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L ŠILUVOS SENI NIJOS 2010 MET VEIKLOS ATASKAITOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiluvos seni nijos plotas – 212 km2, iš j 60 % užima žem s kio naudmenos, 25 %
miškai, 15 % – vandenys ir kitos paskirties plotai.
2. Seni nijos centras – Šiluva – miestelis – 19 km šiaur nuo Raseini , 8 km pietus nuo
Tytuv . XV a. Šiluva pradedama min ti rašytiniuose šaltiniuose. 2002 m. rugpj io 10 d.
Šiluvoje pašventintas miesto herbas ir v liava (Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
patvirtintas 2002 m. vasario 19 d.). Šiluvos vietov visame krikš ioni pasaulyje gerai žinoma Šv .
Mergel s Marijos apsireiškimu (pasirod piemen liui Marija su k dik liu ant rank ),
stebuklinguoju Dievo Motinos paveikslu ir ypa garsiais Šilin s atlaidais. Jos neaplenk 1993 m. ir
Lietuv atvyk s Šventasis T vas. D l to visai pagr stai šiai vietovei sukurtame herbe buvo
prasmintas Šv . Mergel s Marijos apsireiškimas. Dailininkas Arvydas Každailis.
3. Seni nijoje yra: 4 pašto skyriai,15 autobus stoteli , 1 pagrindin mokykla,
1 vidurin mokykla, 3 bibliotekos, 3 bažny ios, koply ia, kult ros namai, dvi laisvalaikio sal s,
ambulatorija, vaistin , 7 parduotuv s. Seni nijos teritorijoje veikia vonios bald gamybos mon ,
registruota 297 kinink ki . Seni nijai priklauso 3 miesteliai ir 77 kaimai, iš j 8 kaimuose šiuo
metu gyventoj n ra.
3.1. seni nijoje gyvena 2771 gyventojai;
3.2. per ataskaitinius metus gim – 12;
3.3. per ataskaitinius metus mir – 39;
3.4. gauta ir užregistruota prašym – 812;
3.5. išduota pažym gyventojams – 665;
3.6. išduota pažym vairioms staigoms – 292;
3.7. išduota leidim prekybai – 114;
3.8. išduota laidojimo leidim – 74;
3.9. atlikta notarini veiksm – 162;
3.10. išduota pažym apie deklaruot gyvenam viet - 191;
3.11. deklaravo gyvenam ja viet – 72;
3.12. priimta sprendim d l deklaravimo duomen iš viso – 76; iš j :
naikinimo – 16;
taisymo – 7;
keitimo – 53;
3.13. traukti gyvenamosios vietos neturin asmen apskait – 12;
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3.14. išduota pažym apie traukt
gyvenamosios vietos neturin
asmen
apskait – 11;
3.15. gyvenamosios vietos deklaracijos, išvykstant iš Lietuvos Respublikos – 22;
3.16. priimta prašym d l lengvat už komunalini atliek surinkim ir atliek
tvarkym – 114.

II. KOMUNALINIS KIS
4. 2010 metais buvo skirta 153285,00 Lt privalomoms paslaugoms ir darbams atlikti. Šios
šos buvo panaudotos taip:
4.1. gatvi ir keli prieži ra, sniego valymas – 62526,29 Lt;
4.2. kapini prieži ra – 36869,47 Lt;
4.3. žali
plot , medži prieži ra – 24218,8 Lt;
4.4. gatvi apšvietimas – 23851,1 Lt;
4.5. komunalin s paskirties objekt remontas – 5819,35 Lt.

III. VIEŠIEJI DARBAI
8. 2010 met vieš
darb programai vykdyti seni nijai buvo skirta 32815 Lt , buvo
darbinta 18 žmoni . Šios programos l šomis buvo tvarkomos kapin s, žalieji plotai, istorijos ir
kult ros paveldo objektai buvo teikiama pagalba namuose vienišiems asmenims, suremontuotas
seni nijos kinis pastatas.

IV. SOCIALIN SRITIS
9. Seni nijos teritorijoje gyvena 65 daugiavaik s šeimos.
10. Išmokas vaikui gauna – 285 šeimos.
11. Seni nijoje gyvena 216 žmon s su negalia.
12. Vieniši asmenys – 61.
13. Vaikai su negalia – 11.
14. Socialines pašalpas gauna – 246 šeim .
15. Kompensacijos už kur paskirtos – 127 šeimoms.
16. Vienkartines pašalpas gavo – 40 šeimos.
17. Nemokamo maitinimo talonai išduoti – 57 šeimoms.
18. Teikiamos pagalbos paslaugos namus – 13 asmen .
19. Suteiktos nemokamo skalbimo paslaugos – 93 šeimoms.
20. Seni nijoje dirba lankomosios prieži ros darbuotojai – 5.
21. Suteikta kompensacin technika – 52 asmenims.
22. Socialin s rizikos šeim - 17, jose auga 54 vaikai.
23. Intervencinius maisto produktus gavo 428 šeimos, kuriose 934 šeimos nariai.
24. Kaip ir kasmet seni nijoje Šv. Kal
šven
metu, bendradarbiaujant su UAB
„RIVAKA“, buvo nupirktos dovan s, aplankytos socialin s rizikos šeimos ir pasveikinti jose
augantys vaikai.
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V. ŠVIETIMAS
25. Seni nijos teritorijoje yra 2 mokyklos - tai Šiluvos vidurin mokykla, kurioje mokosi
286 vaikai, mokykla atvežami 192, maitinim gauna 179 vaikai; ir Žaiginio pagrindin mokykla,
kurioje mokosi 135 vaikai mokykla atvežami 65, maitinim gauna 100 vaik .

VI. KULT RA
26. Seni nijos teritorijoje yra Šiluvos kult ros namai ir dvi laisvalaikio sal s.
27. Šiluvos kult ros namuose dirba 3 darbuotojai. Yra suburti: vokalinis moter ansamblis,
dramos kolektyvas, liaudies dainininkai, liaudies kapela, etnografinis ansamblis, skaitovai, jaunimo
liaudies šoki kolektyvas.
28. Katauski laisvalaikio sal je suburti kolektyvai: mergin šoki grup – „Skraja“, vaik
šoki grup – „Saulut “, vaik humoro grup , m
teatras.
29. Seni nijoje 2010 m. pamin tos valstybin s švent s, surengti
vair s kult riniai
renginiai. Didesni iš j
- Užgav s, jau tapusios tradicin mis, surengtos Šiluvos miestelyje
Turgaus aikšt je bendradarbiaujant seni nijai, kult ros namams, dvasiniam centrui ir Tytuv
regioniniam parkui. Seni nijai bendradarbiaujant su bendruomen mis surengtos šios švent s:
Antanin s – Žaiginio mstl.; Jonin s – Šiluvos mstl.; Petrin s – Lyduv
mstl, Onin sKatauskiuose. Seni nijos, jau tradicine tapusi, rudens švent š kart vyko Katauski gyvenviet je.
VII. SVEIKATOS APSAUGA
30. Seni nijos gyventoj sveikata r pinasi Šiluvos ambulatorijoje ir trijuose fel eriniuose
punktuose dirbantys medikai. Ambulatorijoje dirba bendrosios praktikos gydytojas, stomatologas ir
kitas med. personalas. Žaiginio fel eriniame punkte gyventojus aptarnauja Šiluvos bendrosios
praktikos gydytojas ir vietoje gyvenanti fel er . Katauski fel er aptarnauja Katauski ir
Lyduv
gyventojus.

VIII. BENDRUOMEN S
31. Seni nijos teritorijoje visuomeniniais pagrindais dirba 4 kaimo bendruomen s, kurios
vis daugiau gyventoj traukia savo veikl . Bendruomen s vysto socialin , kult rin veikl ,
organizuoja šventes, išvykas, ekskursijas, vairias akcijas. Seni nija glaudžiai bendradarbiauja su
bendruomen mis, dalyvauja j organizuojamuose renginiuose.
32. Žaiginio kaimo bendruomen vienija 213 nari . 2010 m. pateikti 2 projektai:
32.1. Nacionalinis kaimo tinklas 10000 lt. ,,Esame tie patys – esame kitokie“
32.2. Raseini VVG vietos pl tros 2008-2014 m. strategijos l šoms pasirašyta
sutartis, pagal kuri bus vykdomas projektas „Žaiginio pastato – špitol s rekonstravimas, pritaikant
vairi socialini grupi asmenims“. Pagal ši sutart pastato rekonstrukcijai bus skirta 300000 Lt.
33. Šiluvos bendruomen vienija 165 nariai.
34. Katauski kaimo bendruomen vienija 153 nariai.
35. Lyduv
bendruomen vienija 97 nariai.
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IX. BIBLIOTEKOS
36. Šiluvos seni nijoje yra trys bibliotekos.
36.1. Šiluvos bibliotekos aptarnaujam mikrorajon sudaro 13 kaim ir Šiluvos miestelis.
2010 m. juose gyveno 924 gyventojai. Šalia bibliotekos gretimose patalpose yra Šiluvos vidurin s
mokyklos biblioteka ir skaitykla.
2010-ieji buvo mokymo ir mokymosi metai. Projekto „Bibliotekos pažangai“ d ka gavus
naujus kompiuterius padid jo VIPT paslaug populiarumas ir kokyb . Kartu buvo galima ir
surengti kompiuterinio raštingumo mokymus gyventojams. 20 valand mokymosi kursuose 5
žmon s buvo mokomi pagal programas: "Skaitmeninio raštingumo pagrindai" ir "Interneto
ištekliai". Baigusiems kursus buvo teikti pažym jimai. Taip pat visus metus buvo teikiamos
individualios konsultacijos dirbantiems kompiuteriu.
Bibliotekinink taip pat dalyvavo mokymuose: "Suaugusi
mokymo pagrindai bibliotek
darbuotojams"; projekto "Bibliotekos pažangai" kursuose: "Kompiuterinis raštingumas
pažengusiems", "Interneto ištekliai ir naujos bibliotek paslaugos". Išklausius kursus ir išlaikius
testus buvo gautas ECDL pradmen pažym jimas. Taip pat žinias gillino nuotolinio mokymosi
kursuose „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ bei išklaus kvalifikacijos k limo seminaro kurs
"Bendravimo ir bendradarbiavimo psichologija". Šios žinios labai pravers aptarnaujant vartotojus.
2010 metais biblioteka buvo išrinkta projekto “Bibliotekos pažangai” poveikio vertinimo
tyrimams, kuriuos vykd RAIT. Buvo apklausiami interneto vartotojai.
36.2. Žaiginio bibliotekos aptarnaujam mikrorajon sudaro 18 kaim ir Žaiginio miestelis.
2010 m. juose gyveno 890 gyventoj .
Rengiant vairius renginius, bendradarbiauta su mokyklos ir kaimo bendruomene: 21
renginys šiais metais pravestas bendradarbiaujant su šiomis bendruomen mis, nes biblioteka taip
pat ši bendruomeni dalis. Biblioteka palaiko gerus ryšius su Žaiginio Pranciškaus Šivickio
pagrindine mokykla, kurios mokiniai noriai dalyvauja bibliotekos renginiuose. Bibliotekoje
mokiniai lankosi ir mokymosi tikslais. Bendradarbiaujama ir su Žaiginio bendruomene ,,Bitupis“.
Bibliotekinink aktyviai dalyvauja bendruomen s tarybos veikloje, prisideda rašant bendruomen s
projektus.
2010 metais bibliotekinink išklaus kvalifikacijos k limo seminaro ,,Bendravimo ir
bendradarbiavimo psichologija“ 8 val. kurs , dalyvavo 40 val. seminar cikle ,,Bibliotekos
darbuotoj profesini kompetencij tobulinimas“, s kmingai baig 28 val. mokymus ,,Suaugusi
mokymo pagrindai bibliotek darbuotojams“.
36.3. Katauski bibliotekos aptarnaujam mikrorajon sudaro 39 kaimai. Gyventoj
skai ius juose - 1032 gyventojai, iš j - 134 vaikai. Didžiausi dal bibliotekos skaitytoj sudaro
Katauski , Bogušiški , Lyduv
ir Padubysio kaim gyventojai
Suaugusiems skaitytojams, kurie dirba ir jiems nepatogus bibliotekos darbo laikas arba d l
kit susidariusi aplinkybi negali atvykti bibliotek , parašius ir prista ius bibliotekininkei
prašym , spaudinius namus parneša šeimos nariai arba kaimynai. 2010 metais dvidešimties
knygneši paslaugomis naudojosi 35 Katauski filialo skaitytojai.
Siekiant populiarinti bibliotek ir pritraukti j kuo daugiau skaitytoj , 2009 metais
Bogušiški kaime steigta kilnojamoji bibliotek , kurioje registruota 20 skaitytoj : 5 - suaugusieji
ir 15 vaik , kurie met b gyje apsilank 150 kart ir jiems buvo išduota 584 egz. spaudini . 2010
metais spalio m n. kilnojamoji bibliotek
steigta Lyduv nuose, kurioje registruota.15 skaitytoj .
Viso Katauski filialas aptarnauja 210 skaitytoj , iš j - 58 vaikus.
Pravesti 22 kompleksiniai, vaizdiniai ir žodiniai renginiai. Iš bibliotekoje pravest rengini
lankytojams labiausiai simin susitikimas "Kaip pad ti sau b ti sveikesniam ir laimingesniam" su
žolin
akademijos prezidente D. Kun iene. Geguž s m n. viešojoje bibliotekoje rajono
bibliotekininkams pristatyta Katauski gyventojos A. Tamošaitien s kryželiu siuvin
darb
paroda "Pamilusi knyg ir siuvin jim ". Ilg laik bibliotek puoš rankdarbi parodoje
"Rankdarbi kraitel " eksponuojami Inijos Ambrozien s bei Julijos ir Rasos Ambrozai darbai iš
šiaud , veltos vilnos ir karoliuk , dekoratyvin s puokšt s ir verbos.
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Vaikai skaitytojai buvo kvie iami menini fotografij parod „Eina vasara", popiet " Mes iš
praeities" , k rybines popietes "Ant Velyk s stalo puikuojasi oliziukas", "Kai pasaulis šypsosi it
saul s zuikutis", "Gaminkime patys žaisliukus ant eglut s" ir kt., sprend m literat rinius
kryžiažodžius.
Katauski filiale yra sudaryta galimyb pasinaudoti nemokamu internetu, kopijavimo ir
spausdinimo paslaugomis. rengtos dvi darbo vietos vartotojams ir viena darbo vieta
bibliotekininkui.
2010 m. užsiregistravo 62 interneto vartotojai.
Vietin je ir rajonin je spaudoje publikuoti 9 straipsniai apie bibliotekos veikl ir renginius. Penki iš
- parašyti ne bibliotekos darbuotojo, skirti bibliotekos veiklai.
2010 m. paruoštas ir pristatytas kraštotyrinis darb "Padubysio dvaras", renkama medžiag
darbui "Skaraitišk s dvaras". Katauski filialas yra sukaup s 5900 egz. spaudini . 2010 m. iš
viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus ir vairi tiek
gavo 306 egz. spaudini ,
užprenumeruota 5 pavadinim žurnal ir 4 pavadinim laikraš .

X. POLICIJA
37. Seni nijoje dirba viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio tyr jas Povilas
Gaubša, kuris per 2010 metus ištyr 102 administracin s teis s pažeidimo protokolus, iš j :
37.1. už girtavim viešose vietose – 21;
37.2. už triukšm viešoje vietoje – 6;
37.3. už narkotini medžiag vartojim – 4;
37.4. už gyv
laikymo taisykli pažeidimus – 5;
37.5. už viešosios tvarkos pažeidimus (nedidel chuliganizm ) – 34;
37.6. už Keli eismo taisykli pažeidimus – 14;
37.7. už namin s degtin s gamyb ir pardavin jim – 4;
37.8. už gyvenim be asmens dokumento – 4;
37.9. už neklausima pareig no – 4;
37.10. už netinkama prekyba viešoje vietoje – 1;
37.11. už netinkama prekyba iš parduotuvi – 2;
37.12. už netinkama prekyba fizin mis prek mis (cigaret mis) – 1.

XI. KAIMO REIKALAI
.
38. Užpildyta žem s deklaracij – 441.
39. Papildom dokument susijusi su deklaracijomis – 65.
40. Vald atnaujinimas ir registravimas – 661.
41. Su pieno kvotomis susijusi paraišk priimta – 11.
42. Surašyti 76 raštai NMA, VIC ir Ž M.
43. Apklausti 11 kinink teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nu mimo eig , gr
laikym sand liuose ir pardavim kovo 15 d., nuo rugpj io 15 d. iki rugs jo 15 dienos kas savait ,
o v liau – gruodžio 15d.
44. Konsultuota vairiais klausimais, susijusiais su KP programomis, išmok dydžiais ir t.t 127 interesantai.
45. Prašym d l kio EDV apskai iavimo perži ros ekrane – 50.
46. Seni nijoje registruoti 297 kinink kiai.
47. Elektroniniu b du braižyt lauk skai ius - 3443.
48. Išduota pažym d l žemio kio veiklos – 3.
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XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
49. 2011 metais numatyti prioritetiniai darbai:
49.1.Didel d mes skirti seni nijos keli , gyvenvie
gatvi asfaltavimui ir
prieži rai;
49.2. Šiluvos miesteli šaligatvi remontas;
49.3. Šiluvos miestelio Turgaus aikšt s rekonstrukcija;
49.4.Šiluvos miestelio vandentiekio ir kanalizacijos projekto gyvendinimo
stinumas;
49.5. Šiluvos mstl. apšvietimo tinkl sutvarkymas;
49.6 Žaiginio mstl. apšvietimo tinkl sutvarkymas;
49.7. Seni nijos administracinio pastato renovacija.

Seni nas

Vygaudas Šeimys

