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1. BENDRA INFORMACIJA
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 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis gyvenamąją vietą deklaravęs 3482
gyventojas, per metus gyvenamąją vietą deklaravo 282, išvykimą į užsienį – 20 asmenų. Pastebimas
pastovus gyventojų skaičiaus augimas.

Gyventojų skaičiaus kaita pagal amžiaus
grupes
3482

3462

3367

2038

2025
1221
572

232 384 207
2019 M.

0-7 m.

583

247 419 188

254 419 181

2020 M.
7-18 m.

18-25 m.

25-65 m.

590

2021 M.
virš 65 m.

Iš viso

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“, UAB ,,Favoritas“,
UAB ,,Aldinavas“, UAB ,,Keltas“,UAB ,,Grafaitės svetainė“.
2022m. seniūnijos veiklos prioritetai: greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas bei
operatyvus reagavimas į žodžiu ar raštu pateiktas jų problemas; žmonių skatinimas labiau rūpintis
juos supančia aplinka.
2. TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA
2021 m. Ginkūnų seniūnijoje, atsižvelgiant į skirtą biudžetą, buvo atlikti ne tik numatyti
darbai, bet ir papildomi – viešos erdvės apsodintos vienmečiais ir daugiamečiais augalais, plėsti
gėlynų plotai.
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Skiriant daug dėmesio veiklos prioritetams buvo įsigytas naujas inventorius
(traktoriaus priekaba ir traktoriaus šluota), kuris padėjo greičiau ir kokybiškiau atlikti kasdieninius
aplinkos tvarkymo darbus.
Eil.
Atlikti darbai
Pastabos
Nr.
Atlikti gatvių dangų, daugiabučio namų kiemų
Pagerinta daugiabučių gyvenamųjų namų ir automobilių stovėjimo aikštelių remonto
1.
kvartalų aplinka.
darbai ( Švedės g. 2A, Ginkūnų k. ir Žeimių g.
8A Ginkūnų k.).
Pradėti Švedės g. kapitalinio remonto Paklota dalis suprojektuoto šaligatvio Švedės
2.
darbai.
g.
Rekonstruotos
seniūnijos
vietinės Įrengta asfalto danga Žiburių g. (atkarpoje),
3.
reikšmės gatvės.
Lakštingalų g. ir Žiedo g.
4.

Atliktas Žuvėdrų g. paprastasis remontas

Įrengta nauja asfalto danga.

5.

Ginkūnų vaikų lopšelio – darželio
Pastatytas naujas priestatas.
rekonstravimo darbai.
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Norint efektyviau spręsti gyventojų problemas, skundus, pasiūlymus buvo tradiciškai
rengiamos seniūnaičių sueigos (kiekvieną mėnesio paskutinį trečiadienį). Taip pat siekiant didesnės
informacinės sklaidos, savalaikė informacija buvo talpinama seniūnijos internetiniame puslapyje bei
socialiniuose tinkluose.

Atlikti viešuosius (nemokamus, neatlygintinus) darbus Šiaulių apygardos probacijos
tarnybos siuntimu bei Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių rajono PK viršininko siuntimu buvo nukreipti
7 seniūnijos gyventojai.
3. SOCIALINIS DARBAS
2021 metais įvertinant šeimų socialinę padėtį paramai gauti, surašyti 15 buities
patikrinimo aktų. Seniūnijos specialistė 2021 metais priėmė 421 gyventojų prašymą.
PRAŠYMAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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
nemokamam maitinimui
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Bendras prašymų skaičius
2019 m.
2020 m.
2021m.
417
408
421
prašymai
prašymai
prašymai
9
7
17
87
55
108
8
13
5
8
16
5
68
67
60
2
3
11
5
12
28
6
4
2
10
31
20
9
30
57
59
4
9
1
1
4
3
2
3
36
16
22

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Europos paramai
dėl šiukšlių mokesčio lengvatos
dėl namo renovacijos
transporto kompensacijai
daugiavaikėms motinoms II-ojo laipsnio
valstybinei pensijai gauti
nukreipimai visuomenei naudingiems darbams
atlikti
šalpos išmoka vaikui iki 18 metų
papildoma socialinė pašalpa
prašymai dėl kredito
prašymai dėl laidojimo paramos

97
8
4
-

75
4
-

70
3
-

65

40

-

-

1
1
1

1
3
-

Taip pat 2021 m. buvo priimti prašymai: 14- dėl dovanos kūdikiui, 2- dėl lankomosios
priežiūros, 2- dėl ilgalaikės globos, 1- dėl atokvėpio valandėlės paslaugos, 2- dėl asmeninio asistento.
2021 metais seniūnijoje buvo 11 šeimų patiriančių socialinę riziką. Šeimose augo 11 vaikų.
2021 m. į apskaitą buvo įrašytos 5 šeimos, iš apskaitos išbrauktos 4 šeimos. Pagrindinės šeimų
patiriančių socialinę riziką problemos, dėl kurių jos buvo įtrauktos į šią grupę ir pradėtas atvejo
vadybos procesas: socialinių įgūdžių stoka, priklausomybė alkoholiui, tėvystės įgūdžių stoka, ginčai
tarp tėvų susiję su vaikų auklėjimu ir priežiūra. Teikiant socialinę pagalbą ir ugdant klientų socialinius
įgūdžius buvo organizuojama 15 atvejo vadybos posėdžių. Surašyti 96 darbo su šeima eigos
aprašymai, 96 ataskaitos apie pagalbos priemonių įgyvendinimą. Tarpininkauta ir atstovauta klientų
interesams bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis bei organizacijomis. Surašyta : 45 atvejo
aprašymai, 11 šeimos kortelių, atvejo vadybininkei perduoti 23 raštai, kuriuose pateikiama
informacija apie pokyčius šeimoje. Socialiniam paramos skyriui surašyta 11 rekomendacijų dėl
išmokos vaikams skyrimo. Bendradarbiaujant su Šiaulių maisto banku ir fiziniais asmenimis visos
šeimos gavo paramą maisto produktais, drabužiais, avalyne, baldais, buitine technika.
Dalyvauta projekte “Vaiko svajonės”. Įgyvendinta 11 vaikų svajonių. Šeimos nariams suteiktos
pavežėjimo paslaugos – 8 kartus.
4. ŽEMĖS ŪKIS
Vykdomi darbai

Rodikliai

Terminai

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas tiesioginėms
išmokoms gauti:
1. Priimta paraiškų
60 vnt.
2. Įbraižyta laukų
322 vnt.
2021-04-12
3. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
7 vnt.
iki 2021-074. Seniūnijoje deklaruota
1277,45 ha
02
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 metus, per PPIS
4. Valdų atnaujinta metų bėgyje

6

4 vnt.
0 vnt.
36 vnt.
48 vnt.

Visus metus

Pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos tiesioginėms
išmokoms už pieną gauti:
1. Priimta deklaracijų

8 vnt.

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/atnaujinimą

4 vnt.
4 vnt.
2 vnt.

Visus metus

70 vnt.
7 vnt.

Visus metus

36 vnt.

Visus metus

10 vnt.
1 vnt.

Iki einamų
metų
balandžio 10d.

Nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų
ataskaitos iš ūkininkų, deklaruojančių daugiau kaip 50 ha grūdinių
ir aliejinių augalų:
1. Grūdų kiekių ataskaitos ( iš 10 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 )
Ūkininko ūkio registravimas/atnaujinimas LR Žemės ūkio ir kaimo
verslo registre:
1. Atnaujinta ūkininkų ūkių
2. Atnaujinta ūkininkų ūkių per PPIS
3. Išregistruota ūkininkų ūkių
4. Įregistruota ūkininkų ūkių

22 vnt.
14 vnt.
0 vnt.
2 vnt.

2021-04-12
iki 2021-0730

Visus metus

Seniūnijos teritorijoje, kaip ir kiekvienais metais buvo vykdomas nenaudojamų kitos
paskirties žemės sklypų nustatymas. Į nenaudojamų kitos paskirties sklypų sąrašą įtrauktas 81
sklypas, iš jų 16 žemės ūkio paskirties. Visiems 65 kitos paskirties žemės sklypų savininkams išsiųsti
pranešimai apie ketinimą įtraukti į nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą. Gavę
pranešimus susitvarkė 56 žemės sklypų naudotojai. Į galutinį žemės sklypų sąrašą įtraukti 9 žemės
sklypai, kurie nesutvarkyti. Pastebėta, kad kiekvienais metais apleistų žemės sklypų mažėja.
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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
2020 m. apie mokamą žemės mokestį, buvo informuoti asmeniškai.
5. 2019 – 2021 M. BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Seniūnijos veiklos programos
Bendras seniūnijos biudžetas
Gatvių apšvietimas
Komunalinės atliekos
Bendra aplinka, iš kurios –
seniūnaičiams

2019 metai,
Eur
41460,00
14869,00
2500,00

2020 metai,
Eur
40402,00
17944,00
2500,00

23846,00
245,00

18698,00
1260,00

2021 metai,
Eur
40402,00
17600,00
1400,00
20142,00
1260,00

Biudžeto lėšų panaudojimas pagal veiklos programas 2019– 2021 m. laikotarpiu

2019 metai, Eur.

2020 metai, Eur.

2021 metai, Eur.

1%

3%

3%

36%

45%

46%

57%
6%

6%

44%

50%

3%

Gatvių apšvietimas

Gatvių apšvietimas

Gatvių apšvietimas

Komunalinės atliekos

Komunalinės atliekos

Komunalinės atliekos

Bendra aplinka

Bendra aplinka

Bendra aplinka

Seniūnaičiai

Seniūnaičiai

Seniūnaičiai

2019–2020m. biudžeto lėšų panaudojimas procentais

Lyginant trejų metų laikotarpį, labiausiai išlaidos sumažėjo komunalinėms atliekoms, nes
seniūnijoje 2020 m. buvo pastatyti 3 pusiau požeminiai konteineriai žaliosioms atliekoms, taip pat
buvo išlikusi galimybė šakas vežti į seniūnijoje esančią kompostavimo aikštelę.
Atsižvelgiant į tai, kad Ginkūnai sparčiai plečiasi- atsiranda vis nauji gyvenamųjų namų
kvartalai, daugėja individualių namų statybos, todėl gatvių apšvietimas sudaro didžiąją dalį biudžeto
lėšų.
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6. 2019–2021M. LĖŠOS, SKIRTOS SENIŪNIJOS KELIAMS

30 000

26 490

25 940

23 965

25 000
20 000
15 000
10 000

8 512

6 551

5 521

5 000
0
2019 m., Eur
2020 m., Eur
2021 m., Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos
Kelių direkcijos lėšos

.
Lėšos seniūnijos keliams, panaudotos 2018 – 2021 m. laikotarpiu

Kaip matyti iš pateikto grafiko, kelių direkcijos seniūnijai skiriamos lėšos nežymiai, tačiau
didėja. 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
žiemos tarnybos darbai. Seniūnijos teritorijoje tvarkoma 5300 m2 šaligatvių.
Iš kelių direkcijos skirtų 26490 Eur. buvo padalinta : 1500,00 Eur. asfalto ir duobių remontui,
5000,00 Eur. ištisinio asfalto (gatvių) remontui, 19990,00 Eur. skirta skaldavimui, žvyravimui,
greideriavimui.
7. KULTŪRINĖ, VISUOMENINĖ, SPORTINĖ VEIKLA
Kultūros centro Ginkūnų filialas per 2021 m. pravedė 94 renginius: iš jų 31 koncertas ( 12koncertų vietoje, 19- koncertų išvykose), 26-kiti renginiai, 13- tautodailės ir kt. parodų, 19 edukacinių renginių, 3-pramoginės muzikos koncertai.
Vyko susitikimai, vaikams renginiai – koncertai, kūrybinės dirbtuvėlės, vyko pilietinėse
akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, pasaulinėje akcijoje „Mes prisimename“, Tautiška giesmė
aplink pasaulį, „Taikos glėbys“, „Baltijos kelias“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“.
Didžiausi renginiai vykę Ginkūnų seniūnijoje:






Ginkūnų seniūnijos parke vyko tradicinė 24-oji šventė „Ginkūnų vasara 2021“ šventė, kurioje
lankytojus pasitiko meno kūrėjo Jono Vaicekausko skulptūrų paroda, koncertavo atlikėjas
Martynas Kavaliauskas ir kapelija „Mingė“;
Tradicinė 17-oji regioninė vokalinės muzikos šventė „Auksinis ruduo“, kurioje dalyvavo
vokaliniai ansambliai;
Šventė „Pasitik vasarą su šypsena“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Organizuota
kartu su Ginkūnų seniūnijos bendruomene. Šventė vyko Ginkūnų parke. Vaikai kartu su
tėveliais aktyviai dalyvavo edukacinėje veikloje - piešė ant drobių, dekoravo molines
puodynes ir skyrė „Dovana Tėveliui“, žaidė įvairius lauko ir stalo žaidimus;
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
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8. ADMINISTRAVIMAS
2021 m. seniūnijos personalą sudarė 6 etatai, dirbo 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 0,5 etato).
Per 2021 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, organizuoti susirinkimai:
Gauta raštų
Išsiųsta raštų
Suorganizuota susirinkimų
Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais
Atlikta notarinių veiksmų

2019 m.
17
122
2
8
31

2020 m.
26
123
1
8
5

2021 m.
20
106
2
9
10

2019 m.
331
28
328
74

2020 m.
330
18
221
78

2021 m.
282
20
213
100

8
8
8

4
4
4

3
5
8

0

0

3

0

0

3

Vykdant gyventojų deklaravimo funkciją:
Deklaravo gyvenamąją vietą
Deklaravo išvykimą į užsienį
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie
asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą
Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo
Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų
panaikinimo ir pakeitimo
Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą
10

Administruojant priskirtą teritoriją 2021 metais išduoti leidimai žemės kasinėjimo darbams
vykdyti -29. Už kasinėjimo darbų leidimus surinkta lėšų – 2255,00 Eur. Taip pat išduota 15 leidimų
prekiauti, už juos surinkta 333,40 Eur.
Priimta ir išnagrinėta 20 rašytinių ir 35 žodinių gyventojų prašymų ir skundų. Prašymų ir skundų
pobūdis labiausiai priklausė nuo sezono: žiemą- kelių valymas nuo sniego, rudenį – lapų grėbimas,
pavasarį – kelių greideriavimas, vasarą- žolės pjovimas.
8. PLANUOJAMI DARBAI
1. Tęsti pradėtus ankstesnių metų darbus:


Kiemų asfaltavimas ( pagal 2021 m. seniūnaičių sueigoje priimtą sprendimą dėl daugiabučių
kiemų tvarkymo eilės, sekantys kiemai kuriuos turėtų remontuoti bus adresu Žeimių g. 4 ir
Žeimių g. 6 Ginkūnai).
 Žvyruotų gatvių asfaltavimas.
2. Atsižvelgiant į gyventojų skundus ir prašymus didelis dėmesys bus skiriamas melioracijos
problemoms spręsti.

3. 2022 m. siektini darbai: šviestuvų pakeitimas į led. šviestuvus, naujų poilsio zonų įrengimas,
vandens ir kanalizacijos tinklų įvedimas Saulėtekio g., Žolyno g. ir Žeimių gatvių atkarpoje.
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