
ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS 

IŠPLĖSTINĖS  SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS 

 

PROTOKOLAS 

 
2022 m. rugsėjo 29  d. Nr. SS(18)- 7 (10.3) 

Ginkūnai 

 
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių  sueiga įvyko 2022 m. rugsėjo 28 d. 18 val. (dalyvavimas 

mišrus). 

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

Rasos seniūnaitijos seniūnaitis; Kęstutis Polujanskas, Centro seniūnaitijos seniūnaitis; Emilija Čeponė, 

Švedės seniūnaitijos seniūnaitė; Zita Urbietienė, Ginkūnų bendruomenės pirmininkė; Algimantas Lacis, 

Ginkūnų bendruomenės atstovas;  

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl seniūnijos gatvių apšvietimo laiko; 

2. Dėl pastabų pateikimo Ginkūnų kaimo bendrojo plano sprendinių konkretizavimui; 

3. Einamieji klausimai. 

 

 
I. SVARSTYTA. Dėl seniūnijos gatvių apšvietimo laiko. 

                     Ginkūnų seniūnijos seniūnė V. Kvasienė informavo, kad neužtenka lėšų gatvių apšvietimui. 

Todėl pateikė  pasiūlymus: 1. kad gatvėse šviestų kas antra lempa, arba 2. sutrumpinti apšvietimo laiką, 

arba 3. keisti šviestuvus į led. šviestuvus. Seniūnaičiai mano, kad tikslingiausias būdas būtu sutrumpinti 

apšvietimo laiką. Seniūnė pasiūlė nuo 2022 m. spalio 1 d.  pakeisti gatvių apšvietimo laiką Ginkūnų kaime 

vakare nuo sutemos iki 23.00 val., o Žuvininkų k., Šapnagių k. ir Žeimių k. vėlinti šviestuvų įsijungimo 

laiką ryte t. y. , kad šviestuvai įsijungtų 06.30 val. Į klausimą, kada Ginkūnų k. ryte įsijungia šviestuvai 

seniūnė atsakė, kad 5.30 val. ir ji siūlo palikti šį laiką,  nes važiuoja miesto autobusas ir nemažai gyventojų 

eina į autobusų stotelę.  

 

BALSAVO: “Už” – 6 balsai, “prieš” ir “susilaikiusių” nėra 

       

NUTARTA. Keisti apšvietimo laiką nuo 2022 m. spalio 1 d. Ginkūnų k. vakare nuo sutemos iki 23.00 

val. , Šapganių k., Žeimių k. ir Žuvininkų k. ryte nuo 6.30 val. iki aušros. Apie spendimą informuoti 

Šiaulių rajono savivaldybės administraciją.  

 

II.SVARSTYTA. Dėl pastabų pateikimo Ginkūnų kaimo bendrojo plano sprendinių konkretizavimui. 

                        Ginkūnų seniūnijos seniūnė Vilija Kvasienė informavo, kad parengtas Ginkūnų kaimo 

bendrasis planas yra pateiktas sprendinių konkretizavimui. Tai planas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų 

planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta suplanuotos teritorijos vystymo erdvinė planinė struktūra, 

teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Seniūnė 

atkreipė dėmesį , jog  bendrajame plane daug „ kalbama“ apie skverą ir, kad gyvenvietėje bendras 

rekreacinės paskirties želdynų plotas vienam gyventojui yra tris kartus mažesnis, jei Ginkūnus vertintume 

prilygindami miestelio kategorijai (nes gyventojų skaičiumi atitinka miesteliui taikomą minimalų 

gyventojų skaičių) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas. 

 



NUTARTA. Pasidalinti Ginkūnų kaimo bendruoju planu su seniūnaičiais ir gyventojais (informaciją 

pateikiant el. paštu seniūnaičiams, bei įdedant nuorodą į Ginkūnų seniūnijos internetinį puslapį ir 

Facebook paskirą), kad savo pastabas galėtų pateikti asmeniškai. 

 

III. Einamieji klausimai. 

                        Seniūnė Vilija Kvasienė trumpai pristatė šildymo kompensacijų gavimo tvarką. Ji nurodė, 

kad Ginkūnų seniūnijos internetiniame puslapyje, bei Facebook paskyroje yra patalpinta atmintinė 

norintiems kreiptis šildymo kompensacijos, kuria gali seniūnaičiai pasidalinti su gyventojais. 

                         Į iškeltą klausimą, kada bus iki galo sutvarkyta Švedės g., seniūnė atsakė, kad šiuo metu 

Švedės g. kaip statybos objektas perduotas UAB „Vygatas“. Darbai vykdomi pagal suderintą darbų 

grafiką. 

                         Seniūnė taip pat informavo, kad:  

 yra naujai išasfaltuota Šiltnamių gatvė. Šioje gatvėje yra įrengtas greičio mažinimo kalnelis 

ir  bus pastatytas apie tai įspėjantis kelio ženklas; 

 yra prasidėjęs Šiaulių aplinkkelio plano keitimo projektas, tačiau žiedinės sankryžos 

projektas yra sustojęs ir tikėtina, kad šiais metais nebus pradėtas. 
                          

                          

 

 

                          

 

 

 

     

 

              

Sueigos pirmininkė      Vilma Bielskienė 

             

Sueigos sekretorė     Raimonda Dominauskaitė 


