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Bendra informacija.  

              Kuršėnai  - miestas, įsikūręs abipus Ventos. Seniūnijos teritorijos plotas yra 1 567,47 ha. 
2020 m. sausio 1 d. seniūnijos gyventojų skaičius buvo 11 459 žmonės. Lyginant su 2018 metais 
sumažėjo 69 gyventojais. 

Seniūnija suskirstyta į devynias seniūnaitijas – Gedimino, Gimnazijos, Centro, Keramikų, 
Daugėlių, Pušyno, Pavenčių, Stoties, Ringuvėnų. 2019 metais birželio mėnesį naujai kadencijai buvo 
išrinkti nauji seniūnaitijų seniūnaičiai. 
                Mieste veikia keturios mokyklos, iš jų viena daugiafunkcinis centras, keturi vaikų lopšeliai 
- darželiai. Kitos švietimo įstaigos: Meno, Sporto, Politechnikos mokyklos, Kūrybos namai, Vaikų 
globos namai, švietimo pagalbos tarnyba. Veikia suaugusiųjų ir vaikų bibliotekos, Šiaulių rajono 
kultūros  centras, Kuršėnų ligoninė, Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Medicinos 
namai, Šiaulių rajono turizmo ir verslo centras, Kuršėnų greitosios medicinos pagalbos skyrius. 
Miesto gyvenime aktyviai dalyvauja asociacijos Kuršėnų Pavenčių bendruomenė, Šiaulių rajono 
tautodailininkų bendruomenė, Kuršėnų miesto sveikuolių bendruomenė “Aušra“, Šiaulių rajono 
socialinių darbuotojų bendruomenė, Šiaulių rajono jaunų tėvų bendruomenė, Deksnės bendruomenė, 
moterų klubas „Lizdas“, VšĮ Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, Lietuvos raudonojo 
kryžiaus draugijos (LRKD) Kuršėnų skyriaus vaikų dienos centras. 
              Seniūnija vykdo viešojo administravimo funkciją, asmenų gyvenamosios vietos 
deklaravimo,  socialinį darbą. Atlieka notarinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos notariato 
įstatyme. 

Seniūnijoje dirba 11 nuolatinių darbuotojų: seniūnas, seniūno pavaduotoja, 2 specialistės, 4 
specialistės socialiniam darbui, ūkio reikalų tvarkytojas, darbininkas, valytoja. 
 

2019 m. seniūnijos veiklos prioritetas.  
              Viešųjų miesto vietų priežiūra ir šienavimas, kryptinio apšvietimo pėsčiųjų perėjoje 
įrengimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimo užtikrinimas.          
 

Administravimas, gyventojų aptarnavimas. 
               Vykdant pagrindines 2019 metų seniūnijos administravimo, gyventojų aptarnavimo veiklas, 
gyvenamosios vietos deklaravimo  funkcijas, išduoti šie dokumentai: 

 
Pavadinimas 2017  2018  2019  
Atlikti notariniai veiksmai 158 134 112 
Leidimai žemės kasinėjimo darbams atlikti 45 63 62 
Leidimai prekiauti 369 413 391 
Leidimai laidoti Paslaugą 

teikė 
Kuršėnų 
KŪ UAB 

84 190 

Išvykimo deklaracijos 401 267 194 
Atvykimo deklaracijos 1024 1065 970 
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą 1011 1036 960 



Pažymos patalpų savininkams 1525 2020 1542 
Prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo 70 48 54 
Išduotos pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų apskaitą 

15 60 86 

Prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 
apskaitą 

5 65 90 

Sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo 64 60 47 
 

Socialinis darbas 
               2019 metais aptarnauti 5426 gyventojai, kurie kreipėsi dėl socialinių problemų. Lyginant su 
2018 m. laikotarpiu 21,57 % mažiau (2018 m. – 6918). Per šį laikotarpį priimti 3723 gyventojų 
prašymai (2018 m. - 4 805),  dėl kitų problemų  -  1703 (2018 m. - 2 113). 
               Socialinės darbuotojos priėmė šiuos prašymus įvairioms socialinėms išmokoms gauti: 
 
Pavadinimas 2017 2018 2019 
Priimta prašymų socialinei pašalpai 568 579 554 
Priimta prašymų kompensacijoms už būsto šildymą (įskaitant kietą 
kurą), šaltą, karštą vandenį 

1567 2089 1327 

Nustatyta teisė gauti piniginę socialinę paramą pagal turto vertę 1002 1040 1080 
Tvarkytų įrašų apie turto vertinimą skaičius  1034 1089 1122 
Vienkartinei pašalpai susidarius sunkiai materialinei padėčiai 96 107 108 
Laidojimo pašalpos mirties atveju 31 70 65 
Priimti prašymai dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui 
atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą nustatymą 

168 200 174 

Priimtų socialinių išmokų vaikams prašymų skaičius 324 1624 448 
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 26 19 26 
Vienkartinė išmoka gimus vaikui 107 114 110 
Dovana (išmoka) kūdikiui  70 85 
Globos (rūpybos) išmoka 25 35 35 
Priimta prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą kompensacijos 

57 45 31 

Skirta kompensacija už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  66 16 30 
Priimtų paramai mokiniams prašymų skaičius 144 211 199 
Įvertinant šeimų socialinę padėtį surašyti buities ir gyvenimo sąlygų 
tyrimo aktai 

303 338 357 

Priimta prašymų dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo 
sąlygų 

43 44 - 

Nuo 2019- 07-01 Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas  - - 60 
Priimta prašymų ilgalaikei globai 4 1 2 
Priimta prašymų trumpalaikei globai institucijoje  3 1 
Priimta prašymų apgyvendinimui savarankiško gyvenimo namuose 2 2 0 
Priimta prašymų dėl paslaugų į namus (lankomoji priežiūra)  10 9 
Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) 
paslaugų asmens namuose 

 9 5 

Dėl būsto ir aplinkos pritaikymo  1 1 
Parama maisto produktais  997 933 

 



 
 

                
                Visuomenei naudingai veiklai atlikti išduotas 145 siuntimas. Dalyvavo 83 asmenys. Dėl 
nedarbingumo visuomenei naudingoje veikloje nedalyvavo 36, pagal medicinines pažymas dėl ligos 
–9, dėl kitų pateisinamų priežasčių – 7. Neatvyko atlikti visuomenei naudingos veiklos – 10. 
 
              Trumpa veiklos apžvalga. (Svarbiausi įvykdyti darbai.) Nuolat vykdoma miesto viešųjų 
erdvių priežiūra: valomi šaligatviai, pėsčiųjų dviračių takai, skverai, parkai ir kitos viešos erdvės, 
pjaunama žolė, genimi krūmai, šluojamos ir tvarkomos gatvės. 2019 metais miesto Senajame  parke 
pastatytos penkios funkcionalios skulptūros, kurias išdrožė Kuršėnų miesto tautodailininkai R. 
Baškys ir V. Tamošaitis; Ventos upėje įrengta valčių prieplauka; įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjos 
apšvietimas  Daugėlių gatvėje; žiemos sezono pramogoms supiltas slidinėjimo kalnelis vaikų žaidimų 
aikštelėje prie Daugėlių – Pušyno gatvių sankirtos; įrengtos autobusų sustojimų stotelės Ventos ir 
Liepų Alėjos gatvėse. 
 

Atlikti darbai 2019 metais:   
             
            Kelių priežiūra: 

ü Išasfaltuota Birutės gatvė; 
ü Įrengtas žiedas V. Kudirkos – L. Ivinskio – Užmiesčio gatvių sankryžoje; 
ü Rekonstruotas pėsčiųjų – dviračių takas Ventos gatvėje; 
ü Išasfaltuotos Vydūno, Parkelio, Vyšnių bei Daugėlių gatvių atkarpos; 
ü Išklota asfalto danga magistraliniame kelyje A11, jungiančiame Šiaulius ir Palangą, kuris 

juosia pagrindinę Kuršėnų miesto L. Ivinskio aikštę; 
ü Rekonstruota Gedimino g. važiuojamoji dalis, šaligatviai, įrengta lietaus surinkimo sistema; 
ü Rekonstruota Darbo g. važiuojamoji dalis, įrengti šaligatviai ir lietaus surinkimo sistema; 
ü Įrengta vandentiekio  kanalizacijos sistema Miško gatvėje ir Ringuvėnų seniūnaitijoje. 

 
ü Aplinkos tvarkymas:  
ü Maudymosi vietoje prie karjerų (Palangikė) atnaujinta tilto medinė danga, suremontuoti 

stalai ir suolai, perdažyti atitvariniai buomai, perdažyta persirengimo kabina; 
ü Sutvarkyta aplinka Daugėlių skverelyje: iškirsti medžiai, išrauti kelmai, pastatyta A. Rugenio 

pagaminta  skulptūra „Dinozauras“; 
ü Papuošta L. Ivinskio aikštė šv. Velykų ir šv. Kalėdų šventėms; 
ü Senajame parke, J. Basanavičiaus, S. Dariaus ir S. Girėno bei  Vilniaus gatvėse suremontuoti 

ir perdažyti suolai; maudyklose prie Ventos upės (Aušros g. ir prie vaikų namų) suremontuoti 
stalai ir suolai, persirengimo kabinos; 

ü Deksnės bendruomenė pasodino 50 vnt. šermukšnių. 
            Kultūrinė, visuomeninė, sporto veikla: 

516 485
370 370 378

2015 2016 2017 2018 2019

Šeimų, gaunančių socialines pašalpas, skaičiaus 
pokytis 

2015 -2019 metais

Šeimų, gaunančių socialines pašalpas, skaičius



ü Atšvęstas Kuršėnų miesto 438- asis gimtadienis, kurio vienas iš įspūdingiausių akcentų buvo 
100 metrų trispalvės kelionė, sujungusi abu Kuršėnų miesto Ventos upės krantus. Miestas tapo 
laikinąja Žemaitijos sostine. Atidarytos net kelios parodos, vyko koncertai, šventinis bėgimas, 
sporto varžybos, atidengta jubiliejinė atminimo lentelė „Atkurtos Lietuvos 100“, pristatytas 
turistinis maršrutas „Saldžioji Kuršėnų istorija“, o šventės uždarymą nušvietė įspūdingi 
fejerverkai Ventos upės saloje; 

ü Birželio mėnesį išrinkti Kuršėnų miesto seniūnaičiai 2019 – 2023 metų kadencijai; 
ü Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio aikštėje įvyko 8-asis rudens gėrybių Jomarkas. Šventės 

dalyviai džiaugėsi įsigytais pirkiniais, naujomis šventės erdvėmis, net trijų rūšių karštais 
patiekalais bei kelias valandas vykusiais koncertais;  

ü Kuršėnų Pavenčių bendruomenė pakvietė į sporto ir poilsio aikštelės Pavenčių mikrorajone, 
ties Ventos-Donelaičio, atidarymą, pagal parengtą projektą „Veik, sportuok, draugauk“; 

ü Prisidėta prie dviejų Šiaulių rajono savivaldybės S. Anglickio poezijos ir V. Vitkausko jaunųjų 
filologų konkursų organizavimo, premijų įteikimo; 

ü Papuošta L. Ivinskio aikštė ir eglutė didžiosioms metų šventėms – Kalėdoms. 
 

 Kelių priežiūra. 
 
  Lentelė. Atlikti kelių priežiūros darbai 2017–2019 m. 

 
                      Lentelė. Kelių direkcijos, savivaldybės skirtos lėšos keliams prižiūrėti 2017–2019 m 
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Kelių direkcijos Savivaldybės

Darbai, veiklos Rezultatai, rodikliai 2017 m., 
Eur 

2018m., 
Eur 

2019 m., 
Eur 

Kelių direkcijos 
programa 

Gatvių ir kelių tvarkymas ir priežiūra 90 959,76 93 160,00 106 286,84 
Greideriavimas 6 187,71 5 301,24 6 265,82 
Atskirų vietų padengimas skalda 16 854,22 31 951,49 23 351,38 
Atskirų vietų padengimas žvyru 4 731,92 5 162,47 382,78 
Asfalto išdaužos 34 520,00 34 999,83 34 999,27 
Horizontalus ženklinimas, ženklų įrengimas 4 001,07 5 305,08 4887,53 
Gatvių slidžios dangos barstymas, valymas 14 559,24 - - 
Asfalto paprastasis remontas 10 105,60 10 439,89 36 400,06 

Savivaldybės 
kelių programa 

Atlikti darbai    

Gatvių slidžios dangos barstymas, valymas 
nuo sniego  20 201,08 27 597,78 



 
Lėšų panaudojimas.  

              2019 metams pagal seniūnijų veiklos programą skirta  370 187 eurų (2018 m. -  373 020,99 
eurai;  2017 m.  - 353 336,00 eurų. ) 
 
Lentelė. Lėšų panaudojimas 

 
Planuojami darbai 2020 metais. 
1. Kuršėnų miesto senųjų kapinių skaitmenizavimas. 
2. Gėlynų įrengimas ir  atnaujinimas daugiamečiais augalais. 
3. Esamos mažosios architektūros atnaujinimas ir naujos (šiukšliadėžių, informacinių stendų, gėlių 
vazonų) įrengimas centrinėje miesto dalyje. 
 
 
 
 
Seniūnas                                                                                                                Vytautas Gedmontas 
 

Darbai, veiklos Rezultatai, rodikliai 
Išlaidos, Eur. 

2018 m. 2019m. 
GATVIŲ APŠVIETIMAS 79 100,00 82 500,00 
ATLIEKŲ TVARKYMAS 135 158,39 79 145,00 

BENDROS APLINKOS POLITIKOS FORMAVIMAS: 
viešasis ūkis 158 762,60 208 542,00 

Iš viso panaudota seniūnijos veiklos programos lėšų: 373 020,99 370 187,00 
LĖŠOS IŠ KITŲ PROGRAMŲ   

KELIO ŽENKLŲ GAMINIMAS IR ĮRENGIMAS 5 305,08 4 887,53 


