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1. STATISTINIAI DUOMENYS
Seniūnijos teritoriją sudaro daugiau kaip 11000 ha žemės ūkio naudmenų. Seniūnijos
teritoriją apima 146 kv. kilometrai. Joje yra apie 115 km. gatvių ir kelių.
2014 m. sausio 1 d. Šakynos seniūnijoje gyveno apie 1515 gyventojų, kurioje yra 1
miestelis, 1 viensėdis ir 40 kaimų.
Seniūnijoje veikia dvi pagrindinės mokyklos: Šakynos ir Žarėnų pagrindinės mokyklos,
vienas pašto skyrius, Šakynos ambulatorija, Žarėnų medicinos punktas, du kultūros namai, dvi
bibliotekos, dvi bažnyčios. Yra viena iš stambesnių žemės ūkio bendrovių - ,,Klauso ūkis“.
Seniūnijoje virš 200 ha dirba 4 ūkininkai, nuo 50 ha iki 200 ha dirba 22 ūkininkai, nuo 10 ha iki 50
ha dirba 55 ūkininkai.
Turime keturias veikiančias kapines: Šakynos senosios ir naujos, Žarėnų senosios ir naujos.
Šakynos naujoms kapinėms yra padarytas kapinių praplėtimo projektas. Yra keturios partizaninio
judėjimo ir kitos palaidojimo vietos. Yra 30 neveikiančių saugomų buvusių kaimų kapinaičių. 1,5
ha sudaro devynios prižiūrimos aikštės. Seniūnija prižiūri 0,5 ha Žarėnų dvaro parką, nes šis yra
įtrauktas į saugotinų paminklų sąrašą.
Seniūnijos gyventojus aptarnauja vienas autoservisas, penkios parduotuvės ir kavinė. Veikia
lentpjūvė, keturi pieno surinkimo punktai.
Šakynos seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas, išrinkti šie seniūnaičiai:


Šakynos seniūnaitijoje – Saulė Kreimerienė



Žarėnų seniūnaitijoje – Jolanta Gedaminskienė



Piktuižių seniūnaitijoje – Danutė Diržinauskienė

Per 2014 metus seniūnijoje gimė 16 naujagimių, mirė 18 gyventojų.
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1 diagrama
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2. SENIŪNIJOS VEIKLA
Šakynos seniūnijoje dirba septyni darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, socialinė
darbuotoja, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, žemės ūkio specialistas,
darbininkas, valytoja.
Per 2014 metus seniūnijoje gauti 109 raštai iš įvairių institucijų, iš gyventojų prašymų gauta
208, išsiųsti 147 raštai, išduotos 85 pažymos. Per šiuos metus parengti 207 vidaus dokumentai.
Seniūnijoje atlikti 306 notariniai veiksmai, išduoti 58 leidimai prekybai, 17 leidimų laidoti. Išsiųsti
97 tarnybiniai pranešimai. Surašyti 7 seniūnaičių ir vietos bendruomenių tarybos posėdžių
protokolai. Sudaryta 347 visuomenei naudingų darbų atlikimo sutarčių. Išnagrinėta 12 gyventojų
pasiūlymų, prašymų, skundų. 4 asmenys atliko nemokamus viešuosius darbus siųstus iš Šiaulių
apygardos probacijos tarnybos ir Šiaulių rajono PK Viešosios policijos skyriaus.
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Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimą per 2014 metus priimta/išduota:


Užpildyta atvykimo deklaracijų – 63



Užpildyta išvykimo deklaracijų – 9



Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 88



Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 1



Išduota pažymų patalpų savininkams – 46



Priimta savininkų prašymai panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis

asmenų, pakeitusių deklaravimo vietą – 24
• Išduota pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą – 4.
Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, pagal amžių skaičius:


Iki 7 metų – 89



Nuo 7 metų iki 16 metų – 125



Nuo 16 metų iki 18 metų – 38



Nuo 18 metų iki 25 metų – 178



Nuo 25 metų iki 45 metų – 312



Nuo 45 metų iki 65 metų – 385



Nuo 65 metų iki 85 metų – 212



Nuo 85 metų – 27

2 diagrama
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Šakynos pagrindinėje mokykloje mokosi 90 mokinių. Žarėnų pagrindinėje mokykloje
mokosi 49 mokiniai.
3 diagrama
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3. ŽEMĖS ŪKIS
Žemės ūkio funkcijų vykdymas. 2014 m. Šakynos seniūnijoje iš gyventojų priimtos 212
paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus, mėsinius galvijus ir
mėsines avis, papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką už ėriavedes, taip pat atskirąsias tiesiogines
išmokas už baltąjį cukrų bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemones ir specialiąją paramą už pieną 2014 metais. Šakynos seniūnijoje deklaruota 8840,15 ha
žemės ūkio naudmenų, įbraižytų laukų 2055. Priimta 16 prašymų dėl paraiškos duomenų keitimo.
2014 metais seniūnijoje priimta 75 prašymai dėl žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimo
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 182 kaimo valdos – atnaujinta pasėlių
deklaravimo metu. Pateikti 5 prašymai išregistruoti kaimo valdą ir 9 prašymai ją įregistruoti. Priimti
2 prašymai pakeisti valdos valdytojus.
2013-2014 kvotiniais pieno metais 8 gyventojai, turintys tiesioginio pardavimo pieno
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kvotas, pildė apskaitos žurnalus ir pateikė metines pieno deklaracijas tiesioginėms išmokoms už
kvotinį pieną gauti.
4 diagrama
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4. SOCIALINIS DARBAS
Socialinis darbas. 2014 metų seniūnijos socialinių grupių asmenys:
iš viso neįgaliųjų - 117
 vaikų su negalia – 19
 neveiksnių – 3
 daugiavaikių šeimų – 28
 šeimų auginančių 3 vaikus – 15
 pensininkų – 271 iš jų:
 vienišų pensininkų – 17
 pensininkų virš 85 metų – 26
 priimta gyventojų socialiniais klausimais - 1442
 šalpos išmokų gavėjų – 146
2014 metais surašyti 74 buities tyrimo aktai, priimta 16 prašymų dėl II laipsnio valstybinės
pensijos daugiavaikėms motinoms, priimta 60 prašymų socialinei paramai mokiniams ir
nemokamam maitinimui, parama ir nemokamas maitinimas skirtas 92 mokiniams, parama maisto


7
produktais buvo suteikta 137 šeimoms 360 asmenų. Seniūnijos sudarytoje komisijoje 2014 metais
svarstyta 41 prašymas socialinei paramai gauti, skirta 28, neskirta 13.
Šakynos seniūnijos neįgalius, pagyvenusius ir senus asmenis prižiūri socialinių paslaugų
centro lankomosios priežiūros darbuotoja. Lanko 10 asmenų.
5 diagrama
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6 diagrama
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5. SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS
Socialinis darbuotojas organizuoja ir vykdo socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis,
padeda spręsti jų problemas, susijusias su socialinėmis, psichologinėmis gyvenimo krizėmis, taikant
prevencines ir intervencines priemones.
Socialinės rizikos šeima – tai šeima, kurioje auga vaikai iki 18 metų ir: bent vienas iš tėvų
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
priklausomas nuo azartinių lošimų; tėvai dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai
prižiūrėti vaikų; tėvai prieš vaikus naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą; tėvai,
gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam,
protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir
šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).
Socialinis darbuotojas, einantis šias pareigas, turi vykdyti šias funkcijas:
- bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, mokyklų pedagogais,
teisėsaugos, sveikatos priežiūros specialistais bei kitų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais;
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- tirti problemines situacijas šeimose, surašyti gyvenimo sąlygų aktus ir pateikti išvadas
Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) apie šeimos įtraukimą į rizikos šeimų apskaitą;
- informuoti VTAS apie tėvų ar kito teisėto vaiko atstovo smurtavimą prieš vaiką ar kitokį
piktnaudžiavimą tėvų valdžia ir dėl to kylančią grėsmę vaiko sveikatai ar gyvybei;
- kompleksiškai vertinti pagalbos šeimai poreikį, derinant poreikį socialinėms paslaugoms
su šeimos poreikiu piniginei socialinei paramai, Vaiko teisių apsaugai, užimtumui,

sveikatos

priežiūrai, švietimui ir ugdymui, socialiniam būstui, specialiosios pagalbos priemonėms ir inicijuoti
jos teikimą;
- suformuluoti socialinės pagalbos vaikui ir šeimai teikimo tikslus, uždavinius, kurie leistų
nuolat vertinti esamą situaciją;
- teikti socialinės rizikos šeimoms socialinę pagalbą, įtraukdamas į problemos sprendimą
kitų sričių seniūnijos specialistus;
padėti socialinės rizikos šeimai spręsti atsiradusias problemas, įtraukdamas šeimą į šios
problemos sprendimą, taip ugdydamas ir palaikydamas šeimos gebėjimą savarankiškai spręsti
iškilusias problemas, inicijuoti pokyčius šeimos socialiniame gyvenime;
- dirbti socialinį darbą su šeima, skatinant juos analizuoti bei vertinti savo stipriąsias ir
silpnąsias puses bei lūkesčius;
- kontroliuoti pašalpų ir išmokų vaikams teikimą nepiniginėmis formomis, socialinės
priežiūros paslaugų teikimą ir informuoti Socialinės paramos skyrių bei Socialinių paslaugų centrą
apie jų suteikimo tikslingumą;
- aptarti su socialinės rizikos šeima, jos nariais, artimaisiais, bendruomenės nariais teigiamus
pokyčius šeimoje ir inicijuoti šios šeimos išbraukimą iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, pašalpų ir
išmokų vaikams teikimo pinigais bei socialinės priežiūros paslaugų teikimo sustabdymą;
- konsultuoti šeimas, joms tarpininkauti, patarti, pagal galimybes atstovauti šeimos
interesams;
- vykdyti seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitą ir teikti ataskaitą apie vykdomą darbą
Socialinės paramos skyriui, VTAS;
- domėtis ir rinkti informaciją apie pagalbą jau gavusios šeimos socialinę padėtį ir jos
aplinką, esant būtinybei pakartotinai inicijuoti pagalbos teikimą;
- analizuoti socialinę sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, esant reikalui, teikti
pasiūlymus jiems tobulinti;
- vykdyti pagal kompetenciją teisėtus seniūno, Socialinės paramos skyriaus, VTAS
pavedimus;
vykdyti kitus pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir
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užduotis.
2015 m. pradžioje, pateiktame socialinės rizikos šeimų sąraše buvo 12 socialinės rizikos
šeimų. Šiose šeimose augo 43 nepilnamečiai vaikai (27 berniukai, 16 mergaičių). 2014 metais į
socialinės rizikos šeimų apskaitą naujų šeimų nebuvo įtraukta.
Didžioji dalis šeimų į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos dėl girtavimo. Tik mažoji
dalis šeimų įrašytos į apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, vaikų nepriežiūros.
Didžioji dalis vaikų 38, gyvenančių soc. rizikos šeimose, yra mokyklinio amžiaus. Berniukų
skaičius šiose šeimose yra didesnis nei mergaičių: šeimose auga 27 berniukų ir 16 mergaičių.
Rizikos šeimų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 4 šeimos gyvena miestelyje, 8 aplinkiniuose
kaimuose. 7 vaikai mokosi Žarėnų pagrindinėje mokykloje, 26 vaikai Šakynos pagrindinėje
mokykloje, 2 Gruzdžių gimnazijoje, 1 Šiaulių sanatorinėje mokykloje, 1 nesimoko ir 1 Kauno
nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose. 35 vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis,
nuperkant mokiniams pratybų sąsiuvinius, ir kitus reikmenis.
Per 2014 metus šeimose apsilankyta 314 kartų, surašyta 108 apsilankymo šeimoje aktai, 10
pokalbio kortelių, 85 šeimos atvejo aprašymai, darbo su šeima eigos aprašymai. Nustatytas 1
socialinių paslaugų poreikis, sudaryta 12 individualių socialinio darbo su šeima planų. Surašyti 29
tarnybiniai pranešimai. Lankymosi metu fiksuotos šeimos problemos: vaikų nepriežiūra, tėvų
nedarbas, auklėjimo įgūdžių trūkumas, kasdieninių įgūdžių tėvams stoka, namuose nuolatinė
netvarka, biudžeto planavimo įgūdžių trūkumas, atsakomybės stoka.
Seniūnijoje organizuotas bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis, jame
svarstytos 5 šeimos.
Seniūnijoje stebėta 1 šeima turinti socialinių problemų ( kurioje auga nepilnamečiai vaikai)
Lankantis šeimoje surašyti 3 šeimos atvejo aprašymai.
Nuolat bendradarbiauta su mokykla, sveikatos įstaiga, policija, bendruomene, darbo birža,
VTAS, Socialinės paramos skyriumi.
Šeimoms buvo teikta įvairi pagalba:
Tarpininkauta ir atstovauta sprendžiant įvairias problemas teisines, sveikatos, ūkines,
buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, organizuojant ūkinius darbus. Transporto
organizavimas (teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų negalėjo
naudotis visuomeniniu transportu.
Su socialinės rizikos šeimomis nuolat analizuota, kodėl anksčiau pasirinkti problemų
sprendimo būdai buvo neefektyvūs ir ieškota naujų alternatyvių priemonių. Sudarinėti, detalizuoti
darbo planai, terminai, paskirtos funkcijos bei iškeltos problemos. (4 asmenys gydėsi nuo
alkoholizmo, 1 užsikodavo)
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Atstumai nuo seniūnijos centro iki vienkiemiuose gyvenančių šeimų siekia daugiau nei 5
kilometrus.
Šeimos dažnai nenori jokios intervencijos, neadekvačiai vertina savo ydingą gyvenimo būdą,
neigiamą elgesį su vaikais.
Šeimoje kylanti problema dažniausiai yra kompleksinė problema, reikalaujanti koordinuoti
įvairių sričių specialistų. Turima mintyje ne tik socialinis darbuotojas, bet ir gydytojas,
bendruomenės slaugytojai, vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojai, švietimo sistemos darbuotojai
(mokytojai, mokyklų psichologai, socialiniai pedagogai, spec. pedagogai), teisėsaugos pareigūnai.
Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose:
„Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir jų
vaikais“
Dalyvauta Gerumo akcijoje. Agrokoncerno įmonių grupės prezidentas R. Karbauskis,
daugiavaikei šeimai padovanojo automatinę skalbimo mašiną. Drauge su Kalėdų seneliu aplankyta
12 šeimų, 32 vaikams perduotos jų išpildytos svajonės. Seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų
svajonės“

6. SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

6.1 BENDROS APLINKOS POLITIKOS FORMAVIMO LĖŠOS
Seniūnijos veiklos programai 2014 m. buvo skirta 58640 Lt.
Bendrosios aplinkos politikos formavimui 28706 Lt. iš jų viešasis ūkis 14000 Lt., kitos
prekės 13140 Lt., mašinos ir įrengimai 5500 Lt. Gatvių apšvietimui skirta 18000 Lt., atliekų
tvarkymas 8000 Lt.
Buvo vykdomi turimų žaliųjų plotų priežiūros darbai, tvarkomi apleisti Šakynos ir Žarėnų
miestelių plotai, 4 kapinių priežiūros darbai, architektūros ir kt. objektų priežiūros darbai.
Sutvarkyti Mimaičių kaimo kapinaičių koplytėlė ir paremontuoti kryžiai. Atvežta smėlio tinklinio
aikštelei Šakynoje, Piktužiuose. Sutvarkyti lauko tualetai Šakynoje, Žarėnuose. Vasaros pabaigoje
buvo nupjautos beveik visos seniūnijos kelių pakelės. Įsigyta traktorinė žoliapjovė. Rugsėjo mėn. iš
Kairių seniūnijos gautas prie traktoriaus kabinamas šakų smulkintuvas. Smulkintuvu buvo
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susmulkintos gyventojų suvežtos įvairios šakos-tuo būdu išvengta didesnių išlaidų transportuojant
šakas į žaliųjų atliekų aikštelę Kuršėnuose. Lapams vežti buvo naudojamas ūkininko Ramūno
Karbauskio gautas traktorius MTZ su priekaba. Atnaujinta technika: įsigytos 1 žoliapjovė ir 1
krūmapjovė, įvairūs reikalingi darbui įrankiai. Šiuo metu visa turima aplinkos priežiūrai svarbiausia
technika yra 1-2 metų senumo. Įsigytos šiems darbams atlikti reikalingos eksploatacinės medžiagos,
turima technika remontuota, pirktos kitos viešajam ūkiui reikalingos prekės.
Vadovaujantis VBT sprendimu, gautos lėšos 4900 Lt. panaudotos Žarėnų bendruomenės
namų remontui- įrengtas tualetas, vandentiekis, vietinė kanalizacija, ant langų uždėtos žaliuzės.
6.2 ATLIEKŲ TVARKYMO LĖŠOS
1. Atliekų tvarkymui 2014 m. buvo skirta 8000 Lt.
2.

Biodegraduojančių atliekų tvarkymo darbai.

3.

Šiukšlių iš kapinių išvežimas.

4.

Lauko tualetų aptarnavimas.

5.

Mokestis už šiukšles iš kapinių.

6. Antkapių laužo išvežimas.
6.3 GATVIŲ APŠVIETIMAS
Seniūnijos gatvių apšvietimui skirta 18000 Lt., seniūnijoje iš viso yra 116 gatvių apšvietimo
lempų. Tinklus aptarnauja UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“.
1. 8120 Lt. sumokėta už elektros energiją, galią.
2. 5940 Lt. sumokėta už tinklų aptarnavimą.
3. 3940 Lt. sumokėta už autobokštelio nuomą, šviestuvų remontą, sugedusių lempų keitimą.
6.4 KELIŲ FONDO LĖŠOS
Iš kelių fondo vietinės reikšmės keliams prižiūrėti buvo skirta 66300,00 Lt.
1. Praėjusią žiemą nebuvo sniego, todėl daugiau lėšų buvo galima skirti žvyrkelių priežiūrai.
Žiemos tarnybos veikla - 2 kartus barstytas druskos-smėlio mišinys 1200 Lt.
2. 5 kartus greideruoti seniūnijos žvyrkeliai, ypač pažeistose vietose pažvyruojant ir
skalduojant, nuimant kelkraščius (Gedvydžių kelias) . Nugreideriuota per 5 kartus 460 km.
Greideravimui panaudota 21300 Lt.
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3. Sutvarkytos asfalto duobės Žarėnų km. 50 m2 ir Šakynos mstl. - 60 m2. Asfalto duobėms
užtaisyti panaudota 10000 Lt.
4. Pažvyruotos labiausiai sugadintos kelių dangos Žarėnų k., Valakų k., Raudondvario k.,
Piktuižių k., kelias Baužai-Masiai -187m3 ir panaudota 15000 Lt.
5. Baigta skalduoti Piktuižių k. Aušros gatvė, šlapiausia kelio į Diržių k. atkarpa.
6. Atvežta skaldos 178 m3,, panaudota 20000 Lt.
7. Pakeisti 4 sugadinti ar susidėvėję kelio ženklai. Ženklams įsigyti ir pastatyti buvo skirta
650 Lt.
Iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto buvo papildomai skirta 22000 Lt. (2013 m. 13570 Lt.) žvyrkelių tvarkymui.
Šios lėšos buvo panaudotos kelio profiliavimo darbams atlikti Valakų k., Gedvydžių k.,
Mandeikių k., keliui Žarėnai-Paliesiai, Žarėnų k. Ramybės g.
6.5 VIEŠIEJI DARBAI
Viešųjų darbų programai 2014 m. skirta 23490 Lt. (Savivaldybės ir darbo biržos lėšos).
Įdarbinti 8 gyventojai po 2 mėnesius.
7. KULTŪRA
Per 2014 metus seniūnijoje įvyko 76 kultūriniai renginiai. Suaugusiems – 44, vaikams ir
jaunimui – 32 (iš jų 29 diskotekos). Pagrindiniai seniūnijos renginiai:


Vasario 16-osios tradicinis bėgimas,



Joninių šventė Žarėnuose,



Žolinės atlaidai Šakynoje,



Šeštinės atlaidai,



Šakynos mokyklos 210-ųjų metinių paminėjimas,



Seniūnijos rudens derliaus šventė.

Seniūnas

Artūras Žilinskas

