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I. BENDROJI DALIS

Rėkyvos seniūnija  yra  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  struktūrinis  teritorinis
padalinys,  veikiantis  tam  tikroje  savivaldybės  teritorijos  dalyje.  Rėkyvos  seniūnijoje  dirba  du
valstybės  karjeros  tarnautojai:  seniūnas  Audronius  Ribikauskas,  vyriausioji  specialistė  Jolanta
Krasauskienė (iki 2020 m. lapkričio 24 d.).

2020 metais Rėkyvos seniūnijos teritorijoje:
      Žaliasodžių gatvėje paklota asfalto danga, užbaigti rekonstrukcijos darbai. 

Pabaigtas įrengti Vyturių gatvės apšvietimas.
      Tęsiami Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos darbai nuo Žaliasodžių gatvės iki miesto ribos.
      Pradėta ir nemaža dalis rekonstrukcijos darbų atlikta Poilsio gatvėje. 
      Pradėta Rėkyvos progimnazijos priestato statyba.
 

Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotas 970,60 ha. Pagal turimus Gyventojų registro duomenis,
Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą
pagal amžiaus tarpsnius

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Vaikai iki 18 metų 946 954 986

Nuo 18 metų iki 65 metų 3208 3300 3284

Daugiau kaip 65 metų 803 845 939

Iš viso 4957 5099 5209

Per 2019 metus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje padaugėjo 142 gyventojais,
per 2020 metus - 110 gyventojų. 

Pagal  Rėkyvos  seniūnijos  teritorijos  susiskirstymą  į  seniūnaitijas,  jų  teritorijose
deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:

Seniūnaitijos 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Bačiūnų seniūnaitijoje 1933 2010 2085

Centro seniūnaitijoje 1541 1530 1542

Vyturių seniūnaitijoje 1483 1559 1582

Iš viso 4957 5099 5209

Per  2020  metus  seniūnijoje  buvo  gauti  ir  rengti  raštai,  išduotos  pažymos,  organizuoti
susirinkimai, kurių duomenys pateikti lentelėje: 
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Seniūnijoje 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Gauta raštų 195 92 71

Išsiųsta raštų 256 161 162

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį 24 22 5

Suorganizuota susirinkimų 16 2 1

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais 3 3 4

Atlikta notarinių veiksmų 4 0 7

Trys išplėstinės seniūnaičių sueigos organizuotos nuotoliniu apklausos būdu.
2020 kovo 3 d. įvyko visuotinis Rėkyvos gyventojų susirinkimas.
Gyventojų  prašymu,  visuomenei  svarbaus  gyvenamosios  paskirties  (  įvairių  socialinių

grupių asmenims ) pastato Energetikų g. 13A, Šiauliuose viešas projekto pristatymas buvo perkeltas
iš Šiaulių m. savivaldybės į Rėkyvos kultūros centrą ir įvyko 2020 spalio 8 d.

II. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

Seniūnijoje  tvarkomi  priskirtos  teritorijos  gyventojų  gyvenamosios  vietos  deklaravimo
duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios
vietos  deklaracijos,  tikrinamas  jų  pildymo teisingumas,  priimamas  sprendimas  dėl  deklaravimo
duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos
savininkui informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio
teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.

 

Rėkyvos seniūnijoje 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą 333 362 213

Deklaravo išvykimą į užsienį 40 38 27

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 234 335 204

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų 
apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų 
valdoje

10 19 4

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo 23 30 14

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo 0 1 16

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų 
panaikinimo ir pakeitimo

25 29 28

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų apskaitą

58 43 39

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų apskaitą

32 45 34

 
III. SOCIALINĖ SRITIS

Viešosios  įstaigos  „Šiaulių  centro  poliklinikos“  Rėkyvos  ambulatorijos  pateiktais
duomenimis, Rėkyvos ambulatorijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 229 (2019 metais buvo 262)
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neįgalūs  suaugusieji  asmenys  ir  10  (  2019  metais  -   11)  neįgalių  vaikų.  Asmenų  turinčių
specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius yra 135 (2019 metais buvo 78 ) suaugusieji asmenys,
vaikų nėra.

2020 metais  Rėkyvos  seniūnijos  teritorijoje  deklaruota  vaikų  iki  7  metų  –  401.  Lopšelį
darželį „Bangelė“ lankė 112 vaikų, iš jų 30 lopšelį ir 20 priešmokyklinę grupę.

Rėkyvos seniūnijos gyventojai  2019 metais  gyvenamą vietą  deklaravo 35 naujagimiams,
2020 metais – 18.

2020 metais Rėkyvos seniūnijoje gyvenamą vietą deklaravo 585 asmenys nuo 7 iki 18 metų.
Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenimis, mokykloje mokosi 195 mokiniai, iš jų 96

pradinėse klasėse. 13 mokinių gauna nemokamą maitinimą. 
Rėkyvos  gyvenvietės  bendruomenė  dalyvauja  „Maisto  banko“  veikloje,  parveža  į

bendruomenės patalpas ir išdalina maisto produktus tiems, kam jie skirti. Tokią paramą gauna apie
140 seniūnijos gyventojų. 

Įvairiais  socialiniais  klausimais  bendradarbiauta  su  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriumi, Socialinių paslaugų skyriumi, Šiaulių
apskrities  VPK  Šiaulių  miesto  ir  rajono  PK  bendruomenių  policijos  pareigūnais,  Lietuvos
probacijos  tarnybos  Šiaulių  regiono  skyriumi,  Šiaulių  regiono  atliekų  tvarkymo centru,  Šiaulių
apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba bei Šiaulių vyskupijos kurija. 

IV. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

2020  metais  iš  Miesto  infrastruktūros  objektų  priežiūros,  modernizavimo  ir  plėtros
programos Rėkyvos seniūnijai skirta 8600 Eur. ( Iš jų 2000 Eur. ilgalaikio turto įsigijimui) 

Papildomai įsigytas ilgalaikis turtas –  dvi krūmapjovės Husqvarna 545 FR, kurių kiekvienos
vertė 730 Eur., viso: 1460 Eur.

Didelių nuostolių padarė 2020 metų kovo 12 – 13 dienomis siautusi  audra. Buvo
išversta ir nulaužta keliolika medžių Rėkyvos parke, Energetikų, Poilsio gatvėse. Už minėtos audros
padarinių  šalinimą  (nuverstų  ir  nulaužtų  medžių  nupjovimą,  išgabenimą),  sumokėta  1455  Eur.
Rėkyvos  seniūnijoje  buvo  pjaunami  ir  genimi  tik  tokie  medžiai,  kurie  kėlė  grėsmę  transporto
priemonių ir žmonių saugumui. Tokių medžių šalinimui, genėjimui išleista 776 Eur. 

Brangiu  kasmetiniu  Rėkyvos  seniūnijos  pirkiniu  išlieka  Kalėdų  eglutė,  kurios
pastatymas prie Rėkyvos kultūros centro ir papuošimas kainavo 1228 Eur., nupuošimas ir išvežimas
205 Eur. Viso: 1433 Eur.

Žoliapjovių ir krūmapjovių remontui išleista 228 Eur.

V. ATLIKTOS PASLAUGOS

Rėkyvos  seniūnijos  aptarnaujamoje  teritorijoje  buvo  vykdoma:  mechanizuotas  gatvių
važiuojamosios dalies, šaligatvių, takų valymas, barstymas šlapiųjų druskų mišiniu žiemą. Kovo –
lapkričio mėnesiais  greideriu lygintos   Spyglių,  Svajonės,  Strazdų,  Žiogų gatvės.  Atlikti asfalto
duobių taisymo darbai: Vyturių, Pirties, Mechanikų gatvėse. 
 

 Žolės pjovimas Rėkyvos seniūnijos teritorijoje esančiuose viešuosiuose plotuose,  krūmų
kirtimas,  medžių,  keliančių grėsmę šalinimas,  nelegalių  sąvartynų tvarkymas,  šakų, lapų ir  kitų
žaliųjų atliekų surinkimas, išvežimas. Rėkyvos ežero pakrantės ir parko priežiūra.

Minėtiems sezoniniams darbams atlikti pagal Užimtumo didinimo programą nuo 2020 metų
gegužės mėnesio įdarbinti 4 asmenys. Nuo 2020 rugsėjo mėnesio iki 2020 lapkričio 30 d. dar 2
papildomi.

Rėkyvos ežero pėsčiųjų tiltui buvo pagaminti ir pritvirtinti ženklai, draudžiantys šokinėti į
vandenį, naudoti pirotechnikos priemones.  Bendradarbiaujant su Šiaulių m. savivaldybės Ūkio ir
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aplinkos skyriumi, įrengtas šio tilto apšvietimas.
Teritorijos  tvarkymo  ir  kelių  priežiūros  klausimais  bendradarbiauta  su  Šiaulių  miesto

savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir  aplinkos skyriumi,  Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Ecoservise projektai“,
AB  „Šiaulių  plentas“,  UAB  „Švarinta“,  UAB  „Šiaulių  apželdinimas“,  Šiaulių  regiono  atliekų
tvarkymo centru ir kt. 

VI. SOCIALINIAI PARTNERIAI

Per  2020  metus  bendradarbiauta  su  Šiaulių  mieste  ir  Rėkyvoje  esančiais  socialiniais
partneriais:  Rėkyvos  gyvenvietės  bendruomene,  sodininkų  bendruomene  „Vyturiai“,  Šiaulių
Žalgirio jachtklubu, Rėkyvos „Vandens klubu“, Šiaulių vyskupijos kurija ir religinės bendruomenės
nariais, Rėkyvos progimnazija, lopšeliu- darželiu „Bangelė“.

Dėl pandeminės situacijos Rėkyvoje nebuvo organizuojami tradiciniai renginiai. Talkos taip
pat neorganizuotos.

VII. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTINĖ
VEIKLA

Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų
veiksmų  plano  įgyvendinimo  1.1.5.  priemonę  „Stiprinti  bendruomeninę  veiklą  savivaldybėse“,
buvo pateiktas vienintelis Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės projektas „Informatyvi bendruomenė
–  aktyvi  bendruomenė“,  kurio  įgyvendinimui  buvo  skirta  3419  eurų.  Projektas  įgyvendintas,
pradėtas leisti laikraštis „Rėkyvos bendruomenės žinios“, kuris 2020 m lapkričio 21 d., laikantis
karantino reikalavimų, viešai pristatytas ir aptartas.

Bendruomenė „Vyturiai“ vykdė projektą „Švari aplinka – sveika bendruomenė“.
2020  metų  sausio  mėnesį  Rėkyvos  gyvenvietės  bendruomenė  ir  religinės  bendruomenės

narys Rimantas Dauginas pateikė projektą - idėją „Rėkyvos ežero tilto apžvalgos aikštelė“ „Idėjos
Šiauliams“ dalyvaujamojo biudžeto finansavimui gauti. Projektas Šiaulių mieste buvo pripažintas
nugalėtoju ir įgyvendintas 2020 metų gruodžio mėnesį.

2020  metų  lapkričio  mėnesį  buvo  teikiami  projektai  2021  metų  „Idėjos  Šiauliams“
konkursui,  dalyvaujamojo  biudžeto  finansavimui  gauti.  Projektą  pateikė  sodininkų  bendrijos
„Rėkyva“ narys Andrius Pladys.

Informacija  apie  Rėkyvos  seniūnijoje  vykdomus  projektus  ir  seniūnijos  veiklą  viešinta
Šiaulių  miesto  savivaldybės  interneto  svetainėje  www.siauliai.lt,  socialiniame  tinkle  Facebook,
Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose bei visuomenės informavimo priemonėse.

Seniūnas      Audronius Ribikauskas

http://www.siauliai.lt/

