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1. BENDRA INFORMACIJA.

          Ginkūnų seniūnija įkurta 2001 m.   Užimamas  plotas- 30,2  km².  Seniūnijos centras -
Ginkūnai, yra  Šiaulių rajone, 3 kilometrai į Šiaurės Rytus nuo Šiaulių. Per Ginkūnus eina Šiaulių –
Pakruojo kelias.  Ginkūnų pietvakariuose telkšo  Ginkūnų ežeras.   Seniūnijos teritorijoje yra  7
kaimai: Ginkūnų k., Žeimių k.,  Šapnagių k., Žuvininkų k., Uosupio k.,  Malavėnų k., Malavėniukų
k.  Seniūnija suskirstyta į septynias seniūnaitijas: Centro, Aušros, Rasos, Svajonių, Švedės, Žeimių,
Šapnagių. 
Ginkūnų  seniūnijoje 2019 m. gruodžio 31  d. duomenimis gyvenamąją vietą   deklaravęs  3369
gyventojai. Pastebimas nežymus, tačiau pastovus gyventojų skaičiaus augimas. 
  Ginkūnuose veikia  pagrindinė mokykla,  vaikų darželis,  medicinos punktas,  biblioteka,  Vaikų
dienos centras. Seniūnijos teritorijoje įsikūrė nemažai įmonių. Didžiausios iš jų - ŽŪB ,,Ginkūnų
agrofirma“,  ŽŪB  ,,Ginkūnų  paukštynas“,  UAB  ,,Egmila“,  IĮ  ,,Favoritas“,  UAB  ,,Aldinavas“,
UAB ,,Keltas“, AB ,,Grafaitės svetainė“. 
        2019  m.  seniūnijos veiklos prioritetais   švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų erdvių
įrengimo tęsimas,  operatyvus informacijos perdavimas, greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas
bei  reagavimas į žodžiu ar raštu pateiktas jų problemas.

2. TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA.
Administruojant  priskirtą  teritoriją,  seniūnijoje  išduoti  29  leidimai  žemės  kasinėjimo

darbams vykdyti,  20 leidimų prekiauti,  atlikta  12 notarinių veiksmų.  Priimta ir išnagrinėta 17
rašytinių gyventojų skundų. Gyventojų prašymai, pasiūlymai,  problemos, kurie buvo išreiškiami
atvykus arba internetinėje svetainėje, buvo aptariami  seniūnaičių sueigose, kurios tradiciškai vyko
kiekvieno  mėnesio  pirmąjį  trečiadienį.  Buvo  sudaryta  galimybė  sueigose  dalyvauti  kiekvienam
norinčiam gyventojui-  pasirinktas laikas 18.00 val. 

Vykdant  gyvenamosios  vietos  deklaravimą,  buvo  priimta  331  atvykimo,  52  išvykimo
deklaracijos,  išduota  331  pažyma.  Išduotos  79  pažymos  patalpų  savininkams.  Lyginant  su
praėjusiais metais skaičiai labai panašūs- nors asmenys gali naudotis elektroninėmis paslaugomis ir
informacijos yra pateikiama pakankamai, jie renkasi atvykimą į seniūniją.

Įvertinant šeimų socialinę padėtį paramai gauti, buvo surašyti 28 buities patikrinimo aktai.
Priimta 426 gyventojų prašymai dėl socialinės paramos gavimo, 90 prašymų dėl  maisto produktų iš
intervencinių Europos Sąjungos fondų. Gavėjų skaičius palyginti su praeitais metais liko daugmaž
nepakitęs. Pasitelkiant socialinių išmokų gavėjus, buvo sudarytos 93 visuomenei naudingų darbų
atlikimo sutartys. Jų skaičius per pastaruosius trejus metus taip pat išlieka  beveik nepakitęs.

Seniūnijoje  deklaruoti  1344,81  hektarai  žemės  ūkio  naudmenų  ir  pasėlių,  atnaujinta  61
žemės ūkio valda, atnaujinti 14 ūkininko ūkių, seniūnijos gyventojai konsultuojami jiems rūpimais
klausimais. Interesantų skaičius, kaip ir kasmet, išlieka panašus.

3. ATLIKTI DARBAI 

         Kartu su Ginkūnų seniūnijos bendruomene viešojoje erdvėje ties Žeimių gatve įrengti nauji
pasivaikščiojimo  takeliai  ir  apšvietimo  linija.  (2258  eur.  bendruomenės  projekto  ir  1000  eur.
seniūnijos lėšų);  Tęsiamas viešosios erdvės ties Aušros gatve apželdinimas; Įrengti vandentiekio ir
buitinių  nuotėkų  tinklai  Žeimių  kaime,  Saulės  gatvėje;  Pradėta  rengti  gatvės  apšvietimo  linija
Žuvininkų  kaime;  Intensyviai  šalinti  želdiniai,  augantys  gatvės  apsaugos  zonoje  ir  ribojantys
matomumą, bloginantys eismo sąlygas (viena didžiausių atkarpų- Svajonių gatvėje Ginkūnuose);
Rekonstruotas  daug  problemų  Tujų  gatvės  gyventojams  kėlęs  paviršinio  vandens  drenažo
kolektorius  (Melioracijos  skyrius,  savivaldybės  lėšos);  Vykdant  ŠRAC   projektą  daugiabučių
kiemuose pradėtos įrengti 5 pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės.

Kelių priežiūra:



Nuprofiliuotos  ir  sutvarkytos   Alyvų  g.  ir  Daržyno  g.  Šapnagių  k,   Sutvarkytos  probleminės
atkarpos Žvejų gatvėje, Rasos gatvėje. 

Aplinkos tvarkymas:
      Buvo tvarkomi naujai atsiradę šiukšlynai pakelėse bei pamiškėse,  šienaujami bei prižiūrimi
žalieji plotai (14,67 ha),  gėlynai (200  m2).  Seniūnijos teritorijoje  tvarkoma  5300 m2  šaligatvių,
šienaujama 82 km. pakelių.

Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla:
          Ginkūnų seniūnija neturi renginių organizatoriaus, tačiau prisideda prie  Kultūros centro
Ginkūnų filialo veiklos. Ginkūnų parke vyko tradicinė 22-oji šventė „Ginkūnų vasara 2019“,  jos
metu  S. ir Vl. Zubovų mokyklos  krepšinio aikštelėje vyko mažasis  krepšinio turnyras, sporto
aikštėje žolės riedulio varžybos. Organizuoti minėjimai – koncertai Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios progomis, šventė skirta Tarptautinei vaikų dienai, Baltijos kelio paminėjimo šventė,  renginys
senjorams  „Pabūkime  kartu“,  Kalėdų  eglutės  įžiebimo  šventė.  Suorganizuotos  jau  tradicinėmis
tapusios   pavasarinė ir rudeninė seniūnijos teritorijos tvarkymo talkos.  Jose dalyvavo seniūnijos
gyventojai, mokyklos, darželio, bendruomenės nariai, seniūnaičiai. 

                                             4. KELIŲ PRIEŽIŪRA.
 Kelių direkcijos ir  savivaldybės skirtos lėšos keliams prižiūrėti 2017–2019 m:

     Kaip matyti iš pateikto grafiko, kelių direkcijos seniūnijai skiriamos lėšos nežymiai, tačiau
didėja. 
Iš kelių direkcijos programos lėšų yra prižiūrima 37 km. greideriuojamų kelių bei 7,4 km. asfaltuotų
gatvių.  2019 metais 20 965 eur.   panaudota minėtų kelių žvyravimui,  greideriavimui,  3000 eur.
asfalto  duobių  lopymui.  Iš  savivaldybės  kelių  programos  skiriamų 6551  eur.   buvo  vykdomas
atskirų vietų skaldavimas, kelio pagrindo atstatymas naudojant smėlį,  probleminių kelio atkarpų
profiliavimas. 

5. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Darbai, veiklos Rezultatai, rodikliai
Išlaidos, Eur.

2018 m. 2019 m.
                                     GATVIŲ APŠVIETIMAS

Prižiūrėti gyvenviečių 
gatvių apšvietimą

Prižiūrimų šviestuvų skaičius (284 vnt.)
*Galios dedamosios mokestis;

*Šviestuvų priežiūra ir aptarnavimas;
*Elektros energijos sąnaudos;

*Elektros lempų keitimo ir kitos
smulkaus remonto išlaidos;

*Amortizacijos lėšos  

13000,00 14869,00
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Kelių direkcijos Savivaldybės



                                     ATLIEKŲ TVARKYMAS

Surinkti  ir  išvežti  atliekas
iš parkų, aikštelių,  bendro
naudojimo  teritorijų  (su
priėmimo mokesčiu)

Surinktų  ir  išvežtų  atliekų  kiekis  iš
bendrojo  naudojimo  teritorijų,
organizuojamų  talkų   šiukšles:  šakos,
lapai,  įvairios  atliekos  (gatvėse,
skveruose, pakelėse, pamiškėse  ir kt.)

2500,00 2500,00

           BENDROS APLINKOS POLITIKOS FORMAVIMAS: Viso:
18094,00

Viso:
24091,00

Įsigyti  reikalingą  ūkinį
inventorių  ir  būtiniausias
darbo priemones

Garantinis traktoriaus aptarnavimas  
Tepalai  (2-T, 4-T. ir  tepalas grandinės
tepimui
Seniūnijos technikos atsarginės dalys  
Seniūnijos technikos remonto darbai 
Darbo įrankiai (kotai, kirviai, plaktukai,
replės, kastuvai, grėbliai ir kt)
Kitos  prekės  (cementas,  medvarščiai,
sraigtai, vinys, ilgikliai, dažai ir kt

2580,00 5075,00

Biotualeto  nuoma  ir
priežiūra sezono metu

1pap.  biotualeto  nuoma  (Vasaros
šventei) bei 1 biotuoaleto nuoma  

530,00 530,00

Mokestis seniūnaičiams už
visuomeninę veiklą

Seniūnaičių išlaidos (5 Eur.x 7mėn.)  7
seniūnaičiai

420,00
( 12 mėn.)

245,00
( 7 mėn.)

Tvarkyti  želdinius,
šienauti  ir  prižiūrėti
žaliuosius  plotus,  parkus,
skverus, pakeles

Tvarkomų  bendrojo  naudojimo
teritorijų plotas (14,67 ha) 
Reprezentacinės  viešosios  erdvės  toli-
mesnis įrengimas ties Žeimių g. Ginkū-
nuose
Vaikų žaidimo ir sporto aikštelės įren-
ginių  Ginkūnuose  priežiūra  ir  tvarky-
mas
Kuras (benzinas) ~ 780 litrų per metus 
Kuras (dyzelinas) ~ 967 litrų per metus,
1 darbininko etatas.

13064,00 16441,00

Prižiūrėti gėlynus, želdi-
nius.

Prižiūrėtų  ir  sutvarkytų  gėlynų  ir
želdinių plotas  (200 m²)  
Lauko gėlių sėklų, daigų, dekoratyvinių
augalų sodinukų įsigijimas

1500,00 1800,00

Viso funkcijoms vykdyti: 33594,00 41460,00

                                                      6. PLANUOJAMI DARBAI 

2020  m. planuojama  tęsti  pradėtų  viešųjų  erdvių  įrengimo  bei  apželdinimo  darbus,  užbaigti
apšvietimo linijos įrengimo darbus Žuvininkų kaime.

Seniūnė                                                                                Vilija Kvasienė


