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2012 metų kovo 1 d. Rėkyvos seniūnijoje vyko susirinkimas dėl vietos bendruomenių
tarybos sudarymo. Į susirinkimą buvo pakviesti penkių visuomeninių organizacijų,
veikiančių seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje vadovai, savivaldybės biudžetinių įstaigų
atstovai, seniūnaičiai.



Vaida Čelkienė, Rėkyvos seniūnė dalyvius supažindino su Vietos bendruomenių savivaldos
2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu, šios programos aprašu. Bendru sutarimu buvo nutarta dalyvauti šioje
programoje, sudaryti vietos bendruomenės tarybą iš seniūnaičių, po vieną atstovą iš
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės, Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Rėkyjava",
Rėkyvos seniūnijos jaunimo organizacijos „Ersas", Pagyvenusių žmonių asociacijos filialo
Rėkyvoje, Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Vyturiai", sodo bendrijų, daugiabučių
namų savininkų bendrijų, Rėkyvos progimnazijos, lopšelio-darželio „Bangelė, Rėkyvos
kultūros namų, Rėkyvos ambulatorijos.



Atstovai į vietos bendruomenės tarybą bus deleguoti susirinkimo metu kiekvienoje
visuoneminėje organizacijoje ar įstaigoje. Deleguotas atstovas atvykdamas kovo 7 d. į
susirinkimą seniūnijoje turi atsinešti susirinkimo protokolo išrašą, kuriame nurodytas
asmuo, deleguotas į vietos bendruomenės tarybą. Rėkyvos seniūnijos Vietos
bendruomenės taryba bus patvirtinta po to, kai Šiaulių miesto Taryba patvirtins Vietos
bendruomenių tarybos rinkimų tvarkos aprašą ir būsimoji taryba su šiuo aprašu bus
supažindinta.

PATVIRTINTA RĖKYVOS SENIŪNIJOS
VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBA


Vadovaujantis Vietos bendruomenių savivaldos 2012
metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio
21 d. įsakymu Nr. A1-543 (Žin., 2011, Nr. 161-7655),
Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos
įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. A1-49 (Žin., 2012, Nr. 15-661), Vietos
bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų
vietos bendruomenių sprendimams Šiaulių miesto
savivaldybėje įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2012 m. kovo 29 d. sprendimu sudaryta ir patvirtinta
Rėkyvos seniūnijos Vietos bendruomenės taryba, kurios
sudėtį sudaro šie nariai:
















Regina Radzevičienė, Vyturių seniūnaitijos seniūnaitė;
Kęstutis Sadauskas, Bačiūnų seniūnaitijos seniūnaitis;
Vaidotas Dijokas, Centro seniūnaitijos seniūnaitis;
Lina Jankauskaitė, Rėkyvos jaunimo organizacijos „Ersas" prezidentė;
Asta Jakutienė, Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Rėkyjava" pirmininkė;
Rima Liaudanskienė, Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Vyturiai" narė;
Janina Kavaliauskienė, Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės narė;
Olga Osetrova, Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus vedėja;
Janina Juškienė, DNSB pirmininkė;
Mindaugas Gedvila, Sodininkų bendrijos „Užuovėja" pirmininkas;
Žydrutė Melenienė, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorijos
bendruomenės slaugytoja;
Jolita Četyrkinienė, Šiaulių lopšelio – darželio “Bangelė” ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja;
Virginija Tunikaitytė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytoja.
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Susirinkimas įvyko 2012-05-02.
Susirinkimo pirmininkė - Virginija Tunikaitytė, Šiaulių Rėkyvos
progimnazijos mokytoja.
Susirinkimo sekretorė - Lina Jankauskaitė, Rėkyvos jaunimo
organizacijos „Ersas" prezidentė.
Dalyvavo: sąrašas pridedamas (1 priedas).
Darbotvarkė:
Dėl Rėkyvos seniūnijos vietos bendruomenės tarybos pirmininko,
pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimų.
Dėl vietos bendruomenių tarybos sprendimų, įgyvendinant vietos
bendruomenių savivaldos 2012 m. programą, valstybės biudžeto lėšų
naudojimo.
Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Rėkyvos seniūnijos vietos bendruomenės
tarybos pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.








NUSPRĘSTA:
Vietos bendruomenės tarybos pirmininke išrinkti
Virginiją Tunikaitytę, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
mokytoją (už - 11, prieš - 2, susilaikė - 1).
Vietos bendruomenės tarybos pavaduotoja išrinkti
Reginą Radzevičienę, Vyturių seniūnaitijos seniūnaitę
(už - 8, prieš - 2, susilaikė - 1).
Vietos bendruomenės tarybos sekretore išrinkti Liną
Jankauskaitę, Rėkyvos jaunimo organizacijos „Ersas"
prezidentę (už - 8, prieš - 2, susilaikė - 1).

2. SVARSTYTA. Vietos bendruomenių tarybos sprendimų,
įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2012 m.
programą, valstybės biudžeto lėšų naudojimas.









NUSPRĘSTA:
Nepritarti siūlymui nupirkti Rėkyvos gyvenvietės bendruomenei
kompiuterį su spausdintuvu (už - 0, prieš - 12, susilaikė - 2).
Nepritarti siūlymui išleisti visų Rėkyvos seniūnijoje veikiančių
NVO veiklos albumą (už - 1, prieš - 11, susilaikė - 2).
Pritarti siūlymui įrengti vaikų žaidimų aikštelę priešais VšĮ
Centro polikliniką Rėkyvos ambulatoriją (už - 12, prieš - 0,
susilaikė - 2).
Nepritarti siūlymui įrengti vaikų žaidimų aikštelę daugiabučių
namų kieme (už - 1, prieš - 12, susilaikė - 1)
Įpareigoti Vaidą Čelkienę, Rėkyvos seniūnę, kreiptis į
kompetentingas institucijas dėl leidimo vaikų žaidimų aikštelę
įrengti priešais VšĮ Centro polikliniką Rėkyvos ambulatoriją (už 14, prieš - 0, susilaikė - 0).

Einamieji klausimai.
Dėl bendros tvarkos susirinkimų metu.













NUSPRĘSTA:
Nepritarti siūlymui: jei atstovas į susirinkimą neateina 3 kartus, nebelaikyti jo VBT
nariu (už - 0, prieš - 12, susilaikė - 2).
Pritarti siūlymui susirinkimus organizuoti 17.30 val. (už - 13, prieš - 1, susilaikė - 0).
Pritarti siūlymui apie nedalyvavimą susirinkime iš anksto telefonu informuoti VBT
pirmininką (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).
Pritarti siūlymui, kad VBT narys, dėl svarbios priežasties nedalyvaujantis
susirinkime, turi teisę telefonu išsakyti savo nuomonę, nesant kvorumo (už - 13,
prieš - 1, susilaikė - 0).
Pritarti siūlymui stebėtojui žodį suteikti tik pirmininkui leidus (už - 13, prieš - 0,
susilaikė - 1).
Pritari siūlymui susirinkimo metu laikytis etikos: išklausyti kalbantįjį, kalbėti po
vieną, nevėluoti (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).
Pritarti siūlymui VBT susirinkimus organizuoti reikalui esant, pirmininkui
sukvietus (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).
Susirinkimo pirmininkė Virginija Tunikaitytė
Susirinkimo sekretorė Lina Jankauskaitė
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Susirinkimas įvyko 2012-05-29.
Susirinkimo pirmininkė - Virginija Tunikaitytė,
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytoja.
Susirinkimo sekretorė - Lina Jankauskaitė, Rėkyvos
jaunimo organizacijos „Ersas" prezidentė.
Dalyvavo: sąrašas pridedamas (1 priedas).
Darbotvarkė:
1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo.
2. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas.












NUSPRĘSTA:
Vaikų žaidimų aikštelę įrengti Rėkyvos parko teritorijoje už Mechanikų gatvės skirtą 1-5
metų vaikams, iki 60 kvadratinių metrų ploto
Įrengti vaikų žaidimų aikštelę saugią ir atitinkančią visus kokybės standartus.
Esant galimybei įrengti vaikų žaidimų aikštelės saugumui vaizdo kamerą.
Įpareigoti Vaidą Čelkienę, Rėkyvos seniūnę, kreiptis į kompetentingas institucijas dėl
vaikų žaidimų aikštelę įrengimo.
Apie sprendimą informuoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių V.
Damulevičių.
Atmetus pasiūlymą dėl vaikų aikštelės įrengimo Rėkyvos parko teritorijoje, siūlyti:
Energetikų g. 7, prie kultūros cento Rėkyvos skyriaus arba už Energetikų g. 8 namo.
Einamieji klausimai.
Dėl Janinos Kavaliauskienės, VBT narės, pateikto rašto.



NUSPRĘSTA. Kiekvienas VBT narys privalo informuoti savo atstovaujamos
organizacijos narius apie VBT susirinkimų metu priimamus nutarimus.



Susirinkimo pirmininkė Virginija Tunikaitytė
Susirinkimo sekretorė Lina Jankauskaitė



2012-10-22 Rėkyvoje atidaryta vaikų
žaidimų aikštelė


Aikštelės atidarymas tapo vaikų švente.
Rėkyvos progimnazijos pradinių klasių
mokiniai,
vadovaujami
jaunimo
organizacijos „Ersas" prezidentės Linos
Jankauskaitės, parengė programėlę, kurios
metu skambėjo eilės ir muzika. Renginį
vainikavo vaikų leidžiami spalvingi muilo
burbulai
ir
popieriniai
lėktuvėliai.
Aikštelei įrengti buvo numatyta skirti 30 646
Lt, bet ji įrengta už 30 204 Lt.
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Susirinkimas įvyko 2012-10-30.
Susirinkimo pirmininkė – Virginija
Tunikaitytė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
mokytoja.
 Susirinkimo sekretorė – Lina Jankauskaitė,
Rėkyvos jaunimo organizacijos „Ersas“
prezidentė.
 Dalyvavo: sąrašas pridedamas (1 priedas).






Darbotvarkė:
1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo.

1. SVARSTYTA. Vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas.





NUSPRĘSTA:
Už likusius 441,67 Lt įrengti suoliukus ar suoliuką prie
Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus.
Įpareigoti Vaidą Čelkienę, Rėkyvos seniūnę, kreiptis į
kompetentingas institucijas dėl suoliukų įrengimo.
Apie
sprendimą
informuoti
Šiaulių
miesto
savivaldybės
administracijos
direktorių
V.
Damulevičių.



Susirinkimo pirmininkė Virginija Tunikaitytė



Susirinkimo sekretorė Lina Jankauskaitė

Konferencija apie vietos bendruomenių
savivaldos programos įgyvendinimą
2012 m. gruodžio 12 d. Vilniaus SoDros rūmuose prasidėjo
konferencija - forumas "Vietos bendruomenių savivaldos
programos įgyvendinimo patirtis ir perspektyvos", kurioje dalyvavo
daug Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS)
atstovų, Lietuvos savivaldybių atstovai, Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacija, l.e.p. SAD ministras D. Jankauskas, SADM Bendruomenių
reikalų sk. vedėjas A. Kučikas, susirinkusius sveikino Prezidentės
atstovė G. Bartusevičiūtė, LSSA prezidentas J. Samoška, LVBOS
tarybos pirmininkas A. Račkauskas ir kiti.
 Konferenciją organizavo ir kartu vedė SADM Bendruomenių reikalų
skyrius ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga
(LVBOS).
 Gaila, kad konferencijoje nedalyvavo LR Seimo nariai, todėl įdomi
diskusija vyko tik tarp bendruomenininkų, seniūnų ir savivaldybių
administracijų atstovų.
 Diskusijos išvados vienareikšmiškos: programa pasiteisino ir turi būti
tęsiama. Šiam tikslui ir ateityje sutelksime seniūnų ir
bendruomenininkų pastangas.
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Ačiū už dėmesį!

