ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
RAUDĖNŲ SENIŪNIJA

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Raudėnų seniūnijos ataskaita už 2015 metus

V1(24)-1(1.3)

Raudėnų seniūnijos teritorija apima 208 km2 žemės. 2016 m. sausio 1 d. čia gyveno 1316 gyventojai.
Garbingo amžiaus gyventojų (nuo 90 metų amžiaus) 2016 m. sausio 1 d. seniūnijoje buvo 16. Seniūnijoje yra 57
kaimai. Visa seniūnijos teritorija nuo 2009 metų suskirstyta į 5 seniūnaitijas. 2015 metais vyko seniūnaičio rinkimai
ir išrinkti 5 seniūnaičiai: Raudėnų seniūnaitijos – Jovita Lubienė, Dirvonėnų seniūnaitijos – Petras Brikas,
Pažižmėlių seniūnaitijos – Janina Samienė, Girkautų seniūnaitijos – Romualdas Smilgevičius, Pamockės
seniūnaitijos – Vytas Činčiukas.
Seniūnijos teritorijoje veikia 3 kaimo bendruomenės: VO „Raudėnų bendruomenė“, asociacijos –
„Dirvonėnų kaimo bendruomenė“ bei „Dirvonėnų Pasaga“, pašto skyrius, kultūros centro filialas, Dirvonėnų
mokykla, Raudėnų mokykla – daugiafunkcis centras, Raudėnų ir Dirvonėnų medicinos punktai. Raudėnų
seniūnijoje veikia 3 parduotuvės.
Raudėnų seniūnijos gyventojus aptarnauja seniūnijos kolektyvas: seniūnas – Antanas Venckus,
pavaduotojas – Vidmantas Lubys, žemės ūkio specialistė – Jolanta Glodenienė, socialinė darbuotoja Rasa Gricienė,
socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis – Irena Šumbarauskaitė, darbininkai: Pranas Litvinas, Jonas Abromavičius,
valytoja – Virginija Šukienė.

2015 metų Raudėnų seniūnijos veiklos prioritetas
Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą modernią infrostruktūrą – atnaujinti viešąsias erdves,
užtikrinti jų priežiūrą, plėtoti bendruomeniškumą, bendradarbiaujant su visomis seniūnijoje esančiomis įstaigomis
bei organizacijomis.

Trumpa veiklos apžvalga, administravimas, gyventojų aptarnavimas
Per 2015 metus gimė 13 vaikų, mirė 18 gyventojų. 2014 metais: gimė – 12 vaikų, mirė – 19 gyventojų.
Per 2015 metus priimti ir užregistruoti DVS (dokumentų valdymo sistemoje) ,,@vilys ” 136 įvairios paskirties
raštai, prašymai ir pažymos: 65 prašymai dėl pažymų išdavimo, tiek pat išduota pažymų, išsiųsta ir suregistruota 50
siunčiamų raštų, parašyti 80 tarnybinių pranešimų, išnagrinėti 6 asmenų prašymai. Atlikti 45 notariniai veiksmai
(kopijų, įgaliojimų, parašų tvirtinimas).
Raudėnų seniūnijoje išduoti 9 leidimai prekybai, priimti prašymai ir išduoti 26 leidimai laidojimui Raudėnų
seniūnijos kapinėse, 4 leidimai atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos teritorijoje.
Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo klausimų į seniūniją kreipėsi 71 gyventojas.
Išduotos 56 pažymos apie deklaruotą gyv. vietą, 51 gyventojas pildė atvykimo deklaracijas, 15 gyventojų deklaravo
išvykimą, 4 prašymai pateikti dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo, naikinimo. Į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą įtrauktas 1 gyventojas.
2015 metais buvo vykdomas darbas su elektronine archyvo informacine sistema EAIS (dokumentų
valdymas elektroninėje erdvėje), sudarytas ir patvirtintas registrų sąrašas, 2016 metų dokumentacijos planas.
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Socialinis darbas
2015 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje buvo 11 šeimų, įrašytų į soc. rizikos šeimų sąrašus. Per 2015 metus 1
šeima išbraukta iš soc. rizikos šeimų sąrašų (neliko šeimoje nepilnamečių vaikų) . Viso 2015 m. sausio 1 d. soc.

rizikos šeimose augo 19 vaikų. Per 2015 metus socialinės rizikos šeimos aplankytos 287 kartus. 82 kartus šeimos
apsilankė seniūnijoje. 44 kartus apsilankius nerasta namuose.
2015m. soc. rizikos šeimų vaikai dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. 10 vaikų buvo išpildytos svajonės.
Sprendžiant problemas buvo aktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis įstaigomis, institucijomis,
organizacijomis: policija, probacijos tarnyba, su mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, kaimo
bendruomenėmis ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Socialinė parama ir socialinės paslaugos nurodomos 1 lentelėje.
1 lentelė
Eil.Nr.

Vykdomi darbai

2014m.

2015m.

Terminai

1.

Aptarnautų klientų skaičius (priimta prašymų, reikiamų
dokumentų, suteikta informacija) iš jų:

1584

838

1.1

Socialinės pašalpos

469

396

nuolat

1.2

Šalpos išmokos

27

38

nuolat

1.3

Kieto kuro kompensacijos

134

96

nuolat

1.4

II laipsnio Valstybinės Pensijos daugiavaikėms mamoms

2

2

nuolat

1.5

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

14

11

nuolat

1.6

Techninės pagalbos priemonėms

5

5

nuolat

1.7

Išmokos vaikui, vienkartinės išmokos gimus vaikui, trūkstami
dokumentai, laidojimo pašalpos

54

52

nuolat

1.8

Vienkartinė pašalpa susidarius sunkiai materialinei pašalpai

7

6

nuolat

1.9

Parama mokiniams

94

64

nuolat

2.

Siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą

80

48

nuolat

3.

Komisijos posėdžiai socialinės paramos klausimams spręsti

10

7

pagal poreikį

4.

Parama maisto produktais

409

410

nuolat

5.

Socialinės rizikos šeimos

12

11

nuolat

Seniūnijos veiklos programos ir kelių fondo lėšų panaudojimas
2015 metams seniūnijos veiklos programai buvo skirta ir panaudota 18959 €, seniūnijos kelių ir gatvių
priežiūrai skirta ir panaudota 25287 € (2 lentelė.).
2 lentelė
Darbai, veiklos

Rezultatai, rodikliai

Viso
Gatvių apšvietimas:
Elektra
Eksploatacija
Galios dedamoji
Akcizas
Kita

Seniūnijos veiklos programai

Atliekų tvarkymas:
Už paslaugas
Už atliekų priėmimą
Bendrosios aplinkos politikos
formavimo viešasis ūkis:

Išvežtos 51,72 tonos atliekų
UAB “Kuršėnų komunalinis ūkis”
ŠRATC - ui

Turtui įsigyti

Nupirktas vejos traktoriukas

1700

Kapinių priežiūra

Smėlio atvežimas, žolės nupjovimas

296

29205 kWh
153 šviestuvai
1008 kW (metams)
29205 kWh
Lempos, remonto darbai

Išlaidos, Eur
2015m.
2014 m.
18959
17955
7835
7820
3797
2696
671
20
651
3 056
1 831
1 225
8 068

3129

7006

Žaliųjų vejų, parkų šienavimas
mechanizuotai
Dirvonėnų k. Miško g. šaligatvio
remontas
Kelio metalinio atitvaro įrengimas

Raudėnų, Dirvonėnų kaimai, Paežerių, Liepų alėjos
parkai
Pakeista 100 kv.m šaligatvio dangos trinkelėmis,
įrengti gatvės bordiūrai
Girkautų k. 12 metrų

498

Technikos remontas, kuras,
tepalai, draudimas
Gyvenviečių gėlynų , alpinariumų
apsodinimas ir priežiūra
Kitų prekių ir paslaugų pirkimas
ir apmokėjimas

Traktorius T-16, vejos traktoriai, krūmapjovės ir kt.

1293

Raudėnų ir Dirvonėnų kaimai

680
1094

Seniūnaičių veikla
Viso

Tradicinių seniūnijos švenčių pasiruošimas,
Naujametinės eglutės papuošimas ir kiti einamieji
darbai
I – IV ketvirčiai 5 seniūnaičiai
Seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra

300
25287

23894

Kelių tvarkymas (savivaldybės
biudžeto lėšos)

Kelio Girkautai - Dubiniai griovio profilio atstatymo
darbai, atskirų vietų žvyravimas ir skaldavimas

6 100

4924

19187

18970

Vietinių kelių ir gatvių priežiūros
darbai (kelių fondo lėšos)
Asfalto paprastasis remontas

Raudėnų k. Jaunimo g. pėsčiųjų tako asfalto dangos
remontas – išlyginamasis sluoksnis (500 kv.m)
Raudėnų ir Dirvonėnų kaimai (85 kv.m)

Asfalto dangos remontas (išdaužų
užtaisymas)
Kelių grederiavimas
Seniūnijos keliai (3-4 kartai)
Kelio ruožų skaldavimas ir
Seniūnijos keliai (19 kub.m. skaldos ir 90 kub.m.
žvyravimas
žvyro )
Gatvių ir kelių barstymas smėlio - Seniūnijos keliai ir gatvės
druskos mišiniu
Kelio ženklų įrengimas
Nesergima geležinkelio pervaža ( Girkautai)
Iš viso panaudota seniūnijos veiklai ir keliams:

1500
1007

8690
2319
4891
2715
348
224
44246

41849

2015 metų lėšos iš kitų programų: 1. Iš aplinkos apsaugos programos avarinių medžių nupjovimui ir genėjimui
skirta – 252 eurų
2. Iš komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos parengtas Juozapavos kapinių praplėtimo
techninis projektas -9821 eurų
Viešieji darbai ir ūkinės prekės:
12133
10225
Darbo užmokestis (savivaldybės
dalis)
Darbo užmokestis (darbo biržos
dalis)
Ūkinės prekės

Įdarbinta 12 žmonių viešiesiems darbams atlikti

4721

Įdarbinta 12 žmonių viešiesiems darbams atlikti

7082

Pirktos pirštinės, darbo įrankiai

330

255

1510

1 738

VBT lėšos
Seniūnijos švenčių organizavimui

Senųjų Amatų šventei Dirvonėnuose

700

Seniūnijos švenčių organizavimui

Šv.Baltramiejaus atlaidų šventė Raudėnuose

500

Šventiniai renginiai

Kalėdinės dovanėlės ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinių klasių vaikams,
suvenyrai naujametiniams renginiams

310

9 134

Žemės ūkis
Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas seniūnijoje, specialistė konsultuoja žemdirbius įvairiais paramos
gavimo klausimais, informuoja apie vykstančius seminarus savivaldybėje, platina ūkininkams naujienas gautas iš:
VMI (valstybinės mokesčių inspekcijos), NMA (nacionalinės mokėjimo agentūros), VĮ ŽŪIKVC (žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro), ŽŪM (žemės ūkio ministerijos), LŽŪKT (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos), NZT (nacionalinės žemės tarnybos), VMVT (valstybinės maisto veterinarinės tarnybos), Šiaulių rajono
savivaldybės žemės ūkio skyriaus. Žemės ūkio funkcijų vykdymas ir veikla nurodoma 3 lentelėje.

3 lentelė
Vykdomi darbai

Rodikliai
2015 m.

Rodikliai
2014 m.

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas tiesioginėms
išmokoms gauti:
1. Priimtų paraiškų skaičius vnt.
2. Priimta prašymų dėl paraiškų duomenų keitimo
3. Seniūnijoje deklaruotas plotas ha
4. Įbraižytų laukų skaičius
5. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo

225 vnt.
19 vnt.
4676,39 ha
2096 vnt.
2 vnt.

217 vnt.
23 vnt.
4536,53 ha
2050 vnt.
2vnt.

Žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas, atnaujinimas,
išregistravimas, perdavimas LR Žemės ūkio ir kaimo verslo
registre:
1. Valdų įregistruota
2. Valdų išregistruota
3. Valdų atnaujinta deklaravimo metu
4. Valdų atnaujinta metų bėgyje
5. Valdų perdavimas
6. Parengta siunčiamų raštų dėl dokumentų perdavimo

16 vnt.
2 vnt.
78 vnt.
109vnt.
2vnt.
4 vnt.

7 vnt.
5 vnt.
84 vnt.
92 vnt.
5 vnt.
4 vnt.

Pieno pardavimo ir realizavimo metinės deklaracijos
tiesioginėms išmokoms už kvotinį pieną gauti:
1. Priimta deklaracijų K – 10

4 vnt.

5 vnt.

Pateikta informacija ūkininkams, užsiimantiems žemės ūkio
veikla:
1. Apie ekonominio dydžio vienetą ( EDV )

16 vnt.

18 vnt.

91 sklypas
1 aktas

46 sklypai
1 aktas

Nuimto derliaus, parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų
ataskaitos iš ūkininkų, kurie deklaruoja daugiau kaip 50 ha
grūdinių ir aliejinių augalų:
1. Grūdų kiekių ataskaitos ( iš 12 ūkininkų)
2. Suvestinės – ataskaitos GS-5)

68 vnt.
4 vnt.

60 vnt.
6 vnt.

Kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje
sistemoje dėl afrikinio kiaulių maro:
1.Užregistruotos ir išduotos deklaracijos ir pranešimai apie ūkinių
gyvūnų bandas
2. Parengta ataskaitų dėl afrikinio kiaulių maro

166 vnt.
3 vnt.

86 vnt.
Nereikėjo

Apleistų žemių tikrinimas seniūnijos teritorijoje:
1. Nustatyta apleisti sklypai
2. Parengtas apžiūros aktas

Terminai
2015 m.

2015-04-13 iki
2015-07-10

Visus metus

2015-04-01 iki
2015-05-14
Visus metus

2015- 06-01 Iki
2015-08-01

Visus metus

Visus metus

Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla
Raudėnų seniūnijos Paežerių dvare buvo organizuota vaikų ir jaunimo amatų stovykla (vadovės J.Lubienė,
B.Poškienė). Stvyklautojai mokėsi tradicinių amatų, ilsėjosi, sportavo, o savo išmoktomis dainomis ir šokiais
pasirodė projekto baigiamajame renginyje - 15-oje Dirvonėnų krašto amatų šventėje (2 pav.). Šventę vainikavo
dainininko Edmundo Kučinsko koncertas.
Raudėnuose vasaros uždarymas įvyko tradiciniu Šv. Baltramiejaus atlaidų renginiu. Renginyje vyko rajoninės
kapelų varžytuvės, sportinės varžybos, vietinių saviveiklos kolektyvų pasirodymai, liaudiškos muzikos kapelos
„Jaunimėlis“ jubiliejinis pasirodymas (vadovas A.Aušbikavičius). Renginys baigėsi jaunimo linksmavakariu.
Prie gyvenamosios aplinkos gražinimo Dirvonėnų kaime
prisidėjo asociacija ,,Dirvonėnų kaimo
bendruomenė“ (pirmininkas P.Brikas), aktyviai dalyvavo visuomeninėje, kultūrinėje veikloje asociacijos
,,Dirvonėnų pasaga“ moterys (pirmininkė B.Sutkienė). Vyko naudingas bendradarbiavimas organizuojant šventinius
renginius su VO ,,Raudėnų bendruomene“ (pirmininkė J.Lubienė).
Raudėnų mokykloje 2015 m. įkurtas kraštotyros muziejus (3 pav.), kuriame pristatoma apie 400 eksponatų.
Mokykloje puoselėjama etnokultūra, veikia jungtinis Šiaulių r. kultūros centro Raudėnų filialo ir Raudėnų mokyklos
– daugiafunkcio centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Gerviki“.
Gana aktyviai savo sportinę veiklą vykdė Raudėnų sporto klubas „Raudėnai“, deja, metų pabaigoje
netekome jo prezidento Valerijaus Traškino.

Nuolatinės pagalbininkės įvairiuose renginiuose ir sumanymuose yra Raudėnų ir Dirvonėnų
bibliotekininkės Danutė Slavinskienė ir Roma Kybartienė.
2 pav.

Seniūnas

3 pav.

Antanas Venckus

