
ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS 

IŠPLĖSTINĖ  SENIŪNAIČIŲ SUEIGA 

 

PROTOKOLAS 
2022m. kovo 30  d. Nr. SS(18)- 2(10.3) 

Ginkūnai 

 
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių  sueiga įvyko 2022 m. kovo 30 d. 18.00 val.   

 Posėdžio pirmininkė – Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitė (Vienabalsiai 

išrinkta, nes K.Gabrielaitis nedalyvavo sueigoje). 

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

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

seniūnaitijos seniūnaitė; Orintas Beržanskis, Aušros seniūnaitijos seniūnaitis, Remigijus Mikočionis, 

Rasos seniūnaitijos seniūnaitis, Vilma Bielskienė, Žeimių seniūnaitijos seniūnaitė; Zita Urbietienė, 

Ginkūnų bendruomenės pirmininkė, Algimantas Lacis, Ginkūnų bendruomenės atstovas, Algis Mačiulis, 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono Ginkūnų filialo kultūros vadovė Genovaitė 

Doftartaitė ir gyventojai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl 2021 metų veiklos ataskaitos; 

2. Dėl 2022 metų Ginkūnų seniūnijos veiklos plano patvirtinimo; 

3. Einamieji klausimai. 

 
I. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. seniūnijos veiklos ataskaitos; 

      Seniūnė Vilija Kvasienė  pristatė 2021 m. seniūnijos veiklos ataskaitą, kuri yra publikuojama Ginkūnų 

seniūnijos internetiniame tinklapyje ir kiekvienas gali išsamiai su ja susipažinti. Ji trumpai pristatė darbus 

atliktus socialinėje srityje, žemės ūkyje, kultūrinėje veikloje bei administravime. Buvo detaliau panagri-

nėtas biudžeto lėšų panaudojimas , bei lėšos skirtos seniūnijos keliams per pastaruosius tris metus. Se-

niūnė paminėjo , kad  2022 m. veiklos prioritetai bus greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas bei ope-

ratyvus reagavimas į žodžiu  ar raštu pateiktas jų problemas, žmonių skatinimas labiau rūpintis juos su-

pančia aplinka. Ji pristatė ir  2022 planuojamus darbus tokius  kaip: tęsti pradėtus kiemų ir žvyruotų gatvių 

asfaltavimus, siektina pakeisti šviestuvus į led. šviestuvus, poilsio vietų tvarkymas, kanalizacijos tinklų 

įvedimas Saulėtekio g., Žolyno g. ir Žeimių g. atkarpoje. Seniūnė atsakė į žmonių užduotus klausimus 

internetu. 

 

BALSAVO:  „Už“ -5 balsai, „prieš“ ir „susilaikiusių“ nėra 

  

NUTARTA. Seniūnijos ataskaitą vertinti labai gerai. 

 

II. SVARSTYTA. Dėl 2022 metų Ginkūnų seniūnijos veiklos plano patvirtinimo; 

    Seniūnė Vilija Kvasienė pristatė seniūnaičiams 2022 metų Ginkūnų seniūnijos veiklos planą. Šių metų 

biudžetas – 45048 eurų. Atmetus apšvietimui skirtas išlaidas lieka 23152 eurų. Išlaidos paskirstytos ir 

detaliai pateiktos veiklos plane. 

 

BALSAVO:  „Už“ -5 balsai, „prieš“ ir „susilaikiusių“ nėra 

 

NUTARTA. Seniūnijos metinį veiklos planą patvirtinti. 

 

 

 



III SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

   Buvo pateiktas  klausimas, kas bus daroma dėl parko/skvero esančio centre. Seniūnė atsakė, kad siekiant 

gauti lėšų iš savivaldybės reikalinga tiksli vizija. Vieną iš vizijų bus pateikta vasaros pradžioje. 

   Norėta pasitikslinti kada bus pradėti kanalizacijos įvedimo darbai Saulėtekio g.- Žolyno g. – Žeimių 

gatvių atkarpoje. Buvo atsakyta, kad projektavimo darbai tūrėtų baigtis birželį. 

   Iškeltas klausimas, kada bus asfaltuota Tujų g. Seniūnė atsakė, kad gatvės asfaltuojamos pagal sąrašą, 

kuris buvo patvirtintas seniūnaičių sueigoje. 

         

              

Sueigos pirmininkė                      Emilija Čeponė 

             

Sueigos sekretorė     Raimonda Dominauskaitė 


