ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
2022-03-24 Nr. SS(26)-2(10.3)
Šiaulių r., Vijolių k.

Išplėstinė sueiga įvyko 2022-03-23 15.00 val.
Išplėstinės sueigos pirmininkas – Virmantas Jarockis.
Išplėstinės sueigos sekretorė –Zuzana Stonienė.
Išplėstinės sueigos dalyviai: į išplėstinę sueigą kviesti visi 8 Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnaičiai
bei Šiaulių kaimiškosios seniūnijos bendruomenių pirmininkai.
DALYVAVO: 7 seniūnaičiai iš 8 turinčių balsavimo teisę. Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė
Rita Cecervovė, Gegužių seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Sėjūnas, Vijolių seniūnaitijos seniūnaitė
Birutė Butkienė, Bridų seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Šiškuvienė, Sutkūnų seniūnaitijos seniūnaitis
Gintas Biknevičius, Aleksandrijos seniūnaitijos seniūnaitis Virmantas Jarockis, Pakapės seniūnaitijos
seniūnaitis Bronius Kalinauskas, Vijolių kaimo bendruomenės pirmininkė Ingrida Volosova, Gegužių
kaimo bendruomenės pirmininkas Rimtautas Dambrauskas, Dainų kaimo bendruomenės pirmininkas
Mindaugas Švambaris, Sutkūnų kaimo bendruomenės atstovė Eglė Narvilė.
Kvorumas, reikalingas sprendimų priėmimui - yra.
Svečiai: Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Birutė Banienė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos narys Algis Mačiulis, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Degutienė,
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas Ričardas Šiumberevičius, seniūnijos žemės ūkio specialistė
Stefanija Dereškevičienė.
Nedalyvavo: Aukštelkės seniūnaitijos seniūnaitė Violeta Budreckienė.
.
DARBOTVARKĖ:
1. 2021 metų seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita;
.

2. 2022 metų seniūnijos veiklos plano projektas;
3. Dėl gatvių apšvietimo laiko bei kelių ir gatvių dulkėtumo mažinimo priemonių.
4. Einamieji klausimai.
Darbotvarkei pritarta -už - (vienbalsiai).

1. SVARSTYTA. 2021 metų seniūnijos veiklos plano įgyvendinimo ataskaita.

Išplėstinę seniūnaičių sueigą Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas Ričardas
Šiumberevičius pradėjo pristatydamas 2021 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita buvo iš anksto epaštu išsiųsta susipažinti visiems seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, todėl ilgiau prie
jos nebuvo apsistota ir papildomų klausimų iš sueigos dalyvių nesulaukta.
2021 metų veiklos ataskaitai - pritarta- už (vienbalsiai ).

2.

SVARSTYTA. 2022 metų seniūnijos veiklos plano projektas.

Seniūnas Ričardas Šiumberevičius išsamiai pristatė sueigos dalyviams apie numatytas
biudžeto lėšas, apie planuojamus atlikti svarbiausius darbus. Pasakė, kad Šiaulių kaimiškoji
seniūnija įsigijo frontalinį krautuvą prie turimo Belorus traktoriaus.
Toliau bus tvarkoma Aukštelkės kapinių tvora (bus atnaujinta apie 100 metrų tvoros,
išmontuojant seną tvorą bei pastatant naują). Prie Verduliukų kaimo kapinių bus įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė. Pagal užimtumo programą bus įdarbintas 1 darbininkas
sezoniniams darbams atlikti.
Svarstant 2021 metų seniūnijos veiklos planą, R. Šiumberevičius 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 67420 Eur, iš
jų, jei bus pritarta – 7000 būtų paskirta žiemos tarnybai, o 5000 (seniūnaičių prašymu) – kelių
su žvyro danga barstymui šlapia druska. Likę 55420 Eur būtų panaudoti tvarkant kelius su žvyro
danga (greideriavimas bei tvarkymas atvežant skaldos, smėlio ar žvyro). Taip pat seniūnijos
gatvėms ir keliams tvarkyti yra skirta 108750 Eur Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų.
Jų paskirstymas būtų toks: 33000 Eur – asfalto duobių taisymui, o 75750 Eur – kelių ir gatvių
su žvyro danga remontui (žvyravimo, skaldavimo, greideriavimo darbai). Išklausyti sueigos
dalyvių pastebėjimai ir prašymai. Seniūnaičių pasiūlymams pritarta, jie įtraukti į seniūnijos
metinį veiklos planą. Seniūnas taip pat informavo, kad asmeniškai apvažiavo seniūnijos
gyvenvietes ir įvertino gatvių su asfalto danga duobių užtaisymo poreikį, minėjo kad šiuos
darbus, jei oro sąlygos leis, planuojama pradėti vykdyti balandžio mėnesio pabaigoje.
2022 metų veiklos planui, lėšų paskirstymui keliams bei gatvėms tvarkyti - pritarta- už
(vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Dėl gatvių apšvietimo laiko.
Trečiu darbotvarkės klausimu diskutuota dėl gatvių apšvietimo laiko, pasiūlyta, kad
apšvietimo laikas liktų toks pat, kaip ir 2021 m., t. y., nuo 6.00 val. ir šviesti iki aušros bei
vakare nuo sutemos iki ne trumpiau kaip iki 22.30 val.
Taip pat seniūnaičiai pasiūlė gatvių apšvietimą visiškai išjungti ne nuo balandžio 15 d.,
kaip būdavo iki šiol, o nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.
Šiems pasiūlymams pritarta – už (vienbalsiai).
SVARSTYTA. Dėl kelių ir gatvių dulkėtumo mažinimo priemonių.
Vyko diskusija dėl kelių ir gatvių dulkėtumo mažinimo priemonių. Seniūnas informavo,
kad barstyti kelius šlapia druska nėra pigu, o be to, tai yra laikinas dalykas. Pabarstyti 1 km
kelio šlapia druska kainuotų apie 600 Eur. Sueigos dalyviai šiais, 2022 metais pasiūlė skirti

lėšas tam, kad apie 10 km kelio atkarpų (pagal poreikį) būtų barstoma šlapia druska. Tam
būtų galima skirti 5000 Eurų.
Šiam pasiūlymui nepritarė Pakapės seniūnaitijos seniūnaitis Bronius Kalinauskas.
Sueigos dalyviai balsavo ir pritarė tam, jog 5000 Eur savivaldybės lėšų 2022 m. būtų skirta
seniūnijos kelių bei gatvių dulkėtumui mažinti - už (10), prieš (1).
4. EINAMIEJI KLAUSIMAI.
Seniūnaičiai didelių problemų neišsakė. Gegužių seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas
Sėjūnas prašė, kad Vaivorykštės gatvė, esanti Gegužių kaime, būtų greideriuojama iki
Gegužių kaimo “Žemaičių sodybos”. Seniūnas iš karto atsakė, kad ši Vaivorykštės gatvės
atkarpa yra ir bus greideriuojama iki Šiaulių r. ribos. Bridų kaime prašyta nugenėti medžių
šakas. Diskutuota dėl asmenų, galinčių atlikti viešuosius darbus poreikio ir galimybių, keltas
klausimas dėl asmenų, galinčių atlikti aplinkos tvarkymo darbus pasitelkimo iš Šiaulių
tardymo izoliatoriaus.
Tarybos narys Algis Mačiulis padėkojo seniūnijos seniūnaičiams už darbus, kuriuos atlieka
visų labui.
Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Birutė Banienė taip pat padėkojo seniūnaičiams
už jų atliekamą darbą, aukojamą sveikatą bei savo asmeninį laiką.
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