ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGA
PROTOKOLAS
2021 m. vasario 24 d. Nr. SS(18)- 2 (10.3)
Ginkūnai
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2021 m. vasario 24 d. 18.00 val.
nuotoliniu būdu (daromas sueigos įrašas).
Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Gabrielaitis, Svajonių seniūnaitijos seniūnaitis.
Posėdžio sekretorė –Dovilė Degutienė , Ginkūnų seniūnijos vyriausioji specialistė.
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 pirmininkas
Algimantas Lacis; gyventojai.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl apklausos pavadinimo Ginkūnų kaimas į Ginkūnų miestelis vykdymo;
2. Dėl Ginkūnų bendruomenės gauto paklausimo;
3. Dėl kelių ir gatvių priežiūros prioritetų;
4. Einamieji klausimai.
I. SVARSTYTA. Apklausos pavadinimo Ginkūnų kaimas į Ginkūnų miestelis vykdymas.
Seniūnė Vilija Kvasienė supažindino su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu dėl komisijos sudarymo apklausai (konsultacijai) organizuoti bei jo papildymu.
(seniūnaičiams buvo išsiųsta susipažinti). Taip pat trumpai apžvelgė apklausos tvarką bei komisijos
reglamentą.
Buvo keltas klausimas dėl direktoriaus įsakymu papildyto komisijos nario - Ginkūnų iniciatyvinės
grupės atstovo. Išsakyta nuomonė, kad tokios oficialiai įregistruotos grupės Ginkūnuose nėra, todėl
komisijoje negali būti taip pasivadinusio grupės nario. Buvo kreiptąsi į Ginkūnų iniciatyvinės grupės
atstovą, kad atsakytų į klausimus: iniciatyvinė grupė kas tai – Kiek narių? Kokiems tikslams
susikūrusi? Ką atstovauja? Kokia deleguotų iniciatyvinės grupės asmenų atsakomybė? Kodėl
kalbama už visus Ginkūnus nesitariant su teisėtai išrinktais bendruomenės atstovais- seniūnaičiais?
Ji taip pat pacitavo LR vietos savivaldos įstatymo 35 st.“ Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos
teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus
priima seniūnaičių sueigoje.“ ir klausė kodėl yra nesilaikoma teisės aktais numatytų veiksmų.
Vyko diskusija. Buvo informuota, kad prieš sueigą buvo konsultuotasi šiuo klausimu ir buvo
pasakyta, kad norint kažką deleguoti arba rašomus raštus pasirašyti kaip grupės atstovas, reikalinga
iniciatyvinę grupę įteisinti. Priešingu atveju rašte turi būti visų grupės narių parašai. O deleguojant
atstovą į komisiją reikalingas protokolas, kuriame atsispindėtų grupės tikslas bei esminiai nariai.
Suabejota ar iš vis minėtoje iniciatyvinėje grupėje yra narių, apart vieno atstovo.
Pateikta nuomonė, kad į sudarytą komisiją dėl apklausos reikia prašyti direktoriaus pakeisti
įsakymą įrašant į komisijos sudėtį išrinktą atstovą nuo seniūnaičių, o ne neegzistuojančios
iniciatyvinės grupės atstovą. Pasiūlyta šiuo klausimu nubalsavus teigiamai - siūlyti seniūnaičių
atstovą.

Balsuota dėl komisijos sudėties pakeitimo, įtraukiant seniūnaičių išrinktą atstovą vietoje
neegzistuojančios iniciatyvinės grupės atstovo.
BALSAVO: ,,TAIP“- 6 balsai, ,,PRIEŠ“ 1 balsai.
NUTARTA. Kreiptis į administracijos direktorių dėl komisijos sudėties pakeitimo, įtraukiant
seniūnaičių išrinktą atstovą vietoje neegzistuojančios iniciatyvinės grupės atstovo.
Balsuota dėl seniūnaičių atstovo kandidatūros į komisijos sudėtį dėl apklausos
organizavimo. Kandidatūros: Remigijus Mikočionis, Rasos seniūnaitijos seniūnaitis, Kęstutis
Gabrielaitis, Svajonių seniūnaitijos seniūnaitis, Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitė.
NUTARTA. Į komisijos sudėtį, dėl apklausos organizavimo, deleguoti Emiliją Čeponę, Švedės
seniūnaitijos seniūnaitę.
2. Dėl Ginkūnų bendruomenės gauto paklausimo;
I. SVARSTYTA. Dėl naujo paplūdimio prie Švedės tvenkinio Ginkūnų k., įrengimo.
Seniūnė Vilija Kvasienė supažindino su Ginkūnų bendruomenės 20201-02-18 pateiktu
prašymu įrengti naują paplūdimį prie Švedės tvenkinio, netoli Žvejų g. Ginkūnų k. Ginkūnų
bendruomenės pirmininko rašte nurodoma, kad dabartinė maudymosi vieta prie Švedės tvenkinio
galimai kelia pavojų poilsiautojų sveikatai ir saugumui dėl, virš maudymosi vietos esančios, aukštos
įtampos laidų. V. Kvasienė informavo, kad naujo pliažo įrengimui prie Žvejų g., galimybės šiuo
metu nėra, nes šioje teritorijoje nėra laisvų neišpirktų sklypų. Be to, tai kelia Žvejų gatvėje
gyvenančių gyventojų pasipiktinimą.
Vyko diskusija. Buvo pasiūlyta kreiptis į Žvejų g. esančių sklypų savininkus dėl
galimybės Šiaulių rajono savivaldybei išpirkti sklypą naujo pliažo įrengimui. Svarstyta ar Švedės
tvenkinyje visų pirma tinkamas vanduo maudymuisi. Svarstyta, kad šioje vietoje sklypų kainos yra
didelis, todėl Šiaulių rajono savivaldybei tai per dideli kaštai. Pateikta nuomonė, kad Ginkūnų
seniūnijoje yra daug svarbesnių prioritetų kaip tinkamo geriamojo vandens aprūpinimas Žeimių k.,
nei naujo paplūdimio įrengimas. Išsakyta nuomonė, kad Žvejų g. Ginkūnų k. gyventojams pliažo
įrengimas kelią susirūpinimą. Argumentavo, kad šie gyventojai pirko sklypus nežinodami, kad čia
planuojama įrengti viešą pliažą. Išsakė savo norą gyventi šioje teritorijoje ramiai.
Balsuota ar yra galimybė pasiūlyti vietą naujo pliažo įrengimui prie Švedės tvenkinio
netoli Žvejų g. Ginkūnų k. ar kitoje Švedės tvenkinio pusėje.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta, kad šiai dienai prie Švedės tvenkinio ir kitoje tvenkinio pusėje
galimybės pasiūlyti vietą naujo paplūdimio įrengimui nėra.
II. SVARSTYTA. Dėl galimo priėjimo prie Ginkūnų ežero pakrantės iš Skrydžio ir Ežero gatvių.
V. Kvasienė supažindino su Ginkūnų bendruomenės paklausimu dėl galimybės įrengti
patogų priėjimą prie Ginkūnų ežero pakrantės, tiek galimai Skrydžio, tiek Ežero gatvėmis.
Bendruomenės pirmininkas A. Lacis Ginkūnų seniūnijai pateiktame rašte nurodo, kad šios gatvės
užpiltos krūvomis žemių bei statybinėmis medžiagomis.
Vyko diskusijos ar reikalingas takas ir ar jis turėtų būti asfaltuotas. Svarstyta ar takas
būtų reikalingas tik siaurai toje teritorijoje gyvenančių gyventojų grupei.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta įpareigoti seniūnę V. Kvasienę kreiptis į Skrydžio ir Ežero gatvių
gyventojus ir įpareigoti susitvarkyti žemių krūvas bei statybines medžiagas. Dėl naujo tako įrengimo
nesvarstyta.
3. Dėl kelių ir gatvių priežiūros prioritetų.
2021 sausio 27 d. seniūnaičių sueigoje buvo nutarta padaryti gatvių reitingavimą,
eiliškumą pagal kurį bus vykdomi gatvių priežiūros darbai. V. Kvasienė prašo šį klausimą atidėti iki
kol seniūnaičiai pateiks pasiūlymus kokios gatvės jų seniūnaitijoje turėtų būti tvarkomos pirmiau.
NUTARTA. Vienbalsiai atidėti gatvių reitingavimą, eiliškumą pagal kurį bus vykdomi gatvių
priežiūros darbai iki kol seniūnaičiai pateiks savo seniūnaitijų pasiūlymus.
4. Einamieji klausimai.
Seniūnė V. Kvasienė pristatė seniūnaičių K. Palujansko, E. Čeponės, N. Šutaitės
Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą projektą „Aktyvaus poilsio ir laisvalaikio vietos įrengimas
Ginkūnų kaime“, kurio vertė 4980,36 Eurų. Norima įrengti gimnastikos kompleksą, multitreniruoklį,
specialią dangą ir suoliuką. Numatoma projekto įgyvendinimo vieta – viešoji erdvė Švedės g. prie
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos.
V. Kvasienė kalbėjo apie parko, esančio prie Zubovo dvaro, viziją. Seniūnė informavo
apie seniūnaitės N. Šutaitės pasiūlymą nemokamai paruošti projektą, kuris būtų susijęs su S.V.
Zubovų dvaro istorija.
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