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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 2017m. gruodžio 31 d. duomenimis gyvenamąją vietą

deklaravęs 3305

gyventojas. Pastebimas nežymus, tačiau pastovus gyventojų skaičiaus augimas. Palyginti su
2015/2016 metais:

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“.
2017 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 2017-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. Pagrindiniai
neįvykdyti gyventojų pageidavimai- įrengti pliažą,

išasfaltuoti visas Ginkūnų kaimo

gatves

( Daržyno ir Žvejų gatvės- skundų daugiausia), jas apšviesti ištisą naktį, kad šviestų ne 223, o visi
esantys šviestuvai; išasfaltuoti Alyvų gatvę Šapnagių kaime, įrengti šaligatvį Švedės gatvėje, įrengti
nuotėkų tinklus Žeimių ir Šapnagių kaimuose. Visos šitos problemos yra išsakomos kasmet. O jų
sprendimas priklauso tik nuo savivaldybės skiriamų lėšų, todėl norai įvykdomi eilės tvarka ir ne taip
greitai, kaip gyventojai pageidauja.
2017 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.

Tujų - Aušros gatvių

susikirtimo kampe iškirsti seni krūmynai ir parengta vieta atminimo knygos-gėlyno knygnešiams
įrengimui. Iškirsti krūmynai Švedės tvenkinio pakrantėje.

Šiaulių rajono savivaldybės Tarybai

priėmus sprendimą dėl atidirbimo už socialines išmokas, buvo sudarytos 84 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 4 seniūnijos gyventojai. Šiuos darbus atlikti atvyko 3 iš jų.
3 SOCIALINIS DARBAS
2017 metais įvertinant šeimų socialinę padėtį paramai gauti, surašyti 29 buities patikrinimo
aktai. Seniūnijos specialistė 2017 metais priėmė 526 gyventojų prašymus. Prašymų skaičius, lyginant
su praėjusiais metais, padidėjo. Palyginimui:
PRAŠYMAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

vienkartinei tikslinei pašalpai gauti

socialinei pašalpai
priežiūros pagalbos tikslinei kompensacijai
slaugos tikslinei kompensacijai
kompensacijai už šaltą, karštą vandenį, šildymą
kompensacijai už šildymą dujomis
kompensacijai šildymui kietu kuru
spec. poreikių nustatymai
neįgaliojo pažymėjimui
vienkartinė išmoka gimus vaikui
išmoka vaikui
globos rūpybos išmoka
šalpos išmoka
vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
dėl techninių priemonių neįgaliesiems
nemokamai maitinimui
Europos paramai
dėl šiukšlių mokesčio lengvatos
dėl namo renovacijos

Bendras prašymų skaičius
2015 m.
2016 m.
2017 m.
558 prašymai
5
120
9
8
135
3
3
6
11
41
48
2
7
4
3
34
105
12
-

417 prašymų
9
87
8
8
68
2
5
6
10
31
30
4
9
4
3
22
97
8
4

526prašymai
7
90
15
8
98
2
5
14
23
43
63
2
5
4
5
15
98
4

20.
21.

transporto kompensacijai
daugiavaikėms
motinoms

22.
23.
24.

valstybinei pensijai gauti
Nukreipimai visuomenei nauding. darbams atlikti
Šalpos išmoka vaikui iki 18 metų
Šalpos pensija neįgaliam

II-ojo

laipsnio

1
1

-

-

85
-

65
-

84
5
5

Seniūnijos soc. rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitoje 2017 metais buvo 13 šeimų. Rizikos
grupės šeimose augo 20 nepilnamečių vaikų. Buvo stebima 1 šeima dėl įtraukimo į socialinės rizikos
šeimų apskaitą, jose augo trys nepilnamečiai vaikai. 2017 m. į apskaitą buvo įrašytos 6 šeimos, iš
apskaitos išbrauktos 2 šeimos. Pagrindinės rizikos grupės šeimų socialinės problemos, dėl kurių
šeimos buvo įtrauktos į šią grupę: socialinių įgūdžių stoka, alkoholizmas, vaikų nepriežiūra,
motinystės-tėvystės įgūdžių stoka, smurtas šeimoje. Socialinė darbuotoja lankėsi soc. rizikos šeimose
teikdama socialinę pagalbą, padėdama šeimoms spręsti iškilusias problemas. Sudaryti 62 darbo su
šeima eigos aprašymai, kurie perduoti vaiko teisių apsaugos skyriui. Juose nurodyta informacija apie
šeimą ir jai teikiamą pagalbą. Tarpininkauta ir atstovauta klientų interesams bendradarbiaujant su
įvairiomis įstaigomis bei organizacijomis. Surašyta: 114 atvejo aprašymų, 13 šeimų kortelių, 24
susitarimai dėl bendros veiklos siekiant pokyčių, Vaiko teisių apsaugos skyriui perduoti 9 tarnybiniai
pranešimai. Buvo aktyviai dalyvauta VŠĮ „Vaikų svajonės įgyvendintame projekte“ Vaikų svajonės ir
tarpininkaujant, 20 socialinės rizikos šeimų vaikams asmeniškai įteiktos svajonių įgyvendintojų
dovanos. Bendradarbiaujant ir tarpininkaujant su VŠĮ „Tarptautine žmogaus gerovės asociacija“, su
VŠĮ „Motinos Teresės šeimų namais“, su Šiaulių maisto banku ir fiziniais asmenimis visos socialinės
rizikos šeimos gavo paramą maisto produktais, drabužiais, avalyne, baldais, buitine technika.
4. KELIŲ PRIEŽIŪRA
Seniūnijoje greideriuojamų kelių ilgis - 37 km. Tai sudaro 85% visų seniūnijos kelių ir gatvių.
Asfaltuotų gatvių ilgis sudaro 7,4 km. (15 proc. visų seniūnijos gatvių ir kelių). Iš savivaldybės lėšų
atnaujinta asfalto danga Užuovėjos ir Žaros gatvėse. Pagal įvykusį projektą, naujai, su šaligatviais ir
poilsio suoleliais įrengta Svajonių gatvė. Pagal turimas lėšas buvo atliekami vietinių kelių priežiūros
darbai, ženklinamos perėjos, kelių su žvyro danga greideriavimas, esamų kelio ženklų sutvarkymas,
naujų įrengimas. Nugreideruota 375,76 km kelio dangos, užtaisyta 129,90 m 2 kelio duobių. Užvežta
207 m3 skaldos ir 83,35 m3 smėlio. Dėl kelių būklės ir tvarkymo prioritetų buvo nuolat tariamasi su
seniūnaičiais, seniūnaičių sueigų metu.
5. ŽEMĖS ŪKIS
Vykdomi darbai

Rodikliai

Terminai

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas tiesioginėms išmokoms
gauti:
1. Priimta paraiškų
64 vnt.
2. Įbraižyta laukų
327 vnt. 2017-04-10 iki
3. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
1 vnt.
2017-07-03
4. Seniūnijoje deklaruota
1317,85 ha
Žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas,
perdavimas LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre:
1. Valdų įregistruota
2. Valdų išregistruota
3. Valdų atnaujinta deklaravimo metu
4. Valdų atnaujinta metų bėgyje

2 vnt.
0 vnt.
60 vnt.
16 vnt.

Pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos tiesioginėms
išmokoms už pieną gauti:
1. Priimta deklaracijų
2. Įteikta pieno pardavimo, suvartojimo žurnalų

9 vnt.
9 vnt.

2017-04-15 iki
2017-06-06

Pateikta informacija ūkininkams, užsiimantiems žemės ūkio veikla:
1. Apie ekonominį dydžio vienetą ( EDV )
2. Išreikšta produkcija standartine veikla (VED )
3. Pranešimai apie žemės ūkio valdos įregistravimą

9 vnt.
9 vnt.
8 vnt.

Visus metus

67 sklyp.
1 aktas

2017-08-01 iki
2017-08-21

50 vnt.
6 vnt.

Visus metu

10 vnt.

Visus metus

9 vnt.
1 vnt.

Iki einamų
metų
balandžio
10d.

Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje:
1. Nustatyta apleisti sklypai
2. Parengtas apžiūros aktas
Nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų ataskaitos iš
ūkininkų, deklaruojančių daugiau kaip 50 ha grūdinių ir aliejinių augalų:
1. Grūdų kiekių ataskaitos ( iš 9 ūkininkų)
2. Suvestinės – ataskaitos (GS – 5 )
Kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje dėl
afrikinio kiaulių maro:
1.Užregistruotos ir išduotos deklaracijos ir pranešimai apie ūkinių gyvūnų
bandas

Žieminių pasėlių iššalimo metinės statistinės ataskaitos iš ūkininkų,
deklaruojančių daugiau kaip 50 ha grūdinių ir aliejinių augalų:

1. Statistinės ataskaitos (iš ūkininkų)
2. Suvestinės – ataskaitos (GS – 8 )

Visus metus

Seniūnijos gyventojams buvo teikiama konsultacija dėl žemės ūkio naudmenų, pasėlių deklaravimo
bei jų įbraižymo, tiesioginių išmokų už pasėlius, galvijus, žemės mokesčių, kiaulių laikytojų
informavimas apie kiaulių registravimą ir ženklinimo reikalavimus bei apie saugumo priemones
kiaulių laikymo vietose, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, naujų įstatymų išaiškinimo ir kitais
žemdirbiams rūpimais klausimais. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą sąrašą privačios
žemės savininkai, valstybinės žemės nuomotojai, kurie negavo popierinės metinės deklaracijos už
2017 m. apie mokamą žemės mokestį, buvo informuoti asmeniškai.
6. APLINKOS TVARKYMAS
2017 m. pagal seniūnijų veiklos programą bendras biudžetas buvo 22 719,00 tūkst. Eur. Iš jų 11 500

Eur. skirti gatvių apšvietimui (seniūnijoje šviečia 223 šviestuvai). Bendrosios aplinkos politikos
formavimui- 8719 Eur., iš atliekų tvarkymo programos - 2500,00 Eur. Taip pat papildomos lėšos
-2600,00 skirtos traktoriuko žoliapjovės įsigijimui. 3000,00 Eur. metaliniam seniūnijos garažui.
Buvo tvarkomi naujai atsiradę šiukšlynai pakelėse bei pamiškėse, šienaujami bei prižiūrimi žalieji
plotai (14,67 ha), gėlynai. Seniūnijos teritorijoje tvarkoma 5300 m2 šaligatvių, šienaujama 82 km.
7. KULTŪRINĖ, VISUOMENINĖ, SPORTINĖ VEIKLA
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale patvirtinti 4 etatai. Ginkūnų filialas,
bendradarbiaudamas su seniūnija, mokykla, biblioteka kaip ir kasmet rengė tradicines šventes:
Ginkūnų parke vyko tradicinė 20-oji šventė „Ginkūnų vasara 2017“, skirta Lietuvos atkūrimo 100 –
čiui. S. ir Vl. Zubovų mokyklos krepšinio aikštelėje vyko mažasis krepšinio turnyras, sporto
aikštėje žolės riedulio varžybos. Ginkūnų filialo darbuotojai organizavo jubiliejinį koncertą-šventę
„Ginkūnų kultūros

namams 60 metų“. 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:
„Margučių raštai“, Užgavėnių kaukių, kalėdinių žaislų darymai, lipdymas iš molio, iš bičių vaško
daromos žvakės. Tradicinė šventė „Pavasario žiedai“, skirta Tautinio kostiumo metams ir
Tarptautinei šeimos dienai. Šventė „Mes - saulės vaikai“, skirta Tarptautinei vaikų dienai. Akcija
„Taikos glėbys“, renginys senjorams „Pabūkime kartu“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių
dienai, Kalėdų eglės įžiebimas,

kalėdinės eglutės šventė vaikams“ Labas, Kalėdų Seni“. 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.
2017 m. spalio mėnesį talkos su seniūnaičiais metu ties Žeimių gatvės pėsčiųjų taku pasodinta
sidabrakrūmių ir raugeriškių juosta.

8 . ADMINISTRAVIMAS
Seniūnijos personalą sudaro 5 etatai, dirba septyni darbuotojai. Du iš jų: seniūnė Vilija
Kvasienė ir seniūno pavaduotoja Loreta Matolienė- aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys
valstybės tarnautojai, seniūnijos specialistė – Vida Urbonavičiūtė ( darbui su išmokomis), žemės
ūkio specialistė Aida Daugialienė ( 0,5 etato). Seniūnijoje dirba valytoja Irina Zarankaitė (0,5 etato)
ir 2 darbininkai: Vidmanta Krasauskienė ir Jonas Čiužas (po 0,5 etato). Taip pat po 0,5 etato nuo
liepos 1d. prisijungė ir du Kuršėnų komunalinio ūkio darbuotojai, skirti aplinkos priežiūrai ir
tvarkymui. Nuo 2017 metų liepos seniūnijos darbuotojų gretose nebeliko socialinės darbuotojos

darbui su socialinės rizikos šeimomis Simonos Kontenienės. Ji, kaip ir

visi rajone esantys

darbuotojai su socialinės rizikos šeimomis, buvo priskirti socialinių paslaugų centrui.

Administruojant priskirtą teritoriją, 2017 metais: atlikta notarinių veiksmų-15, išduoti leidimai
žemės kasinėjimo darbams vykdyti -29, kasinėjimo pratęsimo leidimai- 5. Už kasinėjimo darbų
leidimus surinkta lėšų- 2320,00 Eur. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į gerbūvio pridavimą
pasibaigus kasinėjimo leidimui. Išduota 14 leidimų prekiauti, už prekybos leidimus surinktos lėšos390,00 Eur. Priimta ir išnagrinėta 12 rašytinių ir 11 žodinių gyventojų skundų bei prašymų.
Nuo 2017 metų įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimų kodeksui, pradėtos trys
administracinės teisenos: dėl švaros ir tvarkos taisyklių pažeidimo, dėl kasinėjimo darbų vykdymo
neturint kasinėjimo leidimo.
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją priimta ir išduota: atvykimo deklaracijų -373,
išvykimo

deklaracijų - 96, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą -377, pažymų patalpų

savininkams -136, prašymai dėl deklaravimo duomenų naikinimo-21, sprendimai dėl deklaravimo
duomenų naikinimo- 19, sprendimai dėl prašymo atmetimo- 2, prašymų įtraukti į GVNA (gyv. vietos
neturinčių apskaitą)-0, pažymų apie įtraukimą į GVNA-6. Seniūnijos gyventojai buvo informuojami
apie galimybę atvykimo ir išvykimo deklaracijas teikti elektroniniu būdu. Be to, buvo paruošta ir
išplatinta informacija gyventojams, kurie įtraukti į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Šiaulių rajono savivaldybėje apie būtinybę deklaruoti gyvenamąją vietą konkrečiu adresu. Iki 2015m.
šių asmenų buvo 182, 2016 m. liko 48, o 2017 rezultatas sumažintas iki 5 asmenų. Taip pat buvo
parengta ir išplatinta informacija gyventojams, kurie turi susitvarkyti gyvenamosios vietos patalpos
adreso duomenis (gatvės, namų numeriai).

Seniūnė

Vilija Kvasienė

