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I. STATISTINIAI DUOMENYS
Gruzdžių seniūnija užima 18 600 ha plotą, iš jų 14 300 ha žemės ūkio naudmenų. Gyvena
2500 gyventojų, iš jų Gruzdžių miestelyje 1440,Gruzdžių seniūnijos kaimuose – 1060 gyventojų.
2013 metais gimė 23 naujagimiai, netekome 49 gyventojų.
Gruzdžių seniūnijoje gyvenančių šeimų ir gyventojų skaičius 2014 m. sausio 1 d.
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Kaimo pavadinimas

Šeimų skaičius

Gyventojų skaičius

4
7
13
11
5
30
9
4
660
3
11
5
13
29
4
2
10
7
1
1
2
17
16
5
23
5
151
1
1
24
50

8
17
32
17
12
58
22
9
1440
9
28
10
35
55
7
10
20
12
4
1
4
40
42
9
56
9
365
2
3
54
110

Augučių
Apušėlių
Aukštuolių
Bartkūnų
Bučiūnų
Biržių
Daujočių
Dargaičių
Dimšių
Gurbų
Gruzdžių mstl.
Jauneikiškių
Jokubaičių
Kantminių
Karvelių
Laumakių
Lukošaičių
Lygudų
Mažeikių
Maldenių
Maniūšių
Norvaišių
Pauparių
Poviliškių
Ratkūnų
Raubaičių
Rakandžių
Račių
Ražų
Sauginių
Strazdų
Saveikių
Šepkaičių
Šiupylių
Šėkščių
Taurakių
Valdomų
Žiogų

Seniūnijoje yra 4 kapinės: Gruzdžių senosios ir naujosios, Šiupylių ir Valdomų, 2
bažnyčios: Gruzdžių Švč. Trejybės ir Šiupylių Šv. Aloyzo, 2 kultūros namai: Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialas ir Šiupylių kultūros namai, 2 bibliotekos: Augustino
Griciaus biblioteka Gruzdžiuose ir Šiupylių biblioteka, paštas Gruzdžių miestelyje. Seniūnijoje
veikia 4 mokymo įstaigos: Gruzdžių gimnazija, Gruzdžių vaikų socializacijos centras, vaikų
darželis – lopšelis ,,Puriena” ir Joniškio žemės ūkio mokyklos modernus žemės ūkio technikos ir
technologijų centras. Seniūnijos gyventojus aptarnauja viešoji įstaiga Gruzdžių ambulatorija,
vaistinė, medicinos punktas Šiupyliuose. Gruzdžiuose yra Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris,
Šiaulių Darbo biržos filialas, priešgaisrinis ir kelių remonto punktai. Atvykstančius ir vietos
gyventojus aptarnauja Stanislovo Nainio kavinė, 7 parduotuvės, degalinė UAB “Junasa”,
veterinarijos vaistinė, Kredito unijos ,,Žemdirbio gerovė ’’ Gruzdžių kasa. Gruzdžių gimnazijoje
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veikia Adolfinos Dereškevičienės kraštotyros muziejus. Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių
skyriuje įkurtas Gruzdžių žemės ūkio mokyklos muziejus.
Gruzdžių seniūnijoje veikia šie verslai: žemės ūkio - Šiupylių ŽŪB; ūkininkų ūkiai – grūdinių
kultūrų, daržovių, pienininkystės, braškių ir serbentų ūkiai; pievagrybių auginimo įmonė (Baltic
Champignons); UAB ,,Vintori” – baldų projektavimas ir gamyba; medžio apdirbimo įmonė UAB
,,Medynas ”, miškų ūkio įmonės: I.Virbickienės, V.Mikolaičio , V.Budrio.
Palyginus gyventojų skaičiaus kitimą 2008-2013 metų, pastebimas ženklus seniūnijos
gyventojų mažėjimas.
1 pav.

Gyventojų gimimų ir mirčių statistiniai duomenys parodo, kad gyventojų mirčių skaičius
lenkia gimimų skaičių.
II. SENIŪNIJOS VEIKLA
1. Dokumentų išdavimas
Šiais metais seniūnijos darbuotojos gavo ir išsiuntė šiuos administracinius dokumentus: (2 lentelė)
2 lentelė
Gauti dokumentai

77

Atlikti notariniai veiksmai

98

Išduota pažymų apie šeimos sudėtį

119

Leidimai žemės kasinėjimo darbams vykdyti

2

Leidimai prekiauti

100

Priimti ir išnagrinėti žodiniai ir rašytiniai gyventojų skundai bei prašymai.

34

Išsiųsti raštai

150

Išsiųsti tarnybiniai pranešimai

102

Išduoti leidimai laidoti Gruzdžių seniūnijos kapinėse

64

Vykdant gyvenamosios vietos

deklaravimo funkciją gauti, pildyti ir išduoti šie

dokumentai: (3 lentelė)
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3 lentelė
Atvykimo deklaracijos

176

Išvykimo deklaracijos

38

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą

176

Pažymos patalpų savininkams

173

Prašymai dėl deklaravimo duomenų naikinimo

22

Sprendimai dėl deklaravimo duomenų naikinimo

22

Prašymai įtraukti į GVNA (gyv. vietos neturinčių apskaitą)

14

Pažymos apie GVNA

14

Socialinės darbuotojos priėmė šiuos prašymus įvairioms socialinėms pašalpoms gauti: (4 lentelė)
4 lentelė
Vienkartinei tikslinei pašalpai gauti

6

Socialinei pašalpai

89

Priežiūros pagalbos tikslinei kompensacijai

22

Slaugos tikslinei kompensacijai

16

Kompensacijai už šaltą, karštą vandenį, šildymą

61

Spec. poreikių nustatymui

27

Neįgaliojo pažymėjimui

27

Šalpos išmoka neįgaliam vaikui

3

Vienkartinė išmoka vaikui gimus

28

Išmoka vaikui

99

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

10

Dėl techninių priemonių neįgaliesiems

7

Kompensacija kietam kurui

51

2013 m. lankomosios priežiūros darbuotojos aptarnavo 18 asmenų.
Buvo teikiama Europos Sąjungos parama labiausiai nepasiturintiems žmonėms pagal
programą ,,Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“. 2013
m. maisto produktų paketus gavo 586 asmenys. 2013 metais maisto produktai gauti 5 kartus.
2. Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis
2013 m. pradžioje Gruzdžių seniūnijoje gyveno 18 socialinės rizikos šeimų. Metų eigoje į
socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos 5 naujos šeimos. Trys šeimos buvo įtrauktos dėl
socialinių įgūdžių stokos, dvi dėl girtavimo. Viena šeima buvo išbraukta iš socialinės rizikos
šeimų, auginančių vaikus apskaitos, nes išvyko gyventi kitur. 2013 m. pabaigoje Gruzdžių
seniūnijoje gyveno 22 socialinės rizikos šeimos. Šiose šeimose auga 61 nepilnametis vaikas,
dviem iš jų nustatyta laikinoji globa, 38 vaikai mokosi įvairiose ugdymo įstaigose, 6 lanko
darželį, 16 auga namuose. Šeimoms yra teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslauga. Pagrindinės šeimų problemos būtų: piktnaudžiavimas alkoholiu, vaikų nepriežiūra,
nuolatinių pajamų trūkumas, higieninių įgūdžių stoka. Šeimos konsultuojamos dėl tinkamo vaikų
auklėjimo ir priežiūros, konfliktų sprendimo, gydymosi nuo alkoholizmo, smurto artimoje
aplinkoje. Tarpininkaujama renkant dokumentus dėl išlaikymo vaikams prisiteisimo, organizuoti
dezinfekcijos darbai. Kartu ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. Šeimų pagrindinis
pragyvenimo šaltinis yra socialinės išmokos. Penkios šeimos socialines išmokas gauna nepinigine
forma, t. y. maisto kortelėmis. Sprendžiant šeimų materialines, socialines ir psichologines
problemas dirbama kompleksiškai. Jas padeda spręsti įvairių sričių specialistai: švietimo,
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medicinos, policijos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos darbuotojai.
Parengti 42 įvairūs raštai, 5 šeimoms įvertintas socialinių paslaugų poreikis. 2013-2014
mokslo metams priimti 77 prašymai socialiniai paramai mokiniams gauti ir duomenys
užregistruoti SPIS duomenų bazėje. 35 vaikams nupirkti pratybų sąsiuviniai ir mokykliniai
reikmenys.
3. Žemės ūkis
Viso Gruzdžių seniūnijoje yra įregistruoti 157 ūkininkų ūkiai, o žemės ūkio valdas yra
įregistravę virš 635 žemdirbių. Paskutinius keletą metų ūkininkų ūkiai stambėja. Dalis smulkiųjų
žemdirbių atsisako ūkininkavimo, gaudami Europos paramą tėvai perleidžia ūkius vaikams.
Šiemet ūkininkai Dalia ir Edas Sasnauskai pateko į geriausių rajono ūkininkų trejetuką,
buvo apdovanoti ir respublikoje.
2013 m. Gruzdžių seniūnijoje pasėlius deklaravo 270 žemdirbių. Viso deklaruoti 2619
laukų. Kas sudaro 10786 ha. ž.ū .naudmenų. Daugiausia deklaruota kviečių 3739 ha., rapsų 1910
ha, pievų ir ganyklų 1724 ha., miežių 1016 ha., juodųjų serbentų 119 ha., žirnių 12 ha. ir kt.
kultūrų. Stambiausius ūkius valdo šie seniūnijos ūkininkai: Vitoldas Norkus iš Šiupylių deklaravo
2013 m. 1190 ha., Rimantas Slavikas iš Gruzdžių 783 ha., Edas Sasnauskas iš Poviliškių 807 ha.
Šiupylių ž.ū. bendrovė deklaravo 810 ha. žemės ūkio naudmenų.
Seniūnijoje vystoma ekologinė žemdirbystė. Ekologiškus miežius, avižas, žirnius augina
Genovaitė ir Rimas Širvinskai. Ekologiškas aronijas augina Marius Jaroševičius. Gruzdžių
seniūnijoje sėkmingai vystoma gyvulininkystė. Apie 75 žemdirbiai turi pieno kvotas. Surašyta 18
ataskaitų apie turginių pieno kvotų vykdymą. Atnaujintos 347 žemdirbių valdos. Išduota 27
pažymos žemdirbiams apie valdos europinį dydį. Buvo sudaromos nuimto derliaus, parduotų bei
augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitinės / ketvirtinės ataskaitos GS-5 (32 ūkininkai
apklausti po septynis kartus ir parengtos septynios suvestinės derliaus ataskaitos). Atlikti 4
pasėlių deklaracijų papildymai. Vykdytas žemdirbių banko sąskaitų patikslinimas 12 žmonių.
Išduotos 2 pažymos apie žemės ūkio veiklą dėl ankstyvo pasitraukimo.
Žemės ūkio specialistas turi prisijungimą prie nacionalinės mokėjimo agentūros ir kaimo
verslo centro duomenų bazės. Todėl žemdirbiai nuolat yra informuojami apie pasėlių deklaracijų
administravimo eigą, išmokų priskaičiavimą, klaidas.
III. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Seniūnijos gatvių apšvietimui sunaudota 29 400Lt. Gatvių šviestuvų priežiūra kainavo 9
966,55Lt, elektros sunaudojimas apšvietimui – 12589,44Lt. Galios dedamasis mokestis
apšvietimui 1497,59Lt.; Akcizas - 103,34 Lt. Elektros sunaudojimas kapinių siurbliui 57,73Lt.
Smulkiems remonto darbams išleista 5 185,35Lt. Atlikti šie darbai: gatvių apšvietimo pajungimas
ir atjungimas Joninių, šv. Roko švenčių metu, autobokštelio paslaugos, lempų keitimas ir k.t.
Atliekų tvarkymui išleista 11 800 Lt. Atliekų išvežimo vietos, kiekiai (5 lentelė):
5 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

t/m3

Atliekų išvežimo vieta
Gruzdžių kapinės
Šiupylių kapinės
Nepriklausomybės a.
Turgaus skersgatvis
Prie seniūnijos
Šiupylių centras
Gruzdžių neįgaliųjų
draugija

0,296
0,296
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175

Viso:
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m3

Išvežta t

92,29
42,01
52,55
10,01
7,7
33,00
17,60

25,27
11,14
9,23
1,105
1,30
5,78
3,10

255,16 m3

56,93 t

Nuoširdų ačiū tariu ūkininkui A.Mykolaičiui ir Šiupylių bendrovės pirmininkui
E.Mykolaičiui, kurie leidžia kompostuoti biograduojančias atliekas jų parinktose vietose, taip
susitaupo lėšos, mažesnės transportavimo išlaidos. Atliekų išvežimui išleista 6500,81Lt. Vartų
mokestis 3989,97Lt. Biotualetų nuoma prie Dargaičių tvenkinio ir šv. Roko šventės metu
1309,22Lt. Nepanaudotos 600Lt lėšos, perkeltos į Bendros aplinkos politikos formavimo funkciją.
2013 m. bendros aplinkos politikos formavimui buvo skirta 40 785 Lt. Lėšos panaudotos
šių darbų atlikimui:
6 lentelė
1. Darbai
Išlaidos Lt
2. Gruzdžių ir Šiupylių kapinių ir skverų priežiūrai išleista
27281,35
3. Avarinių medžių pašalinimas F.Vaitkaus g.
1100,79
4. Smulkaus remonto darbai: Gruzdžių kapinėse remontuotas 1409,75
hidroforas, tverta išgriuvusi Gruzdžių kapinių tvora, vežtas
žvyras, šv. Roko šventei pasiruošimas ( vežti suolai, šiukšlių
konteineriai) ir kt. darbai
5. Šiupylių kapinių vanduo kainavo
690,65
6. Nauja žoliapjovė
2500
7. Kuro pirkimui, krūmapjovių ir žoliapjovių remontui, tepalams
6000
8. Darbo įrankių įsigijimui
1802,46
Viešųjų darbų programai įgyvendinti skirta 18295Lt. savivaldybės biudžeto lėšų ir
25650Lt Darbo biržos lėšų. 2013 metais Gruzdžių seniūnijoje įdarbinta 15 viešųjų darbų
darbininkų. Vienas asmuo vidutiniškai išdirbo 2 mėnesius.
Viešųjų darbų darbininkų pagalba atstatyta išgriuvusi Gruzdžių kapinių tvora, perdažyti
suoliukai, seniūnijos garažo durys, koplytstulpiai Gruzdžiuose ir Šiupyliuose, šienaujami parkai ir
skverai, paveldinės kapinaitės, pakelės. Kertami krūmai, šienaujamos ir prižiūrimos Valdomų,
Dargaičių tvenkinių ir Karvelių vandens telkinio pakrantės, renkamos šiukšlės. Šiuos darbus
atliko ir už socialines pašalpas atidirbantys žmonės.
Už papildomai iš savivaldybės gautas lėšas buvo genimi ir kertami medžiai Šiupylių kaime
ir Gruzdžių miestelyje pagal išduotus leidimus. Išleista 6601,76Lt. Kitos lėšos papildomai skirtos iš
savivaldybės biudžeto, 1960Lt, panaudotos kelio ženklų atramų, gatvių pavadinimų lentelių gamybai ir
pastatymui, 15x110Lt=1650Lt., pagaminti 4 kelio ženklai be įrengimo už 310Lt.
Seniūnijos kelių priežiūrai 2013 m. buvo skirta 103 000Lt. Kai kurie Gruzdžių seniūnijos
keliai greideriuoti 2,3 kartus, kiti 1 kartą, viso išleista 5908,43Lt. Kelių žvyravimui išleista 20890,49 Lt,
užvežta 264,5 m3 žvyro. Duobių lopymui išleista 25000Lt. Duobės lopytos tik Gruzdžių miestelyje. Kelių
priežiūrai žiemą sunaudota 51200Lt. Papildomai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 16660Lt. kelių
priežiūrai. Suremontuota kelio atkarpa Dimšiai – Valdomai, 2 km. nuimti kelkraščiai, greideriu išlyginta,
atskiros vietos žvyruotos.

Atlikta Gruzdžių miestelio centrinės aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija: atnaujintos
aikštės dangos, įrengti pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos, įrengtas miestelio aikštės bei
jos prieigų apšvietimas, aikštė apželdinta. Įrengti aplink ąžuolą pačiame aikštės centre 5 vardiniai
suoleliai: žurnalisto, visuomenės veikėjo Augustino Griciaus, rašytojo Mariaus Katiliškio,
dailininko, visuomenės veikėjo Antano Krištopaičio, gydytojo, aušrininko, lietuvių spaudos ir
politikos veikėjo Dr. Jono Šliūpo bei lietuvių kilmės JAV lakūno Felikso Vaiktaus.
Aikštėje įrengtas viešasis tualetas, kuris atitinka Europinius standartus ir bus priimtinas
turistams, svečiams ir vietos bendruomenei. Statybos darbų vertė – šiek tiek daugiau nei 2 mln. 66
tūkst. litų.Vykdant projekto darbus, panaudotos medžiagos, frezuotas asfaltbetonio mišinys buvo
skirtas miestelio gatvių dangai palyginti: Vingių, Vytauto, Puškino, J.Janonio, Lauko, Jaunimo,
Sodo, Žagarės gatvėms ir seniūnijos kiemui.Vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. programai
įgyvendinti skirta 6240 Lt. VBT lėšos panaudotos įrengiant vaizdo stebėjimo kameras
Nepriklausomybės aikštėje, prie seniūnijos ir Šiupylių kaimo centre. Toliau vykdytas Karveliu
kaimo vandens telkinio gilinimas, pakrančių valymas. Šie darbai kainavo 4507Lt, lėšos
panaudotos iš seniūnijos rezervo.
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Šiaulių rajono savivaldybės organizuojamam konkursui - apžiūrai ,, Gražiausiai Šiaulių
rajone tvarkoma aplinka 2013” pristatėme šias sodybas:
I. Gražiausiai tvarkoma sodyba: Daivos ir Eduardo Stankų, Sauginių k.8, Gruzdžių sen.,
Šiaulių r. II. Gražiausiai tvarkoma ūkininko sodyba: Vilijos ir Leonardo Grubliauskų,
Saulėtekio g. 6, Šiupylių k. , Gruzdžių mstl., Šiaulių r. III. Gražiausiai tvarkoma senjorų
sodyba: Alydos ir Stanislovo Dankių, Norvaišių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. IV. Gražiausiai
tvarkoma įstaigų (įmonių) aplinka: Gruzdžių vaikų socializacijos centras, F.Vaitkaus g. 61,
Gruzdžių mstl., Šiaulių r. Visos sodybos buvo įvertintos puikiai.
Nuoširdus ačiū Šiaulių rajono savivaldybės merui A. Gaubui, administracijos direktoriui
K.Lukšui, už pritarimą ir lėšas remontuojant seniūnijos patalpas .
IV. KULTŪRINĖ VEIKLA
Filiale dirba 4 kūrybiniai darbuotojai, iš jų, renginių organizatorė aptarnaujanti Šiupylių
salę. Filiale suburta 11 kolektyvų, kurie vykdo nuolatinę veiklą. Folkloro ansamblis turi 5 narius;
moterų vokalinis ansamblis – 7; liaudiškos muzikos kapela – 8 narius; vaikų vokalinis duetas – 2;
vaikų ir jaunimo teatro būrelis „ Tuzinas“ – 6 nariai; suaugusiųjų humoro grupė – 4 nariai;
vyresniųjų šokių kolektyvas – 6 narės; suaugusiųjų dramos būrelis – 6 nariai; šiuolaikinių šokių
grupė – 6 nariai; pop muzikos grupė – 3 nariai; Šiupyliai – 6 nariai.
2013 metais miestelio ribose, ir kultūros filialo salėje surengti viso 24 renginiai, išvykose
pasirodyta – 7 kartus. Šiupylių salėje vyko – 5 renginiai.
2013 metais suaugusiųjų humoro grupė tapo viena iš geriausių rajone ir su pastatyta
miniatiūra dalyvavo respublikinėje humoro šventėje „ Juokis – 2013“.
Kultūros darbuotojai nuolatos dirba su socialiniais partneriais. Renginiai tapo brandesni,
dėka mokyklos bendradarbiavimo, viltys sudėtos į naujai išrinktą miestelio bendruomenės
pirmininkę.
2013 m. vyko tradicinis Šv. Roko renginys. Sulaukėme nepaprastai daug lankytojų iš
aplinkinių rajonų ir Šiaulių miesto, kas byloja apie renginio populiarumą ir naudą. Džiaugiamės,
kad prie šventės daug prisideda vietos verslininkai. Šiupyliuose vyko tradicinis ,,Antaninių “
renginys. Tai kraštiečių susibūrimo šventė, kurios metu vyksta įvairūs užsiėmimai, šventę
vainikuoja koncertas – gegužinė.
Dėl miestelio aikštės renovacijos tradicinė Joninių šventė šiais metais vyko Gruzdžių
gimnazijos kiemelyje. Koncerte miestelėnai galėjo pasiklausyti „ Kitavos“, taip pat stebėti filialo
saviveiklininkų pasirodymus. Šventėje buvo sveikinami Jonai ir vyko gegužinė.
Gruzdžių A. Griciaus bibliotekos fondas- 15598 egz. Vienam gyventojui tenka 10,6 dok. ,
vienam skaitytojui- 31,4 dok. Skaitytojai – 496 ( t.s vaikų-181 )Apsilankymų skaičius- 6564.
Gyventojų sutelkimo procentas- 33,9, moksleivių sutelkimo procentas- 55,3. Skaitomumas – 17,2.
Lankomumas - 13,2.Kompiuterių apsilankymų skaičius - 5019. Išduota literatūros- 8560 egz.
Skaitytojai bibliotekai padovanojo 793 egz. knygų ir žurnalų. Renginiuose dalyvavo - 701
žmogus. Biblioteka pravedė 69 renginius (t.s. vaikams-36). 2013 m. Gruzdžių A. Griciaus
bibliotekoje buvo ruošiami įvairūs renginiai, ruošiamos parodos įžymiųjų datų ir rašytojų
jubiliejams paminėti. Biblioteka dalyvavo LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės rengiamoje
akcijoje „Knygų Kalėdos“. Viso: 110 egz. knygų. Toliau buvo pildomi kraštotyros darbai:
„Gruzdžių seniūnijos ūkininkai“, „Gruzdžių A. Griciaus bibliotekos kronika“, „Gruzdžių A.
Griciaus bibliotekos eiliuotojai“, Paruošti 2 nauji darbai „Įžymūs Gruzdžių seniūnijos žmonės“
(I.Petravičienė), ,,Gruzdžių dvaro istorija“ (J.Jasiškytė).
Šiupylių bibliotekoje per metus užregistruota 139 skaitytojai.84 suaugusieji,55 vaikai,
užregistruoti per metus. Literatūros išduota iš viso 1791 fiz. vnt. Suaugusiems išduota literatūros
1040 fiz. vnt. Vaikams išduota 751 fiz.vnt. Gautos 8 siuntos knygų, visus metus biblioteka gavo
,,Šiaulių kraštą‘‘, skaitytojai atnešdavo į biblioteka žurnalų. Surengta 19 renginių, 7 renginiai
suaugusiems,12 renginių vaikams.
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Šių metų rugsėjo 21 d. Kuršėnuose vyko „Rudens gėrybių mugė“, joje dalyvavo
seniūnijos darbuotojos, seniūnaičiai, Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė.
2 pav.

Seniūnė kartu su seniūnaičiais aplankė ir pasveikino seniūnijos ilgaamžius garbingo 80 ir
90 metų jubiliejaus proga.
3 pav.

90 metų sulaukė Ona Stasiulienė, sveikina F.Vaitkaus seniūnaitijos seniūnaitė Dalia Budrienė.

Seniūnė

Nijolė Bagdonavičienė

9

