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Sveiki, 
 
pritariu Jūsų surašytoms "Seniūnaičių nuomonėms", tačiau turiu ir keletą pasiūlymų: 
 
1. Visą miesto teritoriją suskirstyti į seniūnijas. 
 
 Mano požiūriu, pvz. Šiaulių mieste esant dviems seniūnijoms - Rėkyvos ir Medelyno, 
nesuprantama, kodėl nėra Pabalių, Šimšės, Dainų, Centro, Lieporių ir kitų seniūnijų? Ar 
čia kitokie žmonės gyvena, ar jiems kitokie klausimai iškyla? Manau, kad problemos 
yra panašios, gal tik turinčios specifiškumo, atsižvelgiant į teritorinę, gyvenamąją, 
paveldosauginę, bendruomeninę ir kitą aplinką. 
Manau, kad toks miesto padalinimas į dvi seniūnijas ir 38 seniūnaitijas nėra tinkamas, o 
ir matomas rezultatas, kad jau metai laiko rengiami seniūnaičių rinkimai neduoda 
rezultatų, nes gyventojai yra pasyvūs, o atrasti 38 veiklius, išprususius, gebančius 
komunikuoti, išmanančius raštvedybą, išmaniąsias technologijas, turinčius kompiuterinį 
raštingumą,  suprantančius įstatymus, žinančius kaip ir kur juos susirasti ir dirbančius 
savo laisvu nuo darbo metu visuomeniniais pagrindais, vargu ar pasiteisins. 
 
2. Seniūnaitis - seniūno pagalbininkas bendruomeniniais klausimais. 
 
 Seniūnas, gaunantis darbo atlygį, turėtų spręsti problemos, susijusias su žaliosiomis 
vejomis, takais, šaligatviais, gatvėmis, viešuoju transportu, šilumos ūkiu, nuotekomis, 
viešosiomis paslaugomis, sporto, poilsio ir vaikų žaidimo aikštelėmis, parkais, upėmis ir 
kitais vandens telkiniais, sniego valymu, pavojingų situacijų likvidavimu ir panašiais 
ūkiniais klausimais. 
Seniūnaitis - dirbantis visuomeniniais klausimais, turėtų būti renkamas tos visuomenės, 
kurioje jis gyvena. Jis turėtų turėti pasitikėjimą savo bendruomenės ir mažiausiai turėtų 
surinkti 5 proc. gyventojų balsų. Apie pakartotinį rinkimą antrame ture ir vieno ar kelių 
balsų pergalę, negali būti nei kalbos, nes taip sumenkinama seniūnaičio pareigybė. 
Toks žmogus vis tiek nėra gerbiamas toje bendruomenėje, juo nėra pasitikima, 
vadinasi, jis neatlieka jam pavestų funkcijų. 
Seniūnaitis - seniūno padėjėjas, dirbantis visuomeniniais pagrindais, atsiskaitantis 
seniūnui, palaikantis ryšį tarp vietos bendruomenės ir seniūnijos. 
 
3. Seniūno ir seniūnaičio rinkimai. 
 
2020 m. kovo mėnesį Šiaulių miesto Taryba priėmė nutarimą, patvirtinantį seniūnaičių 
rinkimų tvarką. Rinkimų tvarka yra ganėtinai sudėtinga, o rinkėjai pasyvūs, juolab, kad 
tie seniūnaičių rinkimai per vienerius metus vyksta ir du, ir tris kartus (pvz. Lieporių-
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Šventupio buvusioje seniūnaitijoje). Gyventojai, nežinodami visų niuansų, suvokia, kad 
seniūnaičių rinkimai yra niekiniai ir juose nedalyvauja. Šioje situacijoje įžvelgiu 
neatsakingumą savivaldybės darbuotojų, miesto Tarybos abejingumą, nevertinimą 
seniūnaičio pareigybės. Kol toks požiūris sklis iš savivaldybės kabinetų, visuomenė 
nenustos būti pasyvia ir abejinga šiuo klausimu. 
Mano siūlymu, seniūno pareigybė turėtų būti renkama ketverių metų kadencijai ir turėtų 
sutapti su Tarybos išrinkimo periodu, o seniūnaitis, kaip visuomenės atstovas galėtų 
būti perrenkamas tik tuo atveju, kai prarastų tos visuomenės, kurioje buvo išrinktas, 
pasitikėjimą.  
Neišrinkus naujų seniūnaičių, senieji neturėtų būti atleidžiami. Puikiai matome Šiaulių 
miesto savivaldybės administracijos padarytą grubią klaidą -atleidus išrinktus 
seniūnaičius jau šios miesto Tarybos kadencijos periodu, tose seniūnaitijose iki šiol 
neišrenkami nauji seniūnaičiai. Tačiau kiti Lietuvos didmiesčiai taip karštakošiškai, 
neapdairiai ir neapgalvotai nesielgė. Todėl tuose miestuose nesusidarė toks didelis 
seniūnaičių trūkumas. 
 
4. Dėl seniūnaitijų teritorijų paskirstymo. 
 
Pagal šiuo metu galiojantį Vietos savivaldos įstatymą, reglamentuojama, kad 
seniūnaitijose būtų ne didesnis kaip 3000 gyventojų skaičius, kuriose gyventojų tankis 
ne mažesnis kaip 100 gyventojų/ha. Tačiau didmiesčiai turi savų specifiškumų. 
Siūlau laikytis įstatyme numatomo 3000 gyventojų skaičiaus seniūnaitijose, tai 
optimalus skaičius, kad būtų palaikomas kiek galima glaudesnis seniūnaičio ir 
bendruomenės kontaktas, tačiau esant tankiai apgyvendintai miesto teritorijai, reikėtų 
numatyti ir ploto parametrus, pvz.iki 3000 gyventojų, bet ne mažesnė negu 1 
kvadratinio kilometro teritorija, kurioje šis numatytas gyventojų skaičius gali būti 
viršijamas. 
 
Pagarbiai 
Jolita Dūdienė, 
buvusi Šiaulių miesto savivaldybės 
Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitė  

 

 

 

 

 


