ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
SENIŪNAIČIŲ IR DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ
NAMŲ ATSTOVŲ SUEIGA
PROTOKOLAS
2021 m. liepos 20 d. Nr. SS(18)- 6 (10.3)
Ginkūnai
Sueiga įvyko 2021 m. liepos 20 d . 17.30 val. nuotoliniu būdu (daromas sueigos įrašas).
Posėdžio pirmininkė –Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitė.
Posėdžio sekretorė – Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė.
Sueigoje dalyvavo: Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė, Kęstutis Palujanskas,
centro seniūnaitijos seniūnaitis;; Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitė; Marius Buba,
Švedės g. 2A daugiabučio namo pirmininkas, Vilius Olberkis, Žeimių g. 8A daugiabučio namo
pirmininkas; Ona Juozaitienė, Saulėtekio g. 2B pirmininkė; Roma Janušonienė, įmonės Mano Būstas
Šiauliai vadovė (atstovavo Žeimių 4, 6, 10a, 10b daugiabučius namus); T.Š., Žeimių 6 namo
gyventojas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl daugiabučių kiemų tvarkymo prioritetinės eilės sudarymo;
I. SVARSTYTA. Dėl daugiabučių kiemų tvarkymo prioritetinės eilės sudarymo;
Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad iki liepos 21 d. reikalinga pateikti Šiaulių
rajono savivaldybei prioritetinę daugiabučių namų kiemų tvarkymo eilę. Ji priminė, kad š. m.
balandžio 30 d. šiuo klausimu jau buvo organizuotas susirinkimas ir aptarti galimi eilės sudarymo
prioritetai . Seniūnė pateikė daugiabučių kiemų esamos būklės foto fiksacijas . Jos nuomone pagal
esamą kiemų situaciją eilės sudaryti tiesiog neįmanoma, nes visų kiemų būklė prasta. Seniūnė siūlė
vadovautis tokiais prioritetais kaip daugiabučio namo gyventojų skaičius (registruoti asmenys),
renovuojamų daugiabučių kiemai. Taip pat ji atkreipė dėmesį, kad yra tokių kiemų, kuriuose iš vis
nėra asfalto. Taip pat jos nuomone svarbus kriterijus yra daugiabučių turimas ir prižiūrimas žemės
plotas, nes yra tokių bendrijų, kurios turi didelį plotą ir gražiai jį tvarko ir yra tokių, kas net aplink
savo duris nesusitvarko. Jos nuomone, visada reikia padėti ir remti tuos žmones, kurie patys įdeda
indėlį į gyvenamosios aplinkos tvarkymą.
Seniūnė priminė, kad buvo priimtas nutarimas daugiabučių namų, kurie yra sudarę
jungtines sutartis ir kuriuose yra iki 10 butų – nesvarstyti.
R. Janušonienė, „Mano būstas Šiauliai“ atstovė pritarė V. Kvasienei ir kalbėjo, kad
pirmumo teisė tvarkyti kiemus visada būdavo renovuojamiems daugiabučiams, nes žmonės investavo
lėšas į savo namo gerbūvį, todėl siūlė pirmiausia tvarkyti renovuojamų daugiabučių namų kiemus,
bei juos tvarkyti kompleksiškai paeiliui.
Seniūnaičiai siūlė ateityje laikytis sudarytos daugiabučių kiemų tvarkymo prioritetinės
eilės. Jie mano, kad žmonėms yra labai svarbu žinoti kada ateis jų eilė ir gal būt planuoti kažkokius
darbus savo kieme savo lėšomis.
Sudaryta sekanti daugiabučių kiemų tvarkymo prioritetinė eilė:
Eilės.
Adresas
Esama danga
Gyventojų
Kitos pastabos
Nr.
skaičius
1.
Žeimių 8a
Žvyras, skalda
108
Didelis kiemas, didelė tvarkingai
prižiūrima teritorija (0,82 ha)
2.
Švedės 2a
Susidėvėjęs
110
Kiemas mažas
asfaltas
(0,65 ha)

3.

Žeimių 4

Susidėvėjęs
asfaltas
Susidėvėjęs
asfaltas

52

Žeimių 8d

Žvyras, skalda

85

Renovuotas namas
(0,34 ha)
Pusiau požeminiai atliekų surinkimo
konteineriai kiemo teritorijoje
(0,36 ha)
(0,43 ha)

4

Žeimių 6

5.
6.

Šiltnamių 2b

Žvyras, skalda

31

(0,38 ha)

7.

Žeimių 10b

Susidėvėjęs
asfaltas

96

8

Žeimių 2a

64

9.

Žeimių 2

17

(0,23)

10.

Saulėtekio 2 b

Susidėvėjęs
asfaltas
Duobėtas
asfaltas
asfaltas

Kiemas mažas, namui priskirtoje
teritorijoje pačių gyventojų atskirai
įrengta automobilių stovėjimo aikštelė
, todėl neaišku kurią dalį reiktų
asfaltuoti
(0,63 ha)
(0,29 ha)

48

(0,39 ha)

11.

Žeimių 10 a

Kiemo neturi

41

(0,32 ha)

51

Pritarta bendru susitarimu.
NUTARTA. Laikytis sudarytos
paviešinti gyventojams.
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