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2010 MET KALNUJ SENI NIJOS
VEIKLOS ATASKAITA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kalnuj seni nija mažiausia pagal gyventoj skai
1.Šiuo metu Kalnuj seni nijoje gyvenam

rajone.

viet deklaruoja 1051 gyventoj , lyginant su

2009 metais 2 mažiau;
2. Šeim skai ius - 473;
3. Kaim skai ius - 25, iš j negyvenami 8 kaimai.
4. 2009metais:

2010 metais

Mir – 9;

13

Gim – 5;
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5. Daugiausiai apgyvendinta Kalnuj gyvenviet – 412 gyventojai, Bli dži ir Patolupio
kaimuose

-186, Pašaltuonio III k. – 118 gyventojai.

6. Pagal amžiaus grupes:
642- darbingo amžiaus žmon s;
197 -pensinink ;
212 - jaunimas iki 18-os met .
7. Šiuo metu 10 student mokosi aukštosiose mokyklose;
8. Seni nijoje išduota:

2
349 pažymos;
85 charakteristikos;
112 gyvenamosios vietos deklaracijos pažym ;
48 gyvenamosios vietos deklaracijos.
9. Priimti ir išaiškinti 325 gyventoj skundai.
10. Atlikta 12 notarini veiksm .
11. 25 gyventojai pasinaudojo nemokama teisine pagalba.

II. ŠVIETIMAS
12. 2011 m. Raseini „Kalno“ vidurin s mokyklos Kalnuj skyri ruošiasi atvykti mokytis 4
pirmokai, ketvirtok išeis 5. Mokykloje liks 12 mokini .
13.

Seni nijos teritorijoje yra 1 pradin mokykla . Raseini „Kalno“ vidurin s mokyklos

Kalnuj

skyriuje mokosi – 13 mokini , nemokam maitinim gauna 4. Mokini , nelankan

mokyklos, 2011 m. sausio 1 d. turime vien . Mokyklos materialin baz patenkinama.
14. Kalnuj seni nijos 43 mokiniai mokosi Jurbarko r. Šimkai

J.Žemai io pagrindin je

mokykloje. 37 mokiniai gauna nemokam maitinim . Mokyklos dviem autobus liais mokiniai
kmingai išvyksta mokykl , o pasibaigus pamokoms gr žta. 95 mokiniai lanko Raseini „Kalno“
vidurin mokykl , Šaltinio vidurin mokykl 2, Raseini prezidento Jono Žemai io gimnazij lanko
2 mokiniai. Iš Pašaltuonio mokiniai yra vežami Autobus parkui skirtu autobusu. Šiuo metu yra 10
student besimokan

aukštosiose mokyklose. Vienam seni nijos studentui Raseini , Lietuvos bei

Danijos Rotary klubo d ka skirta stipendija 2009 metai buvo mokama ir 2010 metais.

III. BIBLIOTEKOS

15. Seni nijos teritorijoje veikia 2 bibliotekos, kuriose dirba 2 darbuotojai.
Kalnujuose - 1.0 etatu, Pašaltuonio - 0,5 etatu.
16. Kalnuj

ir Pašaltuonio bibliotekose pageidaujantys

mokosi kompiuterinio

raštingumo.
17. Bendradarbiaujant su Kalnuj bendruomene, RKC Kalnuj filialu buvo pamin tos
rašytojos J.Žemait s 165-osios gimimo metin s „Iš sodžiaus - literat ros klasikes“
18. Kalnuj bibliotekoje vyko popiet
savaitei.

„Šildantis žodis“ skirta nacionalinei bibliotek
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19. Bibliotekinink

dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“

konkurse „Atvirukai iš

gimtin s“
20. Dalyvauta knygos pristatyme „Raseini

kraštas šiandien“ su gražiausi

sodyb

šeimininkais V.V Kumpikevi iais
21. Bibliotekinink teigimu didžiausia darbo problema - naujos literat ros tr kumas.

IV. KULT RA

22. Seni nijos teritorijoje yra Raseini rajono kult ros centro Kalnuj filialas. Dirba trys
darbuotojai ( rengini organizator ir meno vadov dirba - 1,0 etatu, valytojas - 0,5 etatu).
23. 2010 metais Kalnuj

filiale buvo surengta 12 vairi masini rengini .

24. Antr kart Kalnujuose buvo surengta jaunimo ir vaik Talent šau.
25. Suorganizuota išvyka

Alyt

Tarzanijos park ir Dažasvydžio sporto klub Kaune

Kalnuj seni nijos jauniesiems Talentams.
26. Jau tapo tradicij pamin ti Balt vienyb s diena ant Palendri piliakalnio.
27. Gražiai pamin tos Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Motinos diena, Onin s, rudens g rybi ,
pad kos, eglut s žiebimo švent s.
28. Laisv s gyn

dienos 20-me iui Kalnujuose pastatytas koplytstulpis.

29. Kalnujuose ir Pašaltuonyje saviveiklinink
Saviveiklininkai buvo pakviesti

Radviliškio r. But

koncertavo Raseiniuose Tarptautin s ne gali
švent je „Niekur mielesn s vietel s už sav

gretas jungia 29 saviveiklininkai.
kaimo 455-

met sukakties švent ,

dienos švent je, koncertavo Bli dži

kaimo

krašt n ra“.

V. SVEIKATA

30. Šiuo metu seni nijos teritorijoje veikia

Kalnuj

medicinos punktas ir Bli dži

mobilus medicinos punktas.
31. Kalnuj

medicinos punktas

apr pintas reikalingomis priemon mis bei reikalingu

inventoriumi. Punkto apr pinimas buvo finansuojamas iš Raseini

pirmin s sveikatos prieži ros

centro modernizavimo programos, finansavo Lietuvos Respublika ir Europos S junga.

4

VI. SOCIALIN SRITIS

32. Seni nijos teritorijoje gyvena 12 socialin s rizikos šeim , jose auga 30 vaik . Nuolatinis
prevencinis darbas duoda rezultatus: keletas šeim prad jo r pintis vaik prieži ra ir švietimu, kai
kurie t vai susirado nuolatin darb , mažiau girtauja ir smurtauja.
Socialini darbuotoj darbo principas- ne barti, ne smerkti , ne kritikuoti, o pad ti. Visa tai vaik
gerovei.
33. Norint grei iau išbristi iš skurdo b tina pirmiausia priversti žmones dirbti, patiems r pintis
savimi. Svarbiausia yra sutelkti žmones bendram darbui, kviesti juos dalyvauti vairiuose
renginiuose, seminaruose, diskusijose. Iš ties gera, kai gali ištiesti pagalbos rank vargstan iam,
vienišam, prikaustytam ligos prie lovos, ken ian iam vienoki ar kitoki negali , negalin iam
bendrauti su visais kitais žmon mis.
34. Pateikti skai iai ver ia susim styti:
33– daugiavaik s šeimos (jose auga 99 vaikai);
22 - vieniš asmen ;
5 - vaikai su negalia;
6 – globojami vaikai;
4 - paslaugos teikiamos namuose.
35. Suteikta socialini paslaug :
30 – šeim gavo kompensacij už kur ;
20 – asmen išduoti nemokamo maitinimo talonai;
16 - asmen gavo kompensacin s technikos;
54 – socialines pašalpas;
19 - išmok už vaikus;
5 - vienkartini išmok gimus vaikui;
4 - vienkartines išmokas n

iai motinai;

28 - vienkartines pašalpas;
23 - skalbimo talon ;
64- nemokam mokini maitinim ;
160 - šeimos-( 426 žmon s) maisto iš intervencini atsarg ;
32- nustatytas spec. poreikis;
30- suteiktos spec. transporto paslaugos;
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VII. NEDARBAS

36. Nedarbas Kalnuj seni nijoje 2011 m. sausio 1 d.: registruot darbo biržoje 98,
seni nijoje darbingo amžiaus gyventoj 642.

VIII. VIEŠIEJI DARBAI

37. 2010 metais per vieš
istorijos, kult ros objekt
programoje vyks prad

darb program vyko teritorij , kapini ir žali

plot ,

tvarkymas, dirbta prie Šv. Viktoro senosios bažny ios. 2011 met

darb t stinumas. 2010 metais viešuosius darbus dirbo 22 žmon s.

IX. BENDRUOMEN S

38. Seni nijos teritorijoje visuomeniniais pagrindais dirba 5 bendruomen s.
Bendruomen s vysto socialin , kult rin veikl , organizuoja šventes, išvykas, ekskursijas, akcijas„Gerumas mus visus vienija“, paremia ištikus nelaimei, nukent jusius nuo gaisro.
39. Kaimo bendruomen „Kalnujai“ paruoš projekt „Senosios bažny ios griuv si
apšvietimas“, pad jo suorganizuoti Vasaros švent .
40. Palendri kaimo bendruomen

suorganizavo švent skirt bendruomen s centro

rimo 5-keri met proga. Jau antri metai organizuojama žiemos švent .
41. Glaud s ryšiai bendruomenes sieja su seni nija, mokykla, kult ros namais,
bibliotekomis, rajono kaim bendruomen mis, bei bendruomeni s junga. Visos bendruomen s
dalyvauja konkurse „ Gražinkime savo aplink “.

X. POLICIJA

42. 2010 metais suvedus statistinius duomenis iš informatikos ir ryši departamento
centrin s duomen baz s Kalnuj seni nijos nusikaltim skai ius 1000- iui gyventoj – 18,2 .
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43. Mažinant nusikalstamum takos tur jo steigti du viešojo interneto prieigos taškai
Kalnuj

ir Pašaltuonio bibliotekose, kur šiuo metu kompiuterinio raštingumo mokosi ne tik

pagyven , bet ir jaunimas.
44. Su seneliais, kurie gyvena vienkiemiuose, nuolat kalbama apie galimus pavojus ir
kaip j reik

saugotis.
45. Palendri , Bli dži , Pašaltuonio

bendruomen s rengiamuose poilsio vakaruose

budi patys bendruomen s nariai.

XI. ŽEM S

KIS

46. 2010 m. buvo
registruot

kinink

kinink

ki

skai iaus Kalnuj

seni nijoje maž jimo metai. Gruodžio 31 d.

buvo 101 ( 2009 m. – 124 ). Tai rodo, kad vyksta

ki

stamb jimas.
47. 2010 m. pas lius ir žem s kio naudmenas deklaravo 234 žem s kio subjektai, elektroniniu
du buvo braižyta 1790 lauk , kuri bendras plotas – 10559,09 ha ( atitinkamai 2009 m. :237
subjektai, 1975 laukai, 10775,60 ha.)
48. Pra jusiais metais Lietuvos Respublikos žem s kio ir kaimo verslo registre žem s kio vald
registravo / atnaujino 253 fiziniai ir juridiniai asmenys, išregistravo – 7.
49. Tik vienas asmuo teik paraišk d l pasitraukimo iš prekin s žem s kio gamybos.
50. Pra jusiais metais 247 kartus kininkai ir kiti asmenys kreip si d l informacijos apie j valdos
ekonomin dyd , išreikšt europinio dydžio vienetais, daugumai j ( kuriems reik jo) buvo išduotos
pažymos valdos ekonominio dydžio faktui patvirtinti.
51. Labai malonu, kad

kiuose atsiranda jaunimo periman io t

ar seneli

žemdirbiškas

tradicijas.

XII. KOMUNALINIS KIS

52. Kalnuj

kaime paruoštas projektas elektros linij

pakeitimas kabeliais, kuris bus

prad tas gyvendinti 2011 m. pavasar .
53. 2010 metais seni nij kreip si 33 gyventojai su prašymais, kad b
medži pjovimui ir menkaver

kr

kirtimui.

išduoti leidimai
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54. Nori švaresn s aplinkos nelik abejingas ir prisid k prie visuotin s švaros akcijos
DAROM 2010. Suorganizuota talka, kurioje dalyvavo apie 150 žmoni .
55. Komunaliniui kiui 2010 m. skirta 35400,00 Lt. , sunaudota 36590,00 Lt.
Kalnuj seni nijos gyventojai rajono savivaldybei už atliek

surinkim yra skolingi

spalio 1 d. 34393,00 Lt.
56. Sutvarkytos senosios Kalnuj kapin s, išpjauti seni, supuv gr sm keliantys medžiai.
57. Gyventojams pastoviai buvo informuojama apie vykdom asbesto šalinimo program .

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pagrindin s seni nijoje problemos :
58. Baigti sutvarkyti Palendri piliakaln .
59. Saugoti kult ros paveldo objektus ( senosios kaimo kapinait s).
60. gyvendinamas

projektas

„Kalnuj

civilini

kapini

viešosios infrastrukt ros

sutvarkymas. Projektas bus baigtas 2011 m. rugs jo 1 d.
61. Palendri , Trakini , Šaukli , Bli dži kaim gyventoj apr pinimas geriamuoju
vandeniu.
62. Ypating d mes skirti gatvi prieži rai ir gatvi asfaltavimo darbams.
63. Nuorod

kaimus pastatymas.

64. Trakini , Šaukli , Vengersk , Patolupio, Kalnuj , Palendri kaim apšvietimas.
65. Seni nijos administracinio pastato apšildymas.
66. Pradedamas rengti Kalnuj kaimo bendrasis gyvenviet s planas.
67.„Raseini

rajono Kalnuj

gyvenviet s inžinerini

tinkl

išpl timas“– vykdomo

projekto metu buvo 118-kai kiem sudaryta galimyb naudotis nuotek šalinimo paslaugomis.
Ta iau 2011 m. sausio 1 d. duomenimis šiomis paslaugomis naudojas tik. 58 kiemai, (49 %).

Seni

Regina epurnovien

