Anykščių seniūnija
Plotas: 27106 ha.
Gyvenviečių skaičius: 103 kaimai, 8 viensėdžiai.
Gyventojų skaičius didžiausiose: N. Elmininkų k. – 637, Ažuožerių k. – 363, Burbiškio k. –
284, Rubikių k. – 252, Šlavėnų k. – 243, Keblonių k. – 234.
Seniūnaitijos, seniūnaičių pavardės: Anykščių seniūnijoje yra 11 seniūnaitijų.
Ažuožerių – seniūnaitė Daiva Agafanovienė;
N.Elmininkųseniūnaitė–Diana
N.
Elmininkų seniūnaitė
DianaŠermukšnienė
Šermukšnienė;
Burbiškio seniūnaitis – Alvydas Apeikis;
Rubikių seniūnaitis – Jonas Juotka;
Šlavėnų seniūnaitė – Elvyra Ona Katinienė;
S. Elmininkų seniūnaitė – Dalia Mateikienė;
Piktagalio seniūnaitis – Nerijus Augustinas;
Vikonių seniūnaitis – Juozas Mačys;
Pagirių seniūnaitė – Daiva Raškevičienė;
Keblonių seniūnaitis – Stasys Karvelis;
Niūronių seniūnaitė – Nijolė Kačkuvienė.
2017 m. Anykščių seniūnijoje išrinkti 3 seniūnaičiai naujai kadencijai.
Gyventojų skaičius: 2018-01-01 duomenimis seniūnijoje gyvena 3812 gyventoj7.
2017 m. duomenys: 2017 m. Anykščių seniūnijoje priimta atvykimo deklaracijų – 361,
išvykimo – 256, mirė – 15 asmenų, gimė – 37 asmenys.
Ūkininkų skaičius: 3825 ūkininkai. Iš viso seniūnijoje uždeklaruota 13861,87 ha žemės
ūkio naudmenų. 2017 m. priimta 517 paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus gauti.
Visuomeninės organizacijos (bendruomenės, jų veikla ir kt.): Seniūnijoje veikia 9 kaimo
bendruomenės: Ažuožerių, Naujųjų Elmininkų, Burbiškio, Rubikių, Šlavėnų, Piktagalio, Niūronių,
Inkūnų, Storių kaimo bendruomenės, „Elmininkiečių senolių kraštas“.
Kaip ir kiekvienais metais, bendruomenės organizuoja įvairius renginius. Ažuožerių
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kaimo bendruomenėje vyko renginys, skirtas poetės, ažuožerietės Janinos Cibienės 85-mečiui
„Reikia džiaugtis kiekviena akimirka“, taip pat renginių ciklas pagal projektą „Tobulėk sveikai ir
įdomiai gyvendamas“. Su renginiu „Seku, seku pasaką“ bendruomenė pasirodė ne tik Ažuožeriuose,
bet edukacines popietes vedė ir Surdegio, Raguvėlės, Viešintų, Kurklių, Kavarsko, Debeikių,
Svėdasų, Piktagalio bibliotekose.
N. Elmininkų kaimo bendruomenėje dalyvauta jau tradiciniais tapusiuose renginiuose –
akcijoje „Darom 2017“, miesto šventės renginiuose, floristinio kilimo pynime, Obuolinių šventėje,
organizuotos rankdarbių kūrimo valandėlės (vilnos vėlimo, šilko tapybos, dekoravimo), aplankytos
kitos bendruomenės Traupyje, Užpaliuose (Utenos r.) su muzikine programa.
Senųjų Elmininkų bendruomenė surengė Užgavėnių, Joninių bei Rudenėlio šventes, vyko
Gegužinės pamaldos. Burbiškio kaimo bendruomenėje vyko Žolinių, eglutės įžiebimo šventės,
pravesti jogos mokymai.
Biudžeto lėšų panaudojimas
Viešųjų teritorijų apšvietimui ir eksploatacijai – 3500 Eur, vietinės reikšmės kelių, gatvių
bei jų priklausinių priežiūrai: savivaldybės biudžeto lėšos: 60000 Eur, bendrojo naudojimo
teritorijų, kapinių priežiūrai, šiukšlių išvežimui – 4800 Eur, Inkūnų kapinių tvoros remontui – 1200
Eur, įrengti ir pastatyti Šeimyniškių kapinių vartai.
Projektinė veikla
N. Elmininkų kaimo bendruomenėje vykdyti trys projektai: „Verslas kitaip“, „Sportuojanti
bendruomenė“, bei projektas „Pažymėkime 2017-uosius Sporto metus sportuodami N.
Elmininkuose“.

Pasiekimai, apdovanojimai
Jubiliejinėse 10-osiose, 2017 m. seniūnijų sporto žaidynėse užimta I vieta. Įrengtas
ekologinis takas nuo Dvaronių kaimo iki Lajų tako.
Anykščių seniūnijos ūkininkas Justas Petraitis, konkurse „Metų ūkis 2017“ buvo tarp
nugalėtojų ir užėmė III vietą, ūkininkas Tomas Kaunietis buvo apdovanotas nominacijoje „Už
techninį ir statybinį išradingumą“. Konkurse „Gražiausia ūkininko sodyba“, I-osios vietos
laimėtojais tapo Anykščių seniūnijos ūkininkų Daliaus ir Gitanos Raškevičių sodyba, o Dariaus ir
Jurgitos Češiūnų sodyba, esanti Piktagalio kaime, išrinkta kaip „Gražiausia kaimo sodyba“.
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