ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
RAUDĖNŲSENIŪNIJOS

2014 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ
Raudėnų seniūnijos teritorija apima 20800 ha žemės. 2015 m. sausio 1 d. čia gyveno1336
gyventojai, iš jų Raudėnų gyvenvietėje – 407, Dirvonėnų gyvenvietėje – 364 žmonės. Kiti didesni
seniūnijos kaimai – Švendriai, Pažižmėliai, Girkautai, Pamockė, Kentraičiai –juose gyvena po 3070 žmonių. Iš viso seniūnijoje yra 57 kaimai. Visa seniūnijos teritorija nuo 2009 metų suskirstyta į
5 seniūnaitijas, kiekvienoje išrinktas seniūnaitis.
Per 2014 metus Raudėnų seniūnijoje gimė 12 vaikų, mirė 19 gyventojų.
Seniūnijos teritorijoje veikia 3 kaimo bendruomenės: VO „Raudėnų bendruomenė“,
asociacijos – „Dirvonėnų kaimo bendruomenė“ bei „Dirvonėnų Pasaga“.
GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
2014 metais seniūnijoje atlikti 194 notariniai veiksmai – daugiausiai tvirtinamos
dokumentų kopijos ir asmens parašo tikrumas.
Praėjusiais metais seniūnijoje parašyta ir išsiuntinėta:
- 51 pažymos dėl šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitų juridinių faktų
patvirtinimas,
- 56 tarnybiniai pranešimai įvairiems savivaldybės administracijos skyriams,
- 77 raštai ir pažymos kitoms ne savivaldybės administracijos institucijoms: teismams,
policijos skyriams, prokuratūroms ir pan.
- Išduota 18 leidimų laidoti kapinėse ir 17 leidimų prekiauti seniūnijos teritorijoje.
Vykdant seniūnijai priskirtą gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją aptarnauta ir
konsultuota beveik 340 asmenų: 131 atvykimo (išvykimo) deklaracijų, per 100 pažymų apie
deklaruotą gyvenamąją vietą, 75 pažymos patalpų savininkams ir kt.
ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJŲ VYKDYMAS
2014 m. priimta 217 paraiškų tiesioginėms išmokoms už ž.ū naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Iš
viso deklaruota 4536,53 ha. ž. ū. naudmenų. Vidutinis ūkis per 3 metus padidėjo beveik 26 % ir
siekia 20,9 ha. (1 pav.) Elektroniniu būdu įbraižyta 2050 laukų.

1 pav. Vidutinio ūkio dydžio kitimas 2011-2014 metais.
Priimti 23 prašymai apie paraiškų duomenų keitimą ar papildymą, surinkta ir pateikta 60
nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuse laikomų grūdų kiekių ataskaitų.
Atnaujintos 84 žemės ūkio ir kaimo valdos, įregistruotos 7 naujos valdos, 5 kaimo valdos
išregistruotos.
Vykdyta apleistų, nedirbamų ž. ū. naudmenų patikra. Rasti 46 apleisti ir nedirbami žemės
sklypai, priklausantys 17 žemės savininkų.
Dėl kiaulių maro atsiradimo per ž.ū. specialistei suteiktą ūkinių gyvūnų registro prieigą 86
gyventojai deklaravo laikomas kiaules.
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SOCIALINIS DARBAS
Socialinį darbą seniūnijoje atlieka dvi socialinės darbuotojos, iš jų viena dirba su soc.
rizikos šeimomis. 12 vienišų senelių ir neįgalių asmenų lanko dvi lankomosios priežiūros
darbuotojos, iš jų viena dirbanti 0,5 etato.
Socialinių pašalpų išmokėjimui 2014 m. gruodžio mėnesį panaudota 21556 Lt. Pašalpos
skirtos 63 šeimoms, kuriose iš viso yra 138 asmenys. Lyginant su 2013 m. gruodžio mėnesiu lėšų
suma sumažėjo beveik dvigubai, o gavėjų skaičius – 35% (2pav.).
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2pav.Socialinės pašalpos gavėjų ir išmokėtų lėšų kaita 2013-2014 m.

Išduota 80 siuntimų dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo.
Iš jų visuomenei
naudingą veiklą atliko 49 socialinės paramos gavėjai (kiti visuomenei naudingos veiklos neatliko
dėl pateisinamų priežasčių).
Kompensacijos kietam kurui paskaičiuotos 42 šeimoms.
Nemokamas mokinių maitinimas skirtas 92 mokiniams, besimokantiems Raudėnų (40),
Dirvonėnų (48) mokyklose, ir Kuršėnų L.Ivinskio gimnazijoje (4).
Vienkartinės pašalpos (sunkios ligos atveju, vaikiškų akinių įsigijimui) - 4 asmenys.
Vaiko išmokos pratęstos 44 vaikams.
Aplankytos 152 šeimos ir surašyti buities patikrinimo aktai.
Vienkartinės pašalpos gimus vaikui – 11 asmenų.
Didesnio ar mažesnio lygio spec. poreikių nustatymas naujai – 4 asmenims, pratęsta 10
asmenų.
- Pradėtos mokėti ar pratęstos šalpos pensijos – 4 asmenims.
Seniūnijoje 5 kartus atvežti ir išdalinti maisto produktai iš ES intervencinių atsargų
labiausiai nepasiturintiems asmenims. Produktus gavo 409 asmenys iš 190 šeimų.
2014 m. gruodžio mėn. seniūnijoje yra 12 šeimų, įrašytų į soc. rizikos šeimų sąrašus. Per
2014 metus viena šeima išbraukta iš soc. rizikos šeimų sąrašų (nes padėtis šeimoje pagerėjo) ir dvi
šeimos įrašytos naujai (1 šeima atvyko iš kito rajono). Viso 2014 m. gruodžio mėn. soc. rizikos
šeimose auga 20 vaikų, iš jų 5 dar nelanko mokyklos. Per 2014 metus socialinės rizikos šeimos
aplankytos 297 kartus ir surašyti apsilankymų šeimoje aktai.
2014 m. soc. rizikos šeimų vaikai dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. 12 vaikų buvo
išpildytos svajonės.
Vyksta bendradarbiavimas su mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir Vaiko teisių
apsaugos tarnyba.
-

SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMOS IR KELIŲ FONDO LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS
2014 metams seniūnijos veiklos programai buvo skirta ir panaudota 61996 Lt (3 pav.)
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3 pav. Seniūnijos programos lėšų panaudojimas 2014 m.
Per 2014 metus gatvių apšvietimui panaudoti 27000 Lt. Iš jų:
- Už elektros energijos sunaudojimą gatvių apšvietimui 12481 Lt.
- Elektros energijos galios dedamoji 2317 Lt.
- Šviestuvų eksploatacija 8668 Lt.
- Gatvių apšvietimo įrangos ir šviestuvų remontas 3534 Lt.
Atliekų tvarkymui išleista 10803 Lt. Per metus iš Raudėnų, Juozapavos ir Dubinių veikiančių
kapinių bei seniūnijos gyvenviečių viešų vietų išvežta apie 50 t įvairių atliekų ir šiukšlių.
Bendros aplinkos politikos formavimui 2014 metais buvo skirta 24193 Lt. Lėšos panaudotos šių
darbų atlikimui:
- Dirvonėnų k. Miško gatvės šaligatvio kapitaliniam remontui - 5000 Lt.
- Smėlio atvežimui prie seniūnijos kapinių - 1260 Lt.
- Gyvenviečių gėlynų ir alpinariumų apsodinimui ir priežiūrai - 1300 Lt.
- Raudėnų kapinių tvoros bokštų remontui - 670 Lt.
- Ilgalaikio turto (kultivatoriaus-purentuvo) pirkimui - 2426 Lt.
- Traktoriaus T-16, žoliapjovių, benzopjūklo ir kitos mažosios technikos remontui,
eksploatacijai bei degalų pirkimui - 10160 Lt.
- Darbo įrankių pirkimui - 525 Lt.
- Kitų prekių ir paslaugų pirkimui bei apmokėjimui (Naujametinės eglutės puošimas,
tradicinių seniūnijos švenčių pasiruošimui, smulkiems remonto darbams) - 2852 Lt.
Seniūnijos kelių ir gatvių priežiūrai buvo skirta 65500 Lt iš respublikinio kelių fondo bei
17000 Lt iš rajono biudžeto, visos šios lėšos panaudotos. Kelių grederiavimui išleista 11000 Lt,
atskirų kelio ruožų skaldavimui ir žvyravimui skirta 17500 Lt, žiemos priežiūros darbams išleista
4000 Lt. Lėšos, kurios buvo skirtos iš rajono biudžeto, panaudotos kelių ruožų Girkautų k. – Luinių
k. (2,5 km) ir Girkautų k. – Vodeikių k. (iki A11 kelio) (1 km atkarpa) profilių suformavimui ir
žvyravimo darbams. VĮ „ Šiaulių regiono keliai“ pradėjo Raudėnų k. Jaunimo gatvės asfalto
dangos remontą (paklojo išlyginamą sluoksnį, atliko tos atkarpos šiurkštinimo darbus), tam
panaudota 25000 Lt. Už 8000 Lt atlikta Raudėnų seniūnijos gatvių asfalto dangos remonto darbų
(išdaužų užtaisymas).
Vykdant seniūnijos veiklos programą pagrindinius darbus atliko seniūnijos darbininkai su
žmonėmis, įdarbintais pagal viešųjų darbų programą. Viešųjų darbų programai 2014 metais
seniūnijai buvo skirta 35305 Lt, iš jų 14695 Lt rajono biudžeto ir 20610 Lt darbo biržos lėšos.Viso
buvo įdarbinta 11 žmonių iš jų: 2 mėnesiams buvo įdarbinta 10 žmonių ir dar vienas jaunuolis iki
29 m. amžiaus dirbo 4 mėnesius, pagal atskirą programą (jaunimo bedarbystė).
Prie aplinkos tvarkymo darbų prisidėjo ir socialines pašalpas gaunantys asmenys – iš viso
per 2014 metus visuomenei naudingus darbus atliko 49 socialiai remtini žmonės. Jie atliko įvairius
seniūnijos aplinkos tvarkymo darbus, prižiūrėjo gėlynus ir alpinariumus, tvarkė veikiančias
Raudėnų, Juozapavos ir Dubinių kapines bei neveikiančias Pėžų karių kapines, kirto pakelių
krūmus ir šienavo pakeles.
Gerai darbus atliko Kuršėnų KŪ UAB, kurios darbuotojai prižiūrėjo gatvių apšvietimą, teikė
įvairias paslaugas vykdant aplinkos tvarkymo darbus, prižiūrint seniūnijos kelius.
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Prie gyvenamosios aplinkos gražinimo Dirvonėnų kaime prisideda asociacija ,,Dirvonėnų
kaimo bendruomenė“, pirmininkas Petras Brikas, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje
asociacijos ,,Dirvonėnų pasaga“ moterys (pirmininkė Birutė Sutkienė). Vyksta naudingas
bendradarbiavimas organizuojant talkas aplinkos tvarkymui su VO ,,Raudėnų bendruomene“
(pirmininkė Jovita Lubienė). Per Šiaulių rajono VVG strategiją Raudėnų bendruomenė įgyvendino
projektą, kurio metu prie kultūros namų Raudėnų kaime pastatyta ir įrengta vaikų žaidimo aikštelė
(vertė 41000 Lt).
Iš rajono savivaldybės lėšų šiais metais pradėtas rengti Juozapavos kapinių praplėtimo
techninis projektas.
Pagal vietos bendruomenių savivaldos programą seniūnijai buvo skirta 4800 Lt. Iš šių lėšų
Visuomeninės Bendruomenės Tarybos sprendimu buvo įsigyta vaizdo stebėjimo kamera, kuri
įrengta prie naujosios Raudėnų kultūros namų žaidimų ir poilsio aikštelės, nupirkta lauko palapinė,
stalai ir kėdės. Asociacijos ,,Dirvonėnų pasaga“ prašymu, dalis lėšų panaudota šventiniams
renginiams.
KULTŪRINĖ VEIKLA
Raudėnų seniūnijos Paežerių dvare kelintus metus iš eilės vyksta vaikų ir jaunimo amatų
stovykla. Šiemet stovykla finansuota Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro (vadovė B.
Poškienė) parengto projekto lėšomis pagal Šiaulių rajono vietos veiklos grupės programos
strategiją. Stvyklautojai visą savaitę mokėsi tradicinių amatų, ilsėjosi, sportavo, o savo išmoktomis
dainomis ir šokiais pasirodė projekto baigiamajame renginyje 14-oje Dirvonėnų krašto amatų
šventėje, šiemet vykusioje Paežerių dvare (4 pav.) Šventę šiemet vainikavo operos solisto Liudo
Mikalausko koncertas.

4 pav. Amatų šventėje pasirodo jaunieji stovyklautojai
Raudėnuose vasaros uždarymo šventinis renginys – šv. Baltamiejaus atlaidai – prasidėjo
sportinėmis varžybomis, paskui vietinių saviveiklos kolektyvų pasirodymais ir baigėsi „Dinamikos“
koncertu ir jaunimo linksmavakariu. Šiemet du Raudėnų kultūros namų meno kolektyvai – folkloro
ansamblis „Gerviki“ ir liaudiškos muzikos kapela „Jaunimėlis“ – vyko į Vilnių dalyvauti
respublikinėje dainų šventėje „Čia mano namai“.
Seniūnas

Antanas Venckus
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