra. Iš bylos 

medžiagos taip pat matyti, kad atsakovas neneigia, jog jam įstatymu yra nustatyta pareiga sudaryti 

komisiją, kuri organizuotų seniūnaičių rinkimus ir apklausą, bei patvirtinti seniūnaičių rinkimo 

grafiką. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog iš esmės byloje ginčas kyla dėl to, ar pagrįstai 

atsakovas pareiškėjo nurodytais terminais nevykdė reikalavimų atlikti paminėtus veiksmus ir 

užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatų įgyvendinimą, 

motyvuodamas tuo, jog yra rengiamas Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas ir pareiškėjo 

reikalavimai negali būti įvykdyti tol, kol šis aprašas nebus parengtas ir patvirtintas. 

Taip pat pažymėtina, kad tai, ar atsakovas apskritai turi teisę rengti ir tvirtinti Seniūnaičių rinkimo 

tvarkos aprašą, nėra šios bylos ginčo dalykas. Todėl teisėjų kolegija nagrinėja šią bylą tokioje 

apimtyje, kiek yra būtina nustatyti, ar paminėto aprašo nebuvimas yra kliūtis atsakovui įgyvendinti 

Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas pareigas.  



Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo – seniūnaičio statusą apibrėžia Vietos savivaldos 

įstatymo 33 straipsnis. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas, įstatyme apibrėždamas 

seniūnaičių rinkimus ir jų rengimo tvarką, seniūnaičio teisinį statusą, nenumatė teisės aktų, 

papildančių ar detalizuojančių paminėto straipsnio nuostatas, rengimo bei tvirtinimo. Šio straipsnio 

įgyvendinimas nėra susietas su jokio papildomo teisinio reguliavimo būtinumu. Teisėjų kolegija, 

įvertinusi Įstatymo 33 straipsnio turinį, sprendžia, kad jame seniūnaičių rinkimai ir jų tvarka yra 

pakankamai detaliai reglamentuoti, todėl neįgyvendinti šio straipsnio nuostatų, remiantis atsakovo 

nurodomomis priežastimis, nėra jokio pagrindo.  

Teisėjų kolegijos nuomone, iš paminėto straipsnio yra aišku, jog savivaldybės tarybai patvirtinus 

seniūnaitijas, turi būti organizuojami seniūnaičių rinkimai. Pagal analizuojamo straipsnio 1 dalį 

seniūnaičius renka seniūnaitijų gyventojai Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Kandidatus 

į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir 

organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje. Atsižvelgiant į seniūnaitijos gyventojų skaičių, 

seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime arba apklausiant gyventojus. Jei seniūnaitijoje gyvena 

ne daugiau nei 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, organizuojamame 

seniūno. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surenka daugiausiai susirinkime 

dalyvavusių gyventojų balsų, jis renkamas atviru balsavimu (Vietos savivaldos įstatymo 33 str. 3 

d.). Jei seniūnaitijoje gyvena daugiau nei 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant 

gyventojus. Rinkimus ir apklausą organizuoja ir sprendimus priima savivaldybės administracijos 

direktoriaus sudaryta komisija. Išrinktas seniūnaičiu laikomas daugiausiai per apklausą balsų gavęs 

kandidatas (Vietos savivaldos įstatymo 33 str. 4 d.). Paminėto straipsnio 5 dalyje apibrėžiama, 

kokiam laikotarpiui seniūnaitis renkamas, kokiais pagrindais jis veikia ir kokia yra rinkimų datos 

skelbimo tvarka, o 6 dalis įtvirtina atvejus, kada yra organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.  

Teisėjų kolegijos nuomone, išdėstytas teisinis reguliavimas yra pakankamai detalus ir todėl 

atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, jog jis yra nepakankamas, kad galėtų būti įvykdytos 

atsakovui Įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytos pareigos. Be to, teisėjų kolegija taip pat 

pažymi, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 

31 straipsnio 1 dalį savivaldybės tarybai nesteigiant seniūnijų, už įstatymuose nustatytų seniūnijos 

ir seniūnofunkcijų įgyvendinimą turi būti atsakingi kiti savivaldybės administracijos struktūriniai 

padaliniai.  

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes ir aptartą teisinį reguliavimą, 

konstatuoja, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius nepagrįstai nevykdė 

teisėto Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje reikalavimo įgyvendinti Vietos savivaldos 

įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios teisės normos yra 

galiojančios ir imperatyvaus pobūdžio, todėl apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės (tai, kad 

nėra parengtas ir patvirtintas Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas, kuriuo seniūnaičių rinkimas 

būtų detaliai reglamentuotas) nesudaro pagrindo ignoruoti minėtą teisės normą, tokiu būdu 

nevykdant teisėto pareiškėjo reikalavimo. 

Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai vietos gyventojų apklausos teisinį 

reguliavimą sutapatino su seniūnaičių rinkimais apklausos būdu. Vietos savivaldos įstatymo 33 

straipsnio analizės pagrindu teigtina, jog įstatymų leidėjas nustatė du seniūnaičių rinkimo būdus, 

kuriuos sąlygoja seniūnatijos gyventojų skaičius: kai seniūnaitijoje gyvena ne daugiau nei 500 

gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime (1) ir kai seniūnaitijoje gyvena daugiau nei 

500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus, t. y. tiesiogiai renkami arba 

apklausiant gyventojus. Teisėjų kolegijos nuomone, vietos gyventojų apklausa, reglamentuota 

Vietos savivaldos įstatymo 36–47 straipsniuose nėra tapati gyventojų apklausai Vietos savivaldos 

įstatymo 33 straipsnio prasme. Nors šis pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentas 

laikytinas ydingu, tačiau, atsižvelgus į sprendimo visumą bei kitus jame nurodytus motyvus, dėl to 

naikinti ar keisti teismo sprendimą nėra jokio pagrindo. Minėtas motyvas šalintinas iš sprendimo 

motyvuojamosios dalies.  



Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimui 

tenkinti pareiškėjo skundą. Naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde 

nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios 

instancijos teismo sprendimą paliekant nepakeistą. 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 

straipsnio 1 dalies 1 punktu,  

n u t a r i a: 

Atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus apeliacinis skundas 

netenkinamas. 

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o 

atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus apeliacinį skundą atmesti.  

Nutartis neskundžiama.  

Teisėjai Audrius Bakaveckas 

Arūnas Sutkevičius 

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė  


