APIE SENIŪNAITIJAS, JŲ PAVADINIMUS IR KAI KURIUOS RAŠYBOS
DALYKUS
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.
113-4290) 33 straipsnio 1 d. nustato, kad iš seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad
seniūnaitijų gyventojai renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius, o 5
dalis nurodo, kad jie renkami 2 metams. Pagal įstatymą gyvenamųjų vietovių ar jų dalių
suskirstymas (sugrupavimas) į seniūnaitijas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.
Seniūnaitijų sudarymo projektą paprastai rengia seniūnas arba savivaldybės administracija, jos
direktoriaus teikimu tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybių rengiami projektai derinami su
savivaldybių kalbos tvarkytojais.
Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo iškilusius klausimus 2011 m. pabaigoje
išanalizavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie LR Seimo ir 2012 m. vasario 2 d. priėmė
protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir
rašymo“.
Nutarime atkreiptas dėmesys į tai, kad seniūnaitijų pavadinimai nėra tikrieji
vietovardžiai. Jie yra daugiau aprašomojo pobūdžio konstrukcijos, todėl visų sudaromųjų žodžių
didžiąją raide rašyti nereikia (išskyrus tuos atvejus, kai į pavadinimą įeina iš kelių žodžių sudarytas
gatvėvardis, pvz., Gerosios Vilties g. seniūnaitija) – didžiąja raide rašomas tik pirmasis pavadinimo
žodis, pvz.: Šančių ąžuolyno seniūnaitija.
Kita vertus, seniūnaitijų pavadinimai yra priskiriami prie apskričių, savivaldybių,
seniūnijų pavadinimų. Tiek šių, tiek seniūnaitijų įprasčiausias pavadinimų sudarymo būdas – pagal
centrinės gyvenamosios vietovės pavadinimą, pvz., Dubingių seniūnijoje: Dubingių seniūnaitija,
Bijutiškio seniūnaitija, Miežonių seniūnaitija; miestuose – pagal miesto dalies pavadinimą, pvz.,
Senamiesčio seniūnaitija Kėdainių miesto seniūnijoje.
Nei gyvenamųjų vietovių, nei miestų seniūnaitijų pavadinimai nesudaromi pagal
įmonių, įstaigų ar organizacijų simbolinių pavadinimų darybos modelį. Seniūnaitijų pavadinimų
rašymui nevartojamos ir kabutės.
Norminiame dokumente aiškiai apibrėžta, kad, nurodant seniūnaitijos teritorinę
priklausomybę, pavadinimai išdėstomi taip: Joniškio rajono savivaldybės Žagarės seniūnijos
Daukšių seniūnaitija, Klaipėdos miesto Danės g. seniūnaitija.
Nomenklatūrinis žodis seniūnaitija gali būti trumpinamas – snn.
Atkreiptas dėmesys ir į tai, jog žodis seniūnaitija nevartojamas seniūnaičio pareigų
pavadinime, pvz., Bernotų seniūnaitis (ne Bernotų seniūnaitijos seniūnaitis), plg. Naujininkų
seniūnas (ne Naujininkų seniūnijos seniūnas).
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijos seniūnaitijų klausimu pravers
sudarant, koreguojant ir rašant seniūnaitijų pavadinimus ir seniūnaičių pareigas.
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