ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGA
PROTOKOLAS
2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. SS(18)- (10.3)
Ginkūnai
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2021 m. rugpjūčio 25 d. 18.00 val.
nuotoliniu būdu (daromas sueigos įrašas).
Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Gabrielaitis, Svajonių seniūnaitijos seniūnaitis.
Posėdžio sekretorė –Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė.
Sueigoje dalyvavo: Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė, Nelda Šutaitė, Šapnagių
seniūnaitijos seniūnaitė; Remigijus Mikočionis, Rasos seniūnaitijos seniūnaitis; Kęstutis Palujanskas,
centro seniūnaitijos seniūnaitis; Kęstutis Gabrielaitis, Svajonių seniūnaitijos seniūnaitis; Emilija Čeponė,
Švedės seniūnaitijos seniūnaitė; Orintas Beržanskis, Aušros seniūnaitijos seniūnaitis; Vilma Bielskienė,
Žeimių seniūnaitijos seniūnaitė; Asociacijos Ginkūnų bendruomenė buvęs pirmininkas Algimantas Lacis;
Romena Ruškienė, Ginkūnų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jūratė, Raminta, Judita,
Ginkūnų km. gyventojos.
DARBOTVARKĖ:

1. Dėl seniūnaičio delegavimo į švietimo įstaigos tarybą;
2. Dėl UAB „Busturas“ pateikto 21-o maršruto eismo tvarkaraščio projekto;
3. Dėl gatvių apšvietimo pajungimo pradžios
3. Dėl gautų paklausimų ir skundų;
4. Einamieji klausimai.
I. SVARSTYTA. Seniūnaičio delegavimas į švietimo įstaigos tarybą.
Romena Ruškienė, Ginkūnų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui trumpai
pristatė pasikeitimus švietimo įstaigos taryboje. Ji informavo, kad nuo šiol į švietimo įstaigos tarybą
turi įeiti ir seniūnaičių deleguotas seniūnaitis.
V. Kvasienė pasiūlė deleguoti į švietimo įstaigos tarybą Emiliją Čeponę, Švedės
seniūnaitijos seniūnaitę, nes ji daugiausia susipažinusi su darbu švietimo įstaigose specifika.
Pritarta bendru susitarimu.
NUTARTA. Deleguoti Emiliją Čeponę, Švedės seniūnaitijos seniūnaitę į švietimo įstaigos tarybą.
II. SVARSTYTA UAB „Busturas“ pateiktas 21-o maršruto eismo tvarkaraščio projektas.
Seniūnė pateikė informaciją, kad Šiaulių miesto savivaldybė nuo rugsėjo 1 d. prašo
Šiaulių rajono savivaldybės apmokėti UAB „Busturas“ 21-o maršruto reisus . Seniūnė informavo,
kad šiuo momentu į Ginkūnus kursuoja 76 reisai. Atsižvelgiant į išanalizuotą situaciją, kurioje matosi,
kad didelė dalis reisų yra nuostolingi (autobuse važiuoja tik vienas kitas keleivis), buvo priimtas
sprendimas mažinti reisus. UAB „Busturas“ pateiktame 21-o maršruto eismo tvarkaraščio projekte
mažinami reisai tomis valandomis, kuriomis žmonių srautai yra mažiausi. Paliekami 55 reisai.
Seniūnaičiai pastabų neturėjo. Buvo išsakyta pastaba gyventojos Ramintos dėl reisų
popietinėmis valandomis. Jos nuomone apie 14-15 val. grižta mokiniai iš Šiaulių miesto mokyklų,
todėl tomis valandomis reiktų dažnesnio maršruto reisų išdėstymo.
Atsakydama į pastabą V. Kvasienė sakė, kad maršruto reisus bus galima koreguoti.

BALSAVO: ,,TAIP“- 7 balsai, ,,PRIEŠ“ nėra.
NUTARTA. Pritarti UAB „Busturas“ pateiktam 21-o maršruto eismo tvarkaraščio projektui.

III. SVARSTYTA. Gatvių apšvietimo pajungimo pradžia.

Seniūnė V. Kvasienė priminė, kad pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymą seniūnaičiai gali koreguoti apšvietimo laiką (pagal esamą biudžetą). Ji siūlė
paankstinti gatvių apšvietimo pajungimo laiką ir pradėti šviesti ne nuo rugsėjo 15 d, o nuo rugsėjo 1
d.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA Pradėti gatvių apšvietimą rugsėjo 1 d.
III. SVARSTYTA. Gautų paklausimai ir skundai.
Seniūnaičiams buvo išsiųstas gyventojos Ramintos paklausimas dėl Žolyno ir Saulėtekio g. būklės
bei vandens ir kanalizacijos tinklų įvedimo
Sueigoje dalyvavo pati paklausėja. Ji kalbėjo, kad Žolyno g. ir Saulėtekio g. Ginkūnų k.,
buvo įtrauktos į Šiaulių raj. savivaldybės planus prijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos 2019-2020
m. Buvo žadamas minėtų gatvių prijungimas prie centralizuotos nuotekų sistemos, kai bus atnaujinti
vamzdynai Šiltnamių gatvėje. Gyventoja minėjo, kad ne kartą kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybę raštais
dėl Žolyno g. ir Saulėtekio g. Ginkūnų k. tačiau mano, kad dabar ši naujai priimta Tarybos tvarka išėjo jų
nenaudai, nes kompensavimo tvarka per maža. Gyventoja mano, kad šiame amžiuje nenormalu gyventi
be normalios nuotekų sistemos, ypač auginant vaikus.
V. Kvasienė aiškino, kad tikisi, kad Šiaulių rajono savivaldybės duotas atsakymas dėl
Žolyno g. ir Saulėtekio g. Ginkūnų k. vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų išplėtimo techninio projekto
2022 metams bus įgyvendintas. Seniūnė pažymėjo, kad dėl centralizuotos vandentiekio ir nuotekų
šalinimo sistemos nebūvimo šiose gatvėse, jos nėra įtrauktos ir į remontuojamų gatvių sąrašus.
Ji apgailestavo, kad šiai dienai negali pateikti konkretesnių atsakymų.
Seniūnaičiai pasiūlė paruošti raštą aplinkos ministerijai ne tik nuo gyventojų, bet ir nuo
seniūnaičių. Jo nuomone tik taip galima pajudinti ledus šio klausimo sprendime.
Išsakytas siūlymas prieš ruošiant raštą surinkti Žolyno ir Saulėtekio g. gyventojų
parašus
IV. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
V. Kvasienė pasidžiaugė , kad jau eina į pabaigą Žiedo, Žiburių ir Lakštingalų g.
asfaltavimo darbai, informavo, kad Švedės gatvėje artimiausiomis dienomis bus pradėti gatvės
rekonstravimo darbai . Taip pat dar užakcentavo, kad VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija žada
Ginkūnų k., įrengti žiedinę sankryžą prie Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos ir tuo pačiu
sutvarkyti autobusų sustojimo stotelę. Seniūnė informavo, kad šiemet bus tvarkomi ir daugiabučių
kiemai (Žeimių 8a ir Švedės 2a), taip pat pasidžiaugė dėl Ginkūnų bendruomenei skirto finansavimo
projektui, kurį įgyvendinus vaikų žaidimo aikštelėje atsiras lauko muzikos instrumentų.
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