
ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS 

 IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS 

 

2021 m. kovo 31  d. Nr. SS- 3 (10.3) 

Ginkūnai 

 

Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių  sueiga įvyko 2021 m. kovo 31  d. 18.00 val.  nuotoliniu 

būdu (daromas sueigos įrašas). 

 Posėdžio pirmininkas –Nelda Šutaitė, Šapnagių seniūnaitijos seniūnaitė. 

 Posėdžio sekretorė –Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė. 

 Sueigoje dalyvavo: Nelda Šutaitė, Šapnagių seniūnaitijos seniūnaitė; Remigijus 

Mikočionis, Rasos seniūnaitijos seniūnaitis; Kęstutis Palujanskas, centro seniūnaitijos seniūnaitis; Orintas 

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

Asociacijos „Ginkūnų bendruomenė“ pirmininkas Algimantas Lacis; Asociacijos „Ginkūnų seniūnijos 

bendruomenė“ atstovė Indrė Birutytė, gyventojai 

 

Sueiga teisėta. 

   

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2020 m. seniūnijos veiklos ataskaitos;  

2. Dėl  pasiūlymų 2021 m. seniūnijos veiklos planui;  

3. Dėl  gautų paklausimų ir skundų;  

4. Einamieji klausimai. 

 

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

trečiuoju darbotvarkės klausimu. 

Seniūnaičio paklausimai (kalba netaisyta): 

1. Ar gauta informacija kieno iniciatyva buvo perkelta pėsčiųjų perėja prie mokyklos, kurią vėl ruošia-

masi atstatyti? 

2.  Vienoje iš sueigų buvo pasiūlymas paviešinti Ginkūnų seniūnijos biudžetą 2021 metams interneto 

svetainėje ir facebook- kada tai bus padaryta? 

3. Sueigoje buvo pasakyta, kad ne problema pastatyti ženklą "Ginkūnai" Žvejų gatvėje- iki kada konk-

rečiai tai bus padaryta? 

4. Priėjimas prie Ginkūnų ežero pakrantės per Ežero gatvę- kas turėtų pašalinti krūmus, kurie trukdo 

tai padaryti? Jei minėti krūmai auga Šiaulių miesto teritorijoje, kreiptis raštu į miesto savivaldybės 

vadovus. 

5. Krūmynai ir statybinių medžiagų atliekos įvažiuojant į Ginkūnus nuo Šiaulių miesto pusės kairėje- 

kokias efektyvias poveikio priemones gali taikyti seniūnija, kad savininkas sutvarkytų teritoriją. 

 

Pateikti paklausimai: (kalba netaisyta): 

1. Nustatyti kelių ir gatvių valymo periodiškumą seniūnijoje pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiu 

2021 metams.  

2. Ginkūnų seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų plėtra (naujų tinklų įrengimas) bei rekonstravimas ir 

remontas 2021 metais.  

3. Dėl gatvių apšvietimo Ginkūnų gyvenvietėje, siūlymas paankstinti gatvių apšvietimą sezono pra-

džią vienu mėnesiu, arba įjungti gatvių apšvietimą ištisus metus nuo sutemos iki nustatytais laikais. 

4. Apleistas ir neprižiūrimas nekilnojamas turtas Svajonių g. seniūnaitijoje - kurie objektai,  vadovau-

jantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr.T-387 patvirtintu aprašu, iki 

kovo 1 dienos pateikti savivaldybės Turto valdymo skyriui. 

5. Pavojinga Žuvėdrų - Versmių gatvių sankryža (aukšti krūmai prie gatvės - ar yra galimybė juos pa-

šalinti, ar jų aukštis nepažeidžia Želdynų taisyklių), sprendimai dėl didesnio saugumo. 

6. Atsakymai dėl galimai administracinių nusižengimų, dėl apleistų pastatų bei teritorijų adresu:  Sva-

jonių gatvėje ir Draustinio gatvėje. 

 

Pritarta bendru susitarimu. 

 



 

  I. SVARSTYTA.  2020 m. seniūnijos veiklos ataskaita. 

Vilija Kvasienė informavo, kad išsami 2020-ųjų metų seniūnijos veiklos ataskaita patalpinta 

seniūnijos internetinėje svetainėje ir visi norintys gali su ja susipažinti. Be to, susipažinti galima ir  

užsukus į seniūniją. 

Sueigos metu ataskaita buvo pateikta skaidrėse. 2020 m. gruodžio 31d. duomenimis, seniūnijoje 

gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 3464 gyventojas. Pastebimas gyventojų skaičiaus augimas. Dėl 

socialinės paramos teikimo buvo priimta 416 gyventojų prašymų. Seniūnijos socialinės rizikos šeimų, 

auginančių vaikus apskaitoje buvo 11 šeimų, kuriose auga 13 nepilnamečių vaikų.  

2020-ųjų tęstinis veiklos prioritetas- švarios aplinkos užtikrinimas, operatyvus informacijos perdavimas, 

greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas bei  reagavimas į žodžiu ar raštu pateiktas jų problemas. 

 Pristatant veikos ataskaitą Vilija Kvasienė akcentavo, kad 2020-aisias metais daug dėmesio 

skirta gyventojų informavimui, jų pasiūlymams, prašymams bei aplinkos gražinimo darbams.   Gyventojai 

prašymus, pasiūlymus, problemas galėjo išreikšti atvykus į seniūniją arba internetinėje svetainėje. Jie 

buvo aptariami seniūnaičių sueigose, kurios tradiciškai vyko kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį. 

Buvo sudaryta galimybė sueigose dalyvauti kiekvienam norinčiam gyventojui- pasirinktas laikas 18.00 

val. Sueigų laikas skelbiamas viešai. 

 Kaip pagrindinius neįvykdytus darbus ji įvardijo gyventojų pageidavimus- įrengti pliažą,  

išasfaltuoti visas Ginkūnų kaimo  gatves ,jas apšviesti ištisą naktį, išasfaltuoti  Alyvų gatvę Šapnagių 

kaime, įrengti šaligatvį Švedės gatvėje, įrengti nuotėkų tinklus Saulėtekio g.  V. Kvasienė pažymėjo, jog 

visos šitos problemos yra išsakomos kasmet. Šių problemų sprendimas priklauso nuo gautų lėšų, todėl 

norai įvykdomi eilės tvarka ir ne taip greitai, kaip gyventojai pageidauja.  

 Seniūnė pasidžiaugė, kad teigiamų postūmių vis tik būta - vasarą itin pasistūmėjo Ginkūnus 

reprezentuojančiu  erdvių kūrimas.  Tęsiamas   suprojektuoto ir įrengto gėlyno ,,knyga“,  prie atvežto ir 

pastatyto paminklinis šimtmečio akmens tvarkymas . Bendruomenės ir seniūnijos bendrų darbų dėka kai-

melio centre atsiradusioje skaldele grįstoje poilsio aikštelė su suoleliais apipavidalinti akmenimis skaldele 

dengti takeliai, pasodinta įvairios augmenijos.  Čia kasmet vyksta tradicinė Kalėdų eglės įžiebimo šventė, 

o vasarą  aikštė pritaikoma gyventojų poilsiui. Žuvininkų kaime įrengta, o  Ginkūnų k., pratęsta Švedės 

g.  gatvės apšvietimo linija. 

Siekiant kuo daugiau sumažinti eismo įvykių, pašalinti  želdiniai, augantys gatvės apsaugos zonoje ir 

ribojantys matomumą, bloginantys eismo sąlygas Svajonių gatvėje Ginkūnuose. 

Vykdant ŠRAC projektą daugiabučių teritorijose  įrengtos  5 pusiau požeminės atliekų surinkimo aikšte-

lės. 

Vilija Kvasienė apgailestavo dėl turimų žmogiškųjų resursų trūkumo - 2020 m. Ginkūnų 

seniūnijoje dirbti viešuosius darbus pasitelktas tik  1 darbininkas. Jis tvarkė seniūnijos aplinką,  atliko 

gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros, aplinkos 

tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbinius darbus. Šiaulių rajono savivaldybės Tarybai priėmus 

sprendimą dėl atidirbimo už socialines išmokas, buvo sudarytos 44 visuomenei naudingų darbų atlikimo 

sutartys.   Atlikti  viešuosius (nemokamus neatlygintinus) darbus Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 

siuntimu bei Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių rajono PK viršininko siuntimu buvo nukreipti 5  seniūnijos 

gyventojai. 

 Ataskaitoje trumpai buvo apžvelgtas 2020 m. biudžeto panaudojimas: bendras seniūnijos 

biudžetas - 40402,00. Iš jo - gatvių apšvietimui -17944,00 Eur., komunalinės atliekos- 2500,00 Eur., 

bendra aplinka- 18698,00 Eur.  Lyginant 2018 – 2020 m. duomenis, matyti, kad Ginkūnų seniūnijos 

veikloje programoje labiausiai lėšos kinta gatvių apšvietimo funkcijoje.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, 

Ginkūnų sparčiai plečiasi – daugėja individualių namų statybų, atsiranda vis nauji gyvenamųjų namų 

kvartalai, todėl gatvių apšvietimo poreikis auga.  Be to, atsižvelgiant į seniūnaičių sueigose išsakytus 

pageidavimus, 2020 m. seniūnijoje švietė visi įrengti šviestuvai, buvo prailgintas apšvietimo laikas 

Ginkūnų k. (iki 24 val). 

Atsižvelgiant į tai, kad seniūnija turi galimybę šakas vežti į seniūnijoje esančią komposta-

vimo aikštelę, atliekų tvarkymo kaštai nekito, tačiau išaugo mokestis seniūnaičiams už visuomeninę 

veiklą. 2020 m. pagal seniūnijų veiklos programą bendrosios aplinkos politikos formavimui buvo skirti 

18698,00 Eur., lėšos buvo panaudotos seniūnijos viešųjų erdvių tvarkymui, seniūnijos teritorijų apželdi-

nimui ir priežiūrai: žaliųjų plotų (14,67 ha), gėlynų,  šaligatvių (5300 m2 ) Buvo įsigytas traktoriukas 

žoliapjovė, remontuojama turima seniūnijos technika. 



 Apžvelgiant kelių priežiūra seniūnė atkreipė dėmesį kokie darbai atliekami iš gautų lėšų : 

iš kelių direkcijos programos lėšų yra prižiūrima 37 km. greideriuojamų kelių bei 7,4 km. asfaltuotų gat-

vių. Iš savivaldybės kelių programos skiriamų  lėšų vykdomas atskirų vietų skaldavimas, kelio pagrindo 

atstatymas naudojant smėlį, probleminių kelio atkarpų profiliavimas bei žiemos  tarnybos darbai. Seniū-

nijos teritorijoje tvarkoma 5300 m2 šaligatvių. 

Pagal turimas lėšas buvo atliekami vietinių kelių priežiūros darbai, ženklinamos perėjos, 

kelių su žvyro danga greideriavimas, esamų kelio ženklų sutvarkymas, naujų įrengimas. Dėl kelių būklės 

ir tvarkymo prioritetų buvo nuolat tariamasi su seniūnaičiais, seniūnaičių  sueigų metu. 

 

 

2. SVARSTYTA. Pasiūlymai 2021 m. seniūnijos veiklos planui. 

Seniūnė Vilija Kvasienė priminė, kad sausio 27 d. seniūnaičių sueigoje buvo pristatytas 

planuojamas gauti biudžetas, buvo apžvelgta išlaidų lentelę pagal veiklos sritis. Taip pat priminė, kad 

buvo kalbėta apie lėšas žiemos tarnybai, kurios 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), paaiškinta lėšų skyrimo metodika. Šioje sueigoje ji pasiūlė dar 

kartą trumpai peržvelgti 2021 metų seniūnijos veiklos plano projektą: tikslus, uždavinius, pagrindinius 

darbus, planuojamus pirkinius. Seniūnė pažymėjo, kad viskas priklauso nuo gautų lėšų plano 

įgyvendinimui. Ji atkreipė dėmesį, kad pinigai, skirti 2021m. kelių priežiūrai iš biudžeto jau išleisti- visos 

lėšos  sunaudotos valant ir barstant kelius žiemą. Vilija Kvasienė pristatė lėšų paskirstymą kelių priežiūrai 

iš kelių direkcijos programos. Iš viso gauta 26 490,00 Eur. iš jų: ištisiniam asfaltui -5000,00 Eur., asfalto 

duobių lopymui – 1500,00 Eur., greideravimui ir skaldavimui (žvyravimui) 19 900,00 Eur.  

Buvo pasiūlyta paankstinti gatvių apšvietimą sezono pradžią vienu mėnesiu, arba įjungti 

gatvių apšvietimą ištisus metus nuo sutemos iki nustatytais laikais. 

Seniūnė Vilija Kvasienė priminė, kad praeitais metais seniūnaičių sueigoje buvo priimtas 

nutarimas dėl visų esamų šviestuvų pajungimo ir gatvių apšvietimo laiką Ginkūnų kaime prailginimo iki 

24.00. Atsižvelgiant į tai skiriamos gatvių apšvietimo lėšos išaugo. 2021 m. iš 40402,00. Gatvių 

apšvietimui numatyta 18100,00 Eur. , o tai sudaro beveik 45 proc. viso seniūnijos biudžeto. Seniūnė taip 

pat informavo, kad pagal bendrą savivaldybės direktoriaus įsakymą visos seniūnijos atjungia gatvių 

apšvietimą vasaros laikotarpiui (išskyrus kai kurias gatves Kuršėnų mieste) ir, kad vienintelėje Ginkūnų 

seniūnijoje, Ginkūnų kaime pailgintas apšvietimo laikas. Jos manymu, apie tai galima pasvarstyti, tačiau 

iš šiems metams skirto biudžeto dar daugiau lėšų skirti apšvietimui nėra galimybės. 

Seniūnė informavo, jog laukia pasiūlymų veiklos planui iki balandžio 9 d.  ir, kad kiekvieną 

pasiūlymą su visais seniūnaičiais aptars el. paštu. 

 

NUTARTA:  Pritarti 2021-ųjų metų veiklos planui. 

        

  III. SVARSTYTA. Gauti paklausimai ir skundai; 

Seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad yra gautas Žolyno g. gyventojos prašymas  dėl 

Ginkūnų kaimo Žolyno ir Saulėtekio gatvėse geriamojo vandens ir nuotėkų tvarkymo komunikacijų įve-

dimo. Ji pažymėjo, kad  visi seniūnaičiai  šį prašymą yra gavę.  

Išsakyta nuomonė, jog ši problema labai aktuali. Išreikštas apgailestavimas, kad jaunos šei-

mos, turinčios po kelis vaikus neturi vandens ir kanalizacijos. Pareikštas nepasitenkimas, kad per seniū-

naičių sueigas yra keliami klausimai tikrai ne pirmo būtinumo ( tokie kaip pliažo įrengimas, prieigos prie 

ežero ir t.t.), o tuo tarpu žemiški dalykai nueina į antrą planą. Išsakyta nuomone, kad kai kurie seniūnaičiai, 

teigdami, kad savivaldybė turi pinigų, elgiasi neatsakingai taip klaidindami ir kiršindami gyventojus ir, 

kad pirmiausia seniūnaičiai turi kelti tas problemas, kurios neleidžia žmonėms oriai gyventi. 

Žmonėms labai svarbu žinoti kada jie gali tikėtis turėti vandentiekį ir kanalizaciją, nes dabar 

yra tik pažadai, bet nėra konkretumo. Pasiūlyta paruošti savivaldybei raštą nuo seniūnaičių, kuriame pap-

rašyti pateikti planuojamus veiksmus su konkrečiomis datomis šiai problemai spręsti ir gavus atsakymą 

jį paviešinti. 

Siūloma  balsuoti dėl pasiūlymo. 

 

BALSAVO:   ,,TAIP“- 6 balsai, ,,PRIEŠ“ - nėra, „SUSILAIKĖ“ -nėra 

 

NUTARTA:   Įpareigoti seniūnę paruošti raštą savivaldybės administracijai dėl vandentiekio ir 



kanalizacijos – kokie darbai padaryti ir kada numatyta įvesti nuotekų tinklus. 

  

Gauti seniūnaičių bendri paklausimai. 

Seniūnė Vilija Kvasienė priminė, kad dėl priėjimo prie Ginkūnų ežero pakrantės per Ežero 

gatvę buvo kalbėta sausio 27d. seniūnaičių sueigoje. Ji dar kartą akcentavo, kad visa pakrantė yra Šiaulių 

miesto ir bet kokie joje atliekami  veiksmai turi būri derinami su Šiaulių m. savivaldybe. 

Atsakant į klausimą dėl krūmynų ir statybinių medžiagų atliekų įvažiuojant į Ginkūnus nuo 

Šiaulių miesto pusės kairėje , seniūnė informavo, kad apleista sklypas yra žemės ūkio paskirties, todėl 

priežiūra vykdo NŽT.  

Dėl kelių ir gatvių valymo periodiškumą seniūnijoje pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiu 

2021 metams nustatymo. Seniūnė priminė, kad šis klausimas jau svarstytas seniūnaičių sueigoje ir yra 

priimtas sprendimas, kad gatvės valomos kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę. 

Dėl Ginkūnų seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų plėtros (naujų tinklų įrengimo) bei 

rekonstravimo ir remonto 2021 metais. Seniūnė atsakė, kad nauji apšvietimo tinklai įrengiami eilės tvarka, 

kuri jau yra aptarta seniūnaičių sueigose. Rekonstruojami t.y šalinami seni stulpai ir statomi nauji tada kai 

ESO (nes ji yra senų linijų savininkė) atlieka kabeliavimo darbus ir pašalina senus stulpus. Kada tai bus 

daroma informacijos neturi. 

Dėl gatvių apšvietimo Ginkūnų gyvenvietėje, siūlymas paankstinti gatvių apšvietimą se-

zono pradžią vienu mėnesiu, arba įjungti gatvių apšvietimą ištisus metus nuo sutemos iki nustatytai aptar-

tas antrame darbotvarkės klausime svarstant pasiūlymus seniūnijos veiklos planui. 

Dėl apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto Svajonių g. seniūnaitijoje - kurie ob-

jektai,  vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr.T-387 patvirtintu 

aprašu, iki kovo 1 dienos pateikti savivaldybės Turto valdymo skyriui. Seniūnė informavo, kad į šitą sąrašą 

galima įtraukti tik tuos nekilnojamojo turto objektus, kurių baigtumas yra100 proc. Visų kitų statinių 

priežiūrą vykdo statybų inspekcija. 

 

 

 

IV. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Vyko diskusiją dėl vasaros darbų, dėl gatvių ir dviračių takuose esančių šulinukų būklės. Seniūnė Vilija 

Kvasienė informavo, kad kelių tarnybą pagrindines Aušros ir Žeimių g. ruošiasi valyti balandžio 12 d. 

Pasiūlyta paprašyti kelių direkcijos sudaryti grafiką dėl šių gatvių valymo periodiškumo. Seniūnė abejoja  

dėl tokio tokio pasiūlymo pateikimo racionalumo, tačiau pažadėjo tai padaryti. 

 

 

 

Sueigos pirmininkas                  Nelda Šutaitė 

 

                

Sueigos sekretorė                 Vilija Kvasienė 


