Priedas
DĖL ŠILUVOS SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiluvos seniūnijos plotas – 212 km2, iš jų 60 % užima žemės ūkio naudmenos, 25 %
miškai, 15 % – vandenys ir kitos paskirties plotai.
2. Seniūnijos centras – Šiluva – miestelis – 19 km į šiaurę nuo Raseinių, 8 km į pietus nuo
Tytuvėnų. XV a. Šiluva pradedama minėti rašytiniuose šaltiniuose. 2002 m. rugpjūčio 10 d.
Šiluvoje pašventintas miesto herbas ir vėliava (Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
patvirtintas 2002 m. vasario 19 d.). Šiluvos vietovė visame krikščionių pasaulyje gerai žinoma Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimu (pasirodė piemenėliui Marija su kūdikėliu ant rankų),
stebuklinguoju Dievo Motinos paveikslu ir ypač garsiais Šilinės atlaidais. Jos neaplenkė 1993 m. į
Lietuvą atvykęs Šventasis Tėvas. Dėl to visai pagrįstai šiai vietovei sukurtame herbe buvo
įprasmintas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas. Dailininkas Arvydas Každailis.
3. Seniūnijoje yra: 4 pašto skyriai,15 autobusų stotelių, 1 pagrindinė mokykla,
1 vidurinė mokykla, 3 bibliotekos, 3 bažnyčios, koplyčia, kultūros namai, dvi laisvalaikio salės,
ambulatorija, vaistinė, 7 parduotuvės. Seniūnijos teritorijoje veikia vonios baldų gamybos įmonė,
įregistruota 302 ūkininkų ūkių. Seniūnijai priklauso 3 miesteliai ir 77 kaimai, iš jų 8 kaimuose šiuo
metu gyventojų nėra.
3.1. seniūnijoje gyvena 2706 gyventojai;
3.2. per ataskaitinius metus gimė – 23;
3.3. per ataskaitinius metus mirė – 51;
3.4. gauta ir užregistruota prašymų – 788;
3.5. išduota pažymų gyventojams – 562;
3.6. išduota pažymų įvairioms įstaigoms – 209;
3.7. išduota leidimų prekybai – 171;
3.8. išduota laidojimo leidimų – 83;
3.9. atlikta notarinių veiksmų – 61;
3.10. išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą - 258;
3.11. deklaravo gyvenamąja vietą – 96;
3.12. priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų iš viso – 78; iš jų:
naikinimo – 8;
taisymo – 4;
keitimo – 66;
3.13. įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 8;
3.14. gyvenamosios vietos deklaracijos, išvykstant iš Lietuvos Respublikos – 12;

II. ATLIKTI DARBAI
4. Pažvyruoti keliai Velpesių, Godlaukio, Palapišių kaimuose.
5. Atliktas duobių remontas asfaltbetonio dangoje Šiluvos mstl. Naudvario gyvenvietėje.
6. Šiluvos mstl. pakeista 200 vnt. kelio bordiūrų.
7. Išasfaltuota Katauskių gyvenvietės Koplyčios gatvė.
8. Pastatyta 14 kelio ženklų, 10 gatvių pavadinimo lentelių.
9. Pastatyti 2 šviestuvai Šiluvos mstl. 2 šviestuvai Žaiginio mstl.
10. Žaiginio mstl. kapinėse išpjauti medžiai.
11. Žaiginio mstl. aplink tvenkinį išpjauti krūmai.
12. Sutvarkytos žydų kapinės.
13. Parengtas Šiluvos mstl. Turgaus aikštės rekonstrukcijos projektas.
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14. Parengtas dviračiu tako Šiluva –Tytuvėnai projektas.
15. Parengtas Šiluvos mstl. bendrasis planas.
III. KOMUNALINIS ŪKIS
16. 2011 metais buvo skirta 156000,00 Lt privalomoms paslaugoms ir darbams atlikti. Šios
lėšos buvo panaudotos taip:
16.1. gatvių ir kelių priežiūra, sniego valymas – 69170,07 Lt;
16.2. gatvių ir kelių greideriavimas, ženklinimas – 26206,47;
16.3. kapinių priežiūra – 35739,16 Lt;
16.4. žaliųjų plotų, medžių priežiūra – 13949,95 Lt;
16.5. gatvių apšvietimas – 16075,84 Lt;
16.6. komunalinės paskirties objektų remontas – 5819,35 Lt.
IV. VIEŠIEJI DARBAI
17. 2011 metų viešųjų darbų programai vykdyti seniūnijai buvo skirta 27812 Lt , buvo
įdarbinta 10 žmonių. Šios programos lėšomis buvo tvarkomos kapinės, žalieji plotai, istorijos ir
kultūros paveldo objektai buvo teikiama pagalba namuose vienišiems asmenims.
V. SOCIALINĖ SRITIS
18. Seniūnijos teritorijoje gyvena 52 daugiavaikės šeimos.
19. Išmokas vaikui gauna – 135 šeimos.
20. Seniūnijoje gyvena 206 žmonės su negalia.
21. Vieniši asmenys – 56.
22. Vaikai su negalia – 11.
23. Socialines pašalpas gauna – 240 šeimų.
24. Kompensacijos už kurą paskirtos – 148 šeimoms.
25. Vienkartinę pašalpą gavo – 41 šeima.
26. Nemokamo maitinimo talonai išduoti – 29 šeimoms.
27. Teikiamos pagalbos paslaugos į namus – 8 asmenims .
28. Seniūnijoje dirba lankomosios priežiūros darbuotojai – 4.
29. Parama mokinio reikmenims įsigyti – 114 šeimų.
30. Socialinės rizikos šeimų - 20, jose auga 64 vaikai.
31. Intervencinius maisto produktus gavo 373 šeimos.
32. Kaip ir kasmet seniūnijoje Šv. Kalėdų švenčių metu, bendradarbiaujant su UAB
„RIVAKA“, buvo nupirktos dovanėlės, aplankytos socialinės rizikos šeimos ir pasveikinti jose
augantys vaikai.
VI. ŠVIETIMAS
33. Seniūnijos teritorijoje yra 2 mokyklos - tai Šiluvos vidurinė mokykla, kurioje mokosi
262 vaikai, į mokykla atvežami 179, maitinimą gauna 156 vaikai; ir Žaiginio pagrindinė mokykla,
kurioje mokosi 112 vaikų, Vosiliškio skyriuje 10 vaikų į mokykla atvežami 52, maitinimą gauna
72 vaikai.
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VII. KULTŪRA
34. Seniūnijos teritorijoje yra Šiluvos kultūros namai ir dvi laisvalaikio salės.
35. Seniūnijoje 2011 m. paminėtos valstybinės šventės, surengti įvairūs kultūriniai
renginiai. Didesni iš jų
- Užgavėnės, surengtos Šiluvos miestelyje Turgaus aikštėje
bendradarbiaujant seniūnijai, kultūros namams, dvasiniam centrui ir Tytuvėnų regioniniam parkui.
Seniūnijai bendradarbiaujant su bendruomenėmis surengtos šios šventės: Antaninės – Žaiginio
mstl.; Joninės – Šiluvos mstl.; Petrinės – Lyduvėnų mstl. Seniūnijos tradicinė rudens šventė šį
kartą įvyko Lyduvėnų miestelyje.

VIII. SVEIKATOS APSAUGA
36. Seniūnijos gyventojų sveikata rūpinasi Šiluvos ambulatorijoje ir trijuose felčeriniuose
punktuose dirbantys medikai. Ambulatorijoje dirba bendrosios praktikos gydytoja, stomatologas ir
kitas med. personalas. Žaiginio felčeriniame punkte gyventojus aptarnauja Šiluvos bendrosios
praktikos gydytoja ir vietoje gyvenanti felčerė. Katauskių felčerė aptarnauja Katauskių ir Lyduvėnų
gyventojus.
IX. BENDRUOMENĖS
37. Seniūnijos teritorijoje visuomeniniais pagrindais dirba 4 kaimo bendruomenės, kurios
vis daugiau gyventojų įtraukia į savo veiklą. Bendruomenės vysto socialinę, kultūrinę veiklą,
organizuoja šventes, išvykas, ekskursijas, įvairias akcijas. Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su
bendruomenėmis, dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose.
38. Žaiginio kaimo bendruomenę vienija 213 narių. 2011 m. pateikti 2 projektai:
26.1. Nacionalinis kaimo tinklas. ,,Mano Žaiginys“
26.2. Raseinių VVG vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos lėšoms pasirašyta
sutartis, pagal kurią vykdomas projektas „Žaiginio pastato – špitolės rekonstravimas, pritaikant
įvairių socialinių grupių asmenims“. Pagal šią sutartį pastato rekonstrukcijai skirta 300000 Lt.
26.3. valstybės paramos projektas. „Artumu save sušildę – tautos dvasia gyvi‘‘
39. Šiluvos bendruomenę vienija 149 nariai.
40. Katauskių kaimo bendruomenę vienija 151 nariai. 2011 m. pateiktas 1 projektas:
40.1. ,,Raseinių krašto žmonių rankdarbiai – istorija ir dabartis“
41. Lyduvėnų bendruomenę vienija 102 nariai.
41.1. „Lyduvėnų kaimų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“

X. BIBLIOTEKOS
42. Šiluvos seniūnijoje yra trys bibliotekos:
42.1. Šiluvos bibliotekos aptarnaujamą mikrorajoną sudaro 13 kaimų ir Šiluvos
miestelis. 2011 m. juose gyveno 915 gyventojų.
2011 metais bibliotekoje užregistruoti 305 skaitytojai: 187 suaugusieji ir 118 vaikų.
272 skaitytojai buvo perregistruoti, o 33 – naujai užregistruoti.
Skaitytojai 2011 metais bibliotekoje apsilankė 6447 kartus: 2880 kartų suaugę ir 3567 –
vaikai. Interneto vartotojai lankėsi 3678 kartus.
Ataskaitiniais metais bibliotekoje surengti 24 renginiai: 11 – vaikams ir 13 – suaugusiems.
42.2. Žaiginio bibliotekos aptarnaujamą mikrorajoną sudaro 18 kaimų ir Žaiginio
miestelis. 2011 m. juose gyveno 890 gyventojų.
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2011 metais Žaiginio filialas rengiant įvairius renginius, bendradarbiavo su mokyklos ir
kaimo bendruomene: 26 renginiai šiais metais pravesti bendradarbiaujant su šiomis
bendruomenėmis, juk biblioteka taip pat šių bendruomenių dalis.
42.3. 2011 metais Katauskių aptarnaujamame mikrorajone gyveno 990 gyventojų, iš
jų -102 vaikai. Bibliotekoje užregistruoti 205 skaitytojai, iš jų – 54 vaikai.
Skaitytojų reikmėms sukauptas 5642 egz. dokumentų fondas, išduota 6133 egz. dokumentų.
Metų bėgyje gauta 315 egz. dokumentų, iš jų – 105 egz. knygų.
Siekiant pritraukti kuo daugiau skaitytojų įsteigtos dvi kilnojamosios bibliotekėlės – Bogušiškių
kaime ( užregistruota 17 skaitytojų ) ir Lyduvėnų miestelyje (užregistruotas 21 skaitytojas).
2011 metais bibliotekoje buvo suorganizuoti 32 renginiai, iš jų – 21 vaikams:

XI. KAIMO REIKALAI

43. Užpildyta žemės deklaracijų – 421.
44. Papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis priimta -12.
45. Valdų atnaujinimas ir registravimas – 496.
46. Su pieno kvotomis susijusių paraiškų priimta 6.
47. Surašyti 31 raštai NMA, VIC ir ŽŪM.
48. Apklausti 18 ūkininkų teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nuėmimo eigą, grūdų
laikymą sandėliuose ir pardavimą kovo 15 d., nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 15 dienos kas savaitę,
o vėliau – gruodžio 15d.
49. Konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su KP programomis, išmokų dydžiais ir t.t. 492 interesantai.
50. Prašymų dėl ūkio EDV apskaičiavimo peržiūros ekrane – 74.
51. Seniūnijoje įregistruoti 302 ūkininkų ūkiai.
52. Elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius 3392.
53. Išduota pažymų dėl žemės ūkio veiklos- 2.
54. Gyventojų skundų nagrinėjimas, vykstant į vietą aiškintis- 3.
55. Papildomos informacijos pateikimas Statistikos departamentui apie 20 ūkininkų.
56. Priimta prašymų už mėsinius galvijus ir mėsines avis išmokoms gauti- 72.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. 2012 metais numatyti prioritetiniai darbai:
57.1.Didelį dėmesį skirti seniūnijos kelių, gyvenviečių gatvių asfaltavimui ir
priežiūrai;
57.2. Šiluvos miesteli šaligatvių remontas;
57.3. Šiluvos miestelio Turgaus aikštės rekonstrukcija;
57.4. Išplėsti vandentiekio ir kanalizacijos inžinerinius tinklus Šiluvos miestelyje;
57.5. Šiluvos mstl. apšvietimo tinklų sutvarkymas;
57.6. Žaiginio mstl. apšvietimo tinklų sutvarkymas;
57.7. Katauskių gyvenvietės apšvietimo tinklų sutvarkymas;
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57.8. Suremontuoti seniūnijos administracinio pastato stogą.
58. Problemų sprendimo būdai:
58.1. Reikalingas didesnis finansavimas.
59. Seniūnijos vizija:
59.1. Šiluvos seniūnijoje šiuolaikiškai apšviesti gatves, išasfaltuoti visas Šiluvos
miestelio gatves, šaligatvius;
59.2. Įrengti centralizuotą vandentiekį ir nuotekų šalinimo įrenginius visose
seniūnijos gyvenvietėse.
Seniūnas

Vygaudas Šeimys

