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1. STATISTINIAI DUOMENYS
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2015 metais vasario 18 dieną buvo pakeistos
Kuršėnų miesto teritorijos ribos – prijungtas Ringuvėnų kaimas. 2016 m. sausio 1 d. seniūnijos
gyventojų skaičius buvo 11 851 žmogus. Apie 471 asmens gyvenamoji vieta deklaruota prie Šiaulių
rajono savivaldybės (Kuršėnų mieste). Daugiavaikių šeimų - 68, iš kurių 59, auginančios 3 vaikus,
ir 9 šeimos, auginančios 4 ir daugiau vaikų. Naujagimių, kurių gyvenamoji vieta deklaruota
Kuršėnų miesto seniūnijoje, užregistruota 116, mirčių - 178. Seniūnija suskirstyta į devynias
seniūnaitijas: Centro, Gimnazijos, Gedimino, Ringuvėnų, Pavenčių, Stoties, Pušyno, Daugėlių,
Keramikų. 2015 metais vyko seniūnaičių rinkimai ir išrinkti 9 seniūnaičiai: Loreta Olišauskienė, Ina
Norkienė, Rolandas Samuila, Rima Kudrevičienė, Ada Grakauskienė, Zenonas Gestautas, Rolandas
Tamošaitis, Violeta Sologubova, Antanas Mišeikis.
Gimimai ir mirtys 2011-2015 metais
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Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes ir lytį:









Grupė
Vyrų
Iki 7 metų
350
Nuo 7 metų iki 16 metų
497
Nuo 16 metų iki 18 metų 152
Nuo 18 metų iki 25 metų 569
Nuo 25 metų iki 45 metų 1355
Nuo 45 metų iki 65 metų 1607
Nuo 65 metų iki 85 metų 784
Nuo 85
84

Moterų
314
452
134
563
1405
1860
1463
262

Viso
664
949
286
1132
2760
3467
2247
346

Gyventojų kaita 2008-2015 metais
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2015 m. seniūnijoje atlikta 317 notarinių veiksmų, išduoti 39 leidimai žemės kasinėjimo
darbams vykdyti už 1492,80 €, 221 leidimai prekiauti už 2 200,60,90 €.
2. SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Išlaidų straipsnio pavadinimas
Gatvių apšvietimas:
Elektra
Galios dedamoji
Akcizas
Šviestuvų priežiūra
Smulkūs remonto darbai, autobokštelio nuoma
Atliekų tvarkymas:
Rankinis gatvių valymas
Šiukšlių išvežimas:
Naujos kapinės
Senos kapinės
Gatvių konteinerių
Žemės iš gatvių
Biodegraduojančios atliekos
Viešųjų darbų organizavimas
Mokestis už šiukšlių priėmimą į ŠRATC
aikšteles
Bendrosios aplinkos politikos formavimas
Eismo reguliavimas:
Šviesoforo priežiūra
Naujų eismo ženklų įrengimas, remontas
Ženklų priežiūra
Kapinių priežiūra
Smėlio druskos mišinio atvežimas į dėžes
Smėlio, juodžemio atvežimas
Transporto paslaugos
Avarinių medžių pašalinimas
Gėlės
Smulkūs remonto darbai
Šienavimas:
Traktorinėmis šienapjovėmis
Trimeriu, žoliapjove
Biotualetų nuoma

Mato
vnt.
kwh

Kiekis

282099,00
3960,00

Įkainis
0,11280
0,6700
0,00063

Suma
66 900,00
33401,70
2653,20
171,49
26 301,85
4365,75
113336,00
63716,45

t
t
t
t
m³

110,13
133,51
98,74
317,00
1882,00

35,39
35,39
35,39
21,43
14,19

t

vnt.

521

1,05

m³

46

46,34

val.
ha
arai

95,58
10761,05

75,30
1,97

3897,50
4724,92
3494,41
6797,29
26705,58
1185,21
2770,09

76491,00
9142,46
2481,60
1096,26
6564,60
18033,84
2131,79
188,97
5553,36
60,25
1700,00
1025,50
7196,88
19211,12
2104,37

VISO: 256727,00 €
Per 2015 metus seniūnijoje, pasitelkiant gyventojus, dirbančius visuomenei naudingus darbus,
atlikti šie darbai:
 panaudotomis plytelėmis atnaujinta 250 m² šaligatvio dangos Tilvyčio gatvėje;
 suremontuota apie 60m² šaligatvio prie Daugėlių 65 daugiabučio namo;
 pagaminti ir pastatyti du suolai Ventos gatvėje;
 pagamintas ir pastatytas stalas su suolais prie Ventos upės;
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 kirsti krūmai, pjauti ir genėti medžiai, valyti pagrindinių gatvių šaligatviai, gatvių
kelkraščiai, vykdyti kiti aplinkos tvarkymo darbai (šienauta, prižiūrėti gėlynai, rinktos
šiukšlės mieste, žaliuosiuose plotuose ir t.t.).
Iš seniūnijai skirtų lėšų pagaminti:
 trys lauko vazonai gėlėms;
 du suolai Vilniaus gatvėje;
 du stalai su suolais prie Ventos upės. Visiems medžio gaminiams mediena panaudota iš
Kuršėnų mieste išpjautų medžių;
 malkos, skirtos nepasiturintiems seniūnijos gyventojams – 30 asmenų.
Už vietos Bendruomenių savivaldos 2015 metų programos lėšas (22 100 €), nupirkti ir įrengti
lauko treniruokliai ir sutvarkyta aikštelė, įsigyta skulptūra „Ąsotis“ transporto žiede.
3. KELIŲ FONDO LĖŠOS GATVIŲ PRIEŽIŪRAI
Atskirų vietų žvyravimas, greideriavimas, padengimui skalda
Paprastas asfalto remontas:
Alėjos g.
Dambrausko g.
Asfalto duobių miesto gatvėse remontas
Žiemos tarnyba
VISO:

25 981 €
19 386 €
7 833 €
28 986 €
7 246 €
89 432 €

4. SOCIALINIS DARBAS
2015 metais aptarnauti 6 532 klientai, kurie kreipėsi dėl socialinių problemų. Per šį laikotarpį
priimti 3 993 gyventojų prašymai, 416 gyventojams suteikta informacija/konsultacija, dėl kitų
problemų - 2 123.
2015 metais piniginei socialinei paramai priimta prašymų:
 socialinei pašalpai – 856;
 kompensacijoms už būsto šildymą (įskaitant kietą kurą), šaltą, karštą vandenį – 2240.
Nustatyta teisė gauti piniginę socialinę paramą pagal turto vertę
Tvarkytų įrašų apie
vertinimą skaičius
1363

turto Nustatyta, kad turi teisę Nustatyta, kad teisės gauti paramą
gauti paramą
neturi
1322
41

Darbas su kompiuterinėmis išmokų ir kompensacijų bylomis
Tvarkytų įrašų apie
išmokų skyrimą sk.
Įvedė, koregavo
175

Tvarkytų įrašų apie Tvarkytų
įrašų
išmokų skyrimą sk. apie kompensacijų
Patvirtino
skyrimą sk. įvedė
175
1590

Tvarkytų
įrašų
apie
kompensacijų skyrimą sk.
patvirtino
1587

Socialinės išmokos:
 Dėl vienkartinės pašalpos susidarius sunkiai materialinei padėčiai – 72
 Dėl laidojimo pašalpos mirties atveju – 174
Šalpos išmokos. Kreipėsi 172 asmenys:
 dėl šalpos našlaičių pensijos – 1
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dėl šalpos pensijos neįgaliam (invalidui) - 17
dėl šalpos pensija neįgaliam invalidui vaikui iki 18 metų -14
dėl šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžių – 1
dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos – 67
dėl priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos – 70
dėl LR II laipsnio valstybinės pensijos 2

Neįgaliojo pažymėjimai apie specialiųjų poreikių lygį. Dėl neįgaliojo pažymėjimo kreipėsi 161
asmenys. Išduoti pažymėjimai:
 116 asmenims didelių specialiųjų poreikių
 43 asmenims vidutinių specialiųjų poreikių
 2 asmeniui nedidelių specialiųjų poreikių
Išduota 201 pažyma apie socialinę padėtį, priimti 195 prašymai dėl teisės į kredito, paimto
daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą nustatymą.
Visuomenei naudinga veikla:
 asmenų, pasitelktų visuomenei naudingai veiklai atlikti, skaičius (išduoti siuntimai) – 258
 pagal nedarbingumo pažymėjimus visuomenei naudingoje veikloje nedalyvavo 29
 pagal medicinines pažymas dėl ligos visuomenei naudingoje veikloje nedalyvavo – 111
 atsisakė dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje 25 asmenys
 dalyvavo visuomenei naudingoje veikloje 109
Priimtų prašymų socialinių išmokų vaikams skaičius:
Išmoka vaikui
269

Vienkartinė išmoka
nėščiai moteriai
26

Vienkartinė išmoka
gimus vaikui
118
Viso:

Globos
išmoka
29
442

(rūpybos)

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kompensacijos:
Priimta prašymų
299

Suskaičiuotas kompensacijos dydis
253

Priimtų paramai mokiniams prašymų skaičius: 278
Įvertinant šeimų socialinę padėtį surašyti 756 buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktai. 1363
tvarkytų įrašų apie turto vertinimą. Tvarkyta 1590 įrašų apie kompensacijų skyrimą. Visuomenei
naudingus darbus pasiūlyta atlikti 258 asmenims:
 dalyvavo visuomenei naudingoje veikloje 109;
 pagal nedarbingumo pažymėjimus nedalyvavo 29;
 pagal medicinines pažymas dėl ligos nedalyvavo – 111 asmenys;
 atsisakė dalyvauti 25 asmenys.
Atlikti nemokamus darbus Šiaulių apygardos probacijos tarnybos siuntimu bei Šiaulių
apskrities VPK siuntimu buvo nukreipti 32 žmonės. Šiuos darbus atliko 18.
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Pagalbą namuose teikia lankomosios priežiūros darbuotojos, kurių 2015 m. Kuršėnų mieste
dirbo 6. Jos aptarnavo 43 asmenis.
Iš intervencinių Europos Sąjungos fondų buvo teikiama parama maisto produktais labiausiai
nepasiturintiems žmonėms. 2014 m. maisto produktų paketus gavo 591 šeimos arba 1435 asmenys.
Priimtų prašymų socialinei paramai 2010-2015 m.

5. SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS
Kuršėnų miesto seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitoje 2015 m. gruodžio 31 d. buvo
34 šeimos, kuriose augo 70 nepilnamečių vaikų. 8 vaikai, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa ar
rūpyba, gyveno vaikų globos namuose, šeimynose arba su globėjais.
Per metus socialinės rizikos šeimų sąrašas pasipildė 11 šeimų, iš kurių: 1 šeima įrašyta dėl
girtavimo ir netinkamos vaiko priežiūros, 3 šeimos dėl smurto artimoje aplinkoje, 2 šeimos atvyko
iš kitos Šiaulių rajono seniūnijos, 5 šeimos - iš kito rajono. Iš socialinės rizikos šeimų apskaitos
išbrauktos 6 šeimos, išnykus įrašymo į apskaitą priežastims.
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Seniūnijoje priiminėti socialinės rizikos šeimų prašymai socialinei paramai mokiniams
2015/2016 mokslo metams gauti. 36 vaikams iš socialinės rizikos šeimų suformuoti trūkstamų
būtinų mokymosi priemonių krepšeliai.
2015 m. buvo vykdomas projektas „Vaikų svajonės“. Socialinė darbuotoja lankėsi
socialinės rizikos šeimų namuose ir teiravosi, kokias svajones vaikai turi, kokias dovanėles norėtų
gauti Kalėdoms. Surinktos svajonės buvo paskelbtos internete. Geros valios žmonės iš Lietuvos,
Anglijos, Norvegijos, Suomijos pirko dovanėles ir siuntė į Kuršėnų miesto seniūniją. Buvo išdalinta
51 dovanėlė. Visų Kuršėnų miesto seniūnijos vaikų svajonės buvo įgyvendintos.
6. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR GYVENAMOSIOS VIETOS
NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITA
 Užpildytos 793 deklaracijos, kai asmuo pakeitė gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar
atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką.
 Užpildytos 266 deklaracijos, asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos.
 Išduota 1052 pažymų, patvirtinančių asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
 Priimti 63 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių apskaitą.
 Išduotos 90 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 Priimta 122 prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.
 Priimta 121 sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.
 Išsiųsta 12 pranešimų gyventojų registro tarnybai prie LR VRM dėl gyvenamosios vietos
koregavimo.
 Išduoti 14 pranešimų gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams).
 Patikslinti, sutikrinti 2 402 duomenys apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą. (Dėl
vaikų išmokų skyrimo, kuro kompensacijų, šeimos sudėčių rašymo).
 Išduotos 407 pažymos apie šeimos sudėtį.
Išvykimo deklaracijos iš Lietuvos Respublikos
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7. KULTŪRINIS GYVENIMAS
Seniūnija, bendradarbiaudama su kultūros centru, dalyvavo valstybinių švenčių
minėjimuose. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paskelbtas ir apdovanotas 2014 metų Kuršėnų
miesto garbės pilietis. Garbinga nominacija suteikta Lietuvos rašytojų sąjungos nariui, publicistui,
kraštotyrininkui, visuomenės veikėjui, „Šiaulių krašto“ dienraščio kultūros, meno ir literatūros
priedo „Atolankos“ įkūrėjui ir redaktoriui Vytautui Kirkučiui.
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„2014 metų Kuršėnų miesto Garbės pilietis“

Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose Motinos dienos išvakarėse ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ medaliu Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo 47 daugiavaikes motinas. Tarp
apdovanotųjų buvo ir Kuršėnų miesto gyventoja Zofija Klimovienė, išauginusi 7 vaikus.
Gegužės mėnesį Kurtuvėnuose vyko tradicinė, jau ketvirtoji šventė „Dora ir moralė – tvirtos
šeimos pagrindas“. Jos metu buvo paskelbtos ir apdovanotos Šiaulių rajone, o tarp jų ir Kuršėnų
miesto šeima – ambasadorė Greta ir Rolandas Felinskiai, auginantys tris vaikus: Romualdą,
Rimvydą ir Redą.
Birželio mėnesį kuršėniškiai ir Kuršėnų miesto svečiai šventė Jonines. Buvo pristatomi
papročiai ir tradicijos apie Rasų šventę, sveikinami Jonai ir Janinos, šokama kartu su Raudėnų
folkloro ansambliu „Gerviki“, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos „Etnostudija“, deginami
joninių laužai, plukdomi vainikėliai.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai skirto renginio metu prie Vyčio
paminklo įvyko iškilmingas Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimas, įteiktas Padėkos raštas
skulptoriui Stanislavui Kovėrai už skulptūrą Ąsotis“, kuri pasitinka miesto svečius transporto žiede.

Skulptūra „Ąsotis“ transporto žiede

Iškilmių metu buvo paskelbti konkurso „Gražiausia Kuršėnų sodyba 2015“ nugalėtojai.
Jais tapo Vyturių gatvės gyventojų Zitos ir Vido Buivydų sodyba. Pagrindinį prizą įteikė LR seimo
narė Rima Baškienė. Taip pat įteiktas tautodailininko Raimondo Baškio atminimo ženklas, Kuršėnų
miesto seniūnijos padėka ir dovana. Už kuriamą grožį, surastą laiką puoselėti aplinką įteikta padėka
ir seniūnijos dovana Ramutei ir Raimundui Vilčinskams (Tylos g.), Rimai ir Vladislovui
Urbonavičiams - stebinantiems kruopštumu ir gėlynų gausumu sode „Kuršėnų Šaltinėlis 2“
(Serbentų g.) taip pat įteikta padėka ir seniūnijos dovana. Žodinės padėkos pareikštos Linai ir
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Aleksandrui Bernotams, Elenai Strigunovai (Aušros g.), Vidai Steponkienei ir Loretai
Poluziorovienei (Beržų g.), Kristinai ir Rolandui Dainauskiams (Žiužmos g.), Laimai Leliukienei ir
Sauliui Bakavičiui (Gagarino g.), Aurelijai ir Juozui Poderiams (Gagarino g.), Ingridai ir Virmantui
Kupsčiams (Tilvyčio g.), Danutei ir Viktorui Varneliams (Putinų g.), Rimai ir Raimondui
Baškiams, Reginai ir Valerijui Budinams (Alėjos g.), Dianai ir Sigytui Kymantams, Nijolei ir
Gintautui Bilevičiams (Kraštinės g.), Rimai ir Algimantui Kasparams, Ritai ir Mariui Šilingams
(Stoties g.).
Paminėtos Baltijos kelio metinės: susikibę rankomis minėjimo dalyviai kartu su choru
„Tremties varpai“ dainavo: „geltona spalva- tai saulė, žalia – tai laukų spalva...“
Liepos 22 dieną keturių organizacijų iniciatyva užregistruota Kuršėnų miesto vietos veiklos
grupė (VVG). VVG steigėjai - Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių rajono verslininkų asociacija,
Pavenčių bendruomenė, Kūrybinės raiškos centras. Ji įkurta vietos plėtros strategijai, kuri bus
įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Kuršėnų miesto VVG pagrindinės veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir
didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos
valdžios ryšius.
Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos lėšomis buvo nupirkti ir pastatyti
lauko treniruokliai, sutvarkyta aikštelė parkelyje netoli kūrybos namų, pastatyta skulptūra „Ąsotis“
transporto žiede.
2015 metų rugpjūčio 1 dieną kalbininkui, profesoriui, humanitarinių mokslų daktarui,
žodynininkui, lietuvių tarminės leksikografijos pradininkui, Kuršėnų miesto garbės piliečiui
Vytautui Vitkauskui būtų sukakę 80 metų. Ta proga Vilniaus kalbos sąlėkio bičiuliai dovanojo
šventą dovaną – Šv. Mišias Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno)
bažnyčioje, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje vyko profesoriaus atminimo renginys. Vėliau
Vilniuje surengta kuršėniškių sueiga, kurios metu pristatyta naujausia V. Kirkučio knyga „Gimtųjų
žodžių apžavėtas“.
Rugsėjo mėnesį Kuršėnų miesto centre vyko rudens gėrybių mugė - jomarkas. Šventė
sulaukė daug lankytojų, kurie galėjo prisidėti prie kilimų iš rudens gėrybių kūrimo, apžiūrėti
gyvūnų parodą, kurioje buvo gausu įvairių dekoratyvinių vištų, triušiukų, net alpakų. Jomarke buvo
galima nusipirkti sodinukų, duonos, mėsos ir pieno produktų, medaus, įvairių rudens gėrybių,
puodynių, rankdarbių ir t.t.

Spalio mėnesį Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre paminėta Tarptautinė
pagyvenusių žmonių diena. Senjorus pasveikino šventės globėja LR Seimo narė Rima Baškienė,
Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, kuris taip pat perdavė ir mero
Antano Bezaro sveikinimą. Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė įteikė
asmeninius sveikinimus aktyviems, dalyvaujantiems visuomeninėje, sportinėje veikloje senjorams.
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Gruodžio mėnesį Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje įvyko 10-oji Šiaulių rajono
savivaldybės Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų premijos įteikimo šventė. 2005 metais Vytautas
Vitkauskas pasiūlė įsteigti premiją jauniesiems gimtojo miesto filologams, kurie jau mokyklos
suole domisi lietuvių kalba ir baigę gimnaziją norėtų studijuoti filologiją. Nors kalbininko jau
nebėra, bet premija, primenanti žmogaus dosnumą ir rūpestį gimtuoju žodžiu, išliko. Dabar Vytauto
Vitkausko darbų tęsėjas ir premijos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Vytauto Vitkausko
premijos pirmosios vietos laureatės Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos 2Gа klasės mokinės Dominyka Juodpalytė ir Gabrielė Rusteikytė. Joms įteikta piniginė premija po 60 eurų kiekvienai.
Antroji vieta atiteko Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokiniui Lukui Petrauskui, kuriam įteikta 50
eurų premija. Trečioji vieta paskirta Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 3Gc klasės mokiniui
Linui Žalandauskui, kuriam įteikta 40 eurų vertės premija.
Stasio Anglickio Poezijos konkurso laureatai apdovanojami Kuršėnų Stasio Anglickio
mokykloje. Konkurso tikslas – skatinti Šiaulių rajono mokinių kūrybiškumą ir išsaugoti bei
puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą. Penktų – devintų klasių grupėje geriausia
pripažinta Kuršėnų Pavenčių mokyklos jaunoji poetė Urtė Kiriliauskaitė. Jai įteiktas laureato
diplomas ir septyniasdešimties eurų premija. Antroji vieta atiteko Kuršėnų St. Anglickio mokyklos
mokinei Aistei Klinauskaitei, trečioji – Gruzdžių gimnazijos mokiniui Dovydui Žilinskui. Dešimtų
– dvyliktų klasių grupėje geriausias pripažintas Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos gimnazistės Redos
Felinskytės darbas. Antroji ir trečioji vietos atiteko tos pačios gimnazijos mokinėms – Kornelijai
Kriaučelytei ir Žanetai Sederavičiūtei.

Seniūnas

G. Karkalienė, tel. (8 41) 58 26 02, el. p. giedre.karkaliene@siauliuraj.lt

Vytautas Gedmontas

