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2020 M. SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA 

 

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 2020m. gruodžio 31 d. duomenimis gyvenamąją vietą  deklaravęs 3464   

gyventojas. Pastebimas nežymus, tačiau pastovus gyventojų skaičiaus augimas.  
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           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“.  

2020 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 2020-aisias metais daug 

dėmesio  skirta gyventojų informavimui, jų pasiūlymams, prašymams bei aplinkos gražinimo 

darbams.   Gyventojai prašymus, pasiūlymus, problemas galėjo išreikšti atvykus į seniūniją arba 

internetinėje svetainėje. Jie buvo aptariami seniūnaičių sueigose, kurios tradiciškai vyko kiekvieno 

mėnesio paskutinį trečiadienį. Buvo sudaryta galimybė sueigose dalyvauti kiekvienam norinčiam 

gyventojui- pasirinktas laikas 18.00 val. Sueigų laikas skelbiamas viešai.  
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  Pagrindiniai neįvykdyti gyventojų pageidavimai- įrengti pliažą,  išasfaltuoti visas Ginkūnų 

kaimo  gatves ,jas apšviesti ištisą naktį, išasfaltuoti  Alyvų gatvę Šapnagių kaime, įrengti šaligatvį 

Švedės gatvėje, įrengti nuotėkų tinklus Saulėtekio g. Visos šitos problemos yra išsakomos kasmet. 

Šių problemų sprendimas priklauso nuo gautų lėšų, todėl norai įvykdomi eilės tvarka ir ne taip greitai, 

kaip gyventojai pageidauja. Teigiamų postūmių vis tik būta - vasarą itin pasistūmėjo Ginkūnus 

reprezentuojančiu  erdvių kūrimas.  Tęsiamas   suprojektuoto ir įrengto gėlyno ,,knyga“,  prie atvežto 

ir pastatyto paminklinis šimtmečio akmens tvarkymas . Bendruomenės ir seniūnijos bendrų darbų 

dėka kaimelio centre atsiradusioje skaldele grįstoje poilsio aikštelė su suoleliais apipavidalinti 

akmenimis skaldele dengti takeliai, pasodinta įvairios augmenijos.  Čia kasmet vyksta tradicinė 

Kalėdų eglės įžiebimo šventė, o vasarą  aikštė pritaikoma gyventojų poilsiui. 

  Žuvininkų kaime įrengta, o  Ginkūnų k., pratęsta Švedės g.  gatvės apšvietimo linija. 

Siekiant kuo daugiau sumažinti eismo įvykių, pašalinti  želdiniai, augantys gatvės apsaugos 

zonoje ir ribojantys matomumą, bloginantys eismo sąlygas Svajonių gatvėje Ginkūnuose. 

Vykdant ŠRAC projektą daugiabučių teritorijose  įrengtos  5 pusiau požeminės atliekų 

surinkimo aikštelės. 

2020 m. Ginkūnų seniūnijoje dirbti viešuosius darbus pasitelktas tik  1 darbininkas.. Jis 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 sudarytos 44 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 5  seniūnijos gyventojai.  

 

3. SOCIALINIS DARBAS  

  2020 metais įvertinant  šeimų socialinę padėtį paramai gauti,  surašyti 20 buities patikrinimo 

aktai. Seniūnijos specialistė 2020 metais priėmė  416  gyventojo prašymą. Prašymų skaičius 

socialinėms išmokoms ir Europos paramai nuolat mažėjo, tačiau augo prašymai nemokamam 

maitinimui ir išmokoms vaikui. 

 

                                                        PRAŠYMAI                                                           

Bendras prašymų skaičius 

2018 m. 

558 

prašymai 

2019 m. 

417  

prašymų 

2020 m. 

408 

prašymai 

1. vienkartinei tikslinei pašalpai gauti 5 9 7 

2. socialinei pašalpai 120 87 55 

3. priežiūros pagalbos tikslinei kompensacijai   9 8 13 

4. slaugos tikslinei kompensacijai 8 8 16 

5. kompensacijai už šaltą, karštą  vandenį, 

šildymą 

135 68 67 

6. kompensacijai  už šildymą dujomis 3 2 3 

7.  kompensacijai šildymui kietu kuru 3 5 12 

8. spec. poreikių nustatymai 6 6 4 

9. neįgaliojo pažymėjimui 11 10 - 

10. vienkartinė išmoka gimus vaikui 41 31 20 

11. išmoka vaikui 48 30 57 

12. globos rūpybos išmoka 2 4 - 

13. šalpos išmoka 7 9 - 
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14. vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 4 4 1 

15. dėl techninių priemonių neįgaliesiems 3 3 3 

16. nemokamai maitinimui 34 22 36 

17. Europos paramai 105 97 75 

18. dėl šiukšlių mokesčio lengvatos 12 8 - 

19. dėl namo renovacijos - 4 4 

20. transporto kompensacijai 1 -           - 

21. daugiavaikėms motinoms II-ojo laipsnio 

valstybinei pensijai gauti  

1 - - 

22. Nukreipimai visuomenei nauding. darbams 

atlikti 

85 65 40 

23. Šalpos išmoka vaikui iki 18 metų - - - 

24. Papildoma socialinė pašalpa - -          1 

25. Prašymas dėl kredito - -          1 

26. Prašymas dėl laidojimo paramos - -          1 

 

Seniūnijos soc. rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitoje 2020 metais buvo 11 šeimų. 

Rizikos grupės šeimose augo 13 nepilnamečių vaikų. 2020 m. į apskaitą buvo įrašytos 5 šeimos, iš 

apskaitos išbrauktos 5 šeimos. Paslaugos sustabdytos vienai šeimai. 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.  

 Buvo organizuojami 25 atvejo vadybos posėdžiai.  Surašyti 72 darbo su šeima eigos aprašymai, 72 

ataskaitos apie pagalbos priemonių įgyvendinimą. Tarpininkauta ir atstovauta klientų interesams 

bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis bei organizacijomis. Surašyta: 25 atvejo aprašymai, 11 

šeimos kortelių,  25 susitarimai dėl bendros veiklos siekiant pokyčių, atvejo vadybininkei perduota 15  

raštų, kuriuose pateikiama informacija apie pokyčius šeimoje. Socialiniam paramos skyriui surašyta 

11 rekomendacijų dėl išmokos vaikams skyrimo. Bendradarbiaujant ir tarpininkaujant su „Lions“, 

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. ŽEMĖS ŪKIS   

 

Vykdomi darbai 2018 m. 2019 m 2020 m. 

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 

 

63 

329 

10 

1299,86 ha 

 

61 

316 

0 

1344,81 ha 

 

61 

313 

9 

1221,55 ha 
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 Žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas, atnaujinimas, 

išregistravimas, perdavimas LR Žemės ūkio ir kaimo verslo 

registre: 

1. Įregistruotos, išregistruotos valdos 

 

72 

 

62 

 

63 

Pieno gamybos  ir realizavimo metinės deklaracijos tiesioginėms 

išmokoms už pieną gauti: 

1. Priimta deklaracijų  

 

7 

 

9 9 

 Pateikta informacija ūkininkams, užsiimantiems žemės ūkio 

veikla: 21 17 17 

  Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje:  

1. Nustatyta apleisti sklypai  
60  98  91  

 Nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų 

ataskaitos iš ūkininkų,  deklaruojančių daugiau kaip 50 ha 

grūdinių ir aliejinių augalų: 

1. Grūdų kiekių ataskaitos 

2. Suvestinės – ataskaitos  (GS – 5 ) 

 

 

32 

4 

 

 

43 

5 

 

 

36 

4 

  Kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje 

sistemoje dėl afrikinio kiaulių maro: 

1.Užregistruotos ir išduotos deklaracijos ir pranešimai apie 

ūkinių gyvūnų bandas 

 

 

33 

 

 

41 

 

32 

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 ) 

 

 

 

7  

1  

 

 

 

8  

1  

 

 

 

9  

1  

 

 Ūkininko ūkio registravimas/atnaujinimas LR Žemės ūkio ir 

kaimo verslo registre: 

1. Atnaujinta ūkininko ūkių 

2. Išregistruota ūkininkų ūkių 

 

 

9  

0  

 

 

14 

1 

 

 

9  

0  

 

 

 

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 2019 m. apie mokamą žemės mokestį, buvo informuoti asmeniškai. 

. 
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5. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas pagal veiklos programas 2018 – 2020 m. laikotarpiu 

 

Seniūnijos veiklos programos 
2018 metai, 

Eur 

2019 metai, 

Eur 

2020 metai, 

Eur 

Bendras seniūnijos biudžetas  33594,00 41460,00 40402,00 

Gatvių apšvietimas 13 000,00 14869,00 17944,00 

Komunalinės atliekos 2500,00 2500,00 2500,00 

Bendra aplinka, iš kurios – 

seniūnaičiams 

17849,00 23846,00 18698,00 

245,00 245,00 1260,00 

 

 

2018–2020m. biudžeto lėšų panaudojimas procentais 

Lyginant 2018 – 2020 m. duomenis, matyti, kad Ginkūnų seniūnijos veikloje programoje 

labiausiai lėšos kinta gatvių apšvietimo funkcijoje.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, Ginkūnų sparčiai 

plečiasi – daugėja individualių namų statybų, atsiranda vis nauji gyvenamųjų namų kvartalai, todėl 

gatvių apšvietimo poreikis auga.  Be to, atsižvelgiant į seniūnaičių sueigose išsakytus pageidavimus, 

2020 m. seniūnijoje švietė visi įrengti šviestuvai, buvo prailgintas apšvietimo laikas Ginkūnų k. (iki 

24 val). 

Atsižvelgiant į tai, kad seniūnija turi galimybę šakas vežti į seniūnijoje esančią kompostavimo 

aikštelę, atliekų tvarkymo kaštai nekito, tačiau išaugo mokestis seniūnaičiams už visuomeninę veiklą. 

2020 m. pagal seniūnijų veiklos programą bendrosios aplinkos politikos formavimui buvo 

skirti 18698,00 Eur., lėšos buvo panaudotos seniūnijos viešųjų erdvių tvarkymui, seniūnijos teritorijų 

apželdinimui ir priežiūrai: žaliųjų plotų (14,67 ha), gėlynų,  šaligatvių (5300 m2 ) Buvo įsigytas 

traktoriukas žoliapjovė, remontuojama turima seniūnijos technika. 

  

 

6. KELIŲ PRIEŽIŪRA 

 

Iš kelių direkcijos programos lėšų yra prižiūrima 37 km. greideriuojamų kelių bei 7,4 km. 

asfaltuotų gatvių. Iš savivaldybės kelių programos skiriamų  lėšų vykdomas atskirų vietų 

skaldavimas, kelio pagrindo atstatymas naudojant smėlį, probleminių kelio atkarpų profiliavimas bei 
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žiemos  tarnybos darbai. Seniūnijos teritorijoje tvarkoma 5300 m2 šaligatvių. 

Pagal turimas lėšas buvo atliekami vietinių kelių priežiūros darbai, ženklinamos perėjos, kelių su 

žvyro danga greideriavimas, esamų kelio ženklų sutvarkymas, naujų įrengimas. Dėl kelių būklės ir 

tvarkymo prioritetų buvo nuolat tariamasi su seniūnaičiais, seniūnaičių  sueigų metu. 

 

Lėšos seniūnijos keliams, panaudotos 2018 – 2020 m. laikotarpiu 

Kaip matyti iš pateikto grafiko, kelių direkcijos seniūnijai skiriamos lėšos nežymiai, tačiau 

didėja.  

 

7. KULTŪRINĖ, VISUOMENINĖ, SPORTINĖ VEIKLA 

  

       Ginkūnų seniūnija prisideda prie  Kultūros centro Ginkūnų filialo organizuojamos veiklos 

Dalyvavo akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Mes prisimename“,  „Laisvės vėjo gūsis“ skirtame 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui“, kuri vyko Ginkūnuose prie stogastulpio.  

 Ginkūnų kultūros centro filialas, bendradarbiaudamas su mokykla, biblioteka dalyvavo 

pilietinėse akcijose: „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, “Ačiū, Lietuva!“,  „Taikos glėbys“, „Baltijos 

kelias“,  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“. Filialas 

suorganizavo minėjimą – koncertą, skirtą Lietuvos valstybės  atkūrimo dienai paminėti, kuriame 

koncertavo kultūros centro mišrus choras „Šaltinis“ ir Kužių mėgėjų meno kolektyvai.  Kartu su 

Ginkūnų seniūnijos bendruomene ( pirmininkas K. Palujansku) organizuota šventė  „Pasitik vasarą su 

šypsena“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Šventė vyko Ginkūnų  parke. Vaikai kartu su 

tėveliais aktyviai dalyvavo edukacinėje veikloje - piešė ant molinių puodynių  ir dovanėlę skyrė  

tėveliui su tėvo diena „Dovana Tėveliui“ . Žaidė kartu su triušiu Kvanka ir vykdė kitas atrakcijas, 

buvo saldūs prizai. 

Visi dalyvavo akcijoje „Taikos glėbys“. 

Šiemet Ginkūnų parke nevyko tradicinė 23-oji šventė „Ginkūnų vasara 2020“, dėl (Covid-19), 

tačiau 

Rugpjūčio mėn. vyko muzikinis vakaras “Palik tik dainą man...“, skirtas poeto Paulio Širvio  100-

osioms gimimo metinėms paminėti. Muzikiniame vakare dalyvavo filialo kolektyvai:  „Rasa“, 

„Švedė“, „Dobilas“, mišrus duetas – Gitana ir Giedrius Morkiai, Regina Šopienė iš Pakruojo rajono ir 

moterų ansamblis „Radasta“ iš Pamūšio kultūros namų, Pakruojo r. taip pat savo dainas dovanojo 

atlikėjas Romualdas Juzukonis ir ansamblis „Jonis“. 
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Suorganizuotos jau tradicinėmis tapusios  pavasarinė ir rudeninė seniūnijos teritorijos 

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

seniūnaičiai.  

                                

8 . ADMINISTRAVIMAS 

 

          Seniūnijos personalą sudaro 6 etatai,  dirba devyni  darbuotojai. Du iš jų: seniūnė ir vyriausioji 

specialistė - aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys valstybės karjeros tarnautojai. Pagal darbo 

sutartį dirba seniūnijos specialistė (darbui su išmokomis), žemės ūkio specialistė (0,5 etato), valytoja 

(0,5 etato) ir 4 lauko darbininkai po (po 0,5 etato). 

Per 2020 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, organizuoti susirinkimai: 
 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
    

Gauta raštų 18 17 26 
    

Išsiųsta raštų 152 122 123 
    

Suorganizuota susirinkimų 3 2 1 
    

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais 8 8 8 
    

Atlikta notarinių veiksmų 28 31 5 

 
Vykdant gyventojų deklaravimo funkciją:  

 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
    

Deklaravo gyvenamąją vietą 321 331 330 
    

Deklaravo išvykimą į užsienį 27 28 18 
    

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 320 328 221 
    

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų 89 74 78 

apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų    

valdoje    
    

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo 32 8 4 
    

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo 32 8 4 
    

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų 29 8 4 

panaikinimo ir pakeitimo    
    

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos    

neturinčių asmenų apskaitą 0 0 0 
    

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios    

vietos neturinčių asmenų apskaitą 0 0 0 
 
                 Administruojant priskirtą teritoriją, 2020  metais: išduoti leidimai žemės kasinėjimo 

darbams vykdyti – 14. Už kasinėjimo darbų leidimus surinkta lėšų- 917,00 Eur. Ypatingas dėmesys 

buvo kreipiamas į gerbūvio sutvarkymo darbų pridavimą pasibaigus kasinėjimo leidimui.  Išduota 12 

leidimų prekiauti, už prekybos leidimus surinktos lėšos- 359,65 Eur.  
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            Priimta ir išnagrinėta 26  rašytinių ir 30 žodinių  gyventojų skundų bei prašymų. Daugiausia 

žodinių prašymų pateikta dėl valkataujančių šunų, kačių, kaimynų veiksmų. Raštu gyventojai kreipėsi 

dėl tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimų, vandens gerinimo, dėl nesaugių pėsčiųjų perėjų, 

asfaltavimo darbų, melioracinių įrenginių remonto. 

 

 

Seniūnė                           Vilija Kvasienė 

 

 

 

 


