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DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO 

 
 
 Atsižvelgdami į Jūsų prašymą, teikiame nuomonę dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 
straipsnio 1 dalies nuostatos dėl miestų seniūnaitijų gyventojų skaičiau nustatymo. 

Įstatymas numato, jog „sudarant seniūnaitijas miestuose iš vienos ar kelių bendras ribas 
turinčių kompaktiškai užstatytų teritorijų, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 
gyventojų/ha, gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne 
didesnis kaip 3000 gyventojų“, t. y įstatymas imperatyviai neįtvirtina reikalavimo nustatyti 
seniūnaitijų ribas taip, kad jų gyventojų skaičius neviršytų 3000. Nors ši įstatymo nuostata suteikia 
savivaldybėms teisę spręsti dėl seniūnaitijos gyventojų skaičiaus, manome, jog ji yra perteklinė.  

Pasisakytume už Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies tikslinimą, atsisakant 
seniūnijų gyventojų skaičiaus nustatymo ir siūlytume tokią redakciją:  

„ 33 straipsnis. Seniūnaitijų sudarymas ir seniūnaičio statusas 
1. Iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (vienos ar kelių bendras ribas turinčių gyvenamųjų 

vietovių, vienos ar kelių bendras ribas turinčių gyvenamosios vietovės dalių) yra sudaromos 
seniūnaitijos. Sudarant seniūnaitijas, seniūnaitijos gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir 
poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne didesnis kaip 500 gyventojų. Sudarant seniūnaitijas 
miestuose iš vienos ar kelių bendras ribas turinčių kompaktiškai užstatytų teritorijų, kuriose 
gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 gyventojų / ha, gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir 
poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų. Seniūnaitijos sudaromos 
nepriklausomai nuo to, ar steigiamos seniūnijos, ar nesteigiamos. Gyvenamųjų vietovių ar jų dalių 
suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (seniūnaitijų sudarymo projektą) tvirtina meras 
savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.“ 

Nuomonę šiuo klausimu išsakė didžiųjų miestų savivaldybės. Teikiame jų atsakymus: 
Kauno miesto savivaldybė: „Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 

pavedimu seniūnai susipažino su Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės 
iniciatyvos“ pasiūlymu dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatų bei Lietuvos 
Savivaldybių asociacijos prašymu teikiame nuomonę dėl Straipsnio reglamentavimo bei papildomą 
informaciją. 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2011-10-20 sprendimu Nr. T-596 „Dėl Kauno miesto 
seniūnaitijų sudarymo“ Kauno mieste sudarė 60 seniūnaitijų. Seniūnaitijų ribos susiklostė per tam 
tikrą seniūnaičių rinkimų praktiką Kauno miesto savivaldybėje, gyventojai prie jų priprato, yra 
susiformavusios bendruomenės, nusistovėję socialiniai ryšiai, bendro tikslo, materialinių ir kultūrinių 
vertybių siekimas. 

Įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos 
įstatymas) 33 straipsnio „Seniūnaitijų sudarymas ir seniūnaičio statusas“ redakcijai, 33 straipsnio 1 
dalyje nurodoma, kad seniūnaitijų gyventojų skaičius tankiai apgyvendintuose miestuose turėtų būti 
ne didesnis kaip 3 000 gyventojų. Ši įstatymo nuostata nėra imperatyvi. Tankiai apgyvendintose 
miestų teritorijose gyventojai nėra itin aktyvūs, dažnai daugiabučiuose namuose net kaimynai 



nepažįsta vienas kito. Jei būtų sudaromos seniūnaitijos, turinčios iki 3000 gyventojų, Kaune būtų apie 
120 seniūnaitijų ir tai reikštų, kad reikėtų rinkti tokį patį skaičių seniūnaičių. Kauno miesto 
savivaldybėje paskutiniai (viso 4-ieji) seniūnaičių rinkimai vyko 2019 m. rugsėjo mėn., jų metu 
balsavo mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijų gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaičius, keturiose 
seniūnaitijose nebuvo registruotas nei vienas kandidatas. Pakartotiniai seniūnaičių rinkimai vyko 
2019 m. spalio 7-11 d. 58-iose iš 60 seniūnaitijų, dviejose seniūnaitijose nebuvo registruotas nei 
vienas kandidatas.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome tikslinga atsisakyti gyventojų skaičiaus nustatymo 
seniūnaitijoje arba palikti esamą reglamentavimą „paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 
gyventojų“, kuris leistų ir ateityje Kauno miesto savivaldybėje nedidinti seniūnaitijų skaičiaus.“ 

Klaipėdos miesto savivaldybė: „Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybėje 
seniūnaitijos yra sudarytos pagal Vietos savivaldos įstatymą atsižvelgiant į įstatymo nuostatą, kad 
gyventojų skaičius „paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų“.  Šiuo klausimu, dėl galimo 
seniūnaitijose gyventojų skaičiaus, telefonu buvo konsultuotasi su Vidaus reikalų ministerijos 
specialistais, konsultacijos metu buvo paaiškinta, kad gyventojų skaičiaus ribojimai nėra griežtai 
apibrėžti, todėl yra sudarytos kelios seniūnaitijos, kuriose gyventojų skaičius viršija 3000 gyventojų 
skaičių.“ 

Panevėžio miesto savivaldybė: „Mūsų nuomone Vietos savivaldos įstatymo 33 str. 1 d. 
nuostatą reikėtų keisti, nes  gyventojų skaičius neturėtų būti pagrindinis kriterijus nustatant 
seniūnaitijų ribas. Panevėžyje yra 10 seniūnaitijų, tokiam nedideliam ir kompaktiškam miestui tai yra 
daugiau nei optimalus skaičius. Akivaizdu, kad tankiau apgyvendintose Panevėžio miesto 
(miegamųjų rajonų: Klaipėdos, Kniaudiškių.) seniūnaitijose gyventojų skaičius tikrai viršija 3000, 
tačiau žiūrint į miesto teritorijos dydį, didinti seniūnaitijų skaičių būtų netikslinga. Būtų puiku, jei ši 
teisė būtų perduota savivaldai, ir savivaldybė pati galėtų spręsti seniūnaitijų teritorinį išskirstymą.“ 

Vilniaus miesto savivaldybė: „Šiuo metu Vilniuje yra išrinkti 157 seniūnaičiai (iš 189). 
Seniūnaitijų dydžiai yra nuo 200 iki 6 tūkst. gyventojų. Laikantis rekomendacinės 3 tūkst. gyventojų 
ribos, Vilniuje būtų maždaug 220 seniūnaitijų ir seniūnaičių. Didžiausiose seniūnijose būtų po 19-24 
seniūnaičiai. Numatome, kad tas pačias ir/ar vienodas problemas spręsti siūlys gerokai didesnis 
skaičius seniūnaičių. Vilniaus miesto savivaldybės pasirinktas seniūnaitijų sudarymo modelis, 
didesnis nei 3 tūkst. gyventojų, sudarė galimybę seniūnaitijas sudaryti labiau natūraliai 
susiformavusiomis esamų bendruomenių ribomis, per daug neskaidant į smulkesnius vienetus. Tačiau 
dažnu atveju seniūnaitijos – dirbtinai sudalintos teritorijos, o seniūnaitis keliasdešimt asmenų 
atstovas.  

Manome, kad orientacinį gyventojų skaičių pagal gyvenamosios vietovės tipą turi nustatyti 
pačios savivaldybės įvertindamos teritorinius ypatumus ir susiformavusias vietos bendruomenes.  
Gyventojų tankumą, kaip kriterijų, sudėtinga taikyti, nes jis skiriasi ir toje pačioje gyvenamojoje 
vietovėje.“ 
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