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1. STATISTINIAI DUOMENYS
Šiaulių kaimiškoji seniūnija yra išsidėsčiusi aplink Šiaulių miestą. Seniūnijos teritorija
užima 24 900 ha plotą. Seniūnijos teritorijoje yra 50 kaimų. Pagal 2014 metų sausio 1 dienos kaimo
ir gyventojų sąrašo duomenis, didžiausi jų Aukštelkės k. 1218 gyventojų, Vijolių k. 1112
gyventojų, Vinkšnėnų k. 732 gyventojai, Sutkūnų k. 570 gyventojų, Gegužių k. 510 gyventojų,
Voveriškių k. 413 gyventojų, Bridų k. 380 gyventojų. Iš viso Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje 2014
metais deklaravusių gyvenamąją vietą yra 7203 gyventojai.

Rengiant ataskaitas pastebėta

tendencija, jog 2011-2013 metais deklaravusių gyvenamąją vietą Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje
gyventojų skaičius mažėjo, bet 2014 m. gyventojų skaičius šiek tiek padidėjo.
Seniūnijoje deklaravusių gyvenamą vietą asmenų skaičiaus pokytis ( žr.1 pav. )

Paveikslas Nr. 1

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 2014 metais:
Iki 7 metų-305
Nuo 7-16 metų-565
Nuo 16-18 metų-185
Nuo 18-25 metų-719
Nuo 25-45 metų-1909
Nuo 45-65 metų-2301
Nuo 65-85 metų-1112
Nuo 85 metų-107
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Gyventojų pasiskirstymo pagal amžių pokytis ( žr. 2 pav.)

Paveikslas Nr. 2

Nuo 2009 metų Šiaulių kaimiškoji seniūnija suskirstoma į 8 seniūnaitijas: Aleksandrijos,
Aukštelkės, Bridų, Gegužių, Pakapės, Sutkūnų, Vijolių ir Voveriškių. Šiaulių kaimiškojoje
seniūnijoje 2014 m. vasario 24 d. įvyko bendras seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų
susirinkimas, kurio metu seniūnas Jonas Obrikas seniūnaičiams ir bendruomenių pirmininkams
pateikė metinę seniūnijos veiklos programos ataskaitą. Taip pat buvo išrinkti nauji tarybos nariai į
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vietos bendruomenių tarybą. 2014 m. birželio 19 d. vyko bendras
seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų susirinkimas, kurio metu buvo paskirstiti seniūnijai skirti
asignavimai.
Per 2014 metus seniūnijoje gimė 43 naujagimiai, mirė 72 piliečiai. Palyginti su
praėjusių metų duomenimis ir gimstamumas ir mirtingumas liko tokie pat, bet mirtingumas daug
didesnis negu gimstamumas lyginant su praėjusiais metais (žr. 3 pav.). Per 2014 metus išmokėtos
77 laidojimo pašalpos t.y. 80 080.00 Lt.

Paveikslas Nr. 3
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2. SENIŪNIJOS VEIKLA
2.1.DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
Per 2014 m. seniūnijoje gauta 54 raštai iš įvairių institucijų, išnagrinėta 10 gyventojų
skundų, 2 administracinės teisės pažeidimų bylos, atliktas 291 notarinis veiksmas, išduotos 149
pažymos apie šeimos sudėtį, 7 pažymos apie žemės ūkio veiklą. Per šiuos metus parengti ir išsiųsti
96 vidaus dokumentai. Seniūnijoje išduota 20 leidimų laidoti jai priklausančiose kapinėse, 34
leidimai kasinėjimo darbams, 2 leidimai prekiauti. Parengta 11 projektų Šiaulių rajono savivaldybės
tarybai dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų koregavimo.
Atliekant gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas per 2014 metus buvo:
1. Užpildyta 591 atvykimo deklaracijos;
2. Užpildyta 101 išvykimo deklaracija;
3. Priimta 69 savininkų prašymai panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis asmenų, pakeitusių deklaravimo vietą;
4. Priimta 14 prašymas dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą;
5. Išduota 58 pažymos patalpų savininkams;
6. Išduotos 463 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Palyginus paskutinių kelių metų atliekamų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų
skaičius pastebėta, kad jų skaičius išlieka nuolat panašus.
2.2. SOCIALINIS DARBAS
Per 2014 metus seniūnijos socialinė darbuotoja priėmė seniūnijos gyventojų prašymus, kurie
kreipėsi dėl įvairios socialinės paramos:
Socialinės pašalpos – 545 prašymai;
Vienkartinė (tikslinė) pašalpa (dėl ligos ir pan.) –11 prašymų;
Vienkartinė išmoka gimus vaikui – 49 prašymai;
Išmoka vaikui iki 18 metų – 128 prašymai;
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 8 prašymai;
Dėl kompensacijų už šildymą (vandenį) – 60 prašymų.
Per 2014 metus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo buvo priimti 54 prašymai ir 59
prašymai šalpos išmokoms gauti. 2014 metais bendruose socialinės paramos komisijos posėdžiuose
buvo svarstyta 11 seniūnijos gyventojų prašymų vienkartinei piniginei socialinei paramai gauti, iš
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kurių patenkinti tik 4 ir jiems bendra suma skirta 590 lt. Per visus šiuos metus dėl piniginės
socialinės paramos teikimo buvo surašyti 165 buities tyrimo aktai.
2014 metais Šiaulių rajono savivaldybei vykdant savarankišką funkciją ir skirstant socialinę
paramą, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos sudaryta komisija rinkosi į 8 seniūnijos socialinės paramos
skyrimo posėdžius. Juose dalyvavo seniūnijos darbuotojai bei svarstomų asmenų gyvenamosios vietos
seniūnaičiai, bendruomenės pirmininkai. Iš viso buvo kviečiami svarstyti 54 asmenys ir jų šeimos. Iš jų
35 asmenims ir jų šeimoms buvo neskirta arba sustabdyta piniginė socialinė parama.
Pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimą už socialines pašalpas dirbo 117 asmenys,
su kuriais po kelis kartus per metus buvo sudarytos 155 visuomenei naudingos veiklos atlikimo
sutartys.
Parama mokiniams. Nuo 2014 m. mokslo metų pradžios soc. paramą mokiniams gauti buvo
priimta 108 prašymai skirti nemokamą mokinių maitinimą 162 vaikams. Didžioji dalis Šiaulių
kaimiškojoje seniūnijoje gyvenančių mokinių mokosi Šiaulių miesto mokyklose.
2014 metais spalio 1 d. seniūnas su socialine darbuotoja antrus metus iš eilės dalyvavo Bridų
kultūros namuose organizuotoje pagyvenusių žmonių dienai paminėti šventėje „Gyvenimo verpetai“,
kur buvo pasveikinta apie 90 Šiaulių kaimiškosios seniūnijos senjorų.

Nuotr. Šventės „Gyvenimo verpetai“ akimirkos

Skelbimai gyventojams, informacija apie įstatymus, reglamentuojančius socialinę veiklą,
paramą yra skelbiama seniūnijoje esančiuose informacijos stenduose bei platinama įvairiuose
kaimuose esančiose skelbimų lentose, taip pat socialinė darbuotoja teikė informaciją ir konsultavo
gyventojus telefonu ir vykdė kitas seniūno pavestas užduotis.
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2.3. SOCIALINIS DARBAS SU
RIZIKOS ŠEIMOMIS
Socialinės rizikos šeimos, tai šeimos, nesugebančios tinkamai rūpintis vaikų auklėjimu arba
šeimos, kuriose vaikams sunku gyventi dėl tam tikrų psichologinių priežasčių. Rizikos grupės
šeimoms priskiriamos šeimos, dėl kurių seniūnija gauna vienokių ar kitokių nusiskundimų dėl vaikų
nepriežiūros, nepakenčiamų gyvenimo sąlygų.
2014 metais seniūnijoje buvo 22 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga viso 46 vaikai. Per
2014 m. aštuonios šeimos išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos. Viena šeima išbraukta
išnykus priežastims, dėl kurių buvo įrašyta į apskaitą, antra šeima iš socialinės rizikos šeimų
apskaitos išbraukta vaikui suėjus 18 m. Dvi šeimos išbrauktos apribojus motinos valdžią, keturios
šeimos pakeitė gyvenamąją vietą. Per 2014 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įrašytos 5
naujos šeimos, kuriose auga 14 nepilnamečių vaikų.
Pagrindinė dalis šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, įrašyti į socialinės rizikos šeimų
apskaitą, dėl to, kad tėvai turi problemų dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, vaikų nepriežiūros ir dėl
smurto artimoje aplinkoje. Tik mažoji dalis šeimų įrašytos į apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos.
9 vaikai mokosi Voveriškių pagrindinėje mokykloje, 7 vaikai Pakapės pagrindinėje
mokykloje, 2 vaikai Aukštelkės pagrindinėje mokykloje, 2 vaikai spec. Ringuvos mokykloje, 1
vienas vaikas Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje, 1 vaikas lanko Šiaulių tėvo
Benedikto Andruškos pradinėje mokykloje, 4 vaikai lanko Šiaulių logopedinę mokyklą. 9 vaikams
nustatyta laikinoji globa, auga Kuršėnų globos namuose.
Seniūnijos socialinė darbuotoja palaiko nuolatinį ryšį su mokyklų pedagogais, Vaiko teisių
skyriaus darbuotojais. Bendradarbiaujama su globos įstaigomis, Lietuvos Krikščioniško fondo
Vaikų dienos centru, Lietuvos Caritu, Lietuvos krikščioniškojo labdaros ir gailestingumo fondu
„Samarija“, bei kitomis institucijomis. Socialinis darbuotojas organizavo ir vykdė socialinį darbą
su socialinės rizikos šeimomis, padėjo spręsti jų problemas, susijusias su socialinėmis,
psichologinėmis gyvenimo krizėmis, taikant prevencines ir intervencines priemones. Šios šeimos
dėl socialinių įgūdžių stokos stebimos, lankomos, padedama joms sutvarkyti reikiamus
dokumentus. Lankymosi metu šeimoms buvo suteikta įvairi pagalba:
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1. emocinė - išklausoma, atjaučiama, įvertinamos kliento rodomos pastangos, sprendžiant
problemas;
2. informacinė – nurodomi konkrečios informacijos šaltiniai, apie tai, kur kreiptis, kokia
parama gali būti suteikta, kokie yra pagalbos būdai, kokios paslaugos ir kokiomis
sąlygomis gali būti teikiamos;
3. įvertinama reali situacija - padedama šeimai suprasti, kokia yra reali jų buitinė,
ekonominė padėtis. Bendradarbiaujama su mokyklos pedagogais, Vaiko teisių apsaugos
tarnybos darbuotojais, kitomis įstaigomis.

Socialinė darbuotoja dirba ir su kitomis

šeimomis, kad jos nebūtų įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą.
2014 m. mokslo metams, 20 vaikų

iš socialinės rizikos šeimų, gyvenančių Šiaulių

kaimiškojoje seniūnijoje, socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis už paramą, skirtą
mokiniams, supirko pratybų sąsiuvinius iš „Žiburio“ knygyno, kanceliarinių, mokyklinių prekių iš
Šiaulių mieste esančio prekybos centro „Norfa“.
Per 2014 metus buvo pasirūpinta rizikos šeimomis, suteikiant joms labdarą rūbais, kuriuos
sunešė į seniūniją gyventojai, taip pat 9 šeimoms buvo parūpinta malkų. Malkos buvo pagamintos
iš medžių, kurie buvo nupjauti seniūnijos teritorijoje.
Metų pabaigoje buvo dalyvauta projekte „ Vaikų svajonės“ ir 19 vaikų buvo išdalintos
kalėdinės dovanėlės. Bendradarbiauta su „Lietuvos dujos“ rėmėjais, nuvežta socialinės rizikos

šeimoms dovanėlių, saldumynų, rūbų, vienai šeimai remėjai padovanojo šaldytuvą.
Nuotr.

Vaikų svajonės
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Per 2014 m. seniūnijoje tris kartus atvežta ir išdalinti maisto produktai iš ES
intervencinių atsargų labiausiai skurstantiems asmenims. Produktus gavo 528 asmenys. Labdaros ir
paramos fondas „Maisto bankas“ bei Antano Guogos paramos fondas inicijavo mažąjį dalinimą
visose Lietuvos savivaldybėse, iš Ginkūnų Samarijos parsivežta maisto produktų, papildomam
prieškalėdiniam labiausiai skurstančioms 10 šeimų, buvo išdalinti maisto produktai.

3. SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-12 sprendimą Nr. T- 282 ,,Dėl Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programos 2014-2016 metams patvirtinimo“
jos vykdymui 2014 metais skirta asignavimų iš viso 190938 lt, iš jų:
1.

Gatvėms apšviesti – 110000 Lt

2.

Atliekoms tvarkyti – 11000 Lt

3.

Bendrąjai aplinkai formuoti – 69938 Lt

4.

Kelių ir gatvių priežiūrai – 29000 Lt
3.1. BENDROS APLINKOS POLITIKOS
FORMAVIMO LĖŠOS

Aplinkai tvarkyti 2014 m. skirta 69938 Lt, kelių ir gatvių priežiūrai 29000 Lt, lėšos
panaudotos šiems darbams atlikti:
1.

Kelių ir gatvių priežiūrai ( kelkraščių nuėmimas, atskirų vietų žvyravimas Aukštelkės k.,

Spindulio g.; keliai Lingailiai – Einoraičiai; Einoraičiai – Meškiškės – Normančiai; Mantvydava –
Tvibiai; Minaičiai – Vileikiai) už 29000 Lt.
2.

Nupirkta nauja žoliapjovė už 8740 Lt

3.

Pakapės kapinių priežiūrai panaudota 10500 Lt.

4.

Suremontuotos ir atstatytos skelbimų lentos už 3200 Lt

5.

Pastatyta kelio ženklų už 1530 Lt

6.

Įrengtas pėščiųjų takas Pakapės kaimo kapinėse už 18000Lt.

7.

Nuolat tvarkomi parkai ir skverai (32,61 ha), 3 veikiančios ir 18 neveikiančių kapinių,

esantys vandens telkiniai, paplūdimiai, gatvės, pakelės, šaligatviai ir visa seniūnijos teritorija.
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3.1.1 Atliekų tvarkymo lėšos
Atliekoms tvarkyti 2014 m. skirta 11000 Lt, lėšos panaudotos šiems darbams atlikti:
1. Šiukšlėms išvežti nuo veikiančių kapinių, nelegaliems sąvartynams sutvarkyti ir žaliosioms
zonoms, šaligatviams, pėščiųjų takams valyti.

3.1.2 Gatvių apšvietimo ir jų remonto lėšos
Seniūnijos gyvenviečių gatvėms apšviesti yra įrengta 660 šviestuvų. Gatvėms apšviesti ir
jas remontuoti 2014 m. buvo skirta 110000 Lt, lėšos panaudotos:
1. Šviestuvų eksploatacijos darbams, elektros energijos sunaudojimą gatvių apšvietimui,
apšvietimo įrangos ir šviestuvų remontui, elektros energijos galios dedamoji .

3.2. KELIŲ FONDO LĖŠOS
Seniūnijos teritorijoje yra 222 km. prižiūrimų kelių ir gatvių, iš jų;
1. žvyro dangos kelių - 138 km., asfalto dangos kelių- nėra
2. gatvių – 84 km., žvyro dangos gatvių - 71 km., asfalto dangos gatvių- 13 km.
Kelių fondui 2014 m .buvo skirta 194000 Lt, iš jų panaudota:
1. asfalto duobėms remontuoti 85000 Lt;
2. kelių ir gatvių dangoms žvyruoti, skalduoti, greideriuoti 109000 Lt;
3. įrengta kelio ženklų už 1950 Lt.
3. 3. VIEŠIEJI DARBAI
Viešųjų darbų programai 2014 m. įgyvendinti išleista 12260 Lt,
Įdarbinta viso: 9 gyventojai
1 gyventojas - 4 mėnesiams
2 gyventojai - 3 mėnesiams
6 gyventojai - 2 mėnesiams
Jie tvarkė seniūnijos aplinką, atliko gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo,
apželdinimo ir želdinių priežiūros, aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbinius
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darbus.

4. ŽEMĖS ŪKIS
1. 2014 m.iš ūkininkų priimta 271 paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška.
Elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius 2535, bendras deklaruotas plotas 7666,68 ha.
Priimta 19 prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo.
2. Priimti 282 prašymai atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis, Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Išregistruotos 5 žemės ūkio ir kaimo valdos. Priimti 4
prašymai dėl žemės ūkio ir kaimo valdos perdavimo. Įregistruotos 5 naujos valdos žemės
ūkio ir kaimo valdų registre.
3. Nuo 2014 m. balandžio 1 dienos iki gegužės 14 dienos, priimtos 53 tiesioginių pardavimų
2013-2014 kvotos metų, pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų.
4.

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos teritorijoje buvo

patikrinti nedirbami ir apleisti visų

paskirčių žemės plotai, rasta 299 sklypai.
5. Kiekvienais metais laikotarpiu nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 15 d., kas savaitę, vėliau kas
ketvirtį, gruodžio 15 d., kovo 15 d., birželio 15 d., ūkininkai, kurie deklaruoja daugiau
kaip 50 ha grūdinių ir aliejinių augalų,teikia seniūnijoms ataskaitas apie nuimto derliaus,
parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius, kurios VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrui pateikia suvestines seniūnijos ataskaitas. Šiaulių
kaimiškojoje seniūnijoje auginančių 50 ha ir daugiau grūdinių bei aliejinių augalų 2014
m. yra 23 ūkininkai.
6. Žemės ūkio specialistė konsultavo seniūnijos gyventojus žemės ūkio gamybos klausimais,
seniūno pavedimu, savo kompetencijos ribose, vykdė kitas užduotis susijusias su
seniūnijos darbu. Kartu su seniūnijos kaimo bendruomenėmis 2014 m. rugsėjo 27 d.
padėjo organizuoti ir dalyvavo jomarke „ Rudens gėrybių mugė“ ir floristikos kilimų
konkurse . Norint pagerbti seniūnijos ūkininkus 2014 m. lapkričio 21 d.dalyvavo Šiaulių
rajono tradicinėje žemdirbių šventėje „ Dėkojame žemei“, kuri vyko Šiaulių rajono
kultūros centro salėje.
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Nuotr. Žemdirbių šventės akimirka

Šių metų gruodžio 3 d. dalyvavome žemės ūkio organizuotame renginyje tema - Parama
jauniesiems ūkininkams 2014 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos
priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas

Jonas Obrikas
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