ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
2019-09-03 Nr. SSŠiaulių r.

(10.1)

Išplėstinė sueiga įvyko 2019-08-28 14.00 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 12 Šiaulių kaimiškosios seniūnijos bendruomenių pirmininkų.
DALYVAVO: Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė Rita Cecervovė, Sutkūnų seniūnaitijos
seniūnaitis Gintas Biknevičius, Gegužių seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Sėjūnas, Vijolių
seniūnaitijos seniūnaitė Birutė Butkienė, Aukštelkės kaimo bendruomenės „Aukštarūžė“
pirmininkė, Aukštelkės seniūnaitijos seniūnaitė Violeta Budreckienė, Bridų bendruomenės
pirmininkė, Bridų seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Šiškuvienė, Asociacijos “Pakapės seniūnaitijos
bendruomenė“ pirmininkė Nijolė Šavelskienė, Aleksandrijos seniūnaitijos seniūnaitis Virmantas
Jarockis, Asociacijos “Gegužių kaimo bendruomenė“ pirmininkė Aldona Petravičienė, Aukštelkės
kaimo bendruomenės narė Ramutė Šarauskienė, Vijolių bendruomenės pirmininkė Ingrida
Volosova. Sutkūnų bendruomenės pirmininkas Darius Narvilas, Aukštelkės vaikų dienos centro
atstovai Stasys Gabrielaitis ir Zita Švambarienė ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno
pavaduotojas Ričardas Šiumberevičius.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”
įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo,
patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019m. gegužės 29 d.
įsakymu Nr. A-718 “ Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
“Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse” (toliau tekste – Aprašas) įgyvendinimo ir lėšų
skyrimo bei panaudojimo tvarkos (pranešėjas - seniūno pavaduotojas
Ričardas
Šiumberevičius).
1.1 Aukštelkės kaimo bendruomenės “Aukštarūžė” projekto “Bendruomeniškumas-ateities
garantas” svarstymas ir pritarimas (pranešėja - Violeta Budreckienė).
1.2. Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija - projekto “Mes galime kartu” svarstymas ir
pritarimas (pranešėjas - Stasys Gabrielaitis).
1.3. Bridų bendruomenės projekto “Saugūs jūs, kai saugūs mes” svarstymas ir pritarimas
(pranešėja - Rasa Šiškuvienė).

1.4. Gegužių kaimo bendruomenės projekto “Dirbame ir sportuojame” svarstymas ir pritarimas
(pranešėja - Aldona Petravičienė).
1.5. Pakapės seniūnaitijos bendruomenės projekto “Sportuokime visi ir būsime sveiki”
svarstymas ir pritarimas (pranešėja - Nijolė Šavelskienė).
1.6. Vijolių kaimo bendruomenės projekto “Savęs pažadinimas geresniam gyvenimui”
svarstymas ir pritarimas (pranešėja - Ingrida Volosova).
1.7. Voveriškių bendruomenės projekto “Kalėdų stebuklai” svarstymas ir pritarimas (pranešėja Rita Cecervovė).
2. Kiti seniūnijos gyventojams rūpimi klausimai, pasiūlymai, diskusijos.
Išplėstinę sueigą pradėjo seniūno pavaduotojas Ričardas Šiumberevičius. Pirmiausia
trumpai prisistatė, pasakė, kur anksčiau dirbo, paminėjo, kad šiose pareigose dirba 3 mėnesius,
todėl paprašė trumpai susipažinimui prisistatyti sueigos dalyviams. Prisistatė visi sueigos dalyviai.
Sueigą pasiūlyta vesti ir būti jos pirmininku Aleksandrijos seniūnaitijos seniūnaičiui
Virmantui Jarockiui.
Pritarta - vienbalsiai (11 balsų).
Sueigos pirmininkas Virmantas Jarockis perskaitė ir supažindino su darbotvarke.
Klausimų dėl darbotvarkės nekilo. Pirmininkas taip pat informavo posėdžio dalyvius apie tai, kad
sueigos posėdžiuose, kuriuose svarstomi ir vertinami projektai, stebėtojų teisėmis turi teisę
dalyvauti priemonės administratoriai, Savivaldybės bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių
organizacijų tarybų nariai ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau tekste – Stebėtojai). Visi sueigos
nariai pasirašė konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su priemonės projektų
vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas) ir nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių
sprendimų priėmimo bei viešų ir privačių interesų konflikto vengimo (Aprašo 6 priedas). Stebėtojai
pasirašė konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 7 priedas).
Darbotvarkei pritarta - vienbalsiai (11 balsų).
Savo projektą pirmoji paprašė leisti pristatyti Vijolių kaimo bendruomenės pirmininkė
Ingrida Volosova (turėjo skubiai išvykti). Prieštaraujančių nebuvo. Projektas „Savęs pažadinimas
geresniam gyvenimui“ buvo išklausytas sueigos dalyvių. Klausimų dėl šio projekto sueigos
dalyviams nekilo.
Sueigos pirmininkas Virmantas Jarockis perdavė dvi vertinimo anketas sueigos
nariams: Rasai Šiškuvienei ir Algimantui Sėjūnui vertinti projektą.
Aukštelkės kaimo bendruomenės „Aukštarūžė“ pirmininkė, Aukštelkės seniūnaitijos
seniūnaitė Violeta Budreckienė pristatė projektą „Bendruomeniškumas - ateities garantas“. Jų
projektas buvo išklausytas sueigos dalyvių. Klausimų dėl šio projekto nekilo.
Sueigos pirmininkas perdavė vertinimo anketas sueigos nariams: Aldonai
Petravičienei ir Nijolei Šavelskienei vertinti projektą.
Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademijos projektą „ Mes galime kartu“ pristatė
sueigos dalyvė Zita Švambarienė. Projektas buvo išklausytas sueigos narių. Seniūnaičiai iškėlė

klausimą dėl tikslingumo šį projektą svarstyti ir vertinti, kadangi ankstesnėje, 2019-06-19 vykusioje
išplėstinėje sueigoje buvo po lygiai padalintos piniginės lėšos (po 789 eur) ir patvirtinti tinkamų
priemonės veiklų prioritetai (Aprašo 6.3, 6.5 ir 6.6). Tai yra užfiksuota išplėstinės sueigos protokole
Nr. SS-7(10.1) 2019-06-27. Pagal šiuos, patvirtintus prioritetus, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos
bendruomenės ir rašė savo projektus. Sueigos nariai neneigė, kad Aukštelkės neformaliojo ugdymo
akademijos pristatytas projektas yra geras, tačiau jis orientuotas į kitus prioritetus, o ne į tuos,
kuriuos buvo patvirtinusi sueiga, todėl tolimesniam projekto svarstymui nebuvo pritarta. Aukštelkės
neformaliojo ugdymo akademijos atstovai Stasys Gabrielaitis ir Zita Švambarienė su išsakytomis
pastabomis sutiko ir iš sueigos išėjo jai nesibaigus.
Pritarta: nesvarstyti – 8 (aštuoni) balsai už, 3( trys) susilaikė.
Bridų bendruomenės pirmininkė, Bridų seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Šiškuvienė
pristatė projektą „Saugūs jūs, kai saugūs mes“. Projektas buvo išklausytas, papildomų klausimų
nekilo. Pirmininkas perdavė vertinimo anketas sueigos nariams: Ritai Cecervovei ir Birutei
Butkienei vertinti projektą.
Gegužių kaimo bendruomenės projektą „Dirbame ir sportuojame“ pristatė Aldona
Petravičienė. Klausimų dėl projekto nekilo. Sueigos pirmininkas vertinimo anketas perdavė sueigos
nariams: Gintui Biknevičiui ir Violetai Budreckienei, projekto vertinimui.
Pakapės seniūnaitijos bendruomenės projektą „Sportuokime visi ir būsime sveiki“
pristatė Nijolė Šavelskienė. Dalyviams klausimų dėl šio projekto nekilo. Pirmininkas dvi vertinimo
anketas perdavė sueigos nariams: Dariui Narvilui ir Ritai Cecervovei projekto vertinimui.
Voveriškių bendruomenės projektą „Kalėdų stebuklai“ pristatė Rita Cecervovė.
Projektas išklausytas ir perduotos dvi vertinimo anketos sueigos nariams: Virmantui Jarockiui ir
Birutei Butkienei projekto vertinimui.
Pasibaigus projektų vertinimui ir surinkus anketas, paaiškėjo, kaip
reitingavimas balais mažėjančia tvarka:

išsidėstė jų

Pakapės seniūnaitijos bendruomenės projektas “Sportuokime visi ir būsime sveiki“ - 80 balų.
Voveriškių bendruomenės projektas „Kalėdų stebuklai“ - 80 balų.
Bridų bendruomenės projektas „Saugūs jūs, kai saugūs mes“ - 75 balai.
Vijolių bendruomenės projektas „Savęs pažadinimas geresniam gyvenimui“- 75 balai.
Aukštelkės bendruomenės „Aukštarūžė“ projektas „Bendruomeniškumas - ateities garantas“- 65
balai.
Gegužių bendruomenės projektas “Sportuokime visi ir būsime sveiki“ - 65 balai.
Tokiam reitingavimui pritarta vienbalsiai. Kadangi 2019-06-19 išplėstinėje sueigoje piniginės lėšos
buvo paskirstytos po lygiai, t.y. po 789 eur. (2019-06-27 protokolas Nr. SS-7(10.1), tokias sumas
projektų vertintojai įrašė į vertinimo anketas.
Antru darbotvarkės klausimu buvo išsakyta keletas pastebėjimų, klausimų:
1) Dėl Vijolių k., Jaunystės gatvės asfaltavimo, kada bus tai daroma klausė seniūnaitė Birutė
Butkienė.
2) Seniūnaitis Algimantas Sėjūnas replikavo, kad po naujai įrengto šaligatvio Gegužių kaime, kai
lyja, nėra kur nubėgti vandeniui.

3) Aukštelkės k., Paparčių g. nenubėga vanduo. Aukštelkės seniūnaitijos seniūnaitė priminė dėl
šiukšliadėžių, kurių bendruomenė dar negavo.
4) Pakapės bendruomenės pirmininkė išreiškė pastebėjimą, kad Pakapės k., prie pieninės nėra
nupjauta žolė.
Seniūno pavaduotojas Ričardas Šiumberevičius padėkojo už išsakytus pastebėjimus ir
užduotus klausimus bei pažadėjo artimiausiu metu į juos atsakyti.

PRIDEDAMA. Konfidencialumo pasižadėjimai (Aprašo 4 priedas), 11 lapų.
Nešališkumo deklaracijos (Aprašo 6 priedas), 11 lapų.
Konfidencialumo pasižadėjimai (Aprašo 7 priedas), 2 lapai.
Projektų vertinimų anketos, 48 lapai.
Sueigos pirmininkas

Virmantas Jarockis

Sueigos sekretorė

Zuzana Stonienė

