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Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių  sueiga įvyko 2021 m. gruodžio 29 d. 18.00 val.   

 Posėdžio pirmininkas – Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė. 

 Posėdžio sekretorė –Raimonda Dominauskaitė , Ginkūnų seniūnijos vyr. specialistė. 

 Sueigoje dalyvavo: Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė, Nelda Šutaitė, Šapnagių 

seniūnaitijos seniūnaitė; Vilma Bielskienė, Žeimių seniūnaitijos seniūnaitė; Orintas Beržanskis, Aušros 

seniūnaitijos seniūnaitis; Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitis; Zita Urbietienė, Ginkūnų 

bendruomenės vadovė; Algimantas Lacis, Asociascijos Ginkūnų bendruomenė valdybos narys. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Atnaujinti Ginkūnų seniūnijos gatvių pavadinimų sąrašą; 

2. Dėl gatvių ir kelių priežiūros tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo žiemos laikotarpiu Ginkūnų 

seniūnijoje. 

 

I. SVARSTYTA. Atnaujinti Ginkūnų seniūnijos gatvių pavadinimų sąrašą. 
Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad reikia atnaujinti gatvių pavadinimų sąrašą vadovaujantis Šiaulių 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021  m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A-2030 „Dėl gatvių 

pavadinimų Šiaulių rajono savivaldybėje parinkimo komisijų sudarymo“ kriterijais: Šiaulių kraštui 

nusipelniusių žmonių pavardžių, vietovardžių, vandenvardžių, kultūros paveldo objektų ir kt., kuriais 

būtų pavadintos gatvės Šiaulių rajono savivaldybėje. 
Bendrai buvo nuspręsta, kad iš buvusių gatvių pavadinimų pateikto  sąrašo išbraukti Vladislavo 

Dembskio, Jono Fledžinskio, Ūkininkų, Gėlininkų,  Uosupėlio gatvių pavadinimus, nes jie nebeaktualus. 

Buvo pasiūlyta pridėti pagal geografines charakteristikas ar reikšmę Pienių, Ievų, Ąžuolų gatvių pavadi-

nimus. Taip pat vienbalsiai pritarta, kad būtų įtraukti Pušynėlio, Narcizų, Ievų, Rugiagėlių, Linų, Rugių 

gatvių pavadinimai. 

 

NUTARTA. Vienabalsiai nutarta pateikti architektūros ir paveldosaugos skyriui atnaujintą gatvių  pava-

dinimų sąrašą: 

Pagal personalijas: 

 Janulaičių – šviesuoliai, knygnešių giminė, gimę Malavėnų k. 

 Prano Gegecko – poetas, gimęs Šapnagių kaime; 

 Anastazo Janulio – poetas, gimęs Žeimių kaime; 

 Zubovų – nes Ginkūnų seniūnija turi Zubovų dvaro istoriją (buvo nuspręsta seniūnaičių suei-

goje 2020-09-30 Nr. SS-7(10.3)); 

 Sofijos -  Grafo Vladimiro Zubovo žmona. 

Atminimui: 

 Knygnešių – buvo labai daug knygnešių; 

 Kalvių – nes veikė kalvė; 

 Siauruko – per Ginkūnus ėjo geležinkelio bėgiai siaurukui; 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladimiras_Zubovas_(1862)


 Bičiulių – bitininkam atminti; 

 Uosupio – nykstančiam kaimui prisiminti; 

 Girelės – nykstančiam kaimui prisiminti; 

 

Pagal geografines charakteristikas: 

 Pušyno; 

 Pušynėlio; 

 Pakalnės; 

 Saulėlydžio; 

 Žiemgalos; 

 Lazdynų . 

 

Pagal reikšmę (įvertinant teritorijoje jau suteiktus gatvių pavadinimus): 

 Rožių; 

 Jurginų; 

 Vilties; 

 Rimties; 

 Pienių; 

 Narcizų; 

 Ievų; 

 Ąžuolų; 

 Rugiagėlių; 

 Linų; 

 Rugių; 

 Šermukšnių; 

 Gėlių; 

 Grafaitės. 

 

II.SVARSTYTA. Dėl gatvių ir kelių priežiūros tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo žiemos laiko-

tarpiu Ginkūnų seniūnijoje. 

 
Seniūnė Vilija Kvasienė surinko, susistemino informaciją ir  pateikė gatvių tvarkymo tvarkos aprašą žie-

mos laikotarpiu, kuriame nurodyta į kokius lygius bus suskirstytos gatvės, kada bus valomos ir/arba bars-

tomos gatvės ir keliai žiemos laikotarpiu, kokiomis oro sąlygomis. Šiam aprašui buvo pritarta vienbalsiai.  

 

PRIDEDAMA. Gatvių tvarkymo tvarkos aprašas žiemos laikotarpiu, 2 lapai. 

 
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta gatvių tvarkymo tvarkos aprašui. 

 

 

 
 

Sueigos pirmininkė                      Vilija Kvasienė 

             

Sueigos sekretorė     Raimonda Dominauskaitė 


