ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS
IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA
PROTOKOLAS
2017-07-26 Nr. SS- 6 (10.3)
Ginkūnai
Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueiga įvyko 2017 m. liepos 25 d. 16.00 val.
Sueigoje dalyvauja seniūnaičiai: Vilma Bielskienė, Nelda Šutaitė, Genovaitė Doftartaitė, Reda
Petkauskienė, Indrė Birutytė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė Vilija Kvasienė, seniūno pavaduotoja
Loreta Matolienė. Deleguoti bendruomenių atstovai: Švedės bendruomenė- Laimis Šležas, Ginkūnų
seniūnijos bendruomenė- Lina Giedrimienė, Ginkūnų bendruomenė- Janina Vaičiūnienė.
Nedalyvauja seniūnaitė Vitalija Rubežienė, Algimantas Lacis.
Sueiga teisėta. Sueigai sekretoriauja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskirta Ginkūnų seniūno pavaduotoja L. Matolienė.
Sueigos svečiai- Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė Oksana Vyšniauskienė, inspektorė Jadvyga Barauskienė, mediatorė Roberta Petkevičiūtė.
Darbotvarkė:
1. Probacijos tarnybos funkcijos, mediacijos veikla.
2. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo- sprendimo dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų
veiklų patvirtinimo.
I . SVARSTYTA: Probacijos tarnybos funkcijos, mediacijos veikla.
Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė Oksana
Vyšniauskienė ir inspektorė Jadvyga Barauskienė supažindino susirinkimo dalyvius su Tarnybos
veikla, atliekamomis funkcijomis, naujovėmis, pristatė trumpą statistiką. Tarnybos mediatorė
Roberta Petkevičiūtė papasakojo apie Tarnyboje teikiamas mediacijos paslaugas. Informacija
išleista lankstinukuose, kuriuos prašo patalpinti seniūnijos informacinėse lentose bei interneto
tinklapyje.
Pagalbos į mediatores gali kreiptis visi asmenys, norintys konfliktus išspręsti taikiai. Jokių
apribojimų dėl amžiaus, finansinės padėties ir pan., nėra.
II. SVARSTYTA. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo- sprendimo dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir
finansuotinų veiklų patvirtinimo, priėmimo.
Seniūnė Vilija Kvasienė dalyvaujančiuosius informavo, kad socialinės apsaugos ir darbo
ministerija patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų planą. Plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“. Yra parengtas priemonės įgyvendinimo aprašas, su kuriuo seniūnė supažindino
sueigos dalyvius. Ginkūnų seniūnijai yra skirta 2405 eurų suma. Buvo aptartos visos apraše
nurodytos galimos veiklos.
Sueigos pirmininkė Reda Petkauskienė dalyvaujančiųjų paprašė išsakyti savo nuomonę ir teikti
pasiūlymus. Seniūnaičiai: Genovaitė Doftartaitė- 24.3 bei 24.6 veiklas, Vilma Bielskienė- 24.2 ir
24.6 veiklas, Nelda Šutaitė- 24.6 veiklą, Indrė Birutytė- 24.6 bei 24.2 veiklas, Reda Petkauskienė
mano, kad reikia remti 24.6 ir 24.2 veiklas. Bendruomenių atstovai: Laimis Šležas- 24.6 veikla,
Janina Vaičiūnienė- 24.6, 24.3 veiklos, Lina Giedrimienė- 24.2 bei 24.3 veiklos.

NUSPRĘSTA: Tinkamos finansuoti veiklos:
24.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
24.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla vietos bendruomenei telkti (mokymo(si) priemonių,
skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, įsigijimas ir organizavimas,
vietos bendruomenės tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
24.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti
(parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje
esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas
bendruomenės poreikiams) – ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skiriama ne daugiau
kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos.
BALSAVO: ,,Už“- 8 balsai, ,,prieš“ ir ,,susilaikiusių“ nėra.
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