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Ginkūnai 

 
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių  sueiga įvyko 2021 m. sausio 27 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: 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; Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė; gyventojai. 

    

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl seniūnijos biudžeto; 

2. Dėl seniūnijos tarpinstitucinės grupės sudarymo; 

3. Dėl pasiūlymų  bendrojo Ginkūnų plano ruošimui;  

4. Dėl gautų bendrų paklausimų ir skundų; 

5. Einamieji klausimai. 

 

Seniūnė Vilija Kvasienė informavo apie gautus bendrus paklausimus. Pasiūlė juos aptarti ketvirtuoju 

darbotvarkės klausimu. 

Paklausimai (kalba netaisyta): 
1. Naujos maudyklos Žvejų g. prie Švedės tvenkinio įrengimas.  

2. Patogaus priėjimo prie Ginkūnų ežero pakrantės įrengimo. 

3. Apklausos www.ginkunai.lt apie viešąsias erdves rezultatai . 

4. Tinkama vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, problemos . 

5. Autobusų stotelių sutvarkymas Aušros gatvėje. 

6. Tinkamas gatvių apšvietimas, šviestuvų pakeitimas į LED šviestuvus, viso apšvietimo tinklo 

modernizavimas. 

7. Kelio ženklo „Ginkūnai“ Žvejų gatvėje pastatymas.  

8. Šaligatvis mokyklos pusėje ties perėja , neįmanoma pereiti kai atlydys ar lietus, susikaupia van-

duo. 

 

Pritarta bendru susitarimu. 

 

Seniūnė Vilija Kvasienė supažindino su įpareigojamu pradėti Šiaulių rajono savivaldybės Ginkūnų seniū-

nijos gyvenamosios vietovės pavadinimo Ginkūnų kaimas į Ginkūnų miestelis ir pasiūlė įtraukti šį klau-

simą į darbotvarkę dėl galimų apklausos būdų ir formų.  

 

Pritarta bendru susitarimu. 

 

Kadangi rengiamas Ginkūnų bendrasis planas, seniūnė Vilija informavo , kad seniūnaičių sueigoje daly-

vauja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija 

Vaičekauskienė, kuri atsakys į visus klausimus, susijusius su rengiamu planu. Todėl ji pasiūlė darbotvar-

kės klausimą „Dėl pasiūlymų  bendrojo Ginkūnų plano ruošimui“ svarstyti pirmu darbotvarkės klausimu. 

 

 Pritarta bendru susitarimu. 

 

  I. SVARSTYTA.  Pasiūlymų  Ginkūnų bendrojo plano ruošimui teikimas. 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija 

Vaičekauskienė  pateikė informaciją dėl Ginkūnų bendrojo plano ruošimo. Planą ruošia CityForm, 

http://www.ginkunai.lt/


organizatorius Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ji informavo apie plano ruošimo 

terminus, procedūras, įvardijo galimas kliūtis dėl ko galėtų pailgėti plano ruošimo terminai. Vedėja 

apibūdino kas atsispindės bendrajame plane (zonos statybai, plėtrai, želdynai, žemės paskirties keitimas 

ir t.t.), kam jis bus aktualus. Kvietė būti aktyviais – teikti pasiūlymus, nurodė atsakingus asmenis. Ji 

patikino, kad kiekvienas pasiūlymas bus išnagrinėtas ir gyventojui duotas atsakymas. 

Į pateiktą klausimą dėl seniūnijos gyvenamosios vietovės pavadinimo Ginkūnų kaimas į Ginkūnų 

miestelis atsispindėjimo bendrajame plane, buvo atsakyta, kad bendrajam planui tai jokios reikšmės 

neturi, kad bendrasis planas nustato teritorijų užstatymą ir nustato statybos reglamentus.  

Vilija Vaičekauskienė trumpai apžvelgė procedūrą dėl seniūnijos gyvenamosios vietovės pavadinimo 

Ginkūnų kaimas į Ginkūnų miestelis, informavo, kad reikalinga gyventojų apklausa, o kaip ją organizuoti 

sprendžia ne ji. Į klausimą kuo skiriasi miestelis nuo kaimo atsakė, kad niekuo. Galbūt tik gražesniu 

pavadinimu ir gal  kažkam gražiau skamba. Projektams tai irgi neturi įtakos.  

Į teiginį, kad Kairiai vos neprarado finansavimo dėl to, kad dalis Kairių buvo kaimas, o ne miestelis.  

Vilija Vaičekauskienė atsakė, kad tokios informacijos neturi. Ji konstatavo, kad , jos žiniomis, ten buvo 

visai kita situacija ir su miestelio pavadinimu neturėjo nieko bendro. 

Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė pateikė informaciją dėl juridinės apklausos pusės, 

pacitavo administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių 

nuostatą (38 punktas) dėl galimybės visiems vietos gyventojams pareikšti savo nuomonę. Ji pateikė 

klausimą dėl galimų apklausos būdų ir formų.  

Vyko diskusija, kurios metu buvo išsakyti įvairūs apklausos variantai: per socialinius tinklus, 

savivaldybės tinklapyje, mėtant apklausos lapus į pašto dėžutes ir t.t. 

Išsakyta, nuomone, kad apklausa, kurios metu nesudaroma galimybė visiems pasisakyti yra tik 

biurokratinis pliusas ir kad norint padaryti teisingai, matoma viena išeitis – apklausti gyventojus 

pasibaigus karantinui. 

Buvo konstatuota, kad yra  seniūnaitijų kur tikrai daug senų gyventojų, kurie neturės galimybės 

pareikšti nuomonės internetu. 

Priminta, kad 2020 m. spalio 28 d. šis klausimas jau buvo svarstytas ir vienbalsiai nutarta apklausą 

nukelti iki karantino pabaigos. Išsakytas siūlymas nekeisti sprendimo.  

Sueigos pirmininkas mano, kad reikia balsuoti už du variantus: už apklausos vykdymo atidėjimą ir už 

apklausos vykdymą per socialinius tinklus, savivaldybės tinklapyje, mėtant apklausos lapus į pašto 

dėžutes ir t.t. 

Pateiktas balsavimui klausimas dėl apklausos vykdymo atidėjimo 

 

BALSAVO:   ,,TAIP“- 4 balsai, ,,PRIEŠ“ 2 balsai 

 
NUTARTA: 

Atidėti apklausą dėl Šiaulių rajono savivaldybės Ginkūnų seniūnijos gyvenamosios vietovės pavadinimo 

Ginkūnų kaimas į Ginkūnų miestelis iki kol pasibaigs karantinas. 

 

2. SVARSTYTA. Seniūnijos biudžetas 

Seniūnė Vilija Kvasienė pristatė planuojamą gauti biudžetą. Trumpai apžvelgė išlaidų lentelę pagal 

veiklos sritis. Taip pat informavo, kad lėšos  apie žiemos tarnybai yra išskaičiuojamos iš seniūnijai 

skiriamo bendro savivaldybės kelių priežiūros biudžeto (kiek lėšų  sunaudojama valant ir barstant kelius 

žiemą tiek mažiau jų turima kelių priežiūros darbams vasarą), paaiškino lėšų skyrimo metodiką. 

Pasiūlyta, kad mažiau būtų klausimų socialiniuose tinkluose dėl sniego valymo, paviešinti seniūnijos 

biudžetą facebook paskyroje.   

Užklausta dėl galimybės padidinti finansavimą keliams iš biudžeto, dėl kelių priežiūros rangovo 

pasirinkimo. 

Seniūnė informavo, kad kelių priežiūrą atlieka UAB “Limega“, trumpai peržvelgė aktualiausius 

sutarties punktus. Pristatė gautą informaciją apie žiedo Ginkūnų sankryžoje projektavimą.  

        

  III. SVARSTYTA. Seniūnijos tarpinstitucinės grupės sudarymas 

Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad remiantis teisės aktais seniūnijoje turi būti sudaryta 

tarpinstitucinė grupė, kurios nariais yra seniūnaičiai. Ji apžvelgė tai reglamentuojančius teisės aktus, 

įvardijo pagrindinį grupės principą ir tikslą, pakomentavo įstatymus, kuriais remiantis seniūnaičiai turi 

būti įtrukti į grupės sudėtį. 



  

IV. SVARSTYTA. Gauti bendri paklausimai ir skundai. 

Seniūnė Vilija Kvasienė priminė, kad 2020 m. spalio 28 d, seniūnaičių sueigoje buvo priimtas sprendi-

mas dėl klausimų kurie liečia visą Ginkūnų seniūniją  pateikimo. Buvo nutarta tokius klausimus nagri-

nėti seniūnaičių sueigoje, kad sprendimo teisę turėtų visi išrinkti seniūnaičiai. Ji konstatavo, kad šito 

sprendimo nesilaikoma, todėl didžioji dalis seniūnaičių net nežino kokiais klausimais yra kreipiamasi į 

savivaldybę ir kokie gaunami atsakymai. Seniūnė akcentavo, kad sprendimų priėmime labai svarbu visų 

nuomonių apibendrinimas, bendras sprendimų priėmimas, atsakymų viešinimas ir t.t. 

Išsakyta nuomonė, susidaro įvaizdis, jog maža ginkūniškių grupelė nesitariant su visuomene kuria gran-

diozinius planus. 

 

1. Naujos maudyklos Žvejų g. prie Švedės tvenkinio įrengimas 

Pristatnt paklausimą dėl pliažo Žvejų g. įrengimo, išsakyta nuomonė, kad pakrantė prie Švedės tvenkinio 

yra tinkama pliažo įrengimui.  

Seniūnė Vilija Kvasienė priminė, kad visa Švedės tvenkinio pakrantė yra privati ir kažkokių veiksmų 

savivaldybė imtis neturi teisės. 

Pasiūlyta dar kartą prabalsuoti už pliažo reikalingumą Ginkūnų seniūnijai, ir įpareigoti seniūnę išsiaiškinti 

kokių veiksmų buvo imtasi ir kas planuojama ateityje. 

 

BALSAVO:   ,,TAIP“- 4 balsai, ,,PRIEŠ“ 1 balsas, „SUSILAIKĖ“ 1 balsas 
 

NUTARTA:  Pliažas Ginkūnuose prie Švedės tvenkinio reikalingas. Įpareigoti seniūnę išsiaiškinti kokių 

veiksmų buvo imtasi dėl pliažo įrengimo ir kas planuojama ateityje. 

 
 2. Patogus priėjimas prie Ginkūnų ežero pakrantės įrengimas. 

Išsakyta nuomonė nuomone, kad yra  reikalingas patogus priėjimas Ežero gatve prie Ginkūnų ežero. 

Manoma, kad šia gatve nėra galimybės prieiti prie ežero, nes ‚atsitrenkiama „ tiesiai į privatų sklypą.   

Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad priėjimas prie ežero tikrai yra, kelias  nėra privatus, tačiau ežero 

pakrantė yra Šiaulių miesto ir yra apžėlusi meldais bei krūmokšniais 

Pastebėta kad yra žmonių , kurie  bėgioja kiekvieną dieną pagal šį ežerą ir tikrai nemato problemos dėl 

priėjimo. 

Vyko diskusija 

 

NUTARTA:  Ieškoti geriausio ir patogiausio priėjimo prie Ginkūnų ežero. 

 

3. Tinkama vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, problemos. 

Išsakytas priekaištas, kad gatvės Ginkūnų gatvės ir keliai yra prižiūrimi netinkamai.  

Klausta kaip sudaromas gatvių valymo eiliškumas. 

Seniūnė Vilija Kvasienė atsakė, kad gatvių valymo eiliškumo nėra – vadovaujamasi protingumo 

kriterijumi ir esama situacija. Ji informavo, jog kiekvieną rytą pati apvažiuoja gatves nuo 8 iki 9 val., jas 

filmuoja ir priima sprendimą dėl valymo ir barstymo. Pirmiausia atvalomi problemiškiausi keliai, po to 

pagrindinės gatvės ir t.t. Seniūnija savo pajėgomis barsto problemines vietas (įkalnes, nuokalnes, 

sankryžas) beveik kiekvieną dieną. 

Vyko diskusija. 

Pasiūlyta pasitvirtinti gatvių valymo eiliškumą.  

NUTARTA: 

Pasidomėti ir informuoti seniūnaičius dėl šlapios druskos įkainių. Padaryti gatvių reitingavimą, eiliškumą 

pagal kurį bus vykdomi gatvių priežiūros darbai. 

 

4. Autobusų stotelių sutvarkymas Aušros gatvėje. 

Seniūnė Vilijas Kvasienė informavo, kad šiais metais  yra planuojami pagrindinės stotelės, kurioje apsi-

suka miesto autobusas,  tvarkymo darbai. 

 

5. Tinkamas gatvių apšvietimas, šviestuvų pakeitimas į LED šviestuvus, viso apšvietimo tinklo moder-

nizavimas 



Seniūnė Vilijas Kvasienė priminė, kad šis klausimas jau buvo keltas ir svarstytas seniūnaičių sueigoje. 

Sueigos metu buvo pateikti skaičiavimai. Ledai atsipirktų tik po 10 m. Seniūnė informavo, kad apšvie-

timo linijų savininkas yra Kuršėnų komunalinis ūkis. 

 

6. Kelio ženklo „Ginkūnai“ Žvejų gatvėje pastatymas. 

Seniūnė Vilijas Kvasienė konstatavo, kad tai tikrai ne problema. Lentelė artimiausiu metu bus pastatyta. 

 

7. Šaligatvis mokyklos pusėje ties perėja , neįmanoma pereiti kai atlydys ar lietus, susikaupia vanduo. 

Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad yra ruošiamas projektas žiedinei sankryžai, kurios metu bus 

sutvarkytos ir prieigos. Taigi atlikti kapitalinio remonto darbų šioje šaligatvio vietoje nėra tikslinga, o 

kosmetiškai paremontuoti bus galima kai leis oro sąlygos. 

Vyko diskusija dėl perėjų sukeitimo Aušros g. Seniūnaičių nuomone, reikėtų sužinoti kieno iniciatyva 

tai buvo padaryta. Seniūnė pažadėjo užklausti kelių direkcijos. 

 

8.Apklausos www.ginkunai.lt apie viešąsias erdves rezultatai. 

Seniūnė Vilija Kvasienė trumpai apžvelgė  apklaustos rezultatus. Ji informavo, kad rezultatų analizės dar 

nedarė. Pažadėjo artimiausiu laiku išanalizuoti ir tada pateikti rezultatus. Pirminiais rezultatais pirmiausia 

gyventojai norėtų matyti viešąją erdvę centriniame skvere. Jame tikisi matyti žalią erdvę, su išsaugotais 

medžiais, kurioje galėtų ramiai pasivaikščioti. 

 

IV. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Išsakytas pageidavimas gauti visų seniūnaičių sueigos protokolų kopijas, motyvuojant, ataskaitino 

susirinkimo surengimą  savo seniūnaitijos gyventojams. 

Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad protokolai saugomi seniūnijoje ir seniūnaičiai turi teisę su jais 

susipažinti, dar kartą prisiminti svarstytus klausimus, išsirinkti kokie klausimai jiems reikalingi, parašyti 

prašymą ir gauti nuasmenintą protokolą. Ji pabrėžė, kad protokoluose stengiamasi užfiksuoti kuo 

detalesnę sueigos eigą, todėl juos paviešinus pasisakiusiems ir balsavusiems asmenis gali būti sudaromos 

sąlygos diskriminacijai.  Seniūnė priminė, kad šia tema buvo diskutuota 2020 m. spalio 28 d. ir priimtas 

nutarimas dėl seniūnaičių sueigos protokolo išrašų kėlimo į Ginkūnų seniūnijos internetinį puslapį 

www.ginkunai.lt. 

 

 

 

 

 

Sueigos pirmininkas               Kęstutis Gabrielaitis 

 

                

Sueigos sekretorė                 Vilija Kvasienė 

http://www.ginkunai.lt/

