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I. STATISTINIAI DUOMENYS
Gruzdžių seniūnija užima 18 600 ha plotą, iš jų 14 300 ha žemės ūkio naudmenų. Gyvena 2230
gyventojų, iš jų Gruzdžių miestelyje 1300, Gruzdžių seniūnijos kaimuose – 930.
1.pav. Pastebimas gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą seniūnijoje mažėjimas.

2 pav. Gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą seniūnijoje pagal amžiaus grupes, nuo 45 iki 65
metų sudaro didžiausią dalį ir gyventojai nuo 85 metų mažiausią.
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Seniūnijoje yra 4 kapinės: Gruzdžių senosios ir naujosios, Šiupylių ir Valdomų. 2 bažnyčios:
Gruzdžių Švč. Trejybės ir Šiupylių Šv. Aloyzo. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių
filialas, 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, 3
vaistinės, viena iš jų veterinarijos, medicinos punktas Šiupyliuose, Šiaulių Darbo biržos filialas,
priešgaisrinis punktas. Atvykstančius ir vietos gyventojus aptarnauja Stanislovo Nainio kavinė, kaimo
turizmo sodyba UAB ,,Milkintynė“, 7 parduotuvės, prekybos centras ,,Norfa“, degalinė UAB “Junasa”.
Gruzdžiuose atliekamos laidojimo paslaugos yra šarvojimo salė. Gruzdžių gimnazijoje 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; Alpakų ūkis ir mini ZOO Dargaičių kaime;
pievagrybių auginimo įmonė UAB ,,BALTIC CHAMPS“; UAB ,,TOMER‘S” – baldų projektavimas ir
gamyba; medžio apdirbimo įmonė UAB ,,Medynas ”, miškų ūkio įmonės: I.Virbickienės, V.Budrio.
II. SENIŪNIJOS VEIKLA
1.Trumpa veiklos apžvalga. 1 lentelėje pateikiami 2017 – 2018 metų pagrindiniai darbai ir
įgyvendinti projektai.
1 lentelė.
Metai Atlikti darbai, įgyvendinti projektai
2017 1. Gruzdžių miestelyje atliktas šaligatvio remontas prie Augustino Griciaus bibliotekos.
Blogos būklės šaligatvis eilę metų kėlė grėsmę bibliotekos lankytojams. 2. Šiaulių - Vilties
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2018

gatvių sankryžoje Gruzdžių miestelyje, pastatytas stulpas ir įrengtas gatvių apšvietimo
šviestuvas. 3. Iš Gruzdžių seniūnijai skirtų asignavimų atliktas gatvių atskirų atkarpų viršutinio
dangos sluoksnio atstatymas Liepų g., Šiupylių k. Šių darbų atlikimui sueigoje vienbalsiai
pritarė seniūnaičiai. 4. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus
rūpesčiu, buvo nupirkta 15 vnt. pušų, kurios pasodintos miestelio skvere ir penkios kalnų
pušelės, pasodintos Šiupylių kaime. 5. Nuprofiliuota Saveikių kelio atkarpa, pagilinti ir
sulyginti kelkraščiai, išrauti krūmai. Šie darbai pagerino kelio būklę. 6. Metų eigoje seniūnijos
vietinės reikšmės keliuose atlikti atskirų vietų skaldavimo ir žvyravimo darbai. 7. Gruzdžių
seniūnijos gyventojų pageidavimu buvo įrengtas kelio veidrodis Gruzdžių mstl., S.Dariaus ir
S.Girėno gatvėje. Įrengti trūkstami ir pakeisti susidėvėję kelio ženklai.
1. Gruzdžių miestelyje atliktas turgaus prekyvietės remontas S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje. 2.
Iš Gruzdžių seniūnijai skirtų asignavimų atliktas gatvių atskirų atkarpų viršutinio dangos
sluoksnio atstatymas Kaštonų g., Gruzdžių mstl. 3. Klevų - Liepų gatvėje buvo įrengtas
paviršinio vandens nuvedimo šulinys. 4. Kelio atkarpoje Maniūšiai - Paupariai (Gr-30) atliktas
kelio remontas, įrengtas pakelės griovys ir suremontuota pralaida. 5. Žiogų kaime atlikti
melioracijos griovio remonto darbai. 6. Gruzdžių miestelyje atliktas Gruzdžių Šv. Trejybės
bažnyčios pamatų atnaujinimas. 7 Metų eigoje seniūnijos vietinės reikšmės keliuose atlikti
atskirų vietų skaldavimo ir žvyravimo darbai. 8. Įrengti trūkstami ir pakeisti susidėvėję kelio
ženklai.

3pav. 2018 metais atliktas prekyvietės remontas S.Dariaus ir S.Girėno g., Gruzdžiuose.
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4 pav. Atliktas gatvės viršutinio dangos sluoksnio atstatymas Kaštonų gatvėje, Gruzdžiuose.

2.Dokumentų išdavimas. 2016-2018 metais seniūnijos darbuotojos gavo ir išsiuntė šiuos
administracinius dokumentus:
5pav. Lyginant 3 metų rodiklius daugiausiai išaugo išduotų leidimų kasinėjimo darbams skaičius ir
sumažėjo išduotų pažymų skaičius.

Gyventojų aptarnavimas 2016-2018 m.
43
51
45

Išduoti leidimai laidoti

76

Išsiųsti tarnybiniai pranešimai

92

78
78

Išsiųsti raštai
17

Priimti ir išnagrinėti gyventojų skundai

29

Išduota leidimų prekiauti
1

9

112

49
43

Išduota leidimų žemės kasinėjimo darbams

114

57
57

15
23

Išduota pažymų

65

88

34
33
37

Atlikti notariniai veiksmai

45
46

Gauti dokumentai
0

20
2018 m.

40
2017 m.

6

69
60

2016 m.

80

100

120

6 pav. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją gauti, pildyti ir išduoti šie dokumentai:
Lyginant trijų metų rodiklius 2018 metais užpildyti 44 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą, sumažėjo išvykimo deklaracijų.

Gyvenamosios vietos deklaravimas 2016 - 2018 metai
12
8
5

Išduota pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą

2
3

Užpildyta prašymų įtraukti į GVNA apskaitą
Išduota sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo

5
4
7

Užpildyta prašymų dėl deklaravimo duomenų keitimo

5
4
7

44

96

Išduota pažymų patalpų savininkams

134
142

102
130
110

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
52

Užpildyta išvykimo deklaracijų

33

91
174
175

Užpildyta atvykimo deklaracijų
0

50

100

150

204

200

250

3.Žmės ūkis. Gruzdžių seniūnijoje įregistruota 136 ūkininkų ūkiai, o žemės ūkio valdas yra
įregistravę 617 žemdirbys. Stambiausius ūkius valdantys seniūnijos ūkininkai ir bendrovės 2018 m. kūlė
po 5-6 tonas iš hektaro grūdų. Seniūnijoje vykdomi darbai pateikti 4 lentelėje.
2 lentelė.
Vykdomi darbai

Žemės ūkio naud. ir pasėlių deklaravimas tiesioginėms
išmokoms gauti:
1. Priimta paraiškų
2. Įbraižyta laukų
3. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
4. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo
5. Seniūnijoje deklaruota
Žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas, atnaujinimas,
išregistravimas, perdavimas LR Žemės ūkio ir kaimo verslo
registre:
1. Valdų įregistruota
2. Valdų išregistruota
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Rodikliai
2017 m.

Rodikliai
2018m.

242 vnt.
2220 vnt.
32 vnt.
- vnt.
9296 ha.

228 vnt.
2109vnt.
27 vnt.
- vnt.
9392ha.

15 vnt.
13 vnt.
241vnt.

2 vnt.
6 vnt.
46 vnt.

Terminai
2018 m.

2018-04-10 iki
2018-07-03

Visus metus

2. Valdų atnaujinta deklaravimo metu
3. Valdų atnaujinta metų bėgyje
4. Valdų perdavimas
5. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo
Pieno pardavimo ir realizavimo metinės deklaracijos
tiesioginėms išmokoms už kvotinį pieną gauti:
1. Priimta deklaracijų K – 10
2. Įteikta pieno pardavimo, suvartojimo žurnalų
3. Parengta tarnybinių pranešimų dėl dokumentų perdavimo
Pateikta informacija ūkininkams, užsiimantiems žemės
ūkio veikla:
1. Apie ekonominį dydžio vienetą ( EDV )
2. Išreikšta produkcija standartine veikla (VED )
Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje:
1. Nustatyta apleisti sklypai
2. Parengtas apžiūros aktas
Nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų
ataskaitos iš ūkininkų, kurie dek. daugiau kaip 50 ha
grūdinių ir aliejinių augalų:
1. Grūdų kiekių ataskaitos ( iš 29 ūkininkų)
2. Suvestinės – ataskaitos (GS – 5 )
Kiaulių reg. ūkinių gyvūnų registro IS dėl afrikinio kiaulių
maro:
1.Užregistruotos ir išduotos deklaracijos ir pranešimai apie
ūkinių gyvūnų bandas
2. Parengta ataskaitų dėl afrikinio kiaulių maro

67 vnt.
2 vnt.
7 vnt.

263 vnt.
3 vnt.
6 vnt.

12 vnt.
12 vnt.
1 vnt.

11 vnt.
11 vnt.
1 vnt.

2018-04-10 iki
2018-07-03

60 vnt.
64 vnt.

61 vnt.
61 vnt.

Visus metus

11sklypai
1 aktas

6 sklypai
1 aktas

2018- 06-01 Iki
2018-08-01

180 vnt.
6 vnt.

174 vnt.
6 vnt.

Visus metus

236 vnt.
2 vnt.

245 vnt.
- vnt.

Visus metus

7pav. Palyginus 2017 m. ir 2018 m. rezultatus pastebimas nežymus priimtų paraiškų sumažėjimas ir
deklaruotų pasėlių plotų padidėjimas.
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4.Socialinis darbas. Gyventojų skaičius seniūnijoje nuolat mažėja, tačiau socialinės paramos
gavėjų skaičius nekinta. Rodikliai rodo, kad lyginant 2 metų (2017m.-2018m.) rodiklius ženkliai
padaugėjo maisto/higienos paramą gaunančių asmenų. Didžioji dalis gavėjų yra skurdžiai gyvenantys
pensininkai. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nekinta. Priežastys, dėl kurių seniūnijos gyventojai
kreipiasi pagalbos į vietos seniūniją, yra gana įvairios, priklausančios nuo konkretaus žmogaus socialinių
poreikių bei paramos būtinybės. Tačiau besikreipiančiųjų duomenys leidžia teigti, kad tarp vietos
bendruomenės yra populiariausios bendrosios socialinės paslaugos, kurios yra teikiamos visose
seniūnijose, t. y. pašalpų skyrimas, informavimas ir konsultavimas, pagalbos namuose organizavimas.
Kaip ir kasmet ypatingas dėmesys buvo skiriamas vienišiems neįgaliesiems ir ligotiems senoliams.
Siektina suteikti gyventojams viltį – kuo ilgiau gyventi savo namuose, ne globos įstaigoje, ir gauti
gyvybiškai svarbią, reguliarią socialinių darbuotojų pagalbą, padedančią senam žmogui gyventi ir jaustis
oriai.
Organizuodami savo veiklą, seniūnijos specialistai bendradarbiauja su sveikatos priežiūros
specialistais, policijos pareigūnais, teisininkais, švietimo bei kitomis socialinėmis įstaigomis, užimtumo
tarnyba, Šiaulių rajono paslaugų centru, vietiniais ūkininkais ir kitais fiziniais asmenimis.
1. Buvo įvykdytas ES projektas ״Parama maisto produktais IV ״Nr.EPSF 2016-V-0401,papildomų priemonių įgyvendinimas. Atlikus išsamų paslaugų gavėjų tyrimą, buvo suorganizuota ir
įgyvendinta gurmaniška/pažintinė kelionė į Trakus. Į kelionę vyko 53 nepasiturintys asmenys. 2.
Gruzdžių seniūnija antrą kartą dalyvavo ES projekto „Parama maisto produktais IV“ NR. EPSF-2016V-04-01, papildančių priemonių įgyvendinime, kurias finansuoja Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondas. Pasitarę su paslaugų gavėjais nutarta aplankyti Kalėdinę Rygą.
2018 m. pradžioje Gruzdžių seniūnijoje gyveno 11 riziką patyrusių šeimų. Per 2018 metus
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas pradėta teikti 3 naujoms riziką patyrusioms šeimoms,
3 riziką patyrusioms šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas nutrauktas.
2018 metų pabaigoje socialinės paslaugos teikiamos vienuolikai šeimų, jose auga 31 nepilnametis
vaikas. Šeimose daugiausia problemų iškyla dėl netinkamos vaikų priežiūros, girtavimo, tinkamų
tėvystės įgūdžių stokos.
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8pav. Lyginant trijų metų rodiklius išaugo parama maisto produktais, vienkartinė tikslinė pašalpa ir
išmoka vaikui.

Prašymai dėl socialinių paslaugų ir socialinės paramos
2016-2018m.
Spec. poreikių nustatymas

13
7
8

Dėl techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems

9
14
15
42
53
38

Parama mokiniams

102

Išmoka vaikui

143

86
89
77

Kompensacija už šildymą ir vandenį

103
101
106

Socialinė pašalpa

3

Vienkartinė (tikslinė)pašalpa

23
16

Parama maisto produktais

177
0

Parama
Vienkartinė
maisto
(tikslinė)paš
produktais
alpa

181

50

100

Socialinė
pašalpa

Kompensacij
a už šildymą
ir vandenį

Išmoka
vaikui

150

202
277

200

250

300

Dėl
techninių
Spec.
Parama
pagalbos
poreikių
mokiniams priemonių
nustatymas
neįgaliesiem
s
42
9
13

2016m.

202

3

103

86

102

2017m.

177

23

101

89

143

53

14

7

2018 m.

277

16

106

77

181

38

15
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III. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
1. Lėšų panaudojimas. Atliekų išvežimui išleista 5400,08€ ( už atliekas 1492,27€  atliekų
priėmimo mokestis 3907,81€). Biotualeto nuoma prie Dargaičių tvenkinio kainavo 345,28€ . Išvežti
atliekų kiekiai: Gruzdžių kapinės – 22,62 t., Šiupylių kapinės – 14,62 t., prie seniūnijos – 1,15 t., Šiupylių
centras – 2,03 t., Neįgaliųjų draugija - 0,76 t. , Nepriklausomybės a. – 1,94 t. Viso: 249,7 m 3 arba
43,12t. 7 lentelėje pateikiamas atliktų darbų sąrašas.
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3 lentelė.
Darbai, veiklos
Bendros aplinkos
politikos formavimui
buvo skirta
2017 m. - 24090,58€
2018 m. – 28805,48€

Seniūnijos gatvių
apšvietimui sunaudota
2017m. – 8495,59€
2018 m – 10640,00€

Papildomos lėšos
Reprezentacinės lėšos

Rezultatai, rodikliai
Gruzdžių ir Šiupylių kapinių ir skverų priežiūra
Šaligatvio remontas Vilties gatvėje Gruzdžiuose
Šiupylių kapinių vanduo
Smėlis ir juodžemis į Gruzdžių ir Šiupylių kapines,
smėlis Jaunimo g. vaikų žaidimo aikštelė
Krūmapjovių ir žoliapjovių remontas
Kalėdinių eglių pastatymas
Benzinas, tepalai, dažai, kibirai, šiukšlių m., ir kt
156 vnt. gatvių šviestuvų priežiūra
Elektros sunaudojimas apšvietimui
Galios dedamasis mokestis apšvietimui
Akcizas
Amortizacijos sąnaudos vienam šviestuvui/ mėn.
Remonto d., gatvių apšv. , lempų, kabelio ir k.t.
Šv.Roko šventei elektros atjungimas, prijungimas
Seniūnaičių išlaidos
Kelio ženklams
Šv. ,,Roko šventė“ Gruzdžių miestelyje
Kalėdinės eglės įžiebimo šventei

2017 m. Išlaidos, €

2018 m. Išlaidos, €

20631,56
2738,92
113,21
290,24

24553,91
222,37
355,74
65,64
600,00
428,25
2579,57

250,66
65,99
1793,20
2 882,90
3383,96
692,58
18,92
974,04
543,19

2927,03
4720,60
734,16
26,71
985,48
957,98
288,04
347,40

360,00

Šiaulių rajono savivaldybės lėšos
1319,76
200,00

1980,00
200,00

2. Kelių priežiūra. Seniūnijos kelių priežiūrai 2018 m. buvo skirta iš kelių fondo direkcijos
31 929,90 €. Iš Šiaulių rajono savivaldybės kelių programos – 22789,93€. 3 lentelėje pateikiami
2017/2018 m. atlikti kelių priežiūros darbai.
4 lentelė.
Darbai, veiklos

Kelių
direkcijos
programa
Savivaldybės
kelių
programa

€

Rezultatai, rodikliai

2017 m. /

Gatvių ir kelių tvarkymas ir priežiūra

30 500,00
10000,00
12000,00

Gatvių asfalto dangos (duobių lopymas) (Gruzdžių mstl., Šiupylių k.)
Gatvių asfalto dangos remontas Šiupyliuose Liepų g./Kaštonų g. Gr.
Žvyravimui - skaldavimui ir greideravimui
Žiemos tarnyba

Kelių tvarkymas ir priežiūra
Atskirų vietų žvyravimas
Atskirų vietų skaldavimas
II grupės grunto sustumdymas ir sukasimas pakraunant
ekskavatoriumi , vežiojimas iki 1 km Šiupyliai Saulėtekio, Liepų g.
Vietinės reikšmės kelio greideriavimas
Žiemos tarnyba

3156,83
14200,00
6373,18
6452,28
869,71
504,83
-

2018 m. /

€

31929,90
10000,00
15930,16
5999,74
22789,93
4899,84
15541,33
723,85
1624,91

3.Aplinkos tvarkymas. Viešųjų darbų programai įgyvendinti skirta 4810,00 €. 2018 metais Gruzdžių
seniūnijoje įdarbinti 4 viešųjų darbų darbininkai. Vienas asmuo vidutiniškai išdirbo 2 mėnesius.
Darbininkų pagalba perdažyti suoliukai, koplytstulpis Gruzdžiuose, šienauti parkai ir skverai, paveldinės
kapinaitės, pakelės. Kirsti krūmai, šienautos Valdomų, Dargaičių tvenkinių ir Karvelių vandens telkinių
pakrantės.
IV. KULTŪRINĖ VEIKLA, AKCIJOS
1.Gruzdžių filialo veikla. 2018 metais Gruzdžių filiale suorganizuoti 73 įvairūs renginiai, koncertai,
vakaronės, tautodailės parodos ir t. t, kuriuose apsilankė 14237 lankytojai ir dalyviai. Iš jų vaikams ir
jaunimui buvo skirta 15 renginių (1600 dalyviai ir žiūrovai). Gruzdžių filialo mėgėjų meno kolektyvai
dalyvavo 11 kartų vietos renginiuose, 10 kartų koncertuota išvykose. Buvo vykdoma profesionalaus
11

meno sklaida. Surengta: 1 spektaklis vaikams, 4 koncertai, 3 parodos. 2018 metais veikė 6 mėgėjų meno
kolektyvai, kuriuos lankė 49 dalyviai. Iš bendro skaičiaus vaikai lankė 1 kolektyvą, kuriame savo
meninius gabumus ugdė 10 vaikų. Gruzdžių filiale vyko du rajoniniai renginiai: 1. Šiaulių rajono
kultūros ir švietimo įstaigų vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Po kauke“. Dalyvavo ŠRSKC vaikų ir
jaunimo teatras „Ikaras“, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio
centro visos dienos mokyklos mokinių lėlių teatriukas, Bazilionų mokyklos daugiafunkcio centro
dramos būrelis, ŠRSVB Gruzdžių A. Griciaus teritorinio padalinio vaikų dramos būrelis „Rudnosiukas“,
Gruzdžių gimnazijos dramos būrelis „Kitaip“. 2. 7-osios FOLKLORINIŲ ŠOKIŲ VARŽYTUVĖS
„Pazvalyk tunciavuot“. Dalyvavo 23 vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poros: ŠRSKC, Šiaulių rajono
Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcis centras, Verbūnų filialo folkloro ansamblis „Rugelis“ ir
Gruzdžių filialo liaudiškų šokių grupė. Šokėjams griežė ŠRSKC jungtinė folkloro kapela. Tradiciniai ir
didžiausi filialo renginiai : 1.Užgavėnių šventė „Vysim žiemą lauk iš kiemo“. 2.Koncertas „Nešu
gimtinei puokštę“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Paroda „100 lėlių Lietuvos
gimtadieniui“. Paroda – projektas „100 – žymiausių gruzdiečių“.3.Koncertas „Pavasario žiedai Mamai“,
skirtas Motinos dienai. 4.Šventė „Padovanokime vaikams šypsenas“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai. 5.Joninių linksmavakaris „Ein saulelė aplink dangų“. 6.Tradicinė Gruzdžių miestelio šventė „Šv.
Roko atlaidai 2018”.
2. Akcijos. 1). Balandžio 21 dieną Gruzdžių seniūnijoje vyko kasmetinė akcija ,,Darom 2018“.
Gruzdžių vaikų socializacijos centro auklėtiniai rinko šiukšles prie vandens telkinio Karvelių kaime.
Neįgaliųjų draugijos Gruzdžių padalinio atstovės tvarkėsi prie draugijos patalpų. Keletas pilietiškų
seniūnijos gyventojų tvarkė šakas S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje esančiame parke, Gruzdžių mstl.
ūkininkas Arūnas Mykolaitis talkino technika. Viso akcijoje dalyvavo apie 30 entuziastų, kurie nėra
abejingi mus supančiai aplinkai. 2). Birželio 1 dieną Gruzdžių miestelio aikštėje vyko renginys
,,Padovanokime vaikams šypsenas“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. A.Griciaus bibliotekos
bibliotekininkė Jurgita pasiūlė šią dieną paminėti miestelyje, tuo pačiu vykdyti akciją „100 balandžių
Lietuvai“. Balandžius gamino A.Griciaus bibliotekos kolektyvas, Gruzdžių socializacijos centro
kolektyvas, seniūnijos darbuotojai ir kiti aktyvūs gyventojai. 100 baltų balandžių buvo pakabinti ant
Gruzdžių miestelio Ąžuolo šakų. 3). Gruzdžių miestelyje gruodžio mėnesį vyko Kalėdinė akcija
,,Padovanokime Kalėdinę nuotaiką“ Akcijos metu miestelio aikštėje buvo papuoštos eglutės. Akcijoje
sudalyvavo: Gruzdžių gimnazija, UAB "Milkintynė", UAB "Medynas", UAB "Grąžulas“, VšĮ Gruzdžių
ambulatorija, UAB ,,Nemuno vaistinė“ , UAB ,,TOMER`S", Gruzdžių neįgaliųjų draugija, VšĮ Gruzdžių
vaikų dienos centras, Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", A. Griciaus biblioteka, Gruzdžių krašto
bendruomenė, Gruzdžių vaikų socializacijos centras, Gruzdžių gimnazijos 1 klasės mokytoja ir
mokiniai ir kt. Galime teigti, kad susitelkę galime sukurti puikius dalykus.
3. Bendruomenių veikla Gruzdžių krašto bendruomenės taryba parengė projektą “Karvelių
pakrantės sutvarkymas”, kurio metu buvo padarytas paplūdimys prie Karvelių tvenkinio, įrengta
persirengimo kabina, suoliukai, o mažiesiems Gruzdžių gyventojams buvo padaryta smėlio dėžė. Taip
pat atsižvelgdami į miestelio ir aplinkinių kaimų jaunimo aktyvų susidomėjimą sportu, įrengta tinklinio
aikštelė. Pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Gruzdžių krašto bendruomenė
įgyvendino projektą Karvelių tvenkinio pakrantėje įrengė kilnojamą pavėsinę su stalu ir suolais,
suorganizavo išvyką į Biržų kraštą, vykdė kitas veiklas.

Seniūnė

Nijolė Bagdonavičienė
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