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1.BENDRA INFOMACIJA
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 2018m. gruodžio 31 d. duomenimis gyvenamąją vietą

deklaravęs 3357

gyventojas. 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“.
2018 m.

seniūnijos veiklos prioritetais

švarios aplinkos užtikrinimas, operatyvus

informacijos perdavimas, greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas bei reagavimas į žodžiu ar raštu
pateiktas jų problemas.
2. TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA
Atsižvelgiant į numatytus tęstinius veiklos prioritetus ir 2018-aisias daug dėmesio skirta
gyventojų informavimui, jų pasiūlymams, prašymams bei aplinkos gražinimo darbams.

Gyventojų

prašymai, pasiūlymai, problemos, kurie buvo išreiškiami atvykus arba internetinėje svetainėje, buvo
aptariami seniūnaičių sueigose, kurios tradiciškai vyko kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį. Sueigų
laikas skelbiamas viešai, jose galėjo dalyvauti visi norintys seniūnijos gyventojai.
2018m. Ginkūnuose įvykusi tradicinė, mažų ir didelių, pasimatymo su Kalėdų seneliu šventė
buvo kitokia. Šiemet gyventojai nesulaukė papuoštos žaliaskarės, nes Kalėdų eglutės vietą užėmė
Norų Angelas. Seniūnė Vilija džiaugiasi, kad jos idėjos įgyvendintoja seniūnaitė Nelda Šutaitė
nepabūgo iššūkio ir vos per dvi savaites savo dirbtuvėse sukūrė šį baltą, daugiau nei penkių metrų
ūgio gražuolį.
3. SVARBIAUSI ĮVYKDYTI DARBAI


Sutvarkyti nemažai problemų gyventojams kėlę įvažiavimai į visų Ginkūnuose esančių

daugiabučių kiemus;


Itin pasistūmėjo Ginkūnus reprezentuojančios erdvės kūrimas. Pradėtas apsodinti skveras,

atvežtas ir pastatytas paminklinis šimtmečio akmuo, suprojektuotas ir įrengtas gėlynas ,,knyga“,

įrengta dalis akmenuotų takelių;
 Bendruomenės ir seniūnijos bendrų darbų dėka kaimelio centre atsirado skaldele grįsta poilsio
aikštelė su suoleliais. Šioje erdvėje vyksta organizuoja renginiai;
 Žuvininkų kaimo gyventojams sutvarkyta problemiškiausia Rasos gatvės dalis- kelias
suprofiliuotas, nušlaituotas, užvežta skaldos;
Žeimių kaime, šešiasdešimties arų žemės plote suprojektuota laisvalaikio praleidimo vieta



įvairaus amžiaus kaimo gyventojams. Naujoji laisvalaikio erdvė įrengta už Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas. Įrengtos trys sporto aikštelės pritaikytos žaisti futbolą, krepšinį,
tinklinį. Įrengti lauko treniruokliai. Ant minkštos dangos - mažųjų vaikų žaidimo aikštelė, laipyklės,
sūpynės, karuselė. Pastatyta pavėsinė, įrengta lauko laužaviete, dviračių stovai, suoleliai, takeliai, apšvietimas. Aikštelė apsodinta želdiniais;


Metų pabaigoje Žeimių kaime pradėti rengti nuotėkų tinklai;



Siekiant kuo daugiau sumažinti eismo įvykių, kuriuose nukenčia pėstieji skaičių, probleminėje

atkarpoje, Versmių gatvės dalyje, jungiančioje Svajonių ir Aušros gatves, įrengtas šaligatvis pėstiesiems.
2018 m. Ginkūnų seniūnijoje dirbti viešuosius darbus pasitelkti 2 darbininkai. Jie tvarkė seniūnijos
aplinką, atliko gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių
priežiūros, aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbinius darbus. Nuolat kertami krūmynai,
pjaunama žolė Švedės tvenkinio pakrantėje. Šiaulių rajono savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą
dėl atidirbimo už socialines išmokas, buvo sudarytos 74 visuomenei naudingų darbų atlikimo
sutartys.

Atlikti

viešuosius (nemokamus neatlygintinus) darbus Šiaulių apygardos probacijos

tarnybos siuntimu bei Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių rajono PK viršininko siuntimu buvo nukreipti 3
seniūnijos gyventojai.
4. KELIŲ PRIEŽIŪRA
Kelių priežiūros darbai 2016–2018 m.
Darbai, veiklos
Kelių direkcijos
programa

Savivaldybės
kelių programa

Rezultatai, rodikliai
Gatvių ir kelių tvarkymas ir
priežiūra
Prižiūrima 37 km. greideriuojamų
kelių, 7,4 km. asfaltuotų gatvių.
Atlikti darbai
Atskirų vietų skaldavimas, kelio
pagrindo atstatymas naudojant smėlį,
probleminių kelio atkarpų
profiliavimas.

2016 m.,
Eur

2017 m.,
Eur

14600

20500

3700

3700

2018 m.,
Eur

22000

7720
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5. 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.
6. KULTŪRINĖ, VISUOMENINĖ, SPORTO VEIKLA
Ginkūnų seniūnija prisideda prie Kultūros centro Ginkūnų filialo veiklos.

Ginkūnų

filialas, bendradarbiaudamas su seniūnija, mokykla, biblioteka kaip ir kasmet rengė tradicines
šventes: Ginkūnų parke vyko tradicinė 21-oji šventė „Ginkūnų vasara 2018“, skirta Lietuvos

atkūrimo 100 –čiui. Jos metu naujajame skvere buvo pašventintas Šimtmečio akmuo. S. ir Vl.
Zubovų mokyklos krepšinio aikštelėje vyko mažasis krepšinio turnyras, sporto aikštėje žolės
riedulio varžybos.
Vyko minėjimas – koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Užgavėnės- persirengėlių
vaikštynės miestelyje, į įstaigas, biurus, kieminėjo pas gyventojus. Edukacinės popietės, kūrybinės
dirbtuvėlės vaikams, jaunimui ir suaugusiems: „Margučiai“, Užgavėnių kaukių, kalėdinių žaislų
darymai, lipdymas iš molio, iš bičių vaško daromos žvakės. Tradicinė šventė „Pavasario žiedai“,
šventė skirta Tarptautinei vaikų dienai, renginys senjorams „Pabūkime kartu“, skirtas Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai, Kalėdų Angelo įžiebimas, kalėdinės eglutės šventė vaikams. Filiale
vyksta įvairios tautodailininkų ir kitos parodos.
Suorganizuotos jau tradicinėmis tapusios

pavasarinė ir rudeninė seniūnijos teritorijos

tvarkymo talkos. Jose dalyvavo seniūnijos gyventojai, mokyklos, darželio, bendruomenės nariai,
seniūnaičiai.
7. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

GATVIŲ APŠVIETIMAS
Prižiūrimų šviestuvų skaičius (284 vnt.)
*Galios dedamosios mokestis;
*Šviestuvų priežiūra ir aptarnavimas;
Prižiūrėti gyvenviečių
*Elektros energijos sąnaudos;
gatvių apšvietimą
*Elektros lempų keitimo ir kitos
smulkaus remonto išlaidos;
*Amortizacijos lėšos
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Surinktų ir išvežtų atliekų kiekis iš
Surinkti ir išvežti atliekas
bendrojo naudojimo teritorijų,
iš parkų, aikštelių, bendro
balandžio mėn. talkos šiukšles: šakos,
lapai, įvairios atliekos (gatvėse,
naudojimo teritorijų (su
skveruose, pakelėse ir kt.)
priėmimo mokesčiu)
BENDROS APLINKOS POLITIKOS FORMAVIMAS:
viešasis ūkis
Įsigyti ilgalaikį turtą
( žoliapjoves, krūmapjoves Įsigyto ilgalaikio turto skaičius (2 vnt.)
ir kt. įrengimus)
Įsigyti reikalingą ūkinį
Garantinis traktoriaus aptarnavimas
Tepalai (2-T, 4-T. ir tepalas grandinės
inventorių ir būtiniausias
tepimui
darbo priemones
Seniūnijos technikos atsarginės dalys
Seniūnijos technikos remonto darbai

Išlaidos, Eur.
2017 m.
2018m.

11500,00

13000,00

1408,00

2500,00

5600,00

-

5044,00

2580,00

Darbo įrankiai (kotai, kirviai, plaktukai,
replės, kastuvai, grėbliai ir kt)
Kitos prekės (cementas, medvarščiai,
sraigtai, vinys, ilgikliai, dažai ir kt
Biotualeto nuoma ir
1pap. biotualeto nuoma (Vasaros
priežiūra sezono metu
šventei) bei 1 biotuoaleto nuoma
Seniūnaičių išlaidos (pagal tarybos
Mokestis seniūnaičiams už
sprendimą 5 Eur. x mėn. ) 7
visuomeninę veiklą
seniūnaičiai x 5 Eur.x12 mėn.
*Tvarkomų bendrojo naudojimo
teritorijų plotas (14,67 ha)
 Naujos reprezentacinės viešosios erdvės sukūrimas ir įrengimas Aušros g.
Tvarkyti želdinius,
Ginkūnuose
šienauti ir prižiūrėti
 Vaikų žaidimo ir sporto aikštelės įrenžaliuosius plotus, parkus, ginių Ginkūnuose priežiūra ir tvarkymas
skverus, pakeles
 Kuras (benzinas) ~ 800 litrų per metus
 Kuras (dyzelinas) ~ 700 litrų per metus
Prižiūrėtų ir sutvarkytų gėlynų ir
Prižiūrėti gėlynus,
želdinių plotas (200 m²)
želdinius.
Lauko gėlių sėklų, daigų, dekoratyvinių
augalų sodinukų įsigijimas
Iš viso panaudota seniūnijos veiklos programos lėšų:

530,00

530,00

420,00

420,00

6719,00

13064,00

1200,00

1500,00

32421,00

33594,00

8. PLANUOJAMI DARBAI
2019 m. planuojama tęsti pradėtų viešųjų erdvių kūrimo darbus- tiesti vaikščiojimo takus,
sodinti želdinius. Pradėti tinkamos maudymuisi skirtos vietos Švedės ežero pakrantėje tvarkymo
darbus.

Seniūnė

Vilija Kvasienė

