ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
PROTOKOLAS
2022 m. spalio d. Nr. SS(18)- (10.3)
Ginkūnai
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2022 m. spalio 26 d. 18 val. (dalyvavimas
mišrus).
Posėdžio pirmininkas –Vilma Bielskienė, Žeimių seniūnaitijos seniūnaitė;
Posėdžio sekretorė – Vilija Kvasienė , Ginkūnų seniūnijos seniūnė.
Sueigoje dalyvavo: Nelda Šutaitė, Šapnagių seniūnaitijos seniūnaitė; Orintas Beržanskis,
Aušros seniūnaitijos seniūnaitis,; Remigijus Mikočionis, Rasos seniūnaitijos seniūnaitis; Kęstutis
Palujanskas, Centro seniūnaitijos seniūnaitis; Emilija Čeponė, Švedės seniūnaitijos seniūnaitė; Zita
Urbietienė, Ginkūnų bendruomenės pirmininkė; Algimantas Lacis, Ginkūnų bendruomenės atstovas;
Rasa Salygienė, Kuršėnų miesto, Daugėlių seniūnaitijos seniūnaitė; Darius Simonavičius, Kuršėnų miesto
seniūnijos, Gedimino seniūnaitijos seniūnaitis.
DARBOTVARKĖ:

1. Kuršėnų miesto seniūnaičiu gerosios patirties pasidalinimas;
2. Dėl pastabų/pasiūlymų pateikimo Ginkūnų kaimo bendrajam planui;
I. SVARSTYTA. Kuršėnų miesto seniūnaičiu gerosios patirties pasidalinimas.
Kuršėnų seniūnijos seniūnaičiai prisistatė ir informavo, kad atvyko pasidalinti sukaupta
patirtimi, bei pasisemti gerų, naujų idėjų iš Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių. Darius Simonavičius
papasakojo, kad abu su Rasa Salygiene yra apsisprendę dalyvauti rinkimuose į Šiaulių rajono savivaldybės
tarybą, taipogi, kad jis dar dalyvaus rinkimuose į Šiaulių rajono merus. Vyko diskusijos.
Buvo iškeltas klausimas, kas iniciavo aikštės rekonstrukciją Kuršėnų miesto centre. Rasos
Salygienė teigimu, kad Kuršėnų seniūnas pasisakė, jog kiekvienas miestas privalo turėti centrinę aikštę.
Darius Simonavičius prisiminė, kad aikštės projektas prasidėjo apie 2013 metus ir tai buvo projektas
kuriam įgyvendinti, buvo kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos. Jo teigimu, bet kokiems projektams
įgyvendinti reikalingas laikas.
Ginkūnų seniūnijos seniūnė, Vilija Kvasienė, iškėlė klausimą kaip suaktyvinti žmones, kad
dalyvautų seniūnaičių rinkimuose, domėtųsi rinkimais. Darius Simonavičius mano, kad turėtų būti
minimalūs reikalavimai norintiems tapti seniūnaičiais: kompiuterinis raštingumas, bazinių žinių turėjimas
ir pagrindinis – žmogaus noras tapti seniūnaičiu.
II.SVARSTYTA. Dėl pastabų/pasiūlymų pateikimo Ginkūnų kaimo bendrajam planui.
Ginkūnų seniūnijos seniūnė, Vilija Kvasienė, pateikė popierinį Ginkūnų kaimo bendrojo plano
variantą, kuris bus seniūnijoje ir norintieji galės jį panagrinėti. Taipogi ji priminė, kad Ginkūnų kaimo
bendrasis planas yra įkeltas ir į Ginkūnų seniūnijos internetinį puslapį. Seniūnės manymu projekte
labiausiai trūksta naujų žaliųjų zonų.
NUTARTA. Pastabas ir pasiūlymus dėl Ginkūnų kaimo bendrojo plano kiekvienas norintis pateiks
asmeniškai.
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