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2021 m. balandžio 23 d. vyko nuotolinė Apskritojo stalo diskusija, kurioje buvo aptariama, kaip 
suefektyvinti seniūnaičių rinkimo ir atstovavimo gyventojų interesams procesus, ieškoma šios 
problemos sprendimo galimybių siūlant pataisas Vietos savivaldos įstatyme. Diskusija vyko zoom 
platformoje.  
Diskusijoje buvo pristatytas pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „NVO 
sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) trijų 
nevyriausybinių organizacijų – Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ ir viešosios įstaigos 
„Šiaurės Lietuvos kolegija“ - rengiamas pasiūlymas iš viešojo valdymo srities “Gero valdymo 
principų taikymas ir demokratijos plėtra”.  
Keturias valandas (nuo 11 val. iki 15 val.) trukusiame renginyje, į kurį įsijungė 45 dalyviai, siekta 
kaip galima plačiau Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus įtraukti į viešąjį valdymą, viešojo 
valdymo sprendimų priėmimo procesus, paskatinti juos aktyviau dalyvauti gyvenamosios vietovės 
bendruomenės veikloje, seniūnaičių rinkimuose, aktyvesnius bendruomenių narius siūlyti rinkti 
seniūnaičiais, išrinktus seniūnaičius – efektyviau atstovauti gyvenamųjų vietovių bendruomenių 
interesams. Renginį moderavo pasiūlymo rengimo grupės narys Vytautas Kabaila.  
 
Renginio pranešėjas - Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto doc. dr. 
Saulius Nefas – perskaitė pranešimą „Piliečių (seniūnaičių) įtraukimas į sprendimų priėmimą 
savivaldybėje“.  
Pranešėjas pasidžiaugė bendruomeninių organizacijų pasiekimais per pastaruosius 20 metų, jų 
teikiama nauda ir reikalingumu gyvenamųjų vietovių bendruomenėms, pažymėjo 
bendruomeninių organizacijų ir seniūnaičių, kaip socialinio kapitalo, svarbą, seniūnaičių 
sueigos svarbą ir pasidalino savo nuomone apie seniūnaičio savanoriškos veiklos paskirtį, 
kurios, jo nuomone, keisti nereikėtų.  
Pranešimo autorius pasidalino 17-oje savivaldybių atliktos apklausos rezultatais, taip pat ir 
rezultatais apie gyventojų aktyvumą dalyvaujant vietos savivaldos procesuose, seniūnaičių 
darbą, atliktos apklausos išvadomis.  
Prelegento nuomone, centrinei valdžiai nereikėjo kištis į gyvenamosios vietovės bendruomenės 
reikalus keičiant Vietos savivaldos įstatymą, nes taip buvo pažeistas subsidiarumo principas, 
nors, pasak pranešėjo, valdžios atstovai sakė, kad jie turėjo gerų ketinimų ir tik norėjo 
suaktyvinti bendruomeninę veiklą.  
Pranešėjas taip pat pasisakė už seniūnaičių galimybes tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant 
savivaldybių institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo 
atstovaujamos gyvenamosios vietovės viešaisiais reikalais, kad ir nedidelius pakeitimus Vietos 
savivaldos įstatyme, kurie stiprintų seniūnaičio instituciją.  
 
Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkas profesorius Ramūnas Navickas 
pateikė jo atstovaujamos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos ir savo nuomones apie 
seniūnaičių rinkimo tvarką, jų veiklos galimybes, daugiau tik simbolinį seniūnaičių sueigų ir 
išplėstinių seniūnaičių sueigų darbą bendruomenės labui, ataskaitų, kurias privalo rengti 
seniūnaičiai, abejotiną teikimo būtinybę savivaldybei.  
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Kalbantysis išdėstė savo nuomonę apie Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnyje numatytas 
seniūnaičio teises ir pareigas, ne tik kaip teoretikas, bet ir kaip praktikas motyvuotai sukritikavo šio 
straipsnio atskirų punktų silpnąsias vietas, nepritarė siūlymams, kad už darbą seniūnaičiams, kaip ir 
kitiems savanoriams, turėtų būti mokama, tačiau pasisakė už tai, kad seniūnaičio patiriamos išlaidos 
būtų kompensuotos.  
Jis, kaip ir Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga, tolimesnės vietos savivaldos 
neįsivaizduoja be stiprių seniūnijų ir be tiesioginių rinkimų į seniūnijų tarybas (seniūnaičių sueigas) 
tvarkos.  
Profesoriaus nuomone, būtinos Vietos savivaldos įstatymo ne kosmetinės, o esminės pataisos, 
susijusios ir su seniūnaičių veikla, ir su visa vietos savivalda, būtina esminė jau seniai bręstanti 
vietos savivaldos reforma.  
 
Renginyje kalbėjęs Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Elijošius atkreipė 
dėmesį į tai, kad dabar savivaldos reforma vyksta iš viršaus į apačią, o turėtų vykti iš apačios į 
viršų. Jo nuomone, viena iš šį reiškinį sąlygojančių priežasčių - 30 metų mūsų demokratijai dar yra 
per mažai.  
Atsakydamas į pastebėjimus, kad už seniūnaitį kartais balsuoja tik 5 gyventojai, mero pavaduotojas 
išreiškė nuomonę, jog pirmiausia nėra tam intereso iš apačios.  
Kalbantysis pastebėjo, kad bendruomeninėje veikloje, kaip ir politikoje, svarbiausia yra 
atsakomybė, atstovavimas ir atskaitomybė, kuriuos jungti turėtų iniciatyvos, priminė, kad tuomet, 
kada žmogus turi sukaupęs kapitalo, jis apie atlygį nebekalba, jis kalba apie visuomenės interesą.  
Mero pavaduotojas atkreipė dėmesį į tai, kad, kažką kritikuojant, reikėtų kažką ir pasiūlyti, 
akcentavo, kad mokslas yra praktikos tarnaitė ir ne pinigai yra svarbiausia demokratijoje ir 
bendruomeninėje veikloje.  
Šiaulių miesto savivaldybės atstovas retoriškai klausė - kam atskaitingas yra šiandien Šiauliuose 
išrinktas 31 Tarybos narys? Jo nuomone, galbūt, ir Tarybos narius reikėtų rinkti pagal seniūnijas ir 
seniūnaitijas, kad atstovautų tam tikrą žmonių grupę. Jis taip pat pastebėjo, kad savivaldybėje yra 
tik trys apmokami politikai, kurie kontroliuoja savivaldybės administracijos darbą.  
 
Alytaus miesto savivaldybės Dvaro seniūnaitijos seniūnaitė Aldona Marcinkevičienė renginio 
dalyviams papasakojo, jog Alytus yra viena iš penkių savivaldybių Lietuvoje, kurioje nėra 
seniūnijų, bet Alytuje yra 14 seniūnaitijų.  
Jeigu būtų keliamas klausimas, ar seniūnaitis yra labiau savivaldybės administracijos, ar 
gyvenamosios bendruomenės atstovas, jeigu nėra seniūnų, tai, p. Aldonos nuomone, būtų didelis 
klaustukas.  
Dvaro seniūnaitijos seniūnaitė pastebėjo, kad seniūnaičiai tose savivaldybėse, kur yra seniūnijos ir 
kur nėra seniūnijų, dirba nevienodomis sąlygomis. Dirbti seniūnaičiu ten, kur nėra seniūnijos, yra 
sunkiau. Ji atvirai dalijosi savo patirtimi – jeigu nėra seniūnų, tai mes, seniūnaičiai, neretai užimame 
ir jų padėtį.  
Alytiškė išreiškė savo ir kitų miesto seniūnaičių poziciją dėl seniūnijų – su didele viltimi laukiame 
Vietos savivaldos įstatymo patobulinimo.  
„Kodėl aš seniūnaitė? - retorinį klausimą sau uždavė Aldona Marcinkevičienė. – Pirmiausia todėl, 
kad čia gimiau ir augau. Antra, mano tėvelis buvo kažkada tos gatvės, kurioje gyvenu, pirmininkas. 
Todėl einu iš sentimentų. Tai man asmeniškai tapo tarsi paveldima pareigybė.“  
 
Asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ (Šiauliai) pirmininkė Elvyra Užkuraitienė pažymėjo, 
jog jų bendruomenė vienareikšmiškai teigiamai žiūri į seniūnaičio instituciją. Ji papasakojo, jog jų 
gyvenamosios vietovės bendruomenė didele rinkėjų balsų persvara seniūnaite išrinko Jolitą 
Dūdienę, kurios, kaip ir kitų bendruomenės rinktų seniūnaičių, darbą galima buvo pastebėti labai 
greitai, seniūnaičiai dirbo labai stipriai.  
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Kai nebuvo seniūnaičių, p. Elvyros teigimu, gyventojai visais klausimais kreipdavosi į 
bendruomeninės organizacijos pirmininkę – ir dėl gatvių, ir dėl aikštelių, ir dėl sporto, visais kitais 
įvairiausiais klausimais.  
Tačiau, pasak bendruomenės pirmininkės, išrinkti seniūnaičiai greitai buvo atšaukti. Jos nuomone, 
negerai, kad buvo paskubėta, gal reikėjo palaukti, kol bus išrinkti nauji seniūnaičiai. Ji skundėsi, 
kad nelabai gerai, kad per daug susmulkintas mikrorajonas, kad tiek daug seniūnaitijų.  
„Gal reikėtų seniūnaičių rinkimus vykdyti kartu su rinkimais į savivaldybės Tarybą“, - siūlė Elvyra 
Užkuraitienė.  
 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistės, l. e. nevyriausybinių organizacijų 
koordinatorės pareigas, Dalios Vietienės nuomone, galiojančiame įstatyme numatytos labai mažos 
teritorijos suskirstant gyvenamąsias vietoves į seniūnatijas, kuriose turi būti daugiau kaip 3000 
gyventojų. Ji papasakojo apie Dainų mikrorajoną, kuriame stovi ir šešiolikaaukščių namų – ten 
netgi 4–5 namų kiemas jau yra seniūnaitija.  
„Kur savivalda? - klausė savivaldybės administracijos atstovė. - Mes turime istoriškai 
nusistovėjusias teritorijas ir geriau žinome kaip jas suskirstyti į seniūnaitijas. Siūlyčiau rasti 
galimybę kreiptis į įstatymų leidėjus, kad leistų savivaldai pačiai matyti tą, ką reikia matyti. 
Eliminuojama savivaldos, savivaldybės tarybos teisė rinktis, kiek reikia seniūnaitijų ir kaip jos 
turėtų būti suskirstytos.“  
Dalios Vietienės teigimu, savivaldybėms suteikus galimybes pačioms savarankiškai spręsti 
gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas klausimą, atsirastų stiprūs seniūnaičiai pagal 
gyvenamąsias vietoves ir žmonės būtų suinteresuoti juos rinkti.  
„Jeigu gatvėje yra kažkokia problema, kad ir duobė gatvėje, šalia gyvenantis seniūnaitis negali 
rašyti savivaldybei prašymo, nebegali inicijuoti užtaisymo, nes čia jau nebe jo teritorija“, - savo 
mintį baigė p. Dalia.  
 
Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida 
Ablingienė renginio dalyviams paaiškino, jog įstatymas nenustato konkretaus gyventojų skaičiaus 
dydžio seniūnaitijose, jis sako „paprastai“, todėl tam tikra laisvė savivaldybėms yra suteikiama. Ji 
taip pat paaiškino, jog gyventojų apklausas savivaldybėse gali inicijuoti iniciatyvinės grupės, 
galima naudotis savivaldybių rengiamų apklausų instrumentu, padėtų ir savivaldybės administracija 
ir tai būtų palengvinimas apklausiant, formuluojant klausimus.  
Vida Ablingienė pasiūlė atsisakyti įstatymo nuostatos dėl gyventojų skaičiaus seniūnaitijose, nes tai 
turi būti savivaldybių reikalas, kadangi jos geriausiai žino kaip išsidėstę namai, kokios 
susiformavusios bendruomenės. Ji priminė, jog Lietuvos savivaldybių asociacija nepalaiko 
privalomo seniūnijų steigimo savivaldybėse.  
Savivaldybių asociacijos atstovė kritikavo alternatyvaus pasiūlymo nuostatą, numatančią, kad 
seniūnaitijose būtų ne daugiau kaip 5000 gyventojų, nes tokia nuostata, jos nuomone, dar labiau 
reglamentuotų tai, kas yra šiuo metu įstatyme. Buvo pateiktas Vilniaus pavyzdys, kai seniūnaitijoje 
yra apie 6000 gyventojų, tai įstatymo nuostata, reikalaujanti, kad seniūnaitijose būtų ne daugiau 
kaip 5000 gyventojų, Vilniaus miesto savivaldybę vėl įspraustų į nereikalingus rėmus, o Vilniui 
to nereikia.  
„Kartais klausantis pranešėjų susidaro įspūdis, kad jeigu jau yra blogis Lietuvoje, tai jis yra 
savivaldoje, - tokiai nuomonei nepritarė p. Vida. - Taip nėra, nes ten dirba žmonės, kurie ir pagal 
pareigas, ir pagal savo įsitikinimus nori tarnauti ir tarnauja žmonėms.“  
 
Antrojoje Apskritojo stalo diskusijos dalyje buvo pristatyti Vidaus reikalų ministerijai skirtų 
pasiūlymų rengimo grupės parengto pagrindinio pasiūlymo dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 
straipsnio 1 dalies pakeitimo ir alternatyvaus pasiūlymo dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 
straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos patikslinimo, ją papildant, ir 34 straipsnio papildymo projektai.  
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Pagrindiniame pasiūlyme buvo numatyta Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1-ojoje dalyje 
atsisakyti antrosios ir trečiosios nuostatų, reglamentuojančių gyventojų skaičių seniūnaitijose, keisti 
penktąją nuostatą, siūlant, kad gyvenamųjų vietovių suskirstymą į seniūnaitijas tvirtintų 
savivaldybės taryba administracijos direktoriaus teikimu.  
Alternatyviajame pasiūlyme buvo numatyta Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-ąją 
nuostatą patikslinti, ją papildant nuostata, numatančia, jog tose teritorijose, kuriose yra įsteigtos 
seniūnijos, seniūnaitijose gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi 
būti ne didesnis kaip 5000 gyventojų, keisti penktąją nuostatą, siūlant, kad gyvenamųjų vietovių 
suskirstymą į seniūnaitijas tvirtintų savivaldybės taryba administracijos direktoriaus teikimu, Vietos 
savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį papildyti nuostata, numatančia, jog seniūnaitis gali netekti 
įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, kurį tvirtina savivaldybės taryba.  
Alternatyviajame pasiūlyme taip pat buvo numatyta Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnį 
papildyti 1-ąja dalimi, įpareigojančia seniūnaitį rūpintis gyvenamosios vietovės bendruomenės 
interesais, šio straipsnio dabartines 1, 2 ir 3 dalis laikant atitinkamai 2, 3 ir 4 dalimis.  
Ačiū pasiūlymus rengusios grupės nariams: grupės vadovei Dainorai Samčenkienei (Šiaurės 
Lietuvos kolegija), Audronei Rimkevičienei (Šiaurės Lietuvos kolegija), Elvyrai Užkuraitienei 
(Lieporių bendruomenės centras), savanoriams Jonui Šidlauskui ir Danutei Genienei (asociacija 
„Visuomeninės iniciatyvos“), pasiūlymus rengusios grupės konsultantui ir ekspertui doc. dr. 
Sauliui Nefui.  
Vytautas Kabaila, kaip vienas iš pasiūlymų rengimo grupės narių, paaiškino, kad alternatyviajame 
pasiūlymo variante iš tikrųjų gyventojų skaičius vienoje seniūnaitijoje, kur veikia seniūnijos, 
siūlomas paprastai ne didesnis kaip 5000 gyventojų. Tačiau Lietuvos savivaldybių asociacijos 
patarėjai savivaldybių administravimo klausimais Vidai Ablingienei ačiū už svarbų pastebėjimą, šią 
vietą reikės patikslinti, kad neliktų galimybės suprasti ir vienaip, ir kitaip. Kadangi pagrindinio ir 
alternatyvaus pasiūlymų variantų projektai Apskritojo stalo diskusijos dalyviams buvo išsiųsti 
2021 m. balandžio 21 d., t. y. iš anksto, diskusijos metu Apskritojo stalo dalyviams buvo 
pristatytos tik teikiamų siūlymų formuluotės, kurios ir buvo išsamiau aptarinėjamos renginio 
metu.  
Siūlymui seniūnaičius iš pareigų atleisti savivaldybės tarybai administracijos direktoriaus teikimu 
nepritarė pasiūlymų rengimo grupės ekspertas doc. dr. Saulius Nefas, nes, jo nuomone, seniūnaitį, 
kaip ir Seimo narį, atšaukti gali arba prokurorai, arba jį rinkę piliečiai, kai nebeišrenka naujai 
kadencijai. Jeigu tu esi žmonių rinktas, nepadarai atitinkamo teisės akto pažeidimo ir nemiršti, 
eksperto nuomone, niekas tavęs negali atšaukti.  
„Ką seniūnaitis padarė, kad savivaldybės taryba galėtų kištis į seniūnaičių reikalus ir jį atleisti? – 
retoriškai klausė Mykolo Romerio universiteto lektorius. – Jeigu mes be gyventojų kitiems 
leidžiame kištis į seniūnaičių reikalus, tai mes mažiname seniūnaičių galias, jų prestižą. Jeigu 
seniūnaitis gerai dirba, bet Taryba sako, kad per mažai dirbi ir mes tave atleidžiame, argi tai 
teisinga? Savivaldybė nieko neduoda seniūnaičiams ir dar pradės juos atleidinėti.“  
Pats žodis „atleidimas“, p. Sauliaus nuomone, jau savaime yra ydingas. Mokslininko įsitikinimu, 
jeigu seniūnaičiui darbas nepavyko, žmonės jo kitą kartą nebeišrinks, o jeigu seniūnaitis 
atleidžiamas, tai jo biografijoje tas faktas nebus gražus.  
„Teikdami tokį pasiūlymą mes, visuomenininkai, įstatyme įtvirtinsime tokį veiksmą. Juk 
savivaldybės taryba gali imti atleidinėti ir pagal politinius motyvus, - perspėjo Saulius Nefas. – 
Jeigu seniūnaitis bus aktyvus, geras, bet oponuos valdančiajai politinei partijai, jis ir tokiu pagrindu 
bus atleistas. Turime tokių pavyzdžių, kai tokiais pagrindais atleidžiami savivaldybės 
administracijos darbuotojai, bet kai tokiais pagrindais bus atleidinėjami visuomenines pareigas 
einantys asmenys ... Aš būčiau atsargus su tokios nuostatos siūlymu.“  
Pasiūlymų rengimo grupės narys Vytautas Kabaila pritarė išsakytoms dr. Sauliaus Nefo mintims, 
pasakydamas, kad nuostata dėl savivaldybės tarybos galimybės atleisti seniūnaitį iš pareigų bus 
keičiama arba išimta iš alternatyviojo projekto. Jis papildomai paaiškino, jog tokį siūlymą iššaukė 
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savivaldybės sprendimai, kai Šiauliuose be kokių nors priekaištų jų darbui ne kartą buvo atleisti 
seniūnaičiai motyvuojant tuo, kad įvyko nauji Tarybos rinkimai, kad keičiasi seniūnaitijų ribos, kad 
pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas arba kažkas laiku nepastebėjo, jog šis įstatymas pasikeitė ir 
pan.  
 
Laura Veikalienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kepalių seniūnijos seniūnė kalbėjo, 
kad pas juos, Kepalių seniūnijoje, seniūnaičiai sprendžia žemiškesnes problemas, daugiau su 
seniūnais ir bendruomenėmis užsiima ūkiškais reikalais, eina į savivaldybę kartu su bendruomenės 
pirmininku, seniūnu, su bendromis idėjomis, bendru problemų matymu.  
Jos nuomone, seniūnaitis yra tas vėliavos nešėjas, kuris į savivaldybės administraciją turėtų 
prisibelsti dėl aikštelių, dėl kelių remonto ir panašių problemų.  
Jeigu seniūnaitį bendruomenė pasiūlė, žmonės išrinko, tai jo, p. Lauros įsitikinimu, atleisti 
negalima, ir čia nei Taryba, nei meras neturėtų kištis.  
Įstatyme, kalbant apie gyventojų skaičių seniūnaitijoje, Kepalių seniūnijos seniūnės nuomone, 
turėtų būti nurodyta, kad toje seniūnaitijoje nėra seniūno, nėra bendruomeninės organizacijos.  
 
Jūratė Dobrovolskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir 
socialinės politikos skyriaus vyr. specialistė, kuruojanti seniūnaičių klausimą, papasakojo, kad 
seniūnaičiai aktyviai įtraukiami į savivaldybėje vykstančius procesus: šiuo metu savivaldybėje 
parengti trys strateginių dešimtmečio dokumentų projektai: strateginio plėtros plano, turizmo 
strategijos, kultūros strategijos, šie dokumentai bus svarstomi, nagrinėjami, dėl jų bus 
diskutuojama, keliami klausimai išplėstinėse seniūnaičių sueigose.  
Specialistė paminėjo, kad pas juos seniūnaičiai dalyvauja seniūnų rinkimuose kaip trečioji 
komisijos proporcija. „Pas mus, Klaipėdos rajone, daugiausia vyrauja mažos seniūnaitijos, yra 
seniūnijų, kur vienoje seniūnaitijoje yra 400 gyventojų, bet jos teritorija apima 6 kaimus, 
seniūnaitis, kaip gyventojų ir valdžios tarpininkas, turi juos visus aplankyti ir palaikyti nuolatinį 
kontaktą su vietos gyventojais - apie savo kuruojamas seniūnaitijas kalbėjo p. Jūratė. – Klaipėdos 
rajone seniūnaičiai atvyksta į savivaldybę, yra tradicija kreiptis į seniūnaičius, klausti jų 
nuomonės.“  
 
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, anot Marijos Bindokaitės, pasisako už tai, kad 
Vietos savivaldos įstatyme būtų diferencijuotos kaimo ir miestų savivaldų sistemos atsižvelgiant į 
jų skirtumus, diferencijuotai turėtų būti sprendžiamas ir seniūnaitijų klausimas. Jos nuomone, 
nereikėtų įstatymu apibrėžti gyventojų skaičiaus seniūnaitijose, nes tai savivaldybėms sukelia 
papildomų problemų, o didelis seniūnaičių skaičius tampa jų kandidatūrų siūlymo ir išrinkimo 
problema. Ji patvirtino, kad miestuose, renkant seniūnaičius, kyla problemų, jie neretai išrenkami 
labai mažu balsavusiųjų skaičiumi.  
„Neturiu informacijos, kad seniūnaičiai būtų kviečiami į Tarybos posėdžius išsakyti savo 
nuomonės, kad jie seniūnams arba savivaldybės administracijai perduotų gyventojų pasiūlymus, 
problemas, - kalbėjo p. Marija. - Seniūnaitis neatstoja seniūno, jis nėra įgaliotas spręsti seniūnui 
priskirtų klausimų, kartais savivaldybės administracija net daugiau paklauso bendruomeninės 
organizacijos vadovo nei seniūnaičio. Geriau buvo, kai buvo tik seniūnijos, tada gyventojai žinojo, 
kad su prašymais tiesiogiai gali kreiptis į seniūną, kuris juos perduos savivaldybės administracijai. 
Nors įstatyme seniūnaitis įgaliotas atstovauti vietos bendruomenę, tačiau dažniausiai viską vykdo 
vietos bendruomenė.“  
Marija Bindokaitė pastebėjo, jog miestuose kartais vyksta trintis tarp bendruomeninių organizacijų 
pirmininkų ir seniūnaičių, ypač svarstant finansavimui skirtų lėšų paskirstymo klausimus.  
 
Rėkyvos seniūnijos seniūnas (Šiaulių miesto savivaldybės administracija) Audronius Ribikauskas 
papasakojo, kad jo vadovaujamoje seniūnijoje yra 5200 gyventojų ir 3 seniūnaitijos – gyvenvietės ir 
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dvi sodų seniūnaitijos. Jo nuomone, gerai, kad šios seniūnaitijos yra su savo skirtingomis 
problemomis.  
Seniūno manymu, iki 3000 gyventojų skaičius duoda žinomumą seniūnaičiui ir galimybes veikti. 
Pasak Audroniaus Ribikausko, kada seniūnaitis atstovauja tokiai apibrėžtai grupei, tada ir tas darbas 
vyksta, susikalbėjimas vyksta ir atstovavimas vyksta.  
„Per savivaldos rinkimus gyventojai turėtų rinkti ne tik Tarybą, merą, bet ir seniūnaičius – vienų 
rinkimų metu turėtume visas savivaldoje renkamas pozicijas,“ - savo pasiūlymą išsakė Rėkyvos 
seniūnas.  
 
Šiaulių miesto savivaldybės Aukštabalio seniūnaitijos buvusi seniūnaitė Jolita Dūdienė papasakojo 
štai ką: „Mūsų, Šiaulių, atveju, buvo gautas LR Vyriausybės atstovo reikalavimas, kad būtų 
seniūnaičiai perrinkti, nes seniūnaitijos yra per didelės, viršija 3000 gyventojų. Labai trumpai 
dirbau seniūnaite: buvau išrinkta 2019 metais, tų pačių metų spalio 21 d. prasidėjo mano darbas ir 
nuo 2020 m. liepos 1 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo pripažintas 
nebegaliojančiu mano seniūnaičio pažymėjimas, kurį pasirašęs buvo meras. Tas darbas buvo 
bepradedantis įsibėgėti, džiaugiausi, kad greitai bus mokymai, bet prasidėjo sumaištis dėl tų 3000. 
Matau, kad vicemeras pyksta, bet pasakysiu, kad savivaldybėje buvo neapsižiūrėta, nes tas 
įstatymas dėl 3000 buvo įsigaliojęs jau nuo 2017 m. sausio 1 d. Buvo savivaldybei laiko tam 
pasiruošti. Nenorėčiau būti išrinkta keliais balsais antrajame ture, nes svaresne jaučiausi, kai už 
mane balsavo virš 1200 gyventojų pirmajame ture. Tai didžiulis pasitikėjimas ir visai kitaip 
jautiesi.“  
„Per metus laiko išsirinkome tik 5 seniūnaičius, o sau aktyvius žmones turėjo susirasti 38 
seniūnaitijos, kad šie žmonės vykdytų dar ir seniūno darbą, ne tik seniūnaičio. Tarp tų 5 išrinktų 
seniūnaičių pirmajame ture nė vienas nebuvo išrinktas, - Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos nesėkmes 2020 metais renkant nepagalvotai atleistus seniūnaičius aiškino p. Jolita. - 
Suprantu, Šiauliams nėra lengva rasti 45 trenktai aktyvius žmones, kurie sutiktų dirbti seniūnaičiais. 
Savivaldybė pati sau užsinėrė kilpą ant kaklo – nei pirmyn, nei atgal. Įklimpo ir užbuksavo ratai.“  
Aktyvi visuomenininkė siūlytų visą miestą suskirstyti į seniūnijas, o seniūnaičiai, dirbantys 
visuomeniniais pagrindais, galėtų kreiptis į seniūną, nes tiek gyventojams, tiek seniūnaičiams reikia 
ryšio su savivaldybe, o kad tas ryšys būtų, seniūnijos yra reikalingos.  
Jolita Dūdienė yra už tai, kad būtų tie 3000, tada būtų glaudesnis ryšys tarp seniūnaičio ir 
gyventojų. Jos nuomone, seniūnaitijas gal geriau būtų skirstyti ne pagal gatves, o pagal kvartalus, 
apibrėžiant, tarkim, 1 kvadratinio kilometro teritoriją.  
Aukštabalio seniūnaitijos buvusi seniūnaitė sako, kad žmonės yra apatiški, juos įtraukti į 
visuomenines veiklas yra sudėtinga ir puikiai visi tai žinome, o mažesnėse kaimiškose teritorijose 
žmonės yra aktyvesni nei didmiesčiuose. „Didmiesčiuose žmonės yra labiau užsidarę, užsisklendę, 
savo aktyvumą dažniausiai realizuoja bendraminčių, tų pačių pomėgių siekėjų kolektyvuose, nes 
miestas žmogui gali pasiūlyti daugiau ir įvairesnių laisvalaikio praleidimo formų, todėl jo 
gyvenamoji aplinka ir jos problemos apsiriboja butu ar privataus kiemo teritorija,“ – sako p. Jolita.  
Jolitos Dūdienės nuomone, seniūnaitis gali būti tik seniūno pagalbininkas bendruomeniniais 
(visuomeniniais) klausimais, ji pritartų, kad seniūnaičių rinkimai vyktų kartu su Tarybos rinkimais.  
 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė papasakojo 
apie Vilniuje neblogai „įsibėgėjusį“ seniūnaičių institutą. Tam įtakos turėjo 2019 – 2020 metų 
seniūnaičių rinkimai, kurie vyko ir elektroniniu būdu. Tai rinkimus padarė labiau prieinamus, o 
seniūnaičius žinomesnius. Jeigu ką ši patirtis sudomintų, p. Daiva patikino, jog Vilnius savo 
patirtimi mielai pasidalintų.  
Vilniuje, patarėjos teigimu, opesnis klausimas dėl seniūnaitijų dydžio ir ribų nustatymo. „Dabar 
turime nemažą įvairovę – seniūnaitijose yra nuo 300 iki 6000 gyventojų. Nustatyta 3000 gyventojų 
skaičiaus riba seniūnaitijoje yra keistoka. Vilnius turi 189 seniūnaitijas, išrinkti 157 seniūnaičiai. 
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Jeigu laikytumės Vietos savivaldos įstatyme rekomenduojamo gyventojų skaičiaus, turėtume apie 
200 seniūnaitijų, o tai, kaip sakė vienas Vilniaus seniūnas, net tokios patalpos neturėsiu, kur 
galėčiau visus susodinti. Taip skirstant, vienoje seniūnijoje gali būti iki 24 seniūnaitijų ir 
seniūnaičių, - Vilniaus miesto problemą, susijusią su seniūnaitijų smulkinimu, aiškino Daiva 
Mikulskienė. – Mano nuomone, seniūnaitija pirmiausia yra bendruomenė. Todėl seniūnaitijų 
nustatymo klausimas turėtų būti paliktas pačiai savivaldybei, ji geriau gali įvertinti istoriškai ir 
natūraliai susiklosčiusias bendruomenines ribas, kurios gali būti labai skirtingos. Perskirstant 
seniūnaitijas reikia įdėti daug ir nelengvo darbo tariantis su gyventojais, bendruomenėmis ir pačiais 
seniūnaičiais. Mano siūlymas – nenustatyti ribos, kaip kviečių į hektarą, tą klausimą paliekant 
spręsti pačiai savivaldybei, jos bendruomenei.“  
„Pavyzdžiui, Tarandės bendruomenei, kitaip dabar ir neišeitų, atstovauja du seniūnaičiai, vienai 
didelei stipriai bendruomenei. Ar tai gerai? – retoriškai klausė Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos atstovė. - Gal ir gerai, sunku pasakyti. Tačiau galima numanyti, kad daugiau 
seniūnaičių siūlys spręsti tą pačią problemą“.  
Daiva Mikulskienė taip pat išreiškė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomonę, jog 
tvirtinti gyvenamųjų vietovių suskirstymą į seniūnaitijas reikėtų palikti mero kompetencijai, 
administracijos direktoriaus teikimu, kaip dabar yra numatyta įstatyme.  
 
Asta Švedienė, Šiaulių miesto Šimšės bendruomenės pirmininkė, pasidalino savo istorija ir 
nuomone apie paskutiniuosius liūdnai pagarsėjusius seniūnaičių atleidimus ir naujus rinkimus 
Šiauliuose.  
„Aš esu „Šimšės“ bendruomenės pirmininkė ir ne per seniausiai išrinkta seniūnaitė Šiauliuose, ta 
paskutinioji, šeštoji. Širdis virė, kai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas 
Bartulis atleido iš seniūnaitės pareigų be jokių paaiškinimų. Aš tiesiog išsigandau. Įsivaizduokite, 
strategiškai sudraskė Šimšės teritoriją, kuri buvo nuo Frenkelio laikų. Paėmė ir nusprendė, kad ten 
yra Talkša. Frenkelis karste nuo tokių dalykų vartosi. Nebuvo jokių diskusijų – ups ir tave iš 
seniūnaičių atleidžia. Galvoju – gerai, dirbkite, statykite savo žmones, - pasakojo p. Asta. - Praėjus 
metams aš matau tragišką situaciją, bet niekada nesigręžioju.“  
„Veiklų daug, darbo tikrai daug. Pirmiausia norisi, kad žmonės palaikytų, o kai matai, kad žmonės 
palaiko, tada ir dirbti lengva. Jeigu tik entuziazmas išliks – eisim ir darysim. Nesvarbu, kad nusivili, 
bet apsisuki kaip malūnėlis ant vienos kojos ir vėl keliauji, kad ir neatlygintinai, bet turi eiti“, - 
optimistine nuotaika savo trumpą istoriją užbaigė Šimšės bendruomenės pirmininkė Asta Švedienė.  
 
Irena Papečkienė, Šeškinės seniūnijos Paberžės seniūnaitijos seniūnaitė, pasidžiaugė teigiama 
vilniečių patirtimi: „Aš noriu pasidalinti teigiama patirtimi. Kada p. Daiva kalbėjo, tai apie save ji 
nieko taip ir nepasakė. Kada Vilniuje seniūnaičiams pradėjo vadovauti p. Daiva, labai suaktyvėjo ir 
seniūnaičių darbas, ir jų mokymai, kurie vyksta kiekvieną mėnesį įvairiomis temomis. Dabartinėmis 
sąlygomis per mėnesį kartais net po 2 kartus susirenkame ir nuotoliniu būdu aptariame įvairius 
klausimus, įvairiomis temomis. Daiva Mikulskienė yra labai pareiginga, labai su visais seniūnaičiais 
bendraujanti, seniūnaičiams skirianti didelę savo darbo dalį, rūpinasi seniūnaičių kompetencija, jų 
profesionalumu.“  
Anot Paberžės seniūnaitijos seniūnaitės, p. Daiva sugeba sujungti seniūnaičius bendriems darbams, 
jos iniciatyva seniūnaičiai turi galimybę bendrauti tiesiogiai su savivaldybės darbuotojais, 
atsakingais už įvairias darbo sritis, užduoti jiems klausimus, ieškoti bendrų sprendimų, ji - tarsi 
tarpininkas tarp savivaldybės administracijos ir seniūnaičių.  
„Siūlau ir kitiems miestams ta patirtimi pasidalinti“, - savo šiltą atsiliepimą apie Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos vyriausiosios patarėjos Daivos Mikulskienės darbą baigė Šeškinės 
seniūnijos Paberžės seniūnaitijos seniūnaitė Irena Papečkienė.  
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„Kas gi yra tas seniūnaitis? – retoriškai klausė Nacionalinės vartotojų konfederacijos (Vilnius) 
atstovas Kornelijus Papšys. - Seniūnaitis yra grupės žmonių atstovas, o seniūnas yra tų žmonių 
valios vykdytojas, turintis galią, kad jam nereikėtų savivaldybės administracijos raštu prašyti spręsti 
problemas kaip išmaldos. Seniūnijos, seniūnai negauna finansavimo, nieko neturi. Seniūnas prašo, 
kad bendruomenės paremtų renginį, ką nors nupirktų, kad ir popieriaus. Ir tokių atvejų būna.“  
Justiniškių bendruomenės narys priminė, kad pagal Vietos savivaldos chartiją valdžia turi būti kuo 
arčiau žmonių, bet realiai ji laikosi toliau nuo žmonių - Birštonas, turėdamas 4 ar 5 tūkstančius 
gyventojų, seniūniją įsteigė, o Klaipėdai seniūnijų nereikia.  
„Vienintelis dalykas man iki šios dienos neaiškus – tai mūsų savivaldos sistema, - apgailestavo p. 
Kornelijus. - Savivalda yra demokratijos pagrindas. Deja, deja ... Jau beveik 25 metus mes 
kartojame tą patį, aš pasakyčiau senų išminčių posakiu – galima tūkstantį kartų ištarti chalva, bet 
burnoje nuo to saldžiau netaps.“  
Kornelijus Papšys priminė, jog kažkada vienas iš žymių JAV respublikonų Tomas Džefersonas yra 
pasakęs – kai valdžia bijo žmonių, tada laisvė, kai žmonės bijo valdžios – tai tironija. Pas mus, p. 
Kornelijaus nuomone, dar ant tiek nėra, bet žmonės jau nusivilia savivaldybėmis.  
 
Šiaulių miesto Gytarių bendruomenės atstovė Vida Adomaitienė pasakė savo kritišką nuomonę apie 
Gytarių mikrorajoną, jo bendruomenę liečiančios informacijos trūkumą ir seniūnaičių rinkimo 
tvarką.  
„Visos problemos, atrodo, yra žinomos, bet informacija apie jas dar lieka didžiuliu klausimu. Kas 
tuo ir kada pasirūpins ir ką dėl to galėtume padaryti? – klausė Vida Adomaitienė. - Aš esu ne 
pirmininkė, ne seniūnaitė, aš esu eilinė šiaulietė ir aš noriu žinoti, kaip aš galėsiu aktualią 
bendruomenei informaciją skleisti savo Gytariuose. Man reikia iš savivaldybės laiku pateikiamos 
informacijos, kurią aš galėčiau pateikti, skleisti Gytarių gyventojams, nes, manau, galiu tai daryti 
nepretenduodama į seniūnaičio pareigybę.“  
„Seniūnaičio pareigybė mane atbaido, skaudina – eina nepažįstamas žmogus, renka parašus ir prašo 
– balsuokite už mane, aš noriu būti seniūnaičiu. Ne taip turėtų būti rinkimai organizuojami. 
Siūlomos kandidatūros turėtų būti viešinamos“, - savo nusivylimą seniūnaičių siūlymo ir balsavimo 
už juos tvarka išsakė asociacijos „Gytarių bendruomenė“ narė, padėkojusi visiems už tai, kad 
renginyje buvo pateikta labai aktuali informacija.  
 
Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas, patikino - jeigu bendruomeninės 
organizacijos imtųsi iniciatyvos seniūnijas sukurti, tai jos tas seniūnijas ir sukurtų, tik niekas nenori 
imtis tokios savanorystės.  
„Viskas su seniūnaičiais bus gerai, viskas yra gerame kelyje, - renginio dalyvius patikino 
savivaldybės atstovas. - Jeigu yra klausimų, nėra stagnacijos, o jeigu nėra stagnacijos, vyksta 
evoliucija.“  
Egidijus Elijošius padėkojo renginio organizatoriams, visiems, kurie apsilankė virtualioje Šiaulių 
erdvėje, pakvietė atvykti į Šiaulius, kai viskas sužaliuos, pagražės, pamatyti kaip Šiauliai tvarkosi, 
pažadėjo, kad kai kas bus ir netikėto.  
 
„Problematika yra tikrai aiški. Visi mes norime patys matyti, kiek mums reikia, ko mums reikia, ir 
nenorime, kad mums būtų kažkas nuleidžiama įstatymo keliu. Ačiū už nuostabią diskusiją jos 
rengėjams, ačiū svečiams – jūsų mintys buvo tiesiog nuostabios. Daug ką išgirdau, ką bus galima 
pritaikyti savo darbe dirbant su seniūnaičiais, - geros nuotaikos baigiantis renginiui neslėpė Šiaulių 
miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė, Jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Vietienė. - 
Tikiuosi, kad dar turėsime ne vieną tokį gražų susitikimą. Ačiū p. Daivai iš Vilniaus, nes jos mintys 
puikios, nebe pirmą kartą žaviuosi jos pasisakymais, gilia patirtimi šioje srityje. Geros dienos 
visiems ir lauksime išvadų, ką teiksime.“  
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Fabijoniškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos tarybos pirmininkas Emilis Masiulis kalbėjo: 
„Tai, ką šiauliečiai iš savo patirties parengė ir kelia, aktualu visai Lietuvai. Mūsų, seniūnaičių, 
veiklos legitimumas yra abejotinas. Tai pagrindinė problema, kuri neleidžia seniūnaičiams turėti 
realios įtakos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Savivaldybių asociacija, 
Seniūnų asociacija apie tai rimtai negalvoja arba tik proginiais atvejais apie tai pakalba. Jeigu 
įsteigėme seniūnaičio pareigybes, numatėme jų funkcijas, tai neturi būti tik deklaratyvūs dalykai, 
apie ką kalbėjo ir mokslininkas profesorius Saulius Nefas.“  
„Tu žinai, kad negali padėti žmonėms, nes tau nesuteikti įrankiai, tai kaip tada dirbti? – retoriškai 
klausė ir atsakymo į šį klausimą kartu su diskusijos dalyviais ieškojo p. Emilis. - Man norisi, kad 
šitas pokalbis, kuris prasidėjo šiauliečių dėka, būtų pratęstas tokiame formate ir tas formatas turėtų 
žymiai stipresnį pajėgumą. Turi dalyvauti Seimo nariai, turi dalyvauti, rimtai dalyvauti merai, turi 
dalyvauti ir tos organizacijos, kurias visuomeniškai įsteigėme – ir Seniūnų asociacija, ir 
Savivaldybių asociacija, nes kitaip mes negrįšime prie to, apie ką kalbėjo profesorius Ramūnas 
Navickas, apie ką užsiminė Marija Bindokaitė.“  
„Šiauliečiai uždegė gražų fakelą ir norėtųsi, kad jis degtų, o kad jis degtų, reikia palaikymo. Man 
atrodo, kad šitą dalyką galėsime įgyvendinti. Tai būtų mano toks trumpas, ramus aptariamos 
situacijos matymas“, - tokia buvo vilniečio Emilio Masiulio apibendrinanti nuomonė.  
 
 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos  
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija 
 


