ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
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Bendra informacija.
Kuršėnai - miestas, įsikūręs abipus Ventos. Upė dalija miestą į dvi dalis: Pavenčius ir
Daugėlius, o miesto centrą atskiria nuo Pavenčių. Seniūnijos teritorijos plotas yra 1 567,47 ha. 2018
m. sausio 1 d. seniūnijos gyventojų skaičius buvo 11 528 žmonės.
Kuršėnuose yra apie 150 gatvių. Bendras visų gatvių ilgis - 86,77 km, iš jų 41,2 km su
asfalto danga, 42,12 km su žvyro (skaldos) danga, 3,45 km grunto. Ilgiausia gatvė - Ventos – apie
2660 m.
Seniūnija suskirstyta į devynias seniūnaitijas – Gedimino, Gimnazijos, Centro, Keramikų,
Daugėlių, Pušyno, Pavenčių, Stoties, Ringuvėnų. Mieste yra keturios bendrojo lavinimo mokyklos,
keturi vaikų lopšeliai - darželiai. Kitos švietimo įstaigos: Meno, Sporto, Politechnikos mokyklos,
Kūrybos namai, Vaikų globos namai, švietimo centras. Veikia suaugusiųjų ir vaikų bibliotekos,
Šiaulių rajono kultūros centras, Kuršėnų ligoninė, Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras, Šiaulių rajono turizmo ir verslo centras, Kuršėnų greitosios medicinos pagalbos skyrius.
2018 m. seniūnijos veiklos prioritetas.
Viešųjų erdvių, želdynų, gėlynų, paplūdimių, senojo parko priežiūra. Šaligatvių ir pėsčiųjų
takų priežiūra ir remontas.
Trumpa veiklos apžvalga. Atlikti darbai 2018 m:
✓ atnaujintos skelbimų lentos (pakeista mediena), iš mieste nupjautų medžių pagaminti 4
mediniai vazonai, kurie puošia Gedimino g.;
✓ dalyvauta pavasarinėje švarinimosi akcijoje „Darom“;
✓ L. Ivinskio aikštėje buvo pagamintas velykinis krepšys, į kurį miesto švietimo įstaigos sudėjo
pačių pagamintus kiaušinius, stebinusius ne tik vietos gyventojus, bet ir svečius;
✓ prie Naujųjų kapinių įvažiavimo pastatyta skulptūra, kurią restauravo tautodailininkas
Vaclovas Tamošaitis;
✓ išasfaltuotas takas Naujose kapinėse, pradėta rengti automobilių stovėjimo aikštelė;
✓ bendruomenės parkelyje tarp Pušyno ir Daugėlių gatvių pastatyti dveji stovai dviračiams, ir
šiukšliadėžės;
✓ V. Dambrausko g. pastatytas naujas daugiafunkcinis treniruoklis;
✓ pabaigtas tiesti pėsčiųjų takas ir šaligatvis nuo Aušros g. iki Pavenčių mokyklos, kuriuo didelė
dalis mokinių kasdien eina į mokyklą;
✓ Kuršėnų miesto senajame parke įrengta aikštelė vaikams: supynė, smėlio dėžė;
✓ kuršėniškių pamėgtoje maudymosi vietoje „Palangikėje“ pakeisti mediniai atitvarai,
skiriantys žaliąją zoną nuo kelio;
✓ nutiestas 70 m pėsčiųjų takas, jungiantis Rugių ir V. Kudirkos gatves;
✓ paruoštas kelias (privažiavimas) prie būsimos valčių prieplaukos;
✓ remontuotas Daugėlių g. šaligatvis (pašalinti kelmai, paklotos plytelės);
✓ pastatytas kolumbariumas Naujose kapinėse;
✓ įrengti dveji autobusų stotelių paviljonai;

✓ suremontuotos pralaidos Durpynų, Stoties 79, Daugėlių 67, Maironio gatvėse;
✓ Šv. Kalėdų sutikimui papuošta eglė ir L. Ivinskio aikštė.
Kelių priežiūra.
lentelė. Atlikti kelių priežiūros darbai 2017–2018 m.
2017 m., Eur

2018 m., Eur

Gatvių ir kelių tvarkymas ir priežiūra

90 959,76

93 160,00

Greideriavimas

6 187,71

Atskirų vietų padengimas skalda

16 854,22

5 301,24
31 951,49

Atskirų vietų padengimas žvyru

4 731,92

5 162,47

Asfalto išdaužos

34 520,00

Darbai, veiklos

Kelių direkcijos
programa

Savivaldybės
kelių programa

Rezultatai, rodikliai

Horizontalus ženklinimas, ženklų įrengimas

4001,07

Gatvių slidžios dangos barstymas, valymas

14 559,24

Asfalto paprastasis remontas

10105,60

Atlikti darbai
Gatvių slidžios dangos barstymas, valymas
nuo sniego

Kelių direkcijos

-

34 999,83
5 305,08
10439,89
20 201,08
20 201,08

Savivaldybės
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pav. Kelių direkcijos ir savivaldybės skirtos lėšos keliams prižiūrėti 2016–2018 m.

Aplinkos tvarkymas.
Pasitelkus asmenis atliekančius visuomenei naudingą veiklą, mieste nuolat renkamos
šiukšlės, valomi takai, kelkraščiai, valomas sniegas, barstomi šaligatviai. Prie LIONS įrengto
parkelio pašalinti menkaverčiai krūmai, sutvarkytas pakraštys nuo kelio; iškirsti krūmai Pramonės,
Plytinės skg., Vilniaus gatvių pakelėse, Ventos pakrantėje; Kuršėnų miesto senojo parko takai
apželdinti daugiamečiais augalais; sutvarkytas Daugėlių skverelis: iškirsti menkaverčiai medžiai ir
krūmai, išlyginta žemė, išrauti kelmai. Jame pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, „Aktyvių tėvų bendruomenė“ vykdydama projektą pastatė
mažųjų ir vyresniųjų gyventojų poreikius atitinkančius sportinius įrengimus. Kuršėnų miesto
bendruomenėms skirta 6 533,39 euro.
Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla.
Kuršėnų mieste atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti buvo švenčiamos valstybinės
šventės, įsimintinos datos. Viena iš jų Vasario 16 - oji atšvęsta renginių ciklu, kuris prasidėjo vasario

15 d. Jono Basanavičiaus gatvėje Donato Blankos ir Alvaido Bernoto koncertu, L. Ivinskio aikštėje
vykusia akcija „100 liepsnelių iš mūsų rankų Kuršėnų širdyje“, ant Kuršėnų ligoninės pastato parodyt
muzikiniu istoriniu lazerių spindulių ir fejerverkų šou. Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio renginiai tęsėsi rajono tautodailininkų meninių darbų parodos “Vienybė
težydi…“ atidarymu Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre.
Gegužės 19 dieną Kuršėnuose vyko Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Vardan tos...“,
Svečiai ir miesto gyventojai galėjo pamatyti motorizuotų priemonių paradą, aplankyti parodas,
muges. Jos metu iškilmingai buvo paskelbtas ir apdovanotas 2017 metų Kuršėnų miesto Garbės
pilietis. Juo tapo vokietis Zygfridas Logall (Siegfried Logall) - už ilgametį ir pasiaukojamą darbą
teikiant paramą Kuršėnų miesto įstaigoms ir miesto žmonėms, Kuršėnų miesto vardo garsinimą
užsienyje ir tarptautinių ryšių plėtrą.
Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena paminėta tradiciškai prie Vyčio paminklo.
Vakare L. Ivinskio aikštėje susirinkusieji klausėsi tiesioginės transliacijos iš Vilniaus Vingio parke
vykusios Dainų šventės „Vardan tos...“ ir kartu su viso pasaulio lietuviais 21 valandą sugiedojo
Lietuvos himną, po kurio Kuršėnų bažnyčioje koncertavo akordeonininkas Mantas Lukauskas. Vyko
klasikinės muzikos koncertų ciklo „Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“ atidarymas.
Rugpjūčio 23 dieną Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šiltai paminėta Juodojo
kaspino ir Baltijos kelio diena. Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka suorganizavo gyvų gėlių tęstinę
akciją - iš gyvų gėlių žiedų sudėliojo skaičių „100“ papuošdami bažnyčios kiemelį.
Rugpjūčio 11 d. Kuršėnai penktą kartą minėjo Tarptautinę jaunimo dieną. Renginį
organizavo – Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, Kūrybinės raiškos centras.
Paskutinį rugsėjo šeštadienį Kuršėnuose šurmuliavo Jomarkas – VII – oji rudens gėrybių
mugė. Pasigrožėti žiedų kilimu kvietė Kuršėnų miesto švietimo įstaigų sukurtas „Šventinis kilimas.
Programą rodė Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai bei
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Patys aktyviausi galėjo dalyvauti Šiaulių rajono
Kuršėnų sporto mokyklos suorganizuotoje akcijoje „Dviračių žygis“. Šventės metų apdovanota ir
Gražiausia 2018 metų Kuršėnų miesto sodyba – Inos ir Elijaus Spulginų.
Lapkričio 15 dieną įkurtas Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius. Burtis į
bendraminčių, mylinčių ir vertinančių gimtąją kalbą, krašto istoriją, puoselėjančių tikrąsias vertybes,
būrį pakvietė Lietuvių kalbos draugija.
Gruodžio pradžioje Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje įžiebta pagrindinė Šiaulių rajono
Kalėdų eglė.
Gruodžio 17 dienos pavakarę Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre paskelbtas ir
apdovanotas „2018 metų Kuršėniškis“ Andrius Skuja - už metų nuopelnus miestui, bendruomenei ir
Kuršėnų miesto vardo garsinimą.
Lėšų panaudojimas.
lentelė. Lėšų panaudojimas
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

GATVIŲ APŠVIETIMAS
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Už atliekų priėmimą ŠRATC
Atliekų išvežimo paslaugos

Išvežta 1 781,49 m³, 1 010,7 t iš kapinių,
gatvių konteinerių, šiukšliadėžių

Rankinis gatvių valymas
vasaros, žiemos sezonų metu

BENDROS APLINKOS POLITIKOS FORMAVIMAS:
viešasis ūkis
Kapinių priežiūra

Viso 767 arai: šienavimas, takelių
barstymas, vandens sąnaudos (2017 - 1076

Išlaidos, Eur.
2017 m.
2018m.
76 000,00
79 100,00
122 914,13 135 158,39
12 726,00
21 159,61
51 945,27

54 510,60

58 242,86

59 488,18

154 961,87

158 762,60

17 387,28

20 375,75

m³), 2018 – 1998 m³), smulkaus remonto
darbai, medžiagos, įrankiai
Nuomotas 1 biotualetas, prižiūrėti viešieji
tualetai

Biotualetų aptarnavimas

Mechanizuotas
gatvių
šlavimas, gatvių priežiūra
mechanizuotas gatvių šlavimas (530,53
(barstymas,
valymas,
tūkst. m²)
skaldelės, smėlio – druskos
mišinio atvežimas)
Senojo parko priežiūra
Fontano priežiūra
Medžių kirtimas ir genėjimas,
želdynų laistymas, vasarinės
gėlės
Transporto paslaugos 2018 m.: sunkvežimio
iki 5 t (82 val.), ekskavatoriaus iki 0,25 m³
Technikos nuoma
(47 val.), traktoriaus MTZ (9 val.),
autobokštelio (56 val.); mechanizuotas
gatvių šlavimas (530,53 tūkst. m²)
Remonto darbai
Traktorinėmis šienapjovėmis nušienauta
Šienavimo technikos nuoma
64,76 hektarai; trimeriu, žoliapjove –
13 688,40 arai
Šviesoforo, ženklų priežiūra
868 vnt. ženklų
Konstrukcinės kalėdinės eglės, šviečiančių
dekoracijų (10 vnt.) nuoma, įskaitant
pristatymą, sumontavimą, pritvirtinimą,
Miesto kalėdinis papuošimas
pajungimą, išmontavimą L. Ivinskio
aikštėje; šviečiančių girliandų kabinimas,
kitų kalėdinių atributų pristatymas
Pagalbinis darbininkas
Seniūnaičių
kanceliarinės
išlaidos
Iš viso:

25 333,03

25 112,27

15 662,67

10 310,95

5 746,41
1 996,50

5 622,86
5 516,65

5 292,45

8 128,31

5 199,74

5 463,35

6 212,91

7 259,93

36 734,82

31 842,85

9 349,07

12 528,26

20 924,30

16 432,91

4 582,69

9 628,51
540,00

353 336,00

373 020,99

Ilgalaikis turtas
Nepriklausomybės kovų ir
Lietuvos savanorių atminimo
lenta
1919 1920 metų Vyties
kryžiaus kavalierių atminimo
lenta
Autobusų laukimo paviljonai
2 vnt.

520,00

433,36
11 980,06

Planuojami darbai 2019 m.
1. Viešųjų miesto vietų priežiūra ir šienavimas.
2. Kryptinio apšvietimo pėsčiųjų perėjoje įrengimas.
3. Viešųjų tualetų paslaugų teikimo užtikrinimas.
Kuršėnų miesto seniūnas

Vytautas Gedmontas

