ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGA
PROTOKOLAS
2022m. vasario 23 d. Nr. SS(18)- 1(10.3)
Ginkūnai
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2022 m. vasario 23 d. 18.00 val. mišriuoju
būdu (dalis dalyviu susirinko gyvai, kita nuotoliniu būdu (daromas sueigos įrašas).
Posėdžio pirmininkė – Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitė (Vienabalsiai
išrinkta, nes K.Gabrielaitis nedalyvavo sueigoje).
Posėdžio sekretorė – Raimonda Dominauskaitė , Ginkūnų seniūnijos vyr. specialistė.
Sueigoje dalyvavo: Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė, Nelda Šutaitė, Šapnagių
seniūnaitijos seniūnaitė; Orintas Beržanskis, Aušros seniūnaitijos seniūnaitis, Kęstutis Polujanskas,
Centro seniūnijos seniūnaitis, Remigijus Mikočionis, Rasos seniūnaitijos seniūnaitis, Vilma Bielskienė,
Žeimių seniūnaitijos seniūnaitė; Zita Urbietienė, Ginkūnų bendruomenės pirmininkė, Algimantas Lacis,
Ginkūnų bendruomenės atstovas.
DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2022 m. patvirtinto biudžeto pristatymo;
2. Einamieji klausimai.
I SVARSTYTA. Dėl 2022 m. patvirtinto biudžeto pristatymo;
Visų pirma seniūnė Vilija Kvasienė trumpai aptarė bendrą Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą 2022
metams. Toliau ji pateikė patvirtintą 2022 m. Ginkūnų seniūnijos biudžetą, kurio dydis yra 45048 Eur.
Pristatydama seniūnė išskyrė pagrindinius pasikeitimus: daugiau lėšų nei 2021 m. bus skiriama gatvių
apšvietimui ir kurui (didelis elektros ir kuro kainų kilimas), technikai, dėl technikos nusidėvėjimo,
atliekų tvarkymui bei kelių priežiūrai. Mažiau lėšų, nei 2021m. bus skiriama kalėdinėms dekoracijoms
(mažiau -1100 Eur nei 2021 m.), nes planuojama panaudoti praėjusių metų dekoracijas;
Buvo pareikštas pasipiktinimas, kad Ginkūnų seniūnijos biudžetas mažesnis nei Šakynos ar kitų
seniūnijų, o ten gyvena mažiau gyventojų. Buvo pasiūlyta, kad reiktų kreiptis į savivaldybę, dėl biudžeto
lėšų papildymo. Seniūnė tam pritarė, tačiau pareikalavo, kad pasiūlymai būtų konkretūs.
BALSAVO: „Už“ - 6 balsai, „prieš“ ir „susilaikiusių“ nėra
NUTARTA. Vienbalsiai nutarta, kad seniūnaičiai pateiks konkrečius pasiūlymus darbams, siekiant gauti
papildomų lėšų.
II SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
1) Buvo prašyta aptarti du klausimus: 1. dėl nukirstų medžių Ginkūnų k. centriniame skvere (parke)
ir 2. dėl žiedinės sankryžos įrengimo darbų (Rasos g., Švedės g. Žeimių g., Aušros g.).
1. Seniūnė Vilija Kvasienė pateikė informaciją, kad du topolius nukirto (leidimo kirsti jiems
nereikia) savininkas sklypų, kurie suformuoti Ginkūnų k. centriniame skvere (parke) nes jie augo ant
suformuoto įvažiavimo į sklypus ir vieną gluosnį, kuris buvo visiškai sutrūnijęs ir seniūnija 2021 metais
buvo gavusi leidimą jį kirsti.
2. Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad žiedinės sankryžos statybų darbams Šiaulių rajono
savivaldybės taryba skyrė apie 2 milijonus eurų ir, kad statyba prasidės š.m. pavasarį. Kelių direkcija
neleido įrengti apylankų, tačiau eismą reguliuos statybiniai šviesoforai.
2) Seniūnė informavo, kad atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių išsakomas pastabas

ir pretenzijas naujų gatvių pavadinimų parinkimo klausimu yra siūloma sudaryti naujos sudėties komisiją,
kuri būtų atsakinga už naujų gatvių pavadinimų parinkimą. Į komisijos sudėtį be savivaldybės
administracijos atstovų yra siūloma įtraukti atitinkamos seniūnijos seniūną ir po vieną seniūnaitį iš
kiekvienos seniūnijos. Iš Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių buvo deleguota Nelda Šutaitė.
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