Kurklių seniūnija
Seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, jos filialas,
atliekantis tarpininko vaidmenį tarp seniūnijos gyventojų ir savivaldybės. Seniūnijos veikla yra
finansuojama iš savivaldybės biudžeto, skiria reikiamus asignavimus.
Seniūnijos pagrindinė veikla ir paskirtis – administruoti ir koordinuoti viešųjų paslaugų
teikimą, tvarkyti seniūnijai priskirtoje teritorijoje gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vykdyti notarines funkcijas pagal įstatymų
nustatytą kompetenciją, išduoti seniūnijos gyventojams ir organizacijoms Lietuvos Respublikos
norminiuose aktuose numatytas pažymas.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės
nutarimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės
aktais bei nuostatais.
2017 m. pabaigoje Kurklių seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 1247 gyventojai.
2017 m. seniūnijoje dirbo 5 darbuotojai 4,25 etato, 1 Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo
organizatorius ir 1 Socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos
šeimomis, 3 Socialinių paslaugų centro darbuotojai – pagalbai į namus.
Seniūnijos veikla buvo vykdoma pagal 2017 m. metinį veiklos planą.
Seniūnijų gyventojų aktyvinimas kultūros ir sporto srities veikloje
1. Seniūnijų sporto žaidynėse gegužės 13 d. dalyvavo penkios Kurklių
seniūnijos komandos, sudarytos iš 22 dalyvių.
2. Vyko kultūriniai renginiai:
1. Laisvės gynėjų dienos sausio 13 d. paminėjimas.
2. Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis renginys.
3. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinis renginys.
4. Balandžio 23 d. Kurklių kultūros namuose koncertavo Muzikos akademijos operos solistai.
5. Birželio 3 d. Anykščių kultūros centro Kurklių skyrius su savo programa dalyvavo „Bėk, bėk,
žirgeli“ šventėje.
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6. Joninių (Rasos) šventė Kurklių miestelio parke prie Dubelės upelio birželio 23 d.
7. Škaplierinės atlaidai dalyvaujant Juditai Leitaitei – liepos 16 d.
8. Rugsėjo 1 d. Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje renginys, pirmokų pasveikinimas.
9. Renginys „Trakinių partizanai“ rugsėjo 2 d.
10. Dalyvavimas Anykščių miesto šventėje bei „Obuolinėse“, derliaus šventėje.
11. Ikimokyklinio amžiaus vaikų Kalėdinės eglutės šventė gruodžio 28 d.
Adresų suteikimas ir keitimas
1. Patikslinti gyvenamosios vietos adresai – 23 vnt.
Kultūros paveldo objektų priežiūra
1. Nuolat tvarkoma aplinka prie senkapių, piliakalnio ir kitų paveldo objektų (šienaujama,
pašalinami menkaverčiai krūmai, renkamos šiukšlės, remontuojamos tvoros) – 14 objektų.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
1. Priimta 49 prašymai apie žemės ūkio veiklos subjektų 2017 m. patirtus nuostolius.
Įvertinta žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų patikrinimo aktai, 41 vnt. Užpildyta ir pateikta
žemės ūkio skyriui Kurklių seniūnijos suvestinė pažyma apie žemės ūkio veiklos subjektų žuvusių
žemės ūkio augalų pasėlių plotų ir jų žuvusios dalies apskaičiavimą.
2. Vykdytas kiaulių laikytojų duomenų apie laikomas kiaules, jų laikymo vietas ir bandas
registravimas Ūkinių gyvulių registro centrinėje duomenų bazėje, užpildytos 33 deklaracijos.
Nuolat informaciniuose stenduose buvo viešinami informaciniai pranešimai, gauti iš
veterinarinės tarnybos. Apie biologinio saugumo priemonių reikalavimus, siekiant išvengti afrikinio
kiaulių maro, buvo informuota ~ 50 seniūnijos kiaulių laikytojų.
3. Įvyko seminaras ūkininkams ir kitiems žemės ūkio veiklos subjektams su Anykščių
veterinarinės tarnybos specialistais dėl prevencinių priemonių laikymosi, kuriomis siekiama
apsaugoti mažą kiaulininkystės ūkį nuo afrikinio kiaulių maro viruso plitimo.
4. Priimta 302 paraiškos paramos išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius gauti.
5. Priimta 24 prašymai pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius paraiškų duomenis.
6. Per 2017 m. registruota/atnaujinta 112 žemės ūkio valdos Žemės ūkio ir kaimo verslo
valdų registro informacinėje sistemoje.
7. Pateikta 12 nuimto derliaus, parduotų ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių
ataskaitos.
8. Informuoti ir konsultuoti žemės ūkio veiklos subjektai. Informuota dėl valdų atnaujinimo
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bei valdų perdavimo, dėl tiesioginių išmokų gavimo, dėl biologinio saugumo reikalavimų gyvūnų
augintojams, dėl EDV, dėl žemės nuomos sutarčių ir kitais klausimais.
8. Priimta 1 žemės ūkio subjektų prašymas apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą.
Viešųjų teritorijų apšvietimas
1. Gatvės apšviečiamos Kurklių miestelyje, Staškūniškio ir Kurklių II kaimuose. Esant
poreikiui, gedimai operatyviai šalinami. Lėšos, panaudotos gatvių apšvietimui – 4851,43 Eur.
2232 kwh., laiko trukmė – 839 val. Kurklių mstl. pagrindinė gatvė.
4345 kwh., laiko trukmė – 701 val. Kurklių mstl. šalutinės gatvės.
2733 kwh., laiko trukmė – 701 val. Kurklių II k.
4206 kwh., laiko trukmė – 701 val. Staškūniškio k.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
1. Įsigyti ir pasodinti uoliniai kadagiai, apželdinti ir prižiūrimi 5 gėlynai – 300 Eur.
2. Dalyvauta akcijoje „Darom“ 2017 m. balandžio mėn. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė
mokykla, Staškūniškio bendruomenė, Nevėžos kaimų bendruomenė.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra
1. Nuolatos vertinama kelių ir gatvių būklė bei organizuojama jų priežiūra. Lėšos,
panaudotos vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūrai – 32319,00 Eur.
2. Atlikti pakelių krūmų ir kitos augmenijos šalinimo darbai.
3. Keliuose organizuotas krovininių transporto priemonių svorio apribojimas polaidžių
metu.
4. Barstyti slidūs kelių ruožai, slidumą mažinančiomis medžiagomis – 902,88 Eur.
5. Sugreideriuota vietinės reikšmės kelių – 160,43 km – 10304,00 Eur.
6. Sniego valymas – 21,6 km – 1599,58 Eur.
7. Šaligatvių priežiūra – 47400 m2 – 8063,26 Eur.
Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
1. Nuolat teikiama informacija UAB Anykščių komunaliniam ūkiui užtikrinant gyventojų
dalyvavimą atliekų tvarkymo sistemoje.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija
1. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija,
asfaltduobių remontui – 153 m2 – 3999,95 Eur (1 m2 – 26,06 Eur):
Kurklių mstl. – 33 m2 – 859,98 Eur.
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Kurklių II k. – 30 m2 – 781,80 Eur.
Staškūniškio k. – 90 m2 – 2345,40 Eur.
2. Kelių žvyravimas – 579,9 m2 – 9405 Eur – 36 vietinės reikšmės keliai, 6 km.
Paramos šalinti asbesto turinčių gaminių programos parengimas ir įgyvendinimas
1. Priimtos Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos, konsultuojami gyventojai –
2 vnt.
UAB Anykščių komunalinio ūkio prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijoje
1. Atliekama Komunalinio ūkio prižiūrimų teritorijų kontrolė.
2. Organizuojama kapinių, esančių seniūnijos teritorijoje, priežiūra – 5 vnt.
3. Bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių priežiūrai, šiukšlių išvežimui iš bendrojo
naudojimo teritorijų – 6715,78 Eur.
Seniūnijų valdymas
1. Išduoti laidojimo leidimai – 28 vnt.
2. Įvyko Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiai – 12 vnt.
3. Kiekvieną ketvirtį Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriui buvo pateikiama informacija apie nedirbančius, nesimokančius ir mokymuose
nedalyvaujančius jaunus žmones.
4. Išduota pažymų gyventojams – 36 vnt.
5. Atlikti notariniai veiksmai – 27 vnt.
6. Sudaryta visuomenei naudingos veiklos sutarčių – 234 vnt.
7. Per 2017 m. visuomenei naudingą veiklą atliko 80 asmenų.
8. Gyvenamosios vietos adresų keitimas – 23 vnt. (namų ūkiai).
9. Gyvenamosios vietos deklaravimas. Pažymų apie deklaruotą vietą išdavimas – 75 vnt.,
atvykimo-išvykimo deklaracijų pildymas – 105 vnt., asmenų neturinčių gyvenamosios vietos
apskaita – 0 vnt., gyvenamosios vietos duomenų taisymas, keitimas, naikinimas – 23 vnt.
Archyvinių dokumentų tvarkymas, dokumentų saugojimas
1. Sutvarkytos užbaigtos bylos, laikantis archyvo įstatymo – 40 vnt.
2. Paruošti dokumentai suderinimui su Utenos apskrities archyvu – 6 vnt.
Savivaldybės darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas
1. Seniūno pavaduotojas dalyvavo mokymuose dėl pasėlių deklaravimo.
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Kita veikla
1. Sausio mėn. atidaryta nauja šarvojimo salė kultūros namuose.
2. Sausio 14 d. Kurklių kultūros namuose Padėkos vakaronė. Apdovanoti gražiausiai Kalėdoms ir
Naujiesiems metams sodybas papuošę gyventojai.
3. Vasario 16 d. Aktų signatarų pagerbimas prezidentūroje. Dalyvavo signatarų giminės ir
seniūnijos atstovai.
4. Susitarimas su Kavarsko girininkija dėl seniūnijos kelio Ku-14 pakelės medžių išpjovimo.
5. Kovo 2 d. Kurklių S. Kairio pagrindinės mokyklos veiklos plano aptarimas 2017 – 2018 metams.
Pranešėja – mokyklos direktorė J. Kašinskienė.
6. Kovo 3 d. seniūno pavaduotoja dalyvavo seminare dėl pasėlių deklaravimo Utenoje.
7. Kovo 9 d. organizuotas susirinkimas seniūnijos salėje dėl reintegracijos namų kūrimo buvusiame
Kurklių vaikų darželyje.
8. Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas talkos būdu valant Buteikių
piliakalnį.
9. Balandžio mėn. susitikimas su Izraelio ambasadoriumi Anykščių savivaldybėje.
10. Balandžio 21 d. nupirkti uoliniai kadagiai.
11. Gegužės 2 d. susitikimas su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu.
12. Gegužės 5 d. Kurklių S. Kairio pagrindinėje mokykloje – šauniausios mamytės konkursas.
Nugalėtoja išrinkta 4 vaikų globėja Vitalija Barauskienė.
13. Pradedami Kurklių miestelio vandentiekio ir kanalizacijos renovacijos darbai, atlikti 4 gatvėse.
Renovacija bus tęsiama 2018 m.
14. Gegužės 11 d. – seniūnų sueiga Rokiškyje. Susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo ministru
L. Kukuraičiu, vidaus reikalų viceministru ir Rokiškio rajono savivaldybės administracija.
15. Gegužės 14 d. organizuota pagalba sukviečiant reikalingas tarnybas dėl vilkų padarytos žalos
seniūnijos gyventojams. Išpjautos 5 avys.
16. Gegužės 19 d. dalyvavimas projekte įžymūs seniūnijos žmonės su projekto autoriumi Petru
Nazarovu Kurklių bibliotekoje.
17. Gegužės 30 d. – Kurklių St. Kairio pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinių mokyklos baigimo
šventė.
18. Birželio 2 d. Anykščių „Gerovės centras“ suteikė labdarą drabužiais. Seniūnijos gyventojams
išdalinta 60 dėžių.
19. Birželio 12 d. prie Buteikių piliakalnio ir Kurklių sinagogos sustatytos informacinės lentelės.
20. Birželio 15 d. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus muziejininkas R. Guobis
organizavo Lietuvos Respublikos 100-ečiui žygį į Akto signataro S. Kairio gimtinę, kur buvo
sutikti.
21. Birželio 16 d. – Kurklių S. Kairio pagrindinės mokyklos dešimtokų išleistuvės.
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22. Birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Valstybinė Kultūros paveldo komisija dalyvavo Buteikių
piliakalnio apžiūroje. Taip pat dalyvavo LR Seimo Kultūros komiteto nariai.
23. Liepos 18 d. – išvyka į Klaipėdos savivaldybę pasidalinti darbo patirtimi.
24. Rugpjūčio 5 d. – Užunvėžių S. Kairio statytos mokyklos LR šimtmečio proga kraštiečių,
buvusių mokytojų, mokinių mokyklos pagerbimo ceremonija.
25. Rugpjūčio 22 d. – projektas Vasario 16-osios akto signatarui atminti Užunvėžių k. prie
mokyklos su signataro giminėmis.
26. Rugsėjo mėn. – ūkininkų ūkių ir gražiausių sodybų apžiūra.
27. Rugsėjo 16 d. pasaulio anykštėnų bendrijos, Vilniaus anykštėnų sambūris Užunvėžių k., St.
Kairio gimtinėje. Vyko istorinė konferencija Anykštėnai – LR amžių liudininkai.
28. Rugsėjo 22 d. Piliakalnio metai, renginys prie Buteikių piliakalnio. Dalyvauja daug etnografinių
grupių, Veronika Poviliovienė, Anykščių „Valaukis“.
29. Organizuojamas AKM židinių vietų pažymėjimas.
30. Spalio 1 d. Užunvėžių k. organizuojamas Nevėžos kaimų bendruomenės susirinkimas dėl St.
Kairio statytos mokyklos atstatymo darbų ir prognozės.
31. Spalio 6 d. aplankyta bendrame susiėjime su Svėdasų senelių namų globotiniais ir
administracija.
32. Spalio 9 d. Organizuojamas aptarimas su savivaldybės tarnautojais dėl pasirengimo seniūnijos
perkėlimui į Kurklių St. Kairio pagrindinę mokyklą.
33. Organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vykdomo projekto.
34. Išvyka į Vilniaus r. savivaldybę pasidalinti darbo patirtimi, valstybės pažinimo centras.
35. Spalio 24 d. – 5000 žingsnių akcija Patyčioms – ne! Kurklių S. Kairio pagrindinėje mokykloje.
36. Lapkričio 18 d. organizuotas valkataujančių, benamių gyvūnų gaudymas ir išvežimas į gyvūnų
globos namus, 3 vnt.
37. Staškūniškio kaimo bendruomenės iniciatyva parke pastatyta skulptūra „žuvis“.
38. Organizuojamas užleisto, griūvančio namo perdavimas kitam asmeniui, kuris nori atkurti
sodybą (A. Paviržienės sodyba).
39. Lapkričio 29 d. – Anykščių kultūros centre Neįgaliųjų dienos paminėjimas.
40. Gruodžio mėn. suteikta pagalba skurstančio ligonio nuvykimui į Troškūnų palaikomojo gydymo
ligoninę.
41. Gruodžio 15 d. organizuojamas Kurklių miestelio bendruomenės visuotinis susirinkimas.
Išrenkama nauja pirmininkė, ja tapo seniūnaitė Elena Dedelienė.
42. Gruodžio mėn. suorganizuotas Staškūniškio bendruomenės patalpų dalinis elektros instaliacijos
atnaujinimas ir remontas.
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