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LSSA DIREKTORIUS



Valdybos sprendimu nuo rugsėjo 13 d. asociacijos 
direktore patvirtinta Laima Tučienė, Klaipėdos 
rajono savivaldybės administracijos Agluonėnų 
seniūnijos seniūnė.

Su ja susisiekti galima tel. +370 612 46 265 

arba  el. p. laimatuciene@gmail.com.

seniunai.lt

2021 m. rugsėjo 8 d. LSSA valdybos 
posėdis

mailto:laimatuciene@gmail.com


Rolandas Bružas – Valdybos pirmininkas

Gintautas Tebėra – narys, Alytaus apskritis

Vytautas Slabys – narys,  Šiaulių  apskritis

Virgilijus Gaižauskas – narys, Utenos apskritis

 Loreta Urbutė - l.e.p. Alvydas Mockus - nuo 2022 m narys, Klaipėdos apskritis

Saulius Naumavičius – narys, Marijampolės apskritis

Andrius Viržaitis – narys, Panevėžio apskritis

Roma Vėščiūnienė – narys, Tauragės apskritis

Jolanta Lukšienė – narys, Vilniaus apskritis

Gintaras Domarkas – narys, Telšių apskritis

Artūras Narkevičius – narys, Kauno apskritis

LSSA VALDYBA

https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/gintautas-tebera-merkines
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/vytautas-slabys-bubiu
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/vytautas-slabys-bubiu
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/virgilijus-gaizauskas-sudeikiu
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/loreta-urbute-sendvario
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/loreta-urbute-sendvario
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/saulius-naumavicius-griskabudzio
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/saulius-naumavicius-griskabudzio
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/andrius-virzaitis-velzo
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/andrius-virzaitis-velzo
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/roma-vesciuniene-pajurio
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/roma-vesciuniene-pajurio
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/jolanta-luksiene-sesuoliu
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/gintaras-domarkas-nausodzio
https://www.seniunai.lt/lt-LT/seniunas/arturas-narkevicius-bukoniu


 2020 m. įvyko 4 Valdybos posėdžiai. Vyko diskusijos 
aktualiais savivaldai  klausimais (veiklą pristabdė 
pandemija).

 2021 m. įvyko 4 Valdybos posėdžiai (nuotoliniu būdu).

 2022 m. iki šios dienos įvyko 4 Valdybos posėdžiai. 

VALDYBOS POSĖDŽIAI



SENIŪNŲ SUEIGOS APSKRITYSE
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LSSA  NARIŲ SKAIČIUS
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LSSA NARIŲ SKAIČIUS 
APSKRITYSE (87proc.)

Apskritis Seniūnijų skaičius LSSA nariai Ne nariai

Alytaus 32 30 2

Panevėžio 47 44 3

Marijampolės 43 41 2

Kauno 89 70 19

Klaipėdos 41 41 –

Tauragės 39 39 –

Telšių 36 35 1

Šiaulių 60 60 –

Vilniaus 104 57 47

Utenos 53 53 –

VISO: 544 470 74



 Atstovavimas seniūnams, asociacijos nariams;
 Seniūnijų įvaizdžio formavimas ir gerosios praktikos 

sklaida;
 Projektinė veikla ir kvalifikacijos kėlimas;
 Bendradarbiavimas su partneriais, užsienio šalių 

asociacijomis, kitomis asociacijomis, siekiant pagerinti 
seniūnijų, seniūnų veiklą.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS



LSSA VEIKLOS KRYPTYS 

 Dalyvauti teisės aktų projektų, susijusių su seniūnijų veikla, 
ruošime ir svarstyme;

 Atstovauti asociaciją Seime, Savivaldybių asociacijoje;
 Atstovauti Asociacijos narius įvairiose institucijose;
 Dalyvauti užsienio savivaldos organizuojamuose 

tarptautiniuose renginiuose, partnerių renginiuose;
 Teikti nuolatinę teisinę pagalbą asociacijos nariams.



 Suvienyti Lietuvos seniūnijų seniūnus ir jiems atstovauti savo narių 
bendriesiems interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, 
valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių 
seniūnijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

 Įvairiomis priemonėmis stiprinti seniūnijų, seniūnų įvaizdį;
 Kurti įvairius projektus, dalyvauti juose įvairiomis formomis (partnerio, 

dalyvio teisėmis), siekiant didinti seniūnų kūrybingumą, pasisemti patirties;
 Organizuoti seniūnų kvalifikacijos kėlimą, vykdyti šviečiamąją ir ugdymo 

veiklą lyderystės, mentorystės ir viešosios komunikacijos srityse;
 Užtikrinti nuolatinį vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą 

ir komunikavimą;
 Skatinti viešojo valdymo pokyčius paslaugų teikimo, administravimo ir 

gyventojų aptarnavimo srityse, siekiant kokybės, racionalumo ir 
produktyvumo.

 
ASOCIACIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI



 Asociacijos narių atstovavimas ir jiems aktualių klausimų sprendimas;
 Efektyviai veikiančios seniūnijos modelio įgyvendinimas; 
 Įvairiomis priemonėmis seniūnijų įvaizdžio stiprinimas;
 Dalyvavimas projektinėse veiklose;
 Organizuoti ir remti seniūnų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą;
 Užtikrinti vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASOCIACIJOS 
TIKSLAI



LSSA STIPRIOSIOS PUSĖS

 Apjungia visas Lietuvos apskritis/regionus;
 Efektyviai veikia Asociacijos struktūra, asociacijoje aktyviai 

veikia jungiantys ir turintys aukštą kompetenciją lyderiai;
 Palaikomi geri darbiniai ryšiai su LR Seimu ir Vyriausybe 

bei socialiniais partneriais;
 Nuolat didėjantis socialinių partnerysčių skaičius;
 Vykdo efektyvią teisinę pagalbą ir/ar konsultacijas nariams;
 Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas.



 Trūksta seniūnų narių, atstovų aktyvumo;
 Nepakankamas gerosios patirties dalijimasis tarp kolegų;
 Ribotos galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose, 

tarptautiniuose renginiuose;
 Nėra atgalinio ryšio iš seniūnų, sprendžiant problemas; 
 Nepakankamas darbas su savivaldybių politikais, įgyvendinant vietos 

savivaldos plėtrą, plečiant/didinant seniūnijų savarankiškumą;
 Nėra išvystytos organizacijos narių tarpusavio vidinės komunikacijos 

galimybės;
 Mentorystės trūkumas;
 Seniūnų įsitraukimo į asociacijos veiklą trūkumas.

LSSA SILPNOSIOS PUSĖS



 Strateginio požiūrio gebėjimų stiprinimas

 Mokymai- projektas  azartinių lošimų prevencijai jaunimo tarpe „ Ne(be)lošiu!“

 Valstybės tarnybos įstatymo ypatumai seniūno veikloje

 Komandos motyvavimo galimybės

 Lyderystės gebėjimų ugdymas

 Skirtingų kartų darbuotojai: esminiai skirtumai ir panašumai 

 Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai. Teorija ir praktika

LSSA organizavo ir padengė dalį mokymo išlaidų 94 asociacijos nariams

LSSA NARIŲ MOKYMAI



MOKYMAI KLAIPĖDOJE 
2021 m rugsėjo 6-7 ir 8-9 dienomis



Dėl veiklos planų LSSA ir apskrityse 

LSSA pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas

Dėl LSSA siūlymų Seimui ir Vyriausybei

Dėl seniūnų pagerbimo, apdovanojimų, sveikinimų

Dėl valdybos darbo tvarkos ir dokumentų pateikimo

Dėl bendradarbiavimo su partneriais

Dėl bendradarbiavimo su LSA

Dėl Vietos savivaldos įstatymo tobulinimo

Dėl Valstybės tarnybos įstatymo tobulinimo

Dėl seniūno statuso ir tiesioginių seniūnų rinkimų

Dėl seniūnų, seniūnaičių ir bendruomenių santykių

Dėl SADM siūlymų ir visuomenei naudingos veiklos

Dėl Užimtumo tarnybos

Dėl Galimybių paso

Asociacijos viešinimo klausimai

Dėl pandeminės situacijos bei veiklos jos metu  ir kiti klausimai

LSSA NARIŲ SVARSTYTI KLAUSIMAI



     LSSA kreipėsi į Seimą su pasiūlymais tobulinti LR vietos 

savivaldos įstatymą. Vienas iš asociacijos teiktų siūlymų – 

nustatyti du privalomų seniūnijų funkcijų sąrašus pagal 

seniūnijų tipus.

     LSSA pastaruoju metu teikė daug pasiūlymų Vietos 

savivaldos įstatymo tobulinimo klausimais, suorganizuota ne 

viena konferencija, seminaras ar pasitarimas. 

SENIŪNŲ ASOCIACIJOS SIEKIS – TOBULESNIS 
VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMAS



2020 m. rugpjūčio 13 d. valdybos posėdis Varnių seniūnijoje 



2020 m. rugpjūčio 29 d. sueiga Šačių 
seniūnijoje, Skuodo rajone



LSA IR LSSA PASITARIMAS
SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE

2020 m



.

2020 m. rugsėjo 15d. LSSA Krivulės sueiga 
Kauno r. sav., Domeikavoje 



2020 m. spalio 3 d.  Lietuvos bendruomenių forumas „Trakai 2020“ Trakuose 



2020 m. spalio 9 d. Sūduvos seniūnų 
sueiga



2021 m. birželio 7 d.  Bendradarbiavimo susitarimas su Nacionaline teismų 
administracija  ,,DĖL DUOMENŲ APIE ASMENŲ GYVENAMOSIOS 
VIETOS ADRESUS TEIKIMO“

 
  Susitarimo tikslas - Lietuvos savivaldybių seniūnijų 

bendradarbiavimas su Lietuvos teismais, teikiant teismams 
seniūnijų turimus duomenis ir informaciją apie seniūnijos 
gyventojų tikslius adresus.

Bendradarbiavimo susitarimas



2021 m. gruodžio 3 d. LSSA valdybos 
diskusija vidaus reikalų ministerijoje



2021 - 2022 metais LSSA valdybos posėdžiai vyko 
nuotoliniu būdu



KLAIPĖDOS APSKRITIES 
NUOTOLINĖ SUEIGA



2022 m. balandžio 1 d. Vilniaus 
apskrities Krivių sueiga



2022  m. balandžio 7-8 d. Lietuvos 
kaimo parlamento V sesija 



 

2022 m balandžio 11 d. Plungės rajono 
savivaldybės seniūnų sueiga



2022 m. balandžio 20 d. Tauragės 
apskrities savivaldybių seniūnų atstovų 

sueiga



2022 m. balandžio 22 d. susitikimas su Kėdainių rajono savivaldybės Meru



.

2022 m. balandžio 25 d. LSSA valdybos 
posėdis Griškabūdžio seniūnijoje



 

2022 m. balandžio 27 d. Mažeikių  
rajono savivaldybės seniūnų sueiga



2022 m. gegužės 10 d. Radviliškyje vyko Šiaulių 
apskrities krivių sueiga, kurioje aptarti seniūnams 
aktualūs klausimai, išrinkti delegatai į XI LSSA 
suvažiavimą, pasiūlyti kandidatai į krivius 
savivaldybėse, viceprezidentus Šiaulių apskrityje, LSSA 
prezidentus. Sueigos metu padėkota Aukštelkų 
seniūnijos seniūnei Almai Kubilinskienei už nuoširdų 
darbą seniūnijoje. 

Šiaulių apskrities seniūnų sueiga



2022m. gegužės 13 d. Lietuvos pašto padėka Lietuvos 
savivaldybių seniūnams už vietinių kelių priežiūrą



2022 m. gegužės 11d. Vilniaus 
apskrities seniūnų sueiga



2022 m. gegužės 12 d. Tauragės apskrities 
seniūnų sueiga



2022 m. gegužės 16 d. LSSA valdybos 
posėdis Velžio seniūnijoje, Panevėžio rajone



NAUJI SENIŪNAI LSSA NARIAI



Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 2020-2025 metų veiklos strategijos įgyvendinimas 
galimas tik asociacijos nariams aktyviai dalyvaujant asociacijos veikloje.

 

Būtina stiprinti asociacijos narių vidinę komunikaciją.

  

Periodiškai organizuoti savivaldybių seniūnų vietinės reikšmės susitikimus.

Tęsti bendrystę tarp apskričių seniūnų, organizuoti seniūnų sueigas kartu su savivaldybių 
vadovais.

 

Vienyti skirtingą patirtį turinčius seniūnus, atstovauti jų bendrus interesus, kelti jų kompetencijas, 
gerinti įvaizdį visuomenėje, remtis gerąja Europine patirtimi vietos savivaldoje. 
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais aktyviai dalyvauti teisėkūroje, stiprinti vietos 
savivaldą bei priartinti viešąsias paslaugas gyventojams, bei siekti ,,seniūno pareigybės“ 
pasitikėjimo visuomenėje.

 

 

Stiprinti organizaciją, vienijant visus Lietuvos seniūnijų seniūnus, atstovaujant bendrus jų 
interesus, aktyviai dalyvaujant viešajame gyvenime.

 Kartu su partneriais, visuomeninėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis išlaikyti stiprią vietos 
savivaldą su įgyvendintais subsidiarumo ir valdymo decentralizacijos principais.

IŠVADOS



Gerbiami  seniūnai, 

21 metus dirbame kartu. Nueitas ilgas bendro darbo 
ir aktyvios veiklos kelias. Tik kartu galime spręsti 

aktualius -  ne tik seniūnams, bet ir Lietuvos 
žmonėms klausimus, būti pagrindiniais žemiausios 

savivaldos grandies vedliais.

Dalinkimės ieškojimais ir bendravimu.
Visada prisiminkime mūsų šūkį: 

„Jėga vienybėje“



LSSA VALDYBOS IR DIREKTORĖS VARDU

DĖKOJU UŽ RŪPESČIUS IR DARBUS KARTU

LSSA PREZIDENTAS

ROLANDAS BRUŽAS

2022-06-17
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