Šiluvos seniūnija
Šiluvos seniūnijos plotas – 212 km2, seniūnijos centras – Šiluvos miestelis – 19 km į šiaurę
nuo Raseinių, 8 km į pietus nuo Tytuvėnų. XV a. Šiluva pradedama minėti istoriniuose šaltiniuose.
Ši vietovė visame krikščionių pasaulyje gerai žinoma šv. Mergelės Marijos apsireiškimu,
stebuklinguoju Dievo Motinos paveikslu ir ypač garsiais šilinės atlaidais. 1993 m. Šiluvoje lankėsi
Šventasis Tėvas Jonas Paulius II. 2002 m. rugpjūčio 10 d. Šiluvoje pašventintas miestelio herbas ir
vėliava, kuriame visai pagrįstai buvo įprasmintas Šv. Mergelės Marijos apsireiškimas (dailininkas
Arvydas Každailis).
Seniūnijos teritorijoje 2015 metais veikė - 2 pašto skyriai, Šiluvos gimnazija., Žaiginio
Pranciškaus Šivickio mokykla- daugiafunkcis centras, 3 bibliotekos, 3 bažnyčios, koplyčia, kultūros
namai ir viena laisvalaikio salė, penkios bendruomenės, ambulatorija, 2 med. punktai, vaistinė, 8
parduotuvės, kavinė- restoranas, 2 kaimo turizmo sodybos, vonios baldų gamybos įmonė, medžio
apdirbimo įmonė, įregistruoti 297 ūkininkų ūkiai. Seniūnijai priklauso 3 miesteliai ir 77 kaimai.
Šiluvos seniūnijoje gyvena 2 336 gyventojas per metus sumažėjo 25.
2015 m. priimti 588 prašymai piniginei socialinei paramai gauti, iš jų 127 asmenys kreipėsi dėl
būsto šildymo kompensacijos skyrimo, skirta 85 šeimoms. Per metus visuomenei naudingoje
veikloje dalyvavo 129 asmenys su kuriais kas trys mėnesiai buvo pasirašomos sutarys- viso
pasirašyta 327 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių. Dėl intervencinių maisto produktų
pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto gavimo 2015 metais
kreipėsi 228 pareiškėjų šeimos, viso 544 gavėjai. Priimti 43 prašymai skirti vienkartinę pašalpą,
atlikti 7 socialinių paslaugų poreikio vertinimai, 2 socialinės globos poreikio vertinimai, 24
asmenims nustatyti specialieji poreikių lygiai, surašytos 4 išvados ir 4 atsiliepimai apie rūpinamąjį
(globojamąjį) asmenį bei išdalinta 30 nemokamų maisto talonų, priimta 10 prašymų judėjimo
techninės pagalbos priemonėms gauti.
2015 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos suteiktos 24 Šiluvos
seniūnijos socialinės rizikos šeimoms, kuriose augo 53 vaikas. Šiluvos seniūnijoje yra 8 padidintos
socialinės rizikos šeimos, jose auga 15 vaikų. Išmokų kontrolė vykdoma 19-ai šeimų. Šeimų ir
vaikų skaičius metų eigoje keitėsi.
Socialinės rizikos šeimos nuolat lankomos. Prireikus, šeimai suteikiama įvairi pagalba:
organizuojamas nemokamas maitinimas, sprendžiamos buities, teisinės, sveikatos, ūkinės
problemos, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kurie suteikia reikalingą pagalbą.
Socialinės rizikos šeimų mokyklinio amžiaus vaikai aprūpinami mokykliniais reikmenimis.
Tarpininkaujant seniūnui, gauta parama iš UAB ,,Rivaka“ šv. Kalėdų proga socialinės rizikos ir

daugiavaikių šeimų vaikams. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro iniciatyvos ir seniūnijos dėka,
vykdant projektą ,,Vaikų svajonės“, 29 vaikams buvo išdalintos dovanos. Metų eigoje ne vienai
šeimai buvo padovanoti buities prietaisai ar baldai.
2015 metais 2 kartus buvo atliekami planiniai „Oro pavojus“ signalizacijos patikrinimai.
Seniūnas dalyvavo organizuojamuose civilinės saugos mokymuose. Gyventojams teikiama
informacija civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais.
2015 metais

kultūrinių renginių programai

įgyvendinti panaudota 1,968 tūkst. Eur.

Seniūnijoje buvo organizuoti kultūriniai renginiai: Vasario 16 ir Kovo 11 dienos minėjimai; Pirmos
pradalgės šventė – Žaiginyje; Joninės – Šiluvoje; Petrinės – Lyduvėnuose; Oninės – Katauskiuose.
Dalyvauta rajoninėje rudens šventėje, taip pat Katauskiuose organizuota seniūnijos rudens šventė;
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė ir kt. Iš viso už skirtas lėšas seniūnijoje suorganizuota 10
kultūrinių renginių. Organizuotas konkursas - apžiūra „Gražinkime savo aplinką“. Pagrindiniai
pagalbininkai organizuojant šventes- specialistai kultūrai, bendruomenės, meno kolektyvai. Tęsiant
gražią tradiciją, rajono vadovų ir seniūno pasveikinti 5 seniūnijos gyventojai, sulaukę 90 metų.
Ugdant gyventojų pilietiškumą ir savanorišką veiklą, organizuota visuomeninė talka
,,DAROM“ , kurioje aktyviai dalyvavo bendruomenės, Šiluvos gimnazijos ir Žaiginio Pranciškaus
Šivickio mokyklos- daugiafunkcio centro mokytojai, mokiniai, seniūnijos darbuotojai, Tytuvėnų
miškų urėdijos Šiluvos girininkijos darbuotojai ir patys aktyviausi Šiluvos seniūnijos gyventojai,
viso apie 230 žmonių.
2015 metais seniūnija Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto prašymu padėjo atlikti
tyrimą, kurio metu buvo vertinamos pagyvenusių Lietuvos kaimo gyventojų nuostatos dėl viešųjų
paslaugų poreikio ir galimybių patiems teikti paslaugas savo bendruomenės nariams.
2015 metais seniūnija padėjo organizuoti Savivaldybės tarybos ir mero rinkimus.
2015 m. gyventojai nemokamai gali naudotis internetu Raseinių rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos filialuose Šiluvoje, M. Jurgaičio a. 6; Katauskiuose, Koplyčios g. 2 ir
Žaiginio mstl., Mokyklos g. 1. Apie Šiluvos seniūniją informaciją galima rasti Raseinių rajono
savivaldybės interneto tinklapyje www.raseiniai.lt. Seniūnas atstovauja Raseinių rajono
savivaldybės seniūnus Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje. Visą gautą informaciją seniūnas
perteikia Raseinių rajono savivaldybės administracijai ir seniūnams. Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacijos tinklalapyje veikia Šiluvos seniūnijos paskyra www.seniunai.lt.
2015 m. seniūnijos sporto mylėtojai ir entuziastai dalyvavo seniūnijų vasaros sporto šventėje
Raseinių mieste, kur užėmė III-ą vietą. Suburta krepšinio komanda „Šilas“ 2015 metais dalyvavo
trijuose turnyruose: Raseinių rajono savivaldybės taurės, Raseinių rajono krepšinio pirmenybėsužimta V vieta, Viduklės krepšinio lygoje- užimta III vieta. Vasario 16-osios proga ir rugpjūčio

mėnesį buvo organizuotas tradicinis šeimų krepšinio turnyras 3x3. Šiluvos seniūnijos tinklininkų
komanda 2015 metais dalyvavo seniūnijų zoninėse tinklinio varžybose Kelmėje ir užėmė V vietą.
Šiluvos gimnazijos sporto salėje gyventojams sudaryta galimybė sportuoti du karus per savaitę.
2015 metais darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui panaudota 5572,96 eurų.
Seniūnijoje dirbo 11 žmonių pagal įvairias užimtumo programas. Kartu su pakviestais dirbti
visuomenei naudingus darbus buvo atliekami šie darbai: prižiūrimi gėlynai, valomos gatvės,
tvarkomos viešos erdvės, šienaujami plotai, renkamos šiukšlės iš poilsio aikštelių, remontuojami
smulkūs statiniai, kertami pakelės krūmai ir kt.
Atlikti visuomenei naudingų darbų už gautas pašalpas buvo pakviesti dirbti 129 asmenys, iš
jų 43 pateikė nedarbingumą pateisinančius dokumentus, 12 asmenų nutrauktas pašalpų mokėjimas
dėl vengimo atlikti šitą prievolę arba dėl kitų priežasčių. Per ataskaitinį laikotarpį buvo surengta 12
piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, kurių metu apsvarstyti 220 prašymų.
Išimties tvarka pašalpos skirtos 25 šeimoms. Trims šeimoms buvo rekomenduota piniginę socialinę
pašalpą neskirti arba nutraukti.
2015 metais išleista 88,356 tūkst. Eur savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų,
kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymui ir priežiūrai, gatvių ir kitų viešų vietų
apšvietimui

(tūkst.Eur):
Teritorijų, gatvių, šaligatvių, kelių ir
kitų viešų vietų valymui

9,3

Miestelių ir gyvenviečių apšvietimui

11,985

33,741
11,485

8,345

Gatvių, kelių, duobių taisymui, kelio
ženklų statymui, priežiūrai bei
kitiems kelių remonto darbams
Seniūnijos teritorijoje esančių kapinių
priežiūrai
Žalių plotų priežiūrai ir medžių
kirtimui bei genėjimui

Už papildomai skirtas lėšas 13,500 tūkst. Eur išasfaltuotos dvi krepšinio aikštelės, nupirkti
du komplektai krepšinio stovų, Žaiginio miestelyje įrengtas paplūdimys prie išvalyto tvenkinio,
nupirkta 15 gatvių apšvietimo šviestuvų, 20 girliandų eglutės papuošimui ir 7 gatvių apšvietimo
atramų papuošimai.
Šiluvos seniūnijos teritorijoje vietinių kelių su žvyro danga ilgis 92,2 km, su asfaltbetonio
danga- 7,4 km. Bendras gatvių ir kelių ilgis 99,6 km. Metų eigoje žvyro dangą turintys keliai buvo

greideriuojami, asfalto dangą turinčių gatvių duobės buvo taisomos asfaltbetoniu arba panaudoto
asfalto drožlėmis. Sulūžę kelio ženklai buvo atnaujinti.
Kartu su Dubysos regioninio parko direkcija prižiūrimi Dubysos paplūdimiai esantys
Kušeliškės kaime ir Lyduvėnų miestelyje. Bendradarbiaujant su Tytuvėnų regioninio parko
direkcija atstatyta antkapinė koplytėlė Akmenės kaime ir sutvarkyta teritorija, taip pat tvarkomos
Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje esančios poilsio aikštelės.
Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemoje tvarkomas seniūnijos gyventojų registras.
Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas, kuris derinamas su Kauno apskrities
archyvu Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS). 2015 metais pagal planą buvo
patvirtintos ir vedamos 64 bylos ir 28 dokumentų registrai. Seniūnijoje priimami prašymai ir kiti
dokumentai yra registruojami dokumentų valdymo sistemoje.
Kasmet sudaromi ir metų eigoje tikslinami ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų
sąrašai, kurie teikiami savivaldybės administracijai, Šiluvos bei Žaiginio ugdymo įstaigoms.
2015 metais 147 gyventojams suteikta gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga:
gyvenamąją vietą deklaravo 97; išvykimą ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravo 24 asmenys;
gauta 9 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; dviem panaikintas
gyvenamosios vietos deklaravimas savininko prašymu; priimta 15 sprendimų pagal prašymus keisti
deklaravimo duomenis.
Šiluvos seniūnija dirba pagal 2015 m. metinį veiklos planą, patvirtintą Raseinių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų kovo 26 d. įsakymu Nr. A1 -202. Programoms
finansuoti buvo skirta 81,908 tūkst. Eur, papildomai paskirta 14,018 tūkst. Eur . Visos lėšos
panaudotos. Seniūnija kiekvieną mėnesį vykdė lėšų panaudojimo kontrolę.
Šiluvos seniūnija suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Šiluvos Pušyno, Šiluvos Centro, Žaiginio,
Katauskių ir Lyduvėnų. 2015 metais buvo organizuojami seniūnaičių rinkimai. Seniūnaičiais
išrinkti Alvidas Adomavičius, Gintaras Kniečiūnas, Arvydas Rašimas, Vilija Meištininkienė ir
Stasys Kaušius kurie atstovauja seniūnaitijas seniūnaičių sueigose. 2015 metų seniūnijos metinis
veiklos planas buvo pristatytas seniūnaičių sueigoje. Taip pat buvo svarstomi seniūnijos
aptarnaujamos teritorijos bendruomenėms rūpimi klausimai ir priimami sprendimai. Seniūnaičiai
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
2015 metais buvo sudarytos sutartys: su UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“

dėl

komunalinių paslaugų teikimo; trišalė sutartis viešųjų darbų atlikimui su Raseinių darbo birža ir
UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“; trišalės sutartys dėl saugios kaimynystės įkūrimo tarp

seniūnijos, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato
ir Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ bei Katauskių kaimo bendruomenių.
2015 metais išduotos 223 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir 11-ai asmenų
išduotos pažymos apie jų įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Būsto
savininkams išduotos 3 pažymos apie jiems priklausančiame būste deklaravusius asmenis. Taip pat
išduotos pažymos apie šeimos sudėtį, faktinę gyvenamąją vietą, žemės nuomos ir kt.- viso 465.
Per 2015 metus įregistruotos 24 mirtys, tai yra 1 mažiau negu 2014 metais. Šiluvos
seniūnijoje yra 4 veikiančios kapinės tai: Šiluvos, Žaiginio, Žalpių ir Lyduvėnų. Kapines prižiūri 2
kapinių sargai. Kapinėse susikaupusias šiukšles, vandens tiekimą, medžių priežiūros, apšvietimo ir
kitus darbus atlieka UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“. Leidimus laidojimui išduoda
seniūnija. 2015 m. išduoti 101 leidimas laidoti, tai 28 laidojimo leidimais daugiau nei 2014 metais.
2015 metais įregistruota 116 įvairių notarinių veiksmų, 198 mažiau nei 2014 metais.
Administracinių teisės pažeidimų protokolų per 2015 metus nesurašyta, tačiau reaguojant į
nusiskundimus žodžiu buvo įspėti 9 gyventojai dėl gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimo ir 11 dėl
netinkamos žemės ūkio valdos priežiūros.
Per 2015 metus priimti 39 įvairūs gyventojų prašymai, iš kurių dėl rinkliavos lengvatos – 32,
5 dėl medžių kirtimo, 2 kitokio pobūdžio prašymai. Visi prašymai išnagrinėti ir į juos atsakyta
laiku.
Prekyba viešose vietose vykdoma pagal priimtą Raseinių sav. Tarybos sprendimą. Prekyba
vykdoma tam skirtose vietose: Turgaus aikštėje, atlaidų metu Šiluvos miestelyje, o renginių metu
numatytose vietose.
2015 metais išduoti 278 leidimai prekybai, tai 41 leidimu daugiau negu 2014 metais.
Daugiausia leidimų prekybai išduota Šilinių atlaidų metu. Už leidimus į Raseinių rajono
savivaldybės biudžetą surinkta 10,675 tūkst. Eur.
2015 metais savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai buvo pateiktas siūlymas
dėl eismo apribojimo Šilinių metu. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui buvo
teiktas prašymas dėl gatvių ir gyvenviečių apšvietimo, dėl Šiluvos miestelio Tulpių gatvės
pratęsimo ir kt.
2015 metais vyko trys seniūnaičių sueigos, taip pat gyventojų susitikimai su tarybos nariais,
seimo nariais ir kitais specialistais. 2015 metais dalyvauta visuose savivaldybės tarybos
posėdžiuose, savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose.
2015 metais buvo teikiamas sprendimo projektas dėl Vietos bendruomenės tarybos nutarimo
skirti lėšas įgyvendinant numatytąją programą. Buvo pateikti 3 prašymai dėl papildomų lėšų
skyrimo. Besikreipiantys

gyventojai konsultuojami gyventojų deklaravimo, notarinių veiksmų

atlikimo, medžių pjovimo ir genėjimo, laidojimo leidimo išdavimo, vietinės rinkliavos lengvatos
taikymo, socialinių pašalpų gavimo, būsto šildymo bei šalto vandens kompensacijos, įvairiais kitais
socialiniais klausimais, prekybos viešose vietose, reklamos, gyvūnų laikymo, būsto priežiūros,
socialinio būsto gavimo, žemės ūkio ir kt. klausimais. Taip pat gyventojai informuojami apie
savivaldybių institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą, laikantis „vieno
langelio“ principo. Kiekvienais metais yra teikiama metinio veiklos plano ir seniūnijos veiklos
ataskaita savivaldybės administracijos direktoriui, kuri taip pat pristatoma ir seniūnaičių sueigoje.
Seniūnija vykdė ir kontroliavo leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos
nustatytose viešosiose vietose išdavimą. Taip pat prižiūrėjo kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo
naudojimo teritorijose.
Priimti sprendimai dėl kultūros paveldo objektų priežiūros, žaliųjų plotų šienavimo, medžių
pjovimo, kelių greideriavimo bei duobių taisymo, komunalinių ir kt. lėšų panaudojimo.
Bendradarbiauja su Tytuvėnų regioninio parko direkcija dėl lankytinų objektų pakelėse ir atokvėpio
vietų įrengimo ir ženklinimo ( Lapišės malūnas, Šnabo pušies liekanos, Varpo pelkė ir kt.).

