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Dėl  Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio seniūnijos seniūno nepaskyrimo 

 

Antakalnio seniūnija jau ilgiau kaip metai neturi nuolatinio vadovo. Seniūno pareigas laikinai 

eina kitos Vilniaus miesto seniūnijos seniūnas. Suprantame, kad atliekami neatidėliotini darbai, ta-

čiau turime teisėtą vietos bendruomenės lūkestį - turėti nuolatinį seniūną, kuris visą savo darbo laiką 

galėtų pilnavertiškai skirti vienai seniūnijai, rūpintųsi jos gyventojų poreikių tenkinimu, aplinkos ge-

rinimu ir vykdytų kitas jam Savivaldybės ir Vietos savivaldos įstatymo deleguotas funkcijas.  

 

Atkreipiame dėmesį, kad  organizuojant konkursą Antakalnio seniūno pareigoms užimti ne-

buvo laikomasi imperatyvių įstatymų nuostatų. LR vietos savivaldos įstatymo  31 str. 9-e dalyje nu-

matyta, kad Seniūną – ir savivaldybės administracijos filialo, ir biudžetinės įstaigos vadovą – į pa-

reigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo įstaty-

mu ir Valstybės tarnybos įstatymu. LR valstybės tarnybos įstatymo 14 str. 3 dalyje nustatyta, kad 

Konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki įstaigos vado-

vo kadencijos pabaigos. Konkursas turi būti baigtas ir jo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip likus 

vienam mėnesiui iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, kon-

kursas Antakalnio seniūno pareigoms užimti turėjo būti paskelbtas ne vėliau, kaip 2019 metų birželio 

mėnesį, o konkurso rezultatai paskelbti – ne vėliau kaip 2019 metų lapkričio mėn. Nepaisant aiškios 

faktinės padėties ir aiškių imperatyvių minėtų įstatymų nuostatų, Vilniaus miesto savivaldybė kon-
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kursą paskelbė tik 2020 metų pavasarį, tačiau seniūnas taip ir nebuvo išrinktas. Manome, kad toks 

įstatymų pažeidinėjimas negali būti daugiau toleruojamas. 

Antrą kartą konkursas nebuvo skelbtas, todėl mūsų nuomone, Antakalnio seniūnijai neturint 

nuolatinio vadovo, negali būti užtikrinamos ir tinkamai vykdomos viešosios valdžios prievolės vietos 

bendruomenei. Tokiu būdu pažeidžiamos ne tik Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos įstatymų, bet 

ir LR Konstitucijos 5 str. 3 dalies nuostatos. 

 

Esame pasipiktinę dėl susidariusios netinkamos ir užsitęsusios situacijos, dėl ko Antakalnio 

seniūnijoje vis dažniau pastebime elementaraus aplaidumo, neūkiškumo ir dėmesio aplinkai stokos 

pavyzdžių. Taip nukenčia mūsų seniūnijos gyventojų teisėti lūkesčiai ir interesai, todėl situaciją būti-

na skubiai taisyti.  

 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, prašome užtikrinti įstatymų  laikymąsi ir kuo skubiau or-

ganizuoti konkursą Antakalnio seniūnijos seniūno pareigoms užimti. 

 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Pirmininkė                                                Edita Kavaliauskienė                                                      
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