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KLAIPĖDOS MIESTO SENIŪNAIČIŲ 

SUEIGOS 

PROTOKOLAS 
2013-02-25 

Klaipėda 

 

 

Sueiga vyko: 2013-02-25, pirmadienis, laikas 17:30 -19:30 

Sueigos dalyviai: Iš viso seniūnaičių – 42 (seniūnaitijų- 46), dalyvauja 22 seniūnaičiai.  

Dalyvių sąrašas pridedamas. 

Sueigos pirmininkė: Regina Rozenblat 

Sueigos sekretorė:      Aldona Ališauskienė 

Sueigos svečiai: Aldona Marija Gembutienė, Danguolė Urmonienė, Artūras Pastauskas, Jolanta 

Norkienė 

 

Dienotvarkė: 

1. Dėl sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimo 

2. Dėl sueigos darbotvarkės tvirtinimo 

3. Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų projekto tvirtinimo 

4.Dėl Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos, seniūnaičių tarybos pirmininko, 10 tarybos narių  

   ir sekretoriaus rinkimų 

5. Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012.07.26d prendimo T-2.196.5.2 punkto papildymo 

6. Kiti klausimai 

Susirinkusius seniūnaičius pasveikino  Pamario seniūnaitė Regina Rozenblat. Ji priminė, kad 

pagal nuostatus sueigoje turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė seniūnaičių, o užsiregistravo sueigoje 22 

seniūnaičiai ir, kad turimas balsavimo kvorumas. 

1.SVARSTYTA. 1. Dėl sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimo 

 

SIŪLOMA: Aurimas Mockus pasiūlė ir toliau sueigai vadovauti „Pamario“ seniūnaitijos seniūnaitei 

Reginai Rozenblat. Darius Sadeckas priminė, kad nebereikėtų gaišti šiai procedūrai laiko, kadangi 

seniūnaitė puikiai vedė buvusias sueigas. Sueigos seniūnaičiai balsavo ir vienbalsiai pritarė – 22 balsai. 

Seniūnaičių sueigai pirmininkaus Regina Rozenblat. 

BALSAVO: 

Už – 22 

Prieš – 0  

Susilaikė – 0 

NUTARTA: Vienbalsiai buvo nutarta seniūnaičių sueigos pirmininke išrinkti Reginą Rozenblat.  

 

SIŪLOMA:  
Sueigos pirmininkė pasiūlė išsirinkti sueigos sekretorę. Sueigos dalyvių buvo paklausta, kas norėtų būti 

sueigos sekretoriumi. Sueigos sekretoriumi buvo pasiūlyta seniūnaitė Aldona Ališauskienė. Sueigos 

seniūnaičiai pritarė vienbalsiai– 22 balsai.  

BALSAVO: 

Už – 22 

Prieš – 0  

Susilaikė – 0 

 

NUTARTA: Vienbalsiai nuspręsta sueigos sekretore išrinkti Aldoną Ališauskienę.  

 

2.  SVARSTYTA. Sueigos darbotvarkės tvirtinimas. 
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SIŪLOMA: Sueigos pirmininkė Regina Rozenblat pasiūlė susirinkusiems patvirtinti sueigos darbotvarkę, 

kurios klausimai yra kartojami, kadangi seniūnaičių sueiga yra sušaukta pakartotinai ir 201302 13 dienos 

seniūnaičių sueiga neturėjo kvorumo, todėl sueiga negalėjo balsuoti svarstant darbotvarkės klausimus. 

Sueigoje darbotvarkės klausimai buvo svarstomi, analizuojami ir buvo nutarta sušaukti pakartotiną 

seniūnaičių sueigą šiems klausimams pasitvirtinti 2013.02.25 dieną. 

Dienotvarkė: 

1. Dėl sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimo 

2. Dėl sueigos darbotvarkės tvirtinimo 

3. Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų projekto tvirtinimo 

4. Dėl Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos, seniūnaičių tarybos pirmininko, sekretoriaus ir 10 

seniūnaičių tarybos narių rinkimas 

5. Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012.07.26 d sprendimo T-2.196.5.2 punkto papildymo 

6. Kiti klausimai 

 

SVARSTYTA:. 

Buvo pasiūlyta patvirtinti pateiktą dienotvarkę. 

 

BASLAVO: 

Už – 22 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

 

NUTARTA: Patvirtinti pateiktą seniūnaičių sueigos dienotvarkę. 

 

3. SVARSYTA. Dėl Klaipėdos miesto seniūnaičių nuostatų projekto tvirtinimo. 
 

Susirinkimo pirmininkė Regina Rozenblat informavo, kad 2013.02.13 dienos seniūnaičių sueigoje 

seniūnaičių sueigos nuostatai buvo išanalizuoti sueigoje, išdiskutuota ir pateikti pasiūlymai. Pateiktą 

galutinį projektą pirmininkė pasiūlė įgarsinti, akcentuodama, kad šis teikiamas nuostatų projektas yra labai 

svarbus ir pagarsinus buvo pakviesta balsuoti. 

Diskusijos: Saulius Liekis siūlo atsižvelgti į pateiktas pastabas. Aurimas Mockus klausia seniūnaičių 

sueigos ar turi seniūnaičiai kitų nuomonių. Saulius Liekis priminė, kad pirmoje sueigoje buvo nutarta, kad 

reikalinga sueigos taryba, bet gilinantis suprato, kad taryba, jo nuomone nėra reikalinga. O užtektų sueigos 

pastovaus pirmininko ir sekretoriaus ir pridūrė, kad žinoma reikėtų aptarti ir jų veiklą, nes yra daug 

neaiškumų. 

Regina Rozenblat- paminėjo, kad dėl nuogastavimų Saulius Liekis yra teisus, kadangi vietos 

savivaldos įstatyme naujojoje redakcijoje, kuri įsigalėjo 2013.01.01 yra tik papildyta, jog gali būti  

seniūnaitijos be seniūnijų. Seniūnaičių funkcijos, teisės ir pareigos turėtų būti peržiūrėtos ir keičiamos, 

kadangi įstatyme nėra aptarta kokios seniūnaičių funkcijos, kai nėra numatytos seniūnijos. Šis klausimas 

šiuo metu yra svarbus ir todėl, kad nemaža dalis klaipėdiečių net nežino, kad Klaipėda turi seniūnaičius. 

Ta informacija, kuri pateikiama labai rafinuotai elektroniniame savivaldybės tinklapyje  visai nėra 

pasiekiama vyresnio am-iaus žmonėms. Taip pat būtų gerai sužinoti ir pasidalinti patiritimi prie apvaliojo 

stalo ir sužinoti kaip tvarkosi Panevėžio, Kauno miestų seniūnaičiai, nes Kaunas turi net 60 seniūnaitijų ir 

jų patirtis parodė, kad reikia dar smulkiau smulkinti seniūnaitijas, nes mažesnėse bendruomenėse daugiau 

galima įžvelgti piknaudžiavimų ir taip yra sutaupyta savivaldybės biudžeto pinigų, kurie buvo palikti 

seniūnijose bendruomenių interesams tenkinti. Taigi, jeigu vietos savivaldos įstatymas nedraudžia ir 

nenumato, reiįkia įstatymas nedraudžia veikti įstatymo ribose. Tai įrodo ir Riomerio universiteto atliktas 

tyrimas ir pateiktos rekomendacijos įstatymo tobulinimui ir patikslinimui, kuris buvo persiųstas visiems 

seniūnaičiams susipažinti. Todėl manau turime teikti Klaipėdos savivaldybės tarybai visą dokumentų 

paketą kartu su išrinkta seniūnaičių taryba ir struktūra. 

 

SIŪLOMA: Darius Sadeckas- siūlo balsuoti dėl teikiamų nuostatų projekto priėmimo. 
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BALSAVO:  

Už – 20 

Prieš – 1 

Susilaikė – 1 

 

 

NUTARTA: Klaipėdos seniūnaičių nuostatų projektas priimtas ir patvirtintas. 

 

SVARSTYTA: 4. Dėl Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos, seniūnaičių tarybos pirmininko, 10 

tarybos narių  

Regina Rozenblat- teikia darbotvarkės klausimą dėl seniūnaičių tarybos, tarybos pirmininko ir tarybos 

sekretoriaus rinkimų.  

Saulius Liekis- klausė, kaip elgsimės, jeigu teisininkai seniūnaičių tarybos nepatviritins? 

Aurimas Mockus-  pasakė, kad pirma reikia teikti savo siūlymus. 

Saulius Liekis- klausė ar reikia teikti ir seniūnaičių tarybos sudėtį su pavardėmis. 

Reginą Rozenblat- LR vietos savivaldos įstatymo naujojoje redakcijoje yra pateiktos seniūnaičių teisės ir 

pareigos, bet nėra numatytos jų funkcijos, kai nėra numatytos seniūnijos. Manau, kokį mes sukursime 

modulį, toks ir turėtų būti svarstomas LR seime, jau tikslinant naująją redakciją. 

Remigijus Šimkus- klausė kas numatė pareigas? 

Reginą Rozenblat- LR vietos savivaldos įstatymo naujojoje redakcijoje yra numatytos pareigos, tik 

neišskiriant ir komentuojant jų pareigas veikiant be seniūnijų. Klaipėdoje yra seniūnaitijų, kuriose pagal 

VRK duomenis yra 3000-4000 ir daugiau seniūnaitijos gyventojų (rinkėjų). Tai kaip galima kokybiškai ir 

efektyviai atstovauti, bendrauti su seniūnaitijos gyventojais, bendruomenės nariais ir atstovauti jų 

interesus. 

Remigijus Šimkus- klausė, o ką gali seniūnaitis? Jam skambino ių kriminalinės policijos ir domėjosi apie 

seniūnaitijos pilietį. Aš atsisakiau suteikti informaciją remdamaisi asmens duomenų apsaugos įstatymu. 

Viktoras Kavolis- Atsakė, kad bus seniūnaičių taryba, kuri domėsis įstatymais, bet veiks visų seniūnaičių 

vardu, be to seniūnaičių taryba galės veikti jau nesant seniūnaičių sueigos kvorumui. 

Kęstutis Rudys-teigė, kad aišku, kad galime daryti seniūnaičių sueigas, bet reikia daryti žingsnius į 

priekį- rinkti tarybą, o toliau ir pamatysime. 

Viktoras Kavolis- pasakė, kad tada ir nuspręsime dėl tarybos konkrečių fukcijų ir įgaliojimų. 

 

SIŪLOMA: 
Reginą Rozenblat- paprašė siūlyti kandidatus į seniūnaičių tarybos pirmininkus ir seniūnaičių 

tarybą. 

Aurimas Mockus- pasiūlė Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos pirmininku Reginą Rozenblat. Ruslan 

Schneiderat taip pat pasiūlė seniūnaičių tarybos pirmininku seniūnaitę Reginą Rozenblat. Pasiūlymui 

pritarė Lina Šukytė ir Kęstutis Rudys. 

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Už – 22 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

Į Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybą seniūnaičiai pasiūlė: Vaidą Vasiliauskaitę, Karolį Stankų, Darių 

Sadecką, Liną Šukytę, Daivą Kaminskienę, Ruslaną Schneiderat, Harold Kovs, Viktorą Kavolį ir Saulių 

Liekį. Saulius Liekis savo kandidatūrą atsiėmė. 

Viktoras Kavolis- pasiūlė seniūnaičių tarybą rinkti iš 9 narių ir pirmininko. 

Reginą Rozenblat- pasiūlė išsirinkti pirmiausia tarybos sekretorių, kuris sistemins ir tvarkys seniūnaičių 

sueigos ir seniūnaičių tarybos dokumentus. 

Daiva Kaminskienė- pasiūlė seniūnaičių tarybos sekretore Aldoną Ališauskienę.  

Remigijus Šimkus- pastebėjo, kad jeigu žmogus nenori eiti pareigų, tai tada vieta lieka laisva. 
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Reginą Rozenblat- pasiūlė balsuoti už kiekvieną kandidatą atskirai už: 

Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos sekretorę Aldoną Ališauskienę. 

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Karolį Stankų.  

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Darių Sadecką.  

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Liną Šukytę.  

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Daivą Kaminskienę.  

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Ruslaną Schneiderat 

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Harold Kovs 

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Viktorą Kavolį 

BALSAVO: pritarta vienbalsiai. 

Reginą Rozenblat- siūlo balsuoti už Saulių Liekį 

BALSAVO: 22 seniūnaičiai už – 4, prieš – 12, susilaikė – 6. 

 

 

NUTARTA: Išrinkta ir patvirtinta Klaipėdos miesto seniūnaičių taryba iš 10 narių: 

 

1. Regina Rozenblat - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos pirmininkė 

2. Aldona Ališauskienė - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos sekretorė 

3. Karolis Stankus - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narys 

4. Darius Sadeckas - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narys 

5. Lina Šukytė - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narė 

6. Daiva Kaminskienė - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narė 

7. Ruslan Schneiderat - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narys 

8. Vaida Vasiliauskaitė - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narė 

9. Harold Kovs - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narys 

10. Viktoras Kavolis - Klaipėdos miesto seniūnaičių tarybos narys 

 

Regina Rozenblat - taip pat priminė, kad kartu su seniūnaičių nuostatais yra teikiamas ir Kreikimasis 

_projektas. Kadangi didesnis dėmesys buvo teikiamas sueigos nuostatmas, tai buvo pasiūlyta kreipimasi 

garsiai perskaityti, kad galima būtų iš karto koreguoti patikslinimus ir nebeatidėti kitai sueigai. 

Saulius Liekis- komentavo, kad nebuvo viešo svarstymo. 
Regina Rozenblat – atsakė, kad Kreipimasis buvo paviešintas elektoniniame puslapyje ir susipažinti, 

teikti pasiūlymus turėjo galimybę visi seniūnaičiai,  

Viktoras Kavolis – siūlo Kreipimasi įgarsinti ir balsuoti.  

Regina Rozenblat – pateiktas iur įgarsintas Kreoipimasis_projektas, skaitoma. 

Saulius Liekis- mano, kad reikia diskutuoti.  

Aurimas Mockus – pasiūlė Kreipimasi perskaityri pilnai, o po to diskutuoti.  

Viktoras Kavolis – sako, kad seniūnaičiai tik prašo, bet ne siūlo, gal tik reikėtų konkrečiau formuluoti. 

Regina Rozenblat – pasiūlė Kreipimasi palikti redaguoti seniūnaičių tarybai, kuri ir pateiks galutinį 

Kreipimosi variantą ir paklausė kas norėtų pasisakyti konkrečiais punktais. 

Saulius Liekis- nesutinka, kad reikia reikalauti seniūnaičiams išlaidų kompemsavimo. 

Viktoras Kavolis – mano, kad seniūnaičiai ir nereikalauja atlygio už dasrbą, tik prašo numatyti 

kompensavimą už išlaidas. 

Regina Rozenblat – manau, kad savivaldybės administracija turėtų ieškoti seniūnaičiams išlaidų 

kompensavimo galimybių, todėl siūlau priimti sprendimą dėl šio Kreipimosi teikimo savivaldybės merui,  



 5 

adnministracijos direktorei. Be to turime Daivos Kaminskienės (parkavimo ir kiemų apmokestinimo 

paklausimas) Jono Bartkevičiaus (visuomeninio transporto maršrutų patikslinimo) teikiamus pakartotinai 

paklausimus savivaldybės administracijos direktorei pateiksime kartu su seniūnaičių sueigos protokolais. 

BALSAVO: balsavo 22 seniūnaičiai, pritarta vienbalsiai. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai, kurie numatyti teikti savivakldybės administracijos direktorei. 

 

Regina Rozenblat- buvo paklausta ar visi seniūnaičiai susipažino su pateiktais paklausimais, kurie buvo 

anksčiau teikti seniūnaičių, bet nebuvo tinkamai atsakyta ir sureguota Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos. Seniūnaičių ir seniūnaitijų gyventojų netenkino paviršutiniški specialistų atsakymai ir 

Klaipėdos miesto seniūnaičių sueiga prašo administracijos dar kartą peržiūrėti anksčiau teiktus 

paklausimus ir pateikti atsakymą seniūnaičių sueigos tarybos pirmininkui. 

5.1. Daivos Kaminskienės (parkavimo ir kiemų apmokestinimo paklausimas) Dėl  Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2012.07.26 d sprendimo T-2.196.5.2 punkto papildymo 

5.2. Jono Bartkevičiaus dėl visuomeninio transporto maršrutų patikslinimo. 

 

NUTARTA:  teikti Klaipėdos miesto administracijos direktorei seniūnaičių sueigos protokolą kartu su 

pridedamais paklausimais. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA. SVEČIAI. 

  

SVEČIAS. Aldona Marija Gedvilienė- Jungtinių pagyvenusių žmonių taryba kreipėsi į Klaipėdos 

miesto seniūnaičių sueigą prašydama padėti rasti patalpas senjorų veiklai, kadangi įsitikinusi, kad 

seniųnaičiai savo teritorijose daugiau turi informacijos apie patalpas, kurios šiuo metu galėtų būti laisvos 

ir tiktų tarybos veiklai. Organizacija informavo seniūnaičius, kad jie jau turi ir kompiuterį, printerį, bet 

neturi sąlygų pačiai veiklai. Buvo prašymas padėti. 

SVEČIAS. Jolanta Norkienė – pakvietė prisijungti prie akcijos “Darom” ir apsivalyti kartu su 

bendruomenių nariais savo seniūnaitijose kiemus. 

Viktoras Kavolis –sako, kad po “Darom” akcijos lieka šiukšlių maišai neišvežti ir Girulių seniūnaitijoje 

dar guli neišvežti maišai iš buvusios talkos. 

Jolanta Norkienė – atsakė, kad bus sprendžiama. 

Regina Rozenblat – buvo paklausta ar yra numatyta vieta susitikti sugyventojais, ar gybentoji turėtų 

kreiptis į organizarorius-ambasadorius. 

Jolanta Norkienė – atsakė, kad reikia kreiptis į teritorijos kuratorius, kurie gauna ir dauda pirštines, 

šiukšlių maišus, turi informaciją apie šiukįlių išvežimą, šakų smulkinimo darbus. Registruokitės prie 

akcijos “Darom” elektroniniu būdu. 

Viktoras Kavolis – sako, kad įžvelgia grėsmę žmonėms, nes mėtosi narkomanų panaudoti švikštai, nėra 

duodamos žnyplės švirkštų surinkimui. 

Jolanta Norkienė – atsakė, kad darbas prasideda nuo instruktažo, taisyklių, todėl ne viskas gali būti 

renkama ir vaikai be suaugusių akcijoje nedalyvauja. Šiemet įi talka organizuojama ketvirtą kartą. Jolanta 

Norkienė paprašė seniūnaičių prisiimti atsakomybę. 

Viktoras Kavolis – pasiūlė trumpą instruktažą ir instrukcijas paskelbti spaudoje. 

Jolanta Norkienė – pasakė, kad ji yra atsakinga koordinatorė už parko terijotiją akcijos metu, todėl 

kviečiu dirbti kartu, o po to ųokti ir dainuoti taip pat kartu. 

Regina Rozenblat – tikisi, kad visi būsime vieningi ir aktyvūs, o kiemai bus švarūs ir tvarkingi. 

Visiems svečiams ir seniūnaičiams dėkoju. Sueiga baigta.  

 

Seniūnaičių sueigos pirmininkė                     Regina Rozenblat 

 

 

Seniūnaičių sueigos sekretorė                                                        Aldona Ališauskienė 

    


