ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
2021-03-24 Nr. SS(26)-1(10.3)
Vijolių k., Šiaulių r.
Išplėstinė sueiga įvyko 2021-03-24 14.00 val. nuotoliniu būdu per Zoom platformą
(https://zoom.us/j/98988328819?pwd=M0FCN3BsTEV2bS9wYTBucHRDUHNKUT09)
Išplėstinės sueigos pirmininkas – V. J.
Išplėstinės sueigos sekretorė –Z. S.
Išplėstinės sueigos dalyviai: į išplėstinę sueigą kviesti prisijungti visi 8 Šiaulių kaimiškosios
seniūnijos seniūnaičiai. Taip pat Šiaulių kaimiškosios seniūnijos bendruomenių pirmininkai.
PRISIJUNGĖ: Bridų seniūnaitijos seniūnaitė R. Š., Aleksandrijos seniūnaitijos
seniūnaitis V. J., Aukštelkės seniūnaitijos seniūnaitė V. B., Vijolių seniūnaitijos seniūnaitė B. B.,
Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė R. C., Sutkūnų seniūnaitijos seniūnaitis G. B., Pakapės
seniūnaitijos bendruomenės pirmininkė N. Š., Sutkūnų kaimo bendruomenės atstovė E. N.
Į sueigą neprisijungę, tačiau iš anksto susipažinę su darbotvarke Gegužių kaimo bendruomenės
pirmininkė A. P. bei Gegužių seniūnaitijos seniūnaitis A. S. jai pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Šiaulių kaimiškosios seniūnijos 2020 metų veiklos ataskaita.
Pranešėjas- l. e. seniūno pareigas – R. Š.
.

2.

3

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos 2021 metų veiklos plano aptarimas.
Pranešėjas- l. e. seniūno pareigas – R. Š.
Kiti aktualūs klausimai, pasiūlymai, pageidavimai.
Papildymas ( prie 3-iojo klausimo) - dėl gatvių apšvietimo laiko, kelių ir gatvių dulkėtumo
mažinimo priemonių.

Išplėstinę seniūnaičių sueigą l.e. seniūno pareigas R. Š. pradėjo trumpai pristatydamas
2020 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita buvo iš anksto e-paštu išsiųsta susipažinti visiems
seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, todėl ilgiau prie jos nebuvo apsistota ir jokių
papildomų klausimų iš prisijungusių sueigos dalyvių nesulaukta.
2020 metų veiklos ataskaitai - pritarta- už (vienbalsiai).
Antru darbotvarkės klausimu, svarstant 2021 metų seniūnijos veiklos planą, l. e.
seniūno pareigas R. Š. išsamiai pristatė seniūnijai patvirtinto biudžeto lėšų paskirstymą pagal sritis
(gyvenviečių gatvių apšvietimui, bendros aplinkos politikos formavimo funkcijai, atliekų
tvarkymui, lėšų paskirstymą kelių ir gatvių priežiūrai). Pasakė, kad kelių ir gatvių priežiūrai iš
savivaldybės lėšų yra skirta 26000 Eur, iš jų – 10000 jau išleista žiemos tarnybai. Taip pat
seniūnijos gatvėms ir keliams tvarkyti skirta 81960 Eur Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų.
Jų paskirstymas toks: 23000 Eur – asfalto duobių taisymui, o 58960 Eur – kelių ir gatvių su žvyro
danga remontui (žvyravimo, skaldavimo, greideriavimo darbai). Išklausyti visų prisijungusių

seniūnaičių pastebėjimai ir prašymai. Visiems seniūnaičių pasiūlymams pritarta, jie įtraukti į
seniūnijos metinį veiklos planą.
2021 metų veiklos planui, lėšų paskirstymui - pritarta- už (vienbalsiai).
Trečiu darbotvarkės klausimu diskutuota dėl gatvių apšvietimo laikui, pasiūlyta, kad
apšvietimo laikas liktų toks pat, kaip ir 2020 m., t. y., nuo 6.00 val. ir šviesti iki aušros bei vakare
nuo sutemos iki ne trumpiau kaip iki 22.30 val.
Pritarta- už (vienbalsiai)
Dėl kelių ir gatvių dulkėtumo mažininimo priemonių nuspręsta 2021 metais jų sausa
druska nebarstyti, nes tai laikinas sprendimas, be to pareikalautų nemažai lėšų. Šias lėšas geriau
panaudoti keliams su žvyro danga remontuoti, juos greideriuojant, žvyruojant, skalduojant.
Pritarta - už (vienbalsiai)
Einamaisiais klausimais, kiekvienos seniūnaitijos seniūnaitis išsakė pastebėjimus,
kuriuos mato savo gyvenamojoje aplinkoje.
Aleksandrijos seniūnaitis V. J. domėjosi Plytinės gatvės apšvietimu, kiek ir kada bus
įrengti apšvietimo stulpai.
Bridų kaimo seniūnaitė R. Š. prašė pagalbos, suremontuojant autobusų stotelę,
reikalingas stogo remontas. Ties Bridų g. Nr.11 namu auga 2 dideli seni uosiai, kurie kelia pavojų
gyventojams, prašo juos nupjauti. Miesmedžio g.ir Jurgeliškių g. gyventojai neturi nuotekų
surinkimo, buvo klausiama, kada gyventojai gali tikėtis nuotekų sistemos įrengimo. Rasa
Šiškuvienė taip pat klausė, ar šiais metais seniūnijoje bus įdarbinti asmenys iš užimtumo tarnybos.
Aukštelkės seniūnaitė V. B. teiravosi, kokia tvora bus statoma Aukštelkės kapinėse.
Vijolių seniūnaitė B. B. prašė sutvarkyti užsikimšusį kanalą, esantį Veterinarijos
gatvės pabaigoje, prie prūdo.
Sutkūnų seniūnaitis G. B. prašė padėti sutvarkant daugiabučių namų kiemus Joniškio
gatvėje.
Voveriškių seniūnaitė R. C. domėjosi asfaltuojamų gatvių sąrašo sudarymu, jo
atnaujinimu.
Sutkūnų kaimo bendruomenės atstovė E. N. teiravosi dėl elektros pajungimo Sutkūnų
kaimo lauko estradoje, nes planuoja rengti kultūros renginius. Autobusų stotelė prie Basanavičiaus
gatvės apleista, netvarkinga aplinka. Sutkūnų kaimo parke nenugrėbti lapai, prašė pagalbos kai juos
sugrėbs, kad būtų išvežti.
Gegužių kaimo bendruomenės pirmininkės el. paštu atsiųsti prašymai, kad į 2021
metų darbų apimtis būtų įtraukti Gegužių kaimo Pušų, Kriaušių, Vaivorykštės, Volungės gatvių
duobių remonto darbai, o Pušų g. atkarpoje nuo Nr.10 iki Nr.14. Gegužių kaimo Pienių g., Volungės
g. reikalingas žvyravimas, skaldavimas.
Išklausęs seniūnaičių bei bendruomenių pirmininkų prašymus, pastebėjimus, l. e.
seniūno pareigas R. Š. į dalį jų atsakė iš karto. Kitas, įvardintas problemas pažadėjo spręsti,
atsižvelgdamas į galimybes ir į seniūnijai skirtas lėšas.
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