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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

MEDELYNO SENIŪNIJA 

 

2022 M. MEDELYNO SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
2023-01-20 V1-1 

Šiauliai 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

Medelyno seniūnija (toliau-Seniūnija) yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijoje 

dirba du valstybės tarnautojai: seniūnė Eglė Šimkevičienė ir vyresnioji specialistė Karolina 

Bertašienė (nuo 2020 m. spalio 14 d. yra atostogose vaikui prižiūrėti). Šiuo metu dirba vyresnioji 

specialistė, pakaitinė valstybės tarnautoja – Jurgita Poškienė.  

Seniūnijos pagrindinės funkcijos: 

• pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų  prašymus, skundus bei pasiūlymus; 

• tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitą; 

• išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

• išduoda charakteristikas fiziniams asmenims, dėl ginklo įsigijimo (laikymo); 

• teikia pagalbą rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus, referendumus; 

• organizuoja viešuosius darbus; 

• neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus 

notarinius veiksmus; 

• teikia informaciją ir konsultuoja savivaldybės veiklos klausimais. 

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, savivaldybės administracijos nuostatais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir administracijos direktoriaus patvirtintais 

seniūnijos veiklos nuostatais. 

Medelyno seniūnija susiskirstyta į keturias seniūnaitijas:  

• Eglyno seniūnaitijos seniūnaitė – Albina Venciuvienė. 

• Birutės g. seniūnaitijos seniūnaitis – Vladas Artūras Balsys. 

• Sodo g. seniūnaitijoje organizuojami seniūnaičio rinkimai. Per 2022 metus penkis 

kartus buvo organizuojami pakartotiniai Sodo g. seniūnaičio rinkimai. Tačiau rinkimai 

neįvykdavo dėl kandidatų į seniūnaičius nebuvimo. 

• V.Bielskio g.  seniūnaitijos seniūnaitis – Mantas Sindriūnas. 

 

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, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios 

vietos deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos 

deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie 

asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar 

disponavimo teise priklausančioje patalpoje. 

Pagal turimus Gyventojų registro duomenis, 2023 m. sausio 1 d. Medelyno seniūnijoje 

gyvenamąja vietą deklaravusių gyventojų skaičius : 
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Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą pagal amžiaus grupes 2021 m. 2022 m. 

Vaikai iki 18 metų 1004 1061 

Nuo 18 metų iki 65 metų 3380 3317 

Daugiau kaip 65 metų 1034 987 

Iš viso: 5418 5365 

 

2022 m. Medelyno seniūnijoje seniūnaitijose pagal amžių deklaravo gyvenamąją vietą: 

Seniūnaitijos 

pavadinimas 

Gyventojai iki 

18 m. 

Gyventojai nuo 

18 m. iki 65 m. 

Gyventojai nuo 

65 m. 
Iš viso 

Eglyno g. seniūnaitija 248 799 195 1242 

Birutės g. seniūnaitija 326 984 272 1582 

Sodo g. seniūnaitija 333 1116 393 1842 

V.Bielskio g. seniūnaitija 154 418 127 699 

Iš viso: 1061 3317 987 5365 

 

Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymo funkciją: 

Medelyno seniūnijoje 

2021 m. 2022 m. 

Iš jų 

elektroniniu 

būdu 2022* 

Deklaravo gyvenamą vietą 305 383 158 

Deklaravo išvykimą į užsienį 
14 29 

11 

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 90 61 19 

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie 

asmenis, deklaravusius gyvenamą vietą jų valdoje 
12 29 

9 

Prašymai dėl deklaravimo duomenų pakeitimo ar 

naikinimo 
22 28 

6** 

Sprendimai dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ir 

pakeitimo 
22 22 

22*** 

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 
12 11 

0 

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 0 1 
0 

* 2022 m. Registrų centras suteikė galimybę sistemoje gauti ataskaitas. 

** visi pateikti prašymai atmesti, pagrindas: nepateikė visų pagal įstatymą reikalaujamų 

dokumentų 

***Sprendimai registruojami Registrų centro deklaravimo sistemoje ir Seniūnijoje. 

 

III. SOCIALINĖ SRITIS 

 

Lopšelį darželį „Žilvitis“ 2020 metais lankė 115 vaikų. 2021 metais minėtą lopšelį darželį 

lankė 110 vaikų, o 2022 metais – 112 vaikų. 
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 Medelyno progimnazijos pateiktais duomenimis (rugsėjo 1 dienai), 2020 metais mokykloje 

mokėsi 595 mokiniai. 2021 metais mokykloje mokėsi 705 mokiniai, o 2022 metai – 772 mokiniai, iš 

kurių 46 iš Ukrainos. 

 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.  

 

IV. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 

 

 2022 metais Seniūnijai valstybinės žemės laisvųjų plotų, t.y. žaliųjų plotų, gėlynų, medžių 

kirtimui-genėjimui ir kitiems aplinkos tvarkymo darbams skirta 14200 Eur, iš jų 6000 Eur turto 

įsigijimui: 

  Medelyno seniūnijoje 2021 m. 2022 m. 

Skirta lėšų 

                          Iš jų išleista:   8.600 € 
14200 € 

Ilgalaikio turto įsigijimui 1480 € 5900* € 

Medžių, krūmų kirtimui, genėjimui, kelmų rovimui 3242,27 € 3904,82 € 

Teritorijos tvarkymo darbams reikalingos įrangos remontas, detalių, 

tepalų ir kt. priemonių pirkimas 
3220,18 € 

3600,81 € 

Kalėdinės eglutės puošimui - nupuošimui 574,75 € 574,75 € 

Gėlynų priežiūrai 82,80 € 219,62 € 

Įsigytas Husqvarna Raider traktoriukas  R216 AWD su 103 cm deka. 

 

MIESTO TVARKYMAS.  KURUOJAMOS SUTARTYS: 

Atliekamų paslaugų pavadinimas 
Juridinis asmuo, vykdantis 

darbus 

Medžių ir krūmų kirtimo bei genėjimo paslaugų 

atlikimas 
UAB „Šiaulių apželdinimas“ 

Žaliųjų plotų vejų, žolynų, želdynų tvarkymas 

(žolės ir lapų išvežimas) 
UAB „ Ecoservice projektai“ 

Komunalinių atliekų tvarkymas 
VŠĮ Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras,  

Šakų surinkimas UAB „Švarinta“ 

Geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, 

paviršutinių nuotekų tvarkymas 
UAB „Šiaulių vandenys“ 

 

V. VEIKLOS ANALIZĖ TEIKIANT PASLAUGAS 

 

Vykdant administracines funkcijas 2022 m. Medelyno seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, 

išduotos pažymos, organizuoti susirinkimai, vykdyti kiti gyventojų prašymai. Skaičiai apie veiklos 

analizę, pateikti lentelėje: 

Medelyno seniūnijoje 2021 m. 2022 m. 

Gauta raštų 162 118 

Išsiųsta raštų 312 282 
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Priimti nagrinėti gyventojų rašytiniai prašymai ir pasiūlymai 54 55 

Surašyti faktinių duomenų patikrinimo aktai 109 131 

Išduota pažymų apie šeimos sudėtį 8 7 

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais 3 4 

Atlikta notarinių veiksmų 10 5 

Medelyno teritorijoje buvo šienaujama žolė, grėbiami lapai, iškirsti krūmynai, prižiūrimos 

kapinaitės  ir vaikų žaidimų aikštelė, tvarkomos Vijolės upelio pakrantės. Šie darbai buvo atlikti 

pasitelkiant darbuotojus, dirbantiems pagal užimtumo didinimo programą, bei asmenims, 

atliekantiems visuomenei naudingą veiklą. Pagal Užimtumo didinimo programą Medelyno seniūnijai 

suteikti 4 etatai, iš viso buvo įdarbinti 5 asmenys nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 

Iš jų 3 darbuotojai buvo atleisti už pravaikštas. 1 etatas per 6 mėn. buvo laisvas, nes Užimtumo 

tarnyba nerado norinčių dirbti. Vienas iš pagrindinių jų atliekamų darbų, tai žaliųjų plotų priežiūra 

(žolės pjovimas bei grėbimas, lapų grėbimas, šiukšlių rinkimas, krūmokšnių kirtimas). Vienus plotus 

pjauname 2-3, o kai kuriuos plotus ir 3-5 kartus per metus. Visuomenei naudingą veiklą 2022 m. 

atliko 16 asmenų, 4 asmenimis mažiau nei 2021 m. 

Rudenį, puoselėjant Medelyno seniūnijos aplinką, buvo geranoriškai bendradarbiaujama su 

seniūnijos gyventojais. Privačių namų savininkams, kurie grėbė ne tik savo, bet ir valstybinėje žemėje 

augančių medžių lapus ir juos sudėję į seniūnijos ženklintus didmaišius, informuodavo seniūniją, kuri 

pasirūpindavo lapų išvežimu. Galime pasidžiaugti, jog dirbant tik dviem darbuotojams (rugsėjo-

spalio mėn.) pagal užimtumo didinimo programą ir geranoriškai talkinant seniūnijos gyventojams 

galėjome išlaikyti tvarkingą aplinką. 

Per 2022 m. buvo gauta skundų dėl Lazdynų g. griovio, todėl bendradarbiaujant su  Šiaulių m. 

savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriumi šis griovys išvalytas.  

Teritorija buvo tvarkoma ir atsižvelgiant į seniūnaičių prašymus. Atsižvelgdama į seniūnaičio 

Manto Sindriūno su gyventojais prašymą, Seniūnija kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Saugaus eismo komisiją dėl greičio mažinimo priemonių (kalnelių) įrengimo Biržų 

g. Taip pat Seniūnija, reaguodama į seniūnaitės Albinos Venciuvienės prašymą dėl gatvės atkarpos 

pakilimo sutvarkymo kreipėsi į rangovus, kurie nurodytą atkarpą sutvarkė. 

Medelyno seniūnijos teritorijoje yra daug neprižiūrimų žemės sklypų, priklausančių fiziniams 

asmenims. Gavus informaciją apie neprižiūrimus žemės sklypus ir nuvykus nurodytais adresais, buvo 

surašyti 50 patikrinimo aktų ir informuojami savininkai su reikalavimu nušienauti žolę, sutvarkyti 

nuosavą teritoriją. Reikalavimus iki nurodyto termino neįvykdė 12 žemės sklypų savininkų, todėl 

2022-07-12 pateiktas prašymas (Reg.Nr. MS-159) komisijai dėl įtraukimo į nenaudojamų žemės 

sklypų Šiaulių mieste sąrašą. 2022-08-24 direktoriaus įsakymu Nr. A-1445 „Dėl 2022 m. 

Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ įtraukti 9 

nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų adresai (Medelyno seniūnijos). 

Tačiau rugsėjo mėnesį buvo gauti keli pranešimai dėl nenušienauto sklypo ir dėl sąvartyno, todėl 

pradėtos 3 administracinės teisenos. Dviem iš jų skirtas įspėjimas. 

Vadovaujantis 2021-08-27 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

Nr. A-1419 „Dėl gatvių asfaltavimo eilės tvarka sąrašo patvirtinimo“  2022 m. turėjo būti 

išasfaltuotos 2 gatvės: Klaipėdos g. ir Karklų g. 2022 m. rugpjūčio mėn. pradėti darbai Klaipėdos g., 

o rugsėjo pab. prasidėjo darbai Karklų g. Dar metų pradžioje seniūnė tikėjosi, kad per pavasarį pavyks 

pasidaryti projektus, o vasarą pradėti darbus, tačiau šie, kaip dažniausiai atsitinka, ir vėl nusikėlė į 

rudenį. Taip atsitiko dėl to, kad rangovas vėlavo parengti minėtų gatvių asfaltavimo projektus. 

Projektavimą ir darbus atlieka bendrovė „Šiaulių plentas“. Kadangi buvo parengtas Skroblų gatvės 

asfaltavimo darbų projektas iš 2023 metais planuojamų asfaltuotų gatvių sąrašo, todėl darbai buvo 

pradėti lapkričio pab., tačiau dėl oro sąlygų Karklų ir Skroblų gatvių likę darbai nukelti į 2023 m. 

pavasarį. Pagal patvirtintą sąrašą 2023 m. be Skroblų gatvės dar turėtų būti asfaltuojamos Utenos, 

Šaltalankių, Kretingos g. ir jų atkarpos. 
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2022 m. vasario 22 d. gautas Savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymas į 2021 m. 

gruodžio 7 d. Seniūnijos prašymą svarstyti galimybę įrengti pėsčiųjų – dviračių taką Karklų gatvėje 

kartu su 2022 m. numatomais atlikti šios gatvės asfaltavimo darbais. Rašte informuoja, „kad nėra 

privalomų reikalavimų gatvėse įrengti pėsčiųjų, dviračių ar pėsčiųjų - dviračių takus. Tokie darbai 

atliekami pagal poreikį atsižvelgiant į skiriamas lėšas tokiems darbams atlikti ir techninius gatvių 

parametrus. Karklų g. numatomas pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas po 2030 metų.  Atsižvelgiant į 

pateiktą 2021 m. gruodžio 3 d. Medelyno seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio 

protokolą Nr. VAK-647, informuoja, kad 2021 m. birželio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-271 patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo 

tvarkos apraše numatyta tvarka 2021 m. rugpjūčio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-

1419 patvirtintas gatvių asfaltavimo eilės tvarka sąrašas. Atsakydami į pateiktus pasiūlymus ir 

klausimus dėl pėsčiųjų – dviračių takų įrengimo paskelbtam patikslintos dviračių tinklo plėtros 

schemos projektui, informuoja, kad šiais metais numatome tęsti pagrindinių pėsčiųjų – dviračių takų 

tinklo jungčių projektavimo darbus. Taip pat pirmiausia bus projektuojami ir tų gatvių  pėsčiųjų ir 

dviračių takai, kurių esamų asfalto dangų atnaujinimo darbai numatomi atlikti 2023 metais, 

parengiant kompleksinius įrengimo/ rekonstravimo/ remonto darbų projektus. Apsvarstė Seniūnijos 

teiktus pasiūlymus dėl Marijampolės g. ir Sodo g. nuo Skroblų g. iki Marijampolės g. pėsčiųjų – 

dviračių takų įrengimo įtraukimo iki 2030 m. Nusprendė įtraukti Marijampolės g. pėsčiųjų – dviračių 

tako įrengimą po 2030 m., taip pat paliko Seniūnijos minimos Sodo g. atkarpos pėsčiųjų – dviračių 

tako įrengimą po 2030 metų.  Atkreipiame dėmesį, kad pagal pirminį paskelbtą patikslintos dviračių 

tinklo plėtros schemos projektą, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas buvo numatytas Karklų ir Skroblų 

gatvėse. Apsvarsčius gyventojų pateiktus pasiūlymus ir pastabas, buvo nuspręsta palikti pėsčiųjų – 

dviračių tako įrengimą Karklų gatvėje, todėl Skroblų g. pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas nebus 

numatomas. Kadangi Skroblų g. pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas nebus numatomas, Sodo g. 

pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas numatomas nuo Karklų g. Atsižvelgiant į numatomą finansavimą, 

viso pėsčiųjų – dviračių takų  įrengimo/ rekonstravimo/ remonto poreikio įgyvendinti iki 2030 metų 

neturi  galimybės.“ 

2022 m. gegužės 10 d. Radviliškyje vyko Šiaulių apskrities krivių sueiga, kurioje aptarti 

seniūnams aktualūs klausimai, išrinkti delegatai į XI LSSA suvažiavimą, pasiūlyti kandidatai į krivius 

savivaldybėse, viceprezidentus Šiaulių apskrityje, LSSA prezidentus.  

 

VI. SOCIALINIAI PARTNERIAI 

 

Per 2022 metus bendradarbiauta su Šiaulių mieste ir Medelyne esančiais socialiniais 

partneriais: Medelyno bendruomenėmis, Šiaulių vyskupijos kurija ir religinės bendruomenės nariais, 

Medelyno progimnazija, lopšeliu- darželiu „Žilvitis“ bei pavojingų atliekų tvarkymo įmone 

„Toksika“. 

„Toksikos“ dovana Medelyno bendruomenei – pirmasis išmanusis suoliukas Šiauliuose. Šiaulių 

Medelyno bendruomenės „Vijolė“ ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonės „Toksikos“ 

bendradarbiavimo dėka išmanusis suoliukas jau pastatytas prie Medelyno progimnazijos, kur 

mokiniai ir praeiviai gali ne tik prisėsti, bet ir pasikrauti savo telefoną bei išbandyti dar daugiau 

funkcijų. Suoliuke įmontuotas „Wi-Fi“ ryšys, todėl Medelyno gyventojai galės nemokamai naudotis 

internetu. Išmanusis suoliukas pasikraus nuo saulės šviesos, nes jame įmontuotos saulės baterijos. 

Dėl įmontuotų USB lizdų žmonės taip pat galės pasikrauti telefonus, kompiuterius ir kitus įrenginius, 

naudojant saulės energiją. Dar vienas suoliuko išskirtinumas – integruotas oro užterštumo matuoklis, 

kuris matuoja oro užterštumą kietosiomis dalelėmis. Oro užterštumą bus galima stebėti progimnazijos 

internetiniame puslapyje. Išmanusis suoliukas bus apšviestas, naudojant saulės energiją. Itin patogi 

suoliuko ypatybė – įmontuota telefonų bevielio įkrovimo įranga, kuri leis pakrauti telefoną bevieliu 

būdu. 

Policijos bendruomenės pareigūnų iniciatyva 2022 m. spalio pab. įvyko susitikimas dėl teisės 

pažeidimų Šiaulių m. ir r. PK aptarnaujamos teritorijos situacijų prevenciją. Diskusija vyko apie 

Medelyne esančias problemas. Susitarta gavus apklausos anketą skatinti balsuoti ir išskirti opiausias 
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problemas Šiaulių mieste. Kai bus išreitinguotos problemos bus įtraukiamos į vykdomą 

situacijų prevencijos planą.  

 

                     VII. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

   Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“,  

buvo pateiktas vienintelis Medelyno bendruomenės „Vijolė“ projektas „Kartų kaimynystė.  Dėka 

Medelyno bendruomenės „Vijolė“ vykdomo 2022 m. projekto “Kartų kaimynystė” 2022 m. rugsėjo 

17 d. vyko nemokamas renginys Medelyno mikrorajono gyventojams. Atrakcijų netrūko: galėjai 

žavėtis Vytauto Steponavičiaus valdomais bangomis lėktuvėliais, mago šou, dalyvauti įvairiose 

rungtyse, laimėti prizus, o vakarop visi buvo vaišinami sultingaisiais šonkauliais bei plovu. 

 2021 metų pabaigoje „Idėjos Šiauliams“ konkursui, dalyvaujamojo biudžeto finansavimui 

gauti projektą „Kiss&Ride aikštelė“  pateikė seniūnaitis Mantas Sindriūnas. 2022 m. sausio mėn. šis 

projektas, mažos vertės projektų grupėje buvo pripažintas nugalėtoju. 2022 metais vyko minėto 

projekto projektavimo darbai, pradėti kiti darbai (medžių kirtimas), o dėl projekto vėlavimo ir oro 

sąlygų, aikštelės darbai bus tęsiami 2023 metų pavasarį. 

Informacija apie Medelyno seniūnijoje vykdomus projektus ir seniūnijos veiklą viešinta 

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt, Savivaldybės ir seniūnijos 

patalpose, skelbimų lentose bei visuomenės informavimo priemonėse. 

 

 

 

 

 Seniūnė                                                                     Eglė Šimkevičienė 
 
 
 

http://www.siauliai.lt/

