ŠIAULIŲ RAJONO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
PROTOKOLAS
2021 m. spalio 28 d. Nr. SS(26)- 5 (10.3)
Vijoliai, Šiaulių r.
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2021 m. spalio 28 d. 15.00
val. nuotoliniu būdu per Zoom platformą adresu
https://us04web.zoom.us/j/76945250188?pwd=OFEzdE9YaTVpS0tENWpIVTdBbE40dz09
Posėdžio pirmininkė – R. C., Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė.
Posėdžio sekretorė – Z. S., Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vyresnioji specialistė.
Sueigoje dalyvavo: V. B., Aukštelkės seniūnaitijos seniūnaitė; R. Š., Bridų seniūnaitijos
seniūnaitė; B. B., Vijolių seniūnaitijos seniūnaitė; R. C., Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė; E. N.,
asociacijos „Sutkūnų bendruomenė“, narė; M. Š., Dainų kaimo bendruomenės pirmininkas, R. Š.,
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas; D. D., Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vyriausioji
specialistė.
Sueiga teisėta.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šiaulių kaimiškosios seniūnijos rekonstruotinų ir remontuotinų kelių bei gatvių
prioritetinio sąrašo 2022 m. sudarymo
2. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Toliočių kaime, Šiaulių rajone;
3. Einamieji klausimai.
SVARSTYTA. Dėl Šiaulių kaimiškosios seniūnijos rekonstruotinų ir remontuotinų kelių bei
gatvių prioritetinio sąrašo 2022 m. sudarymo.
Pirmu darbotvarkės klausimu pasisakė Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas R. Š.
Jis paminėjo jau padarytus gatvių ir kelių remonto darbus. Iš 2015 m. rekonstruotinų bei remontuotinų
gatvių sąrašo yra pilnai rekonstruotos Vėtrungės g., Gegužių k., Žemdirbių g. Vinkšnėnų k., Santarvės
g., Vijolių k. Šiais metais planuojama pabaigti ir Masiuliškių gatvės, Sutkūnų k., rekonstrukcija.
Seniūnas akcentavo, jog yra poreikis atnaujinti rekonstruotinų ir remontuotinų kelių bei gatvių
sąrašus, paaiškino, kad šioje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje jos dalyviai turi siūlyti, kurios
seniūnijos gatvės turėtų būti rekonstruojamos, o kurios remontuojamos. Pasiūlė būti aktyviems,
dalyvauti ir pasisakyti sueigoje dalyvaujantiems seniūnaičiams bei bendruomenių pirmininkams.
Sueigos dalyviai pasisakė bei pateikė šiuos pasiūlymus :
V. B., Aukštelkės seniūnaitijos seniūnaitė pasiūlė rekonstruoti Šventupio g. Pailių k.,
bei Jūros g. dalį Raizgių k. (tai yra vienas kelias).
R. Š., Bridų seniūnaitijos seniūnaitė siūlė Bridų k. esančią Miesmedžio gatvę įtraukti į
remontuotinų gatvių sąrašą.
B. B., Vijolių seniūnaitijos seniūnaitė pasiūlė Gintaro gatvę, esančią Vijolių k., įtraukti
į remontuotinų gatvių sąrašą.
E. N., įgaliota Sutkūnų kaimo bendruomenės atstovė pasiūlė Gėlininkų g., esančią
Sutkūnų k. įtraukti į rekonstruotinų gatvių sąrašą.
M. Š., Dainų kaimo bendruomenės pirmininkas pasiūlė Tautinių gatvės atkarpą nuo
Šiaulių m. ribos iki Kmynų g., įtraukti į rekonstruotinų gatvių sąrašą
A. S., Gegužių seniūnaitijos seniūnaitis (nebuvo prisijungęs per Zoom į sueigą, bet
atsiuntė el. paštu pasiūlymus), kurie buvo pagarsinti. Jis pateikė pasiūlymus dėl Vaivorykštės g. apie
300m (nuo Ąžuolų gatvės), Pušų g.(apie 100m) ir Volungės g. (apie 100m) įtraukimo į rekonstruotinų
gatvių sąrašą.
I.

R. C., Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė pasiūlė Vingio gatvę įtraukti į remontuotinų
gatvių sąrašą.
Seniūnas R. Š. paminėjo, jog į sueigą dėl techninių kliūčių negalėjo pasijungti
seniūnaitis V. J., bei perdavė šio seniūnaičio telefonu išreikštą pageidavimą Aleksandrijos k. esančią
Stendo gatvę įtraukti į remontuotinų gatvių sąrašą.
Toliau vyko diskusija dėl pasiūlytų remontuoti ar rekonstruoti gatvių, dėl pačio
balsavimo. R. Š. pasiūlė balsuoti ne už kiekvieną gatvę atskirai, o už sąrašus, t.y., atskirai balsuoti už
remontuotinų ir rekonstruotinų gatvių sąrašus. Sueigos dalyviai tam pritarė. Vyko balsavimas.
Į remontuotinų gatvių sąrašą pasiūlyta įtraukti šias gatves:
Miesmedžio g., Bridų k.:
Vingio g., Voveriškių k.;
Gintaro g., Vijolių k.;
Stendo g., Aleksandrijos k.
BALSAVO: pritarta vienbalsiai.
Į rekonstruotinų gatvių sąrašą pasiūlyta įtraukti šias gatves:
Jūros-Šventupio g., Raizgių k. ir Pailių k.
Gėlininkų g. Sutkūnų k.;
Tautinių g. atkarpa nuo Šiaulių m. ribos iki Kmynų g., Dainų k.
BALSAVO: pritarta vienbalsiai.
NUTARTA:
Į remontuotinų gatvių sąrašą įtraukti šias Šiaulių kaimiškoios seniūnijos gatves:
Miesmedžio g., Bridų k.:
Vingio g., Voveriškių k.;
Gintaro g., Vijolių k.;
Stendo g., Aleksandrijos k.
Į rekonstruotinų gatvių sąrašą įtraukti šias Šiaulių kaimiškosios seniūnijos gatves:
Jūros-Šventupio g., Raizgių k. ir Pailių k.
Gėlininkų g. Sutkūnų k.;
Tautinių g. atkarpa nuo Šiaulių m. ribos iki Kmynų g., Dainų k.

II. SVARSTYTA. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Toliočių kaime, Šiaulių rajone;
Vyriausioji specialistė D. D. supažindino su Šiaulių rajono savivaldybės architektūros
ir paveldosaugos skyriaus tarnybiniu pranešimu, kuriame informuojama, kad Šiaulių kaimiškojoje
seniūnijoje Toliočių kaime reikalinga suteikti naują gatvės pavadinimą, kadangi nėra galimybės
suteikti adresus naujai suformuotiems žemės sklypams, suformuotiems žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektu (suformuota 17 žemės sklypų).
Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas 2016 m. lapkričio 4 d. Nr. A-1357 “Dėl gatvių pavadinimų Šiaulių rajono savivaldybėje
parinkimo komisijų sudarymo” kol kas dar nėra atnaujintas, siūlė gatvės pavadinimą Toliočių kaime,
Šiaulių r., apsvarstyti šioje sueigoje ir teikti prašymą Šiaulių rajono tarybai.

D. D. priminė, kad renkant gatvių pavadinimus reikalinga vadovautis šiais kriterijais:
1. Vietovardžių;
2. Personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai,
politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims;
3. Istorinio įvykio reikšmės Lietuvos valstybei;
4. Įvertinant šioje teritorijoje jau suteiktus gatvių pavadinimus pagal reikšmę (pvz.
medžiai, gėlės ir pan.).
Pateiktas Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitės R. C. siūlymas gatvę pavadinti Jono
Janulio vardu. Jonas Janulis gimė 1888 m. gruodžio 21 d. Toliočiuose, geležinkelininko šeimoje.
Mokėsi Kazanės dailės mokykloje. Nuo 1924 metų dirbo pedagoginį darbą Kauno Meno mokykloje,
vėliau iki išeidamas į pensiją, dėstė Kauno Valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės
institute, Lietuvos TSR dailės institute. Jonas Janulis dalyvavo lietuvių dailės parodose. Jis yra
sukūręs virš 2000 darbų, daugiausia portretų ir peizažų. Dailininko kūrinių yra Vilniaus ir Kauno
muziejuose. Kauno valstybiniam muziejuj J. Janulis yra nutapęs kelias dideles drobes „Maironis“,
Hitlerinės Vokietijos kapituliacijos akto pasirašymas“ (1947 m.) Mirė 1973 m. vasario 24 d. Kaune.
D. D. priminė, kad 2016-12-14 Nr. SR-5(10.1) Šiaulių kaimiškosios seniūnijos
seniūnaičių sueigoje buvo svarstytas klausimas dėl Šiaulių kaimiškosios seniūnijos gatvių
pavadinimų suteikimo, įamžinant garsių, Šiaulių rajonui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių vardais,
pavardėmis, slapyvardžiais. Šioje sueigoje buvo pateikta informacija apie Joną Janulį.
D. D. informavo, kad buvo susisiekta su žemės sklypų savininku ir pasiteirauta apie jo
siūlymus naujai gatvei pavadinti. Žemės sklypo savininkas elektroniniu paštu pateikė šiuos siūlymus
naujai gatvei pavadinti:
1. Alėjos g. (planuojama kvartalo gatvės žalias zonas apsodinti ir įrengti medžių alėją.
2. Šilo g.
3. Parkelio g. (netoli esanti Parko g.)
4. Miško g.
Vyko diskusija. Siūloma balsuoti gatvę Toliočių kaime, Šiaulių rajone pavadinti Jono
Janulio vardu nesvarstant kitų pateiktų variantų.
Balsuota naują gatvę Toliočių kaime, Šiaulių rajone pavadinti Jono Janulio vardu.
BALSAVO: pritarta vienbalsiai.
NUTARTA:
Naują gatvę Toliočių kaime, Šiaulių rajone pavadinti „Jono Janulio“ vardu.
III. EINAMIEJI KLAUSIMAI
Seniūnas R. Š. pasiūlė išsakyti kokių dar yra problemų, ką reikėtų spręsti nedelsiant.
R. Š. klausė, ar dar bus šiemet greideriuojami keliai, nes yra nepravažiuojamas kelias
iki sodybos Kėblių k.
M. Š. prašė pastatyti ženklus, nurodančius kaimo pavadinimą “Dainos”.
E. N. klausė dėl greičio apribojimo ženklų pastatymo Sutkūnų k., prie atnaujinto
Sutkūnų parko.
Seniūnas į užduotus sueigos dalyvių klausimus atsakė iš karto.

Sueigos pirmininkas

R. C.

Sueigos sekretorė

Z.S.

