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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 2016m.  gruodžio  31  d. duomenimis gyvenamąją vietą   deklaravęs  3261

gyventojas.  Pastebimas  gyventojų  skaičiaus  augimas.   Iš  jų:   vaikų iki  septynerių  metų  -232,

mokyklinio amžiaus vaikai (iki 18 m) -311,  darbingo amžiaus žmonės  -  2199,   gyventojai sulaukę

nuo 65 iki  85 metų- 457, ilgaamžių (virš 85m.) -62.  Per 2016 m.  seniūnijoje  įregistruotas 24 mirties

įrašas, gimė 31 vaikas.   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“. 

             2016  m.  seniūnijos veiklos prioritetais  išliko  vietos savivaldos stiprinimas

seniūnijoje,  gyventojų  įtraukimas  į  valdymą,   greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas bei

operatyvus reagavimas į žodžiu ar raštu pateiktas jų problemas; žmonių skatinimas labiau rūpintis

juos supančia aplinka, vieni kitais, saugoti kultūros paveldą, tradicijas, gamtą.

2.TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA

      Atsižvelgiant  į  numatytus  tęstinius  veiklos  prioritetus  ir  2016-aisias  daug  dėmesio   skirta

gyventojų informavimui, jų pasiūlymams, prašymams.  Gyventojų prašymai, pasiūlymai,  problemos,

kurie buvo išreiškiami atvykus arba internetinėje svetainėje, buvo aptariami  seniūnaičių sueigose,

kurios tradiciškai vyko kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį. Sueigų laikas skelbiamas viešai, jose

galėjo dalyvauti  visi  norintys  seniūnijos gyventojai.  Pagrindiniai  gyventojų  pageidavimai-  žiemos

metu gatves valyti kasdien, išasfaltuoti visas Ginkūnų kaimo  gatves, jas apšviesti ištisą naktį, kad

šviestų  ne  223,  o  visi  esantys  279  šviestuvai;  išasfaltuoti   Alyvų  gatvę  Šapnagių  kaime.  Buvo

pateiktas pasiūlymas organizuoti ,,Blusų turgų“.

2016 m. Ginkūnų seniūnijoje dirbti viešuosius darbus pasitelkti   5 darbininkai. Jie tvarkė seniūnijos

aplinką,  atliko gyvenviečių gatvių,  kelių,  pakelių bei teritorijų tvarkymo,  apželdinimo ir želdinių

priežiūros, aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbinius darbus.   Šiaulių rajono savivaldybės

Tarybai priėmus sprendimą dėl atidirbimo už socialines išmokas,  buvo sudaryta  71 visuomenei

naudingų darbų atlikimo sutartis.   Atlikti   viešuosius (nemokamus neatlygintinus)  darbus Šiaulių



apygardos probacijos tarnybos siuntimu bei  Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių rajono PK viršininko

siuntimu buvo nukreipta 11 seniūnijos gyventojų. Šiuos darbus atlikti atvyko 9 iš jų. 

3 . ADMINISTRAVIMAS

          Seniūnijos personalą sudaro 6  etatai,  dirba aštuoni  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), Simona

Kontenienė - socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, žemės ūkio specialistė Aida

Daugialienė ( 0,5 etato).  Seniūnijoje  dirba valytoja (0,5 etato) ir 2 darbininkai (po 0,5 etato).



2016 m. pagal seniūnijų veiklos programą bendras biudžetas buvo 23. 253  tūkst. Eur. Iš jų  12 826

Eur. skirti gatvių apšvietimui (seniūnijoje šviečia 223 šviestuvų).  Atliekų tvarkymui panaudota 2238

Eur.  Inventoriaus  remontui  ir  paslaugoms-  2733  Eur.,  įvairioms  ūkinėms  prekėms-3536  Eur.

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).  Pagal turimas lėšas

buvo atliekami vietinių kelių priežiūros darbai, kelių žvyro dangos greideriavimas, esamų kelio ženklų

sutvarkymas,  naujų įrengimas.  Nugreideruota  273,9  km kelio  dangos,  užtaisyta  418,18  m2 kelio

duobių.  Užvežta 176 m3 skaldos ir 64 m3 žvyro. Taip pat  tvarkomi naujai atsiradę šiukšlynai pakelėse

bei pamiškėse,  šienaujami bei prižiūrimi žalieji plotai  (14,67  ha),  gėlynai.  Seniūnijos teritorijoje

tvarkoma  5300 m2  šaligatvių, šienauja 82 km. kelkraščių. 2016 m. už papildomai skirtas  lėšas buvo

baigta sutvarkyti šalia Daržyno gatvės gyventojų savavališkai šiukšlėmis užversta teritorija. Taip pat

papildomos  lėšos  skirtos  traktoriaus  ir  priekabos  bei  žoliapjovės  įsigijimui.  Iš  seniūnijos  veiklos

programos lėšų už 1500 Eur. nupirktas prie traktoriaus montuojamas sniego stumdytuvas.

Administruojant priskirtą teritoriją,  2016  metais:  atlikti  notariniai  veiksmai-13,  išduota

pažymų  apie  šeimos  sudėtį-  46,  išduoti  leidimai žemės  kasinėjimo  darbams  vykdyti  -34.   Už

kasinėjimo darbų leidimus surinkta lėšų- 2273,00 Eur. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į gerbūvio

pridavimą  pasibaigus  kasinėjimo  leidimui.   Išduota  14 leidimų prekiauti,  už prekybos  leidimus

surinktos lėšos- 272,1 Eur. Įregistruotas 24 mirties aktų  įrašas, priimti ir išnagrinėti 54 rašytiniai ir 23

žodiniai  gyventojų skundai bei prašymai.

    Vykdant gyvenamosios vietos  deklaravimo funkciją priimta ir išduota: atvykimo deklaracijų -336, 

išvykimo  deklaracijų  -60,  pažymų apie  deklaruotą  gyvenamąją  vietą -387,  pažymų patalpų

savininkams  -119,  prašymai dėl  deklaravimo duomenų  naikinimo-15,  sprendimai dėl  deklaravimo

duomenų naikinimo- 15, 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. 

3.1 SOCIALINIS DARBAS 

 2016 metais įvertinant  šeimų socialinę padėtį paramai gauti,  surašyti 39 buities patikrinimo

aktai. Seniūnijos specialistė 2016 metais priėmė  417 gyventojų prašymus. Iš jų: 

1. vienkartinei tikslinei pašalpai gauti 9
2. socialinei pašalpai 87
3. priežiūros pagalbos tikslinei kompensacijai  8
4. slaugos tikslinei kompensacijai 8
5. kompensacijai už šaltą, karštą  vandenį, šildymą 68
6. kompensacijai  už šildymą dujomis 2
7.  kompensacijai šildymui kietu kuru 5
8. spec. poreikių nustatymai 6
9. neįgaliojo pažymėjimui 10



10. vienkartinė išmoka gimus vaikui 31
11. išmoka vaikui 30
12. globos rūpybos išmoka 4
13. šalpos išmoka 9
14. vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 4
15. dėl techninių priemonių neįgaliesiems 3
16. nemokamui maitinimui 22
17. Europos paramai 97
18. dėl šiukšlių mokesčio lengvatos 8
19. Dėl namo renovacijos 4

 Parašyti  65 nukreipimai  dėl  visuomenei  naudingos veiklos  atlikimo.  Taip  pat  surašyti  35 buities

patikrinimo aktai. 

          Seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitoje 2016 metais buvo 9 šeimos.

Rizikos  grupės  šeimose  augo  14  nepilnamečių  vaikų.  Buvo  stebimo  2  šeimos  dėl  įtraukimo  į

socialinės rizikos šeimų apskaitą, jose augo 2 nepilnamečiai vaikai. 2016 m. į apskaitą buvo įrašytos 6

šeimos, iš apskaitos išbraukta 1 šeima. Pagrindinės rizikos grupės šeimų socialinės problemos, dėl

kurių šeimos buvo įtrauktos į šią grupę: socialinių įgūdžių stoka, alkoholizmas, vaikų nepriežiūra,

motinystės-tėvystės įgūdžių stoka. Socialinė darbuotoja lankėsi socialinės rizikos šeimose teikdama

socialinę  pagalbą,  padėdama socialinės  rizikos  šeimoms  spręsti  iškilusias  problemas.  Sudaryti  74

darbo  su  šeima  eigos  aprašymai,  kurie  perduoti  Vaiko  teisių  apsaugos  skyriui.  Juose  nurodyta

informacija apie šeimą ir jai teikiamą pagalbą. Šešiems vaikams nupirkti mokinio reikmenys, nuolat

tarpininkauta  ir  atstovauta  klientų  interesams  bendradarbiaujant  su  įvairiomis  įstaigomis  bei

organizacijomis.  Surašyta:  19 apsilankymo rizikos  grupės  šeimose  aktų,  150 atvejo aprašymų,  13

pokalbio protokolų, 9 šeimų kortelės. Vaiko teisių apsaugos skyriui perduota 14 tarnybinių pranešimų.

Nustatyti  2  socialinių  paslaugų  poreikiai,  sudaryta  13  „susitarimų  su  šeima  dėl  bendros  veiklos

siekiant  pokyčių“.  Buvo aktyviai  dalyvauta  VŠĮ „Vaikų svajonės“  įgyvendintame projekte „Vaikų

svajonės“ ir tarpininkaujant, dvylikai socialinės rizikos šeimų vaikams asmeniškai įteiktos svajonių

įgyvendintojų  dovanos.  Bendradarbiaujant  ir  tarpininkaujant  su  Šiaulių  vyskupijos  „Caritu“,  VŠĮ

„Motinos Teresės šeimų namais“,  „Tarptautine žmogaus gerovės asociacija“ ir  fiziniais  asmenimis

visos socialinės rizikos šeimos gavo paramą maisto produktais, drabužiais, avalyne, baldais, buitine

technika. Kelios socialinės rizikos šeimos aprūpintos kietuoju kuru.

3.2 ŽEMĖS ŪKIS  

Vykdomi darbai Rodikliai Terminai

 Žemės  ūkio  naudmenų  ir  pasėlių  deklaravimas  tiesioginėms  išmokoms
gauti:
1. Priimta paraiškų
2. Įbraižyta laukų
3. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
4. Seniūnijoje deklaruota

67 vnt.
348 vnt.
5 vnt.

1326,84 ha

2016-04-11 iki
2016-07-01



  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.
66 vnt.
10 vnt.

Visus metus

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

10 vnt.
10 vnt.

2016-04-15 iki
2016-07-01

 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

11 vnt.
10 vnt.
5 vnt.

Visus metus

  Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje: 
1. Nustatyta apleisti sklypai
2. Parengtas apžiūros aktas

120 sklyp.
1 aktas

2016- 08-01 iki
2016-08-15

 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 )

75 vnt.
9 vnt.

Visus metus

  Kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje dėl 
afrikinio kiaulių maro:
1.Užregistruotos ir išduotos deklaracijos ir pranešimai apie ūkinių gyvūnų 
bandas
2. Parengta ataskaitų dėl afrikinio kiaulių maro
3. Apsilankyta mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir užpildyta prevencinių 
priemonių, kuriuose siekiama apsaugoti mažą kiaulininkystės ūkį nuo 
afrikinio kiaulių maro viruso patekimo, klausimynas

43 vnt.
12 vnt.

11 vnt.

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

2016 m. apie mokamą žemės mokestį, buvo informuoti asmeniškai.

4. KULTŪRINĖ, VISUOMENINĖ, SPORTINĖ VEIKLA

 

        Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale   patvirtinti 4  etatai.   Ginkūnų

filialas, bendradarbiaudamas su seniūnija ir biblioteka, kaip ir kasmet rengė tradicines šventes:  Sausio

13-osios  įvykiams  paminėti,   koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai;  Užgavėnės;

popietė „Margučiai“; koncertas  skirtas Tarptautinei šeimos dienai;  Šventė  skirta Tarptautinei vaikų

dienai; Šventė – festivalis „Ginkūnų vasara 2016“, skirtas Lietuvos valstybės, Mindaugo karūnavimo



dienai;  popietė senjorams,  skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai,   regioninė vokalinės

muzikos šventė „Auksinis ruduo“ ;  Kalėdų eglės įžiebimas , Kalėdinės eglutės šventė vaikams.

        Suorganizuotos jau tradicinėmis tapusios  pavasarinė ir rudeninė seniūnijos teritorijos tvarkymo

talkos. Jose dalyvavo seniūnijos gyventojai, mokyklos, darželio, bendruomenės nariai, seniūnaičiai. 

                               

Seniūnė                   Vilija Kvasienė


