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DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 1 DALIES 3-OSIOS 
NUOSTATOS PAKEITIMO

Informuojame,  kad  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  2021-03-15  gavo  Jūsų
prašymą „Dėl   Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-oji nuostatos pakeitimo“, kuriuo
pateikti  Šiaulių  miesto  savivaldybės  nuomonę  apie  problemas,  kurias  sukelia  Vietos  savivaldos
įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-oji  nuostata,  reglamentuojanti  ne didesnį  kaip 3000 gyventojų
skaičių seniūnaitijose, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 gyventojų/ha.

Pažymime, kad seniūnaičių vaidmuo seniūnijose yra reikšmingas, veikdami kartu seniūnai,
vietos  bendruomenės  ir  seniūnaičiai  sprendžia  gyvenamosios  vietos  problemas,  dalyvauja
organizuojant  gyventojų  apklausas,  taip  pat  vertina  pateiktus  bendruomeninių,  nevyriausybinių
organizacijų projektus, sprendžia, kurie parengti projektai, siekiantys gauti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos  finansavimą pagal  priemonę „Stiprinti  bendruomeninę  veiklą  savivaldybėse“,
labiausiai atitinka socialinius tos vietovės bendruomenės narių poreikius.

Šiaulių  miestas  istoriškai  yra  padalintas  į  mikrorajonus  (Gubernija,  Šimšė,  Kalniukas,
Pabaliai, ir pan.), turinčiais aiškias ribas, gyvenimo sąlygas ir jiems būdingą problematiką. Pietinę
Šiaulių  miesto  dalį,  kurią  sudaro  keli  miegamieji  mikrorajonai:  Dainai,  Gytariai,  Lieporiai,
Aukštabalis. Pietinėje miesto teritorijoje gyvena virš 50 tūkst. šiauliečių, teritorija suskirstyta į 19
seniūnaitijų. Kadangi čia vyrauja daugiabučiai namai, 3000 gyventojų skaičiaus riba apima labai
mažą miesto teritoriją, kelių namų kvartalą. Manome, kad Savivaldybės taryba turi nuspręsti, kiek ir
kokio dydžio seniūnaitijų reikėtų įsteigti, nes ji geriausiai žino, ko reikia jos bendruomenei. 

Įstatymu įtvirtinta  prievolė  visoms be išimties  savivaldybėms suskirstyti  savo teritoriją  į
tokias  mažas  teritorijos  atžvilgiu  seniūnaitijas,  neskatina  bendruomeniškumo,  o  gyventojai
nesupranta tikrojo seniūnaičio vaidmens.
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