1

KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNIJOS
ATASKAITA

2014 METAI

2

TURINYS

1. STATISTINIAI DUOMENYS...............................................................................3
2. SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS...............4
3. KELIŲ FONDO LĖŠOS GATVIŲ PRIEŽIŪRAI.............................................. 5
4. SOCIALINIS DARBAS......................................................................................... 6
5. SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS............................................7
6. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR GYVENAMOSIOS
VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITA.................................................7
7. KULTŪRINIS GYVENIMAS................................................................................8

3

1. STATISTINIAI DUOMENYS
Nuo XVI a. istoriniuose šaltiniuose minimi Kuršėnai, miestas iš abiejų pusių prisiglaudęs
prie Ventos, užima 1 192 ha plotą ir 2015 m. sausio 1 dienai gyvenamąją vietą čia deklaravo
11 629 gyventojų. Apie 438 asmenų gyvenamoji vieta deklaruota prie Šiaulių rajono savivaldybės
(Kuršėnų mieste). Daugiavaikių šeimų - 69, kuriose augo 224 vaikų iki 18 metų. Iš jų – 55 šeimos,
auginančios 3 vaikus iki 18 metų ir 14 šeimų, auginančių 4 ir daugiau vaikų iki 18 metų. Per 2014
metus, naujagimių, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kuršėnų miesto seniūnijoje, užregistruota
101. Įregistruotos 153 mirtys.
Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Kuršėnų mieste, pagal amžių skaičius:








Grupė
Iki 7 metų
Nuo 7 metų iki 18 metų
Nuo 18 metų iki 25 metų
Nuo 25 metų iki 45 metų
Nuo 45 metų iki 65 metų
Nuo 65 metų iki 85 metų
Nuo 85 metų

Vyrų
334
651
594
1337
1507
768
75

Moterų
302
585
576
1414
1810
1438
238

Viso
636
1236
1170
2751
3317
2206
313

Gyventojų kaita 2008-2014 metais
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11885

11778

11629
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Gyventojai

2014 m. seniūnijoje atlikta 712 notarinių veiksmų, išduoti 28 leidimai žemės kasinėjimo
darbams vykdyti už 1 120 Lt (324,37 €), 204 leidimai prekiauti už 7 582 Lt (2 195,90 €).
2. SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Išlaidų straipsnio pavadinimas
Gatvių apšvietimas:
Elektra
Galios dedamoji
Akcizas
Šviestuvų priežiūra
Atliekų tvarkymas:
Rankinis valymas
Šiukšlių išvežimas:
Naujos kapinės
Senos kapinės
Miesto konteinerių
Miesto gatvės
Biodegraduojančios atliekos

Mato
vnt.

Kiekis

kwh

271 820
330

vnt.

1 180

t
t
t
t
m³

120
94,07
68,99
173,70
1 707,64

Suma
litais
230 000
138 665
759
592
89 984

Suma
eurais
66 612,60
40 160,16
219,82
171,46
26 061,17

367 618,25
204 831,67

106 469,59
59 323,35

14 665,20
11 496,29
8 431,27
7 363
84 528,18

4 247,33
3 329,56
2 441,86
2 132,47
24 481,05
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Viešųjų darbų organizavimas
Mokestis už šiukšlių priėmimą į ŠRATC
aikšteles
Bendrosios aplinkos politikos formavimas
Eismo reguliavimas:
Šviesoforo priežiūra
Naujų eismo ženklų įrengimas
Ženklų priežiūra
Kapinių priežiūra
Smėlio druskos mišinio atvežimas į dėžes
Transporto paslaugos
Avarinių medžių pašalinimas
Gatvių remontas šaltu asfaltu
Šienavimas:
Traktorinėmis šienapjovėmis
Trimeriu ir vejapjove
Gėlės
Suolų, skelbimų lentų, autobusų stotelių
remonto darbai
Pėsčiųjų perėjų įrengimas ir kelio ženklų,
žyminčių pėsčiųjų perėjas, pastatymas:
V. Kudirkos – Užmiesčio g.,
V. Kudirkos – Kapų g.,
Vytauto – Vydūno g.,
Vytauto – Papilės g.,
Vytauto - V. Kudirkos g.
Ventos g. 11a - 17 kelkraščių ir sustojimo
aikštelės, pėsčiųjų perėjos įrengimas
Biotualetų nuoma
Kiti smulkus aplinkos tvarkymo darbai









t

vnt.

321,55

521

m³

ha
arai

72,67
9 307,64

10 001,00
26 301,64

2 896,49
7 617,48

252 359,75

73 088,44

8 566,80
3 950
20 976,20
64 416,66
4 240
10 200
1 872
14 752

2 481,11
1 144
6 075,13
18 655,35
1 227,99
2 954,12
542,17
4 272,48

18 893
63 292
4 948,25

5 471,79
18 330,63
1 433,11

12 865,83

3 726,21

2 011,75
7 108,00

582,64
2058,62

6 231,00
1 804,62
8 036,26
2 327,46
VISO: 849 978 Lt (246 170,63 €)

Per 2014 metus seniūnijoje atlikti šie darbai:
Už Vietos Bendruomenių savivaldos 2014 metų programos lėšas, įrengtas lieptas maudymosi
vietoje „Palangikė“ ir tvarkyta aplinka – 19 498 Lt (5 647,01€);
Talkų pagalba iš panaudotų šaligatvių plytelių suremontuoti 210 m² pėsčiųjų takų, aikštelių:
Užmiesčio g. 3A daugiabučio kieme
– 120m²;
Dalis šaligatvio Tilvyčio – V. Kudirkos gatvių sankryžoje – 20m²;
Takas prie kūrybos namų Ventos g. Nr.114
– 150m²;
Prie daugiabučio Ventos g. 73A
– 20m².
Nuolat prižiūrimos miesto gatvės, parkas, žalieji plotai, pasitelkiant gyventojus, atliekančius
visuomenei naudingus darbus;
Bendradarbiaujant su klubu „Lions“ ir Kuršėnų miškų urėdija, pasodintos pušelės netoli
maudyklos „Palangikė“;
Iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos skirtų lėšų mieste buvo pasodinti 82
medeliai ir krūmai;
Už skirtas aplinkos apsaugos skyriaus lėšas įrengtos atliekų aikštelės (513m² - 12 933,69Lt
(3 745,86 €):
Daugėlių g. 63
– 30m²;
Daugėlių g. 49
– 32m²;
Dambrausko g. 10
– 48m²;
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V. Kudirkos g. 30
– 40m²;
Ventos g. 73
– 33m²;
Užmiesčio g. 3
– 20m².
Daugiabučių kiemų remonto darbai Daugėlių g. 80A; 82; 84 – 209 420,29 Lt (60652,31 €);
Alėjos g. asfalto dangos remonto darbai – 161 502,26 Lt (46 774,29 € );
Medžių priežiūrai aplinkos apsaugos skyriaus skirtomis 46 265,56 Lt ( 13 399,43 €) lėšomis :
Nugenėta pagal išduotus leidimus - 210 vnt. už 24 396,02 Lt;
Nukirsta pagal išduotus leidimus - 67 vnt. už 21 869,54 Lt;
Naujose kapinėse tiesiami takai - 57 060,77 Lt (16525,94 €).
3. KELIŲ FONDO LĖŠOS GATVIŲ PRIEŽIŪRAI

Atskirų vietų žvyravimas
Atskirų vietų padengimas skalda
Gatvių lyginimas greideriu
Šermukšnių g. remontas
Asfalto duobių miesto gatvėse remontas (1 475m²)
Gatvių barstymas, sniego valymas
Kelio eismo ženklų įrengimas
Gatvių horizontalus ženklinimas
VISO:

26 836,60 Lt
86 262,86 Lt
28 100,19 Lt
38 599,40 Lt
119 999,98 Lt
8 800 Lt
5 613,61 Lt
6 050,69 Lt
320 263,33 Lt (92 754.67 €)

4. SOCIALINIS DARBAS
Per 2014 Kuršėnų miesto seniūnijoje priimta prašymų:
 socialinei pašalpai gauti – 1920;
 kompensacijoms už būsto šildymą (taip pat kietu kuru), šaltą, karštą vandenį – 2 571;
 vienkartinės pašalpos susidarius sunkiai materialinei padėčiai - 64;
 specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų - 78;
 specialiųjų techninės pagalbos priemonių įsigijimo - 118;
 lankomosios priežiūros darbuotojų skyrimo - 4;
 išduotos pažymos apie socialinę padėtį - 180;
 laidojimo pašalpos mirties atveju – 150;
 šalpos išmokų – 190:
 šalpos našlaičių pensijos – 7
 šalpos pensijos neįgaliam (invalidui)- 8
 šalpos pensija neįgaliam (invalidui) vaikui iki 18 metų -13
 šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžiui- 3
 slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos - 78
 priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos - 81
 išmokų vaikui - 341;
 vienkartinių išmokų nėščiai moteriai - 23;
 vienkartinių išmokų gimus vaikui -167;
 paramos mokiniams – 358;
 globos (rūpybos) išmokai – 21;
 dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą - 356;
 dėl labdaros maisto produktais – 930.
Išduoti 170 neįgaliojo pažymėjimai:
 128 asmenims didelių specialiųjų poreikių;
 41 asmenims vidutinių specialiųjų poreikių;
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 1 asmeniui nedidelių specialiųjų poreikių;
 priimti 127 prašymai dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti
(modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.
Įvertinant šeimų socialinę padėtį surašyti 637 buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktai. 1516
tvarkytų įrašų apie turto vertinimą. Tvarkyta 1628 įrašų apie kompensacijų skyrimą. Visuomenei
naudingus darbus pasiūlyta atlikti 434 asmenims:
 priimti 121 nedarbingumo pažymėjimai;
 priimtos 194 medicininės pažymos;
 47 kiti pateisinantys dokumentai;
 223 pažymos, kad asmenys atliko visuomenei naudingus darbus.
Atlikti nemokamus darbus Šiaulių apygardos probacijos tarnybos siuntimu bei Šiaulių apskrities
VPK siuntimu buvo nukreipti 29 žmonės. Šiuos darbus atliko 24.
2014 metais Šiaulių rajono savivaldybei perėmus socialinės pašalpos nepasiturintiems
rajono gyventojams skyrimo ir teikimo funkcijas, vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją,
seniūnijoje darbą pradėjo socialinės paramos klausimams spręsti komisija, kurios kompetencija
teikti rekomendacijas Šiaulių rajono Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos teikimo,
neteikimo, nutraukimo ir sustabdymo. Šiai komisijai pateikta svarstyti 121 asmens prašymai. Iš jų
83 rekomenduota skirti piniginę socialinę paramą, 38 – neskirti.
Pagalbą namuose teikia lankomosios priežiūros darbuotojos, kurių 2014 m. Kuršėnų mieste
dirbo 6. Jos aptarnavo 42 asmenis.
Iš intervencinių Europos Sąjungos fondų buvo teikiama parama maisto produktais labiausiai
nepasiturintiems žmonėms. 2014 m. maisto produktų paketus gavo 690 šeimos arba 1530 asmenys.
Priimtų prašymų socialinei paramai 2010-2014 m.

5. SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS
Kuršėnų miesto seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitoje 2014 m. buvo 32 šeimos.
Metų eigoje socialinės rizikos šeimų sąrašas pasipildė 4 šeimomis iš kurių: 2 šeimos įrašytos dėl
girtavimo ir netinkamos vaiko priežiūros, 1 šeima dėl smurto šeimoje, 1 šeima atsikraustė iš kitos
Šiaulių rajono seniūnijos. Iš socialinės rizikos šeimų apskaitos išbrauktos 4 šeimos, išnykus įrašymo
į apskaitą priežastims. Metų pabaigoje seniūnijos socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus
apskaitoje buvo 32 šeimos, kuriose auga 46 nepilnamečiai vaikai. 22 vaikai, kuriems nustatyta
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laikinoji globa ar rūpyba, apgyvendinti vaikų globos namuose, šeimynose arba gyvena su globėjais.
Seniūnijoje priiminėti socialinės rizikos šeimų prašymai socialiniai paramai mokiniams
2014/2015 mokslo metams gauti. 36 vaikams iš socialinės rizikos šeimų suformuoti trūkstamų
būtinų mokymosi priemonių krepšeliai.
2014 m. seniūnija prisijungė prie vykdomo projekto Lietuvoje ,,Vaikų svajonės“. Surinktos
svajonės buvo paskelbtos internete. Geros valios žmonės iš Lietuvos, Anglijos, Norvegijos,
Suomijos pirko dovanėles ir siuntė į Kuršėnų miesto seniūniją. Gruodžio mėnesį įvykusio renginio
metu, programą parodė šokių grupė ,,Ikaras“ ir buvo išdalintos dovanėlės 26 vaikams.
6. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR GYVENAMOSIOS VIETOS
NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITA
 Užpildytos 860 deklaracijos, kai asmuo pakeitė gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar
atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką.
 Užpildytos 261 deklaracijų , asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos.
 Išduota 1124 pažymų, patvirtinančių asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
 Priimti 60 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių apskaitą.
 Išduotos 82 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 Priimta 107 prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.
 Priimta 99 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.
 Išsiųsta 16 pranešimų gyventojų registro tarnybai prie LR VRM dėl gyvenamosios vietos
koregavimo.
 Išduoti 12 pranešimų gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams).
 Patikslinti, sutikrinti 2 858 duomenys apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą. (Dėl
vaikų išmokų skyrimo, kuro kompensacijų, šeimos sudėčių rašymo).
 Išduotos 351 pažymos apie šeimos sudėtį.
7. KULTŪRINIS GYVENIMAS
Seniūnijoje, bendradarbiaujant su kultūros centru, buvo paminėtos valstybinės šventės.
Sausio 13 – oji paminėta laužų šviesa, kuri priminė įvykius prie televizijos bokšto ir LR Seimo,
kovo – 11- oji - kultūros centre parodyta Kuršėnų meno mokyklos mokinių darbų paroda, meno
kolektyvų pasirodymais. Iškilmingai paminėta ir Vasario 16-oji. Taip pat šią dieną Kultūros centre
buvo pagerbtas „2013 Metų žmogus“ - Ramūnas Karbauskis. Jam įteikta padėka ir autorių Dalios
Jokubauskienės, Vaclovo Tamošaičio ir Algirdo Liorento sukurtas specialus prizas už paramą
Kuršėnų miesto jaunimui ir bendruomenei, už galimybę lankyti „Naisių vasaros teatro“ spektaklius,
koncertus ir vykti į ekskursijas, už akcijos „Išsaugokime vyrus“ organizavimą Kuršėnų mieste.

Nuotr. Gitanos Kudulienės

Gegužės mėnesį Gruzdžiuose rajoninio renginio, skirto Tarptautinei Šeimos dienai „Dora ir
moralė – tvirtos šeimos pagrindas“, metu buvo paskelbta ir apdovanota Kuršėnuose išrinkta šeima ambasadorė. Ja tapo Janinos ir Jono Kiriliauskų šeima.
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Birželio mėnesį šurmuliavo Kuršėnų miesto šventės renginiai, skirti Kuršėnų miesto šventei.
Renginiai prasidėjo Lauryno Ivinskio aikštėje Puodžių karaliaus rinkimais. Aštuntuoju Lietuvos
Puodžių karaliumi išrinktas Vydmantas Vertelis – kuršėniškis, trečios kartos keramikas, sėkmingai
tęsiantis tėvų ir senelių darbo tradicijas. Šiais metai miesto šventė sutapo su kas ketveri metai
organizuojama regioninė dainų ir šokių švente „Čia mūsų namai“, kuri sukvietė į Daugėlių pušyną.
Joninių šventės “Šiąnakt laimės žiedais lyja...“ metu buvo paskelbti aplinkos apžiūros
konkurso rezultatai ir įteikti apdovanojimai nugalėtojams. Žodinės padėkos pareikštos naujai
pradėtų tvarkyti sodybų šeimininkams: Sonetai ir Aurelijui Karpavičiams, Vilijai ir Eugenijui
Liubimovams, Daliai ir Vytautui Laucevičiams, Jadvygai Lukšienei. Taip pat padėkota lopšelio
darželio „Nykštukas“ kolektyvui ir direktorei Rasai Piežienei – už ypač kruopščiai tvarkomą
aplinką.
Konkurso rėmėjų „Šilingų medelyno“ ir Kuršėnų miškų urėdijos prizais apdovanoti visi
laimėtojai: „Gražiausiai tvarkoma įstaiga“– Kuršėnų meno mokykla, „Gražiausiai tvarkomas sodas“
– Lauros ir Remigijaus Glodenių s/b „Kuršėnų šaltinėlis“. Jiems įteiktos ir Kuršėnų seniūnijos
padėkos. Pagrindinis prizas, kurio rėmėja Lietuvos Respublikos seimo narė Rima Baškienė, atiteko
„Gražiausiai tvarkomos sodybos“ šeimininkams Renai ir Romaldui Plečkauskams. Jiems įteikta
seniūnijos padėka ir atminimo ženklas, kurio autorius ir kūrėjas tautodailininkas Raimondas
Baškys.

Giedrės Karkalienės nuotr.

Per Joninių šventę, LR seimo narė Rima Baškienė, įteikdama jubiliejinį dešimtąjį prizą
gražiausiai besitvarkančios sodybos šeimininkams, paskelbė apie verslininko, ūkininko, kultūros
mecenato Ramūno Karbauskio dovaną - ekskursiją gražiausiai besitvarkantiems Kuršėnų miesto
gyventojams. Rugpjūčio mėn. jie buvo pakviesti į ekskursiją po Naisių, Pakruojo rajono ir
Šeduvos gražiausias sodybas.
Mindaugo karūnavimo dieną, lygiai 21 val. Kuršėnų L. Ivinskio aikštėje susirinkę
kuršėniškiai giedojo „Tautišką giesmę".
Paminėtas Baltijos kelio 25-metis. Buvę Baltijos kelio dalyviai autobusu išvyko į Panevėžio
rajoną, prie Paįstrio, kur stovi 2009 metais atstatytas kryžius (autoriai Viktoras ir Bronius Mažyliai)
Baltijos keliui atminti.
Gegužės, birželio mėnesį Kuršėnų miesto seniūnija kvietė visus kuršėniškius siūlyti
kandidatus Kuršėnų miesto Garbės piliečio vardui gauti. Buvo pristatyti trys kandidatai: V.
Kirkutis, K. J. Mateckis ir B. Poškienė. Vietos bendruomenės tarybos posėdyje po ilgų diskusijų
išrinktas 2014 metų Garbės pilietis, kuriuo tapo rašytojas, kraštotyrininkui ir publicistas Vytautas
Kirkutis. Pagerbimo šventę nuspręsta daryti 2015 metų vasario 16 dieną šventės metu.
Rugsėjo mėnesį Kuršėnuose šurmuliavo rudens gėrybių mugė. Kuršėnų miesto seniūnijos
darbuotojai kartu su Daugėlių ir Keramikų seniūnaitijų seniūnaičiais paruošė žiedų kilimą.
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Giedrės Karkalienės nuotr.

Šiaulių rajone šiemet jau penkioliktąjį kartą organizuotas 5-12 klasių moksleivių Stasio
Anglickio poezijos konkursas. Poezijos konkurso laureatų apdovanojimas tradiciškai
organizuojamas Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje. Konkurso tikslas – skatinti Šiaulių rajono
mokinių kūrybiškumą ir išsaugoti bei puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą.
Šiemet konkursui buvo pateikti dvylikos jaunųjų kūrėjų darbai. 5-9 klasių grupėje I vieta atiteko
Urtei Kiriliauskaitei, Kuršėnų Pavenčių mokyklos penktokei (mokytoja Dalia Lipskienė), II - Jonei
Bagdanskytei, Daugėlių pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinei (mokytoja Dalė Janušauskienė), III
- Aistei Klinauskaitei, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos septintokei (mokytoja Alina
Šimkevičienė). Paskatinta už savo kūrybą buvo Auksė Ulytė, Dirvonėnų mokyklos mokinė
(mokytoja Virgilija Jocienė). 10-12 klasių grupėje laureatėmis tapo Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos moksleivės. I vieta skirta abiturientei Kornelijai Galinauskaitei, II – vienuoliktokei
Redai Felinskytei, III – Žanetai Sederavičiūtei, 3G klasės mokinei. Visų laureačių mokytoja Raimonda Rumbinaitė. Paskatinamasis prizas atiteko Kornelijai Kriaučelytei, Lauryno Ivinskio
gimnazijos mokinei (mokytoja Asta Mazūraitė).
Dešimtą kartą surengtas kalbininko Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkursas.
Simboliška, kad laureatų šventė vyko Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos Vytauto Vitkausko
vardo auditorijoje. Premijos tikslas – skatinti Šiaulių rajono moksleivių kūrybiškumą, aktyvinti
jaunuolius nagrinėti lietuvių kalbos bei literatūros klausimus, mokyti kurti ir analizuoti prozos
tekstus. Premiją steigia Šiaulių rajono savivaldybė. Priminus vertinimo kriterijus, trečioji vieta
skirta Kornelijai Galinauskaitei. Antrąją premiją vertinimo komisija skyrė Karolinai Lubytei. O
geriausiu darbu buvo pripažintas Redos Felinskytės rašinys. Visos autorės mokosi Lauryno Ivinskio
gimnazijoje.

Medžiagą surinko seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė

