
ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS 

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA 

 

PROTOKOLAS  

 
2022m. liepos 29 d. Nr. SS(18)-  (10.3) 

Ginkūnai 

 
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių  sueiga įvyko 2022 m. liepos 27 d. 18 val.  

 Posėdžio pirmininkas –Vilma Bielskienė, Žeimių seniūnaitijos seniūnaitė; 

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

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

seniūnaitijos seniūnaitė; Remigijus Mikočionis, Rasos seniūnaitijos seniūnaitis; Emilija Čeponė, Švedės 

seniūnaitijos seniūnaitė 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl Ginkūnų seniūnijos gatvėvardžių pavadinimų sąrašo atnaujinimo; 

2. Einamieji klausimai. 

 
I. SVARSTYTA. Dėl Ginkūnų seniūnijos gatvėvardžių pavadinimų sąrašo atnaujinimo. 

                       Ginkūnų seniūnijos seniūnė V.Kvasienė informavo, kad reikia atnaujinti/papildyti Ginkūnų 

seniūnijos gatvėvardžių pavadinimų sąrašą, kuris buvo patvirtintas 2021 m. gruodžio 29 d. seniūnaičių 

sueigoje SS(18)-9(10.3), nes  2022 m. gegužės 19 d. vyko Šiaulių rajono savivaldybės istorinės atminties 

įamžinimo darbo grupės posėdis, kuriame įgaliojo seniūnus suburti bei inicijuoti vietos bendruomenes, 

mokytojus, moksleivius ir pateikti seniūnijos gatvėvardžių pavadinimų sąvadą, prioritetą teikiant pavadi-

nimams susijusiems su  : 

-Lietuvos istorija, istorinių įvykių, objektų pavadinimais, mitologija; 

- asmenvardžiais (garsių konkrečiai vietovei ir/arba Šiaulių rajonui ir/arba Lietuvai nusipelniusių žmonių 

vardai ir pavardės, slapyvardžiai); 

-vietovardžiais ir hidronimais. 

                        Seniūnė pažymėjo, kad šiuo klausimu buvo kreiptasi į Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zu-

bovų progimnaziją, Ginkūnų bibliotekos bibliotekininkę Rimvidą Linauskienę, Ginkūnų bendruomenės 

pirmininkę Zitą Urbetienę bei į Ginkūnų visuomenininkę, buvusią Ginkūnų bibliotekos bibliotekininkę 

Oną Daukšaitę. Siūlyta prie esamo sąrašo pridėti : 

- Pagal personalijas: 

 • Augustino Janulaičio g.- A.Janulaitis buvo knygnešys , visuomenės ir kultūros veikėjas, 

teisininkas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius gimęs 1878 m. kovo 31 d. Malavėnų k. Nuo 

1896 m., studijuodamas Maskvos universiteto Teisės fakultete, lietuvišką spaudą platino tarp stu-

dentų , taip pat Šiauliuose ir jų apylinkėse. 

• V. ir J. Janulaityčių g. – Veronika ir Julija išgarsėjo kaip vienos pirmųjų lietuvių moterų 

gydytojų (Gimusios Malavėnų k.).  
(šių gatvių pavadinimus naudoti tik esant poreikiui, pirmiausia  renkant Janulaičių g. pavadinimą, 

kuris buvo patvirtintas 2021.12.27 SS(18)-9(10.3) vykusioje seniūnaičių sueigoje) 

 

• Kaliksto g. – Kalikstas vyriausiasis Janulaičių sūnus, kuriam labiausiai sekėsi tėvų ūkyje 

po jų mirties. Atgavus Nepriklausomybę jo ūkis vertėsi pieno gamyba, tapo  pavyzdinis, padidėjo 

iki 100 ha.  
• Jadvygos Juškytės g.- kultūros veikėja, pedagogė 1905 m. atvyko dirbti į Ginkūnų pradinę 

mokyklą. Ji mokė Ginkūnų dvaro kumečių , aplinkinių kaimų valstiečių vaikus. Taip pat  buvo 

visuomeninės moterų veiklos Lietuvoje viena iš pirmeivių. 



• Jono Fledžinsko g.- visuomenės ir politikos veikėjas. Nuo 1911 m. V.Zubovui išvykus, 

Ginkūnų dvare šeimininkavo  S. Zubovienė, o vėliau Aleksandra Zubovaitė- Fledžinskienė su 

vyru Jonu Fledžinskiu. J. Fledžinskas dirbo Ginkūnų dvare raštininku, kasininku, dvaro valdytoju.  

J.Fledžinskas Ginkūnuose įkūrė Lietuvos žaliųjų augintojų bendriją, buvo jos pirmininkas iki 

1933 m. Jam vadovaujant, Ginkūnų dvaras tapo pavyzdiniu ūkiu. 

 

Vyko diskusija. 

 

          BALSAVO. “Už” – 4 balsai, “prieš” ir “susilaikiusių” nėra 

 

          

 

- Atminimui: 

 Vainos kalnelio g. – Šapnagių kaime yra išlikęs piliakalnis /senkapis vadinamas „Vainos kal-

neliu“. Gilioje senovėje Šapnagių kalnelis buvo daug aukštesnis nei yra dabar. Ant kalno vir-

šūnės stovėjo medinė pilaitė su gynybiniais bokšteliai, plačiu, akmenis grįstu kiemu, kurį  

juosė aukšta medinė tvora. Pilaitės bokšteliuose nuolat budėjo vyrai- pilaitės gynėjai, stebėjo 

apylinkes ar nepamatys kryžiuočių ar kitokių priešų. Daug kraujo šioje vietovėje pralieta, to-

dėl vėlesniais amžiais žmonės pavadino „Vainos kalneliu“. Dvidešimtame amžiuje sovietme-

čio laikais archeologai kalnelyje atliko kasinėjimus. Jame rado žmonių kaulų, įvairių sidabri-

nių bei akmeninių dirbinių, apyrankių, papuošalų kuriems daugaiu nei 1000 metų. Rasti daik-

tai, jų aprašymai saugomi Šiaulių miesto „Aušros muziejaus fonduose“. 

 Šapio g. /Nagio g. – sena legenda pasakoja , kad kartą kryžiuočiai pilaitę užpuolė netikėtai. 

Kariūnų poste buvo mažai. Žmonės gynėsi kaip išmanydami. Du vyresni kariūnai – Šapis ir 

Nagis- suprato, kad vargu ar pavyks išgelbėti pilaitę ir jos gyventojus. Kryžiuočiai viską su-

degins, o žmones paims į nelaisvę. Nutarė kariūnai nuvilioti užpuolikus į pelkes, raistus. Ša-

pis ir Nagis šuoliavo kūlgrindomis (po vandeniu rąstais išklotais takais). Vokiečių riteriai, 

manydami, kad negilu, būriais brido , jojo į pelkes. Iš jų jie negrįžo, nuskendo ir nugrimzdo 

akivaruose, raistuose. Nors savo drąsa ir pasiaukojimu pražudė daug priešų, pilis buvo sude-

ginta,, daug žmonių išžudyta, kiti paimti į nelaisvę, dar kiti spėjo pasislėpti. Po kurio laiko, 

likę gyvi žmonės, pagerbdami narsuolių drąsą ir mirtį, pradėjo vietovę vadinti „Šapnagiais“, 

sujungę du vardu į vieną žodį. ( Pagal O. Daukšaitės surinktas legendas iš vietinių žmonių 

2006-2007 m., tačiau jos nėra niekur publikuotos ). 

 Dvaro g. – iki šiol išlikęs dvarininkų Zubovų gyvenamasis namas (dvaras) Ginkūnų k.  

 Ginkaus g. – pagal vieną iš legendų, iš kurios kilo Ginkūnų pavadinimas. Ginkus – karžygys, 

kuris vadovavo vyrų būriui. Jis norėdamas , kad jo vyrai išsiskirtų iš kitų, jų šarvus papuošė 

raidėmis , kurios turėjo užslėptą prasmę/devizą „ Gink kūną ir sielą“. Aršiame mūšyje su kry-

žeiviais žuvo visis narsaus vado vyrai ir jis pats. Priešai troško Ginkų paimti gyvą, bet nar-

suolis aštriu kalaviju persmeigė save. Po mūšio, likę gyvi apylinkių gyventojai, palaidojo kar-

žygius kalnelyje, ant kurio stovėjo gynybinis postas. Gerbdami karių atminimą vietovę pava-

dino Ginkūnais. ( Pagal O. Daukšaitės surinktas legendas iš vietinių žmonių 2006-2007 m., 

tačiau jos  nėra niekur publikuotos). 

 Rymanto g./Vingaudo g./Šaulio g./(Salduvės g. jau yra Žuvininkų k.) – pagal V.Purono kny-

goje „Brangus paukštis feniksas“ aprašytą legendą „Du pilkapiu . Legenda apie gražiąją Sal-

duvę ir Vingaudą-Šaulį.“ Legendoje rašoma, kad Žuvininkus valdė ir į karą juos vedė išmin-

tingas, narsus ir visų labai gerbiamas tėvūnas Rymantas. Rymantas turėjo vieną sūnų Vin-

gaudą ir dukterį Salduvę. Pirmasis buvo senatvės paguoda, tėvo turtų ir ginklo paveldėtojas, 

o antroji – motinos lepūnė ir namų saulutė. Nebuvo stipresnio vyro, vikresnio medžiotojo ir 

narsesnio karžygio už Vingaudą. Jo sunkioji buožė vienu smūgiu sutrupindavo lokio galvą, jo 

strėlė trijų šimtų žingsnių atstumu perskrosdavo briedžio širdį ir pataikydavo bėgančiam vil-

kui į akį: dėl to žmonės praminė jį Šauliu. 



 Šviesos kibirkšties g. – 1926 m. ir 1936 m. Šapnagių k. jaunimo draugija „ Šviesos kibirkštis“ 

ant kalnelio (Vainos kalnelis/senkapis) pastatė medinį kryžių, kuris simbolizavo pagarbą bei 

atminimą čia žuvusiems kovotojams už laisvę bei visiems palaidotiems žmonėms. 

 Laimės g. - romano, kurį parašė Sofija Zubovienė pavadinimui „Laimė“ atminti. 

 Grafų g. – grafams Zubovams atminti. 

 

            Vyko diskusija. Buvo teigta, kad pagal legendas parinkti gatvių pavadinimai nėra aktualūs, tie 

kurie nėra įamžinti knygose ar kituose šaltiniuose. Visi seniūnaičiai sutiko. 

               

           BALSAVO. “Už” – 4 balsai, “prieš” ir “susilaikiusių” nėra. 

 

           NUTARTA. Atnaujinti Ginkūnų seniūnijos gatvėvardžių pavadinimų sąvadą. Pagal personalijas 

įtrauktiant: Augustino Janulaičio g., V. Ir J. Janulaityčių g. (šių gatvių pavadinimus naudoti tik esant 

poreikiui, pirmiausia  renkant Janulaičių g. pavadinimą, kuris buvo patvirtintas 2021.12.27 vykusioje 

seniūnaičių sueigoje), Kaliksto g., Jono Fledžinsko g.  Atminimui įtraukti: Vainos kalnelio g., Dvaro g., 

Rymanto g., Vingaudo g., Šaulio g., Šviesos kibirkšties g., Laimės g., Grafų g. gatvių pavadinimus. 

             

            

 

II. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

             Seniūnė V.Kvasienė kvietė seniūnaičius siūlyti kandidatus Šiaulių rajono garbės piliečio vardui 

suteikti. Ji informavo, kad siūlymai bus priimami iki 2022 m. spalio 31 d. ir nurodė siūlymų pateikimo 

sąlygas, tvarką bei už kokius nuopelnus bus renkami kandidatai.  

 

           

  

 

             

             

 

             

  

 

 

     

 

              

Sueigos pirmininkė      Vilma Bielskienė 

             

Sueigos sekretorė     Raimonda Dominauskaitė 


