ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA
PROTOKOLAS
2019-08-30 Nr. SS- 4 (10.3)
Ginkūnai
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2019 m. rugpjūčio 28d. 18.00 val.
Sueigoje dalyvauja seniūnaičiai: Orintas Beržanskis, Remigijus Mikočionis, Kęstutis Gabrielaitis,
Vilma Bielskienė, Nelda Šutaitė, Emilija Čeponė, Kęstutis Palujanskas, Ginkūnų bendruomenės
pirmininkas Algimantas Lacis, Ginkūnų seniūnijos seniūnė Vilija Kvasienė.
Nedalyvauja Švedės bendruomenės pirmininkas Tomas Rauckis, apie sueigą žino, pranešta
tinkamai.
Sueiga teisėta. Sueigai sekretoriauja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskirta Ginkūnų seniūno pavaduotoja L. Matolienė.
Darbotvarkė:
1. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
pateikto projekto vertinimo.
I. SVARSTYTA. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ pateikto projekto ,,Viešosios erdvės ir aplinkos kokybės gerinimas“
vertinimo.
Sueigos pirmininkas Kęstutis Gabrielaitis supažindino su paraiškos vertinimo tvarka.
Informavo, kad iš viso yra pateikta tik viena paraiška. Dalyvaujantieji buvo paprašyti užpildyti
konfidencialumo pasižadėjimą ( tvarkos 4 priedas) ir nešališkumo deklaraciją (tvarkos 6 priedas).
Stebėtoja Vilija Kvasienė tvarkos 7-ą priedą, sekretoriaujanti Loreta Matolienė- 4-ą ir 6-ą
priedus.
Paraiškos autorius (bendruomenės) atstovas Kęstutis Palujanskas pristatė projektą. Idėja- pabaigti
sutvarkyti pernai pradėtą rengti viešąją erdvę, kurioje švenčiamas Kalėdų eglutės įžiebimas, Šv.
Velykų ir kitos šventės. Bus atvestas elektros įvadas bei nuvesti įvadai apšvietimui. Projektas yra
tęstinis, nes įrengus apšvietimą ir jungiamąjį takelį, vėliau galima tobulinti įrengiant dar daugiau
suolelių, apsodinant želdiniais.
Sueigai pirmininkaujantis Kęstutis Gabrielaitis paprašė nusišalinti nuo vertinimo Kęstutį
Palujanską. Sueigos nariams buvo išdalintos anketos ( tvarkos 2 priedas). Atsižvelgę į nurodytus
vertinimo kriterijus nariai užpildė lenteles. Projektą vertino seniūnaičiai: Emilja Čeponė ( 63 balai),
Vilma Bielskienė (55 balai), Kęstutis Gabrielaitis (55 balai), Remigijus Mikočionis (60 balų),
Orintas Beržanskis (55 balai). Dėl skiriamos sumos dydžio prieštaravimų neiškilo, balsuota už
2258,16 Eur. sumos skyrimą projekto įgyvendinimui.
BALSAVO: ,,Už“- 7 balsai, ,,prieš“ ir ,,susilaikiusių“ nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti projekto įgyvendinimui ir skirti visą 2258,16 eurų sumą.
Seniūnaičių sueigos pirmininkas
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