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Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Kaniavos seniūnijos 2020 metų veiklos ataskaita

Bendra informacija
Kaniavos seniūnija ( toliau – Seniūnija ) – Varėnos rajono savivaldybės administracijos
filialas, veikiantis Varėnos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos centras – Panočių
kaimas. Seniūnijos veiklos misija – savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuoti ir įgyvendinti
savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, administruoti jai priskirtas viešąsias ir socialines
paslaugas Seniūnijos gyventojams.
Seniūnijos plotas – 26800 ha. Tai viena iš didžiausių ir rečiausiai apgyvendintų Lietuvos
seniūnijų. Seniūnijos teritorijoje yra 41 kaimas: 2 didesnės gyvenvietės Dubičiai (239 gyventojai) ir
Panočiai (229 gyventojai), 3 mažesnės – Rakai (92 gyventojai), Rudnia (58 gyventojai) ir Jasauskai
(54 gyventojai) bei 36 maži kaimai.
Seniūnijos teritorijoje veikia tokios įstaigos:
Panočių pagrindinė mokykla;
Panočių ir Dubičių bibliotekos;
Dubičių ir Kaniavos kultūros ir laisvalaikio centrai;
Panočių medicinos punktas;
Kaniavos, Rudnios ir Dubičių girininkijos;
Dubičių žemės ūkio bendrovė ir Žemės ūkio bendrovė Kalnas;
Priešgaisrinės saugos tarnybos skyrius Jasauskų kaime;
VSAT Varėnos rinktinės A.Barausko užkarda Mantotų kaime;
Dubičių Švč. Jėzaus širdies bažnyčia ir Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės
globėjos bažnyčia;
Maldos namai Panočių ir Rakų kaimuose.
Su visomis įstaigomis vyksta glaudus bendradarbiavimas Seniūnijos gyventojams aktualiais
klausimais.
Seniūnija suskirstyta į 8 seniūnaitijas: Panočių, Jasauskų, Dubičių, Rakų, Rudnios,
Krokšlio, Lynežerio ir Noškūnų. Seniūnaitijų seniūnaičiai vykdo kaimo bendrijos atstovo darbą,
rūpinasi savo kaimo žmonių gerove, aktyviai dalyvauja Seniūnijos vykdomoje veikloje.
Seniūnijoje veikia 4 bendruomenės: Panočių krašto bendruomenė, Dubičių krašto
bendruomenė, Krokšlio kaimo bendruomenė, Rudnios kaimo – Asociacija, Visuomeninė
organizacija „Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos“.

Demografiniai rodikliai
Gaila, bet Seniūnijos gyventojų skaičius kasmet mažėja.
Gyventojų skaičiaus dinamika
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Paskutinių 3-ų metų mažėjimo tendencija išlieka vienoda – vidutiniškai apie 50 gyventojų
per metus. Pagrindinė gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – neigiamas gyventojų prieaugis.
Gyventojų prieaugis
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Prie gyventojų mažėjimo, nors ir sulėtėjusiais tempais, prisideda jaunesnių žmonių
išvykimas į didžiuosius Lietuvos miestus bei emigracija į užsienį. Beveik 60% Seniūnijos
gyventojų sudaro 45 metų ir vyresni žmonės. 29% amžius daugiau nei 65 metai. Seniūnijoje 2020
metų gruodžio 31 dienai gyveno 347 pensininkai, kas sudaro 30% visų Seniūnijos gyventojų.
Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus kategorijas
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Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį
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Viešosios infrastruktūros priežiūra ir plėtra
Seniūnijoje yra 161,7 km prižiūrimų viešųjų kelių ir gatvių. Keliams prižiūrėti skirta 32
628,72 Eur. Už šias lėšas keliai intensyviai prižiūrimi – pagal poreikį žiemą valomas sniegas,
šiltuoju metų laiku greideriu lyginami ir profiliuojami žvyrkeliai, atnaujinama žvyro danga. Per
2020 metus 5 kartus buvo lyginami ir profiliuojami daugelis Seniūnijos žvyrkelių. Kelių lyginimui
greideriu išleista 11 570,49 Eur. Nemažam skaičiui Seniūnijos kelių reikia naujinti kelio dangą. Per
ataskaitinį laikotarpį danga atnaujinta Dubičiai – Podubičiai, Krukliai – Dalina, Daržininkai –
Drucminai keliuose ir Noškūnų kaimo gatvėse. Žvyro dangos atnaujinimui ir stiprinimui skalda
išleista 25 000,78 Eur. Panočių kaime užtaisyta 139,32 kv. m. asfalto duobių už 2 410,24 Eur. Viso
per 2020 metus kelių priežiūrai ir remontui išleista 35 044,67 Eur.
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Gatvių apšvietimas
Seniūnija vykdo nuolatinę gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą ir eksploataciją Panočių,
Jasauskų, Dubičių, Lynežerio, Rakų, Balbutų ir Rudnios kaimuose. Sudaromi apšvietimo grafikai,
jie koreguojami pagal gyventųjų pageidavimus, keičiamos perdegusios lempos.
Gatvių pavadinimų ir namo numerių lentelės
Per 2020 metus seniūnijos Rudnios, Panočių, Krokšlio, Kaniavos, Dalinos ir Stojų kaimų
gyventojams buvo išdalinta 14 namų numerių lentelių ir 5 gatvių pavadinimų lentelės.
Beglobiai gyvūnai
2020 metais seniūnijoje sugaudyti ir išvežti į prieglaudą 3 beglobiai gyvūnai – 3 šunys.
Avarinių medžių išpjovimas
Savivaldybės Turto valdymo skyrius 2020 metais išdavė leidimus 24 medžių kirtimui
Seniūnijos bendro naudojimo ir kapinių teritorijose. Pašalinti Panočių mokyklos pastatui pavojų
kėlę 2 gluosniai ir 3 eglės. Nupjauti ir sutvarkyti pavojingi medžiai Kašėtų ir Rudnios kapinėse, bei
Noškūnų kaime. Visa sutvarkyta malkinė mediena (13,49 m3) perduota Kaniavos kultūros centrui.
Kapinių priežiūra, tvarkymas ir plėtra
Seniūnijoje yra 13 veikiančių ir 5 neveikiančios kapinės. Pasitelkiant socialinių išmokų
gavėjus ir darbininkus dirbančius pagal užimtumo didinimo programą kapinės buvo nuolat
prižiūrimos ir tvarkomos. Pagal poreikį šienaujama žolė, kertami menkaverčiai krūmai,
rūšiuojamos mišrios, bei utilizuojamos žaliosios atliekos. Drucminų kapinėse pašalinta po jų
išplėtimo likusi senoji akmeninė tvora. Rudnios kapinėse perdarytas šulinio vandens ištraukimo
mechanizmas, kad būtų tinkamas naudoti senyvo amžiaus žmonėms. Kartu naujai sutvarkytas ir
skarda uždengtas šulinio stogas. Daržininkų kapinėse įrengta ir laistymo sezonu pastoviai pildoma
vandens talpa. Dubičių kapinėse naujai skarda uždengtas šulinio stogas, sutvarkytas prie kapinių
vedantis keliukas.
Komunalinių paslaugų teikimas
Seniūnijoje prižiūrima 16,5 ha žaliųjų zonų plotas ir 800 kv. m. aikštelių. Didžiausi plotai
yra teritorija apie paminklą Narbutui ir bažnyčią, bei Kultūros centrą ir biblioteką Dubičių kaime, ir
parkas prie tvenkinio, bei Maldos namų teritorija Panočių kaime. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko
seniūnijos viešųjų vietų tvarkymas, šienaujama ir grėbiama žolė, šienaujamos pakelės, kertami
menkaverčiai krūmai. Šiuos darbus atliko visuomenei naudingą veiklą atliekantys seniūnijos
gyventojai ir aplinkos tvarkymo specialistai.
2020 metais buvo panaikinti 2 nelegalūs šiukšlynai Dubičių ir Noškūnų kaimuose. Iš jų į
Jasauskų kaime esančią didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelę atvežta ir priduota 185 kg
bešeimininkio automobilių plastiko, 87 vnt. bešeimininkių padangų, bei ~3 t bešeimininkių
statybinių atliekų. Iš buvusios Rudnios mokyklos pastato surinkta ir į Jasauskų atliekų aikštelę
atvežta ir priduota 8,5 t įvairių atliekų.
Per 2020 metus asbestinis šiferis iš gyventojų buvo surinktas du kartus.
2020 metais pagal užimtumo didinimo programą Kaniavos seniūnijoje buvo įdarbinti 2
asmenys. Pasitelkiant darbininkus dirbančius pagal užimtumo didinimo programą, bei asmenis,
kurie privalo dirbti už gaunamą socialinę paramą, buvo atliekami įvairūs sezoniniai darbai:
reguliariai šienaujama žolė, nuolat renkamos šiukšlės, rudenį grėbiami lapai ir t.t.
Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti smulkūs remonto darbai seniūnijoje: sutvarkytas sandėlis
įrengiant įrankių ir technikos laikiklius, pakeistos neveikiančios spynos.

Seniūnijos darbo organizavimas
Seniūnija, spręsdama įvairias problemas, savo kompetencijos ribose vykdo susirašinėjimą
su kitomis įstaigomis bei gyventojais, išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams
pažymas, priima iš gyventojų prašymus, skundus įvairiais klausimais ir juos nagrinėja savo
kompetencijos ribose. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išduota 24 leidimai laidoti, priimti 161
prašymas ir išduotos 77 įvairios pažymos.
Seniūnijoje suteiktos administracinės paslaugos
Duomenys apie gautus, registruotus, išduotus ir išsiųstus dokumentus
Pavadinimas
Dokumentų skaičius
(vnt.)
Gauta prašymų
161
Gauta dokumentų
12
Išduota pažymų
77
Išduota leidimų važiuoti sunkiasvorėmis transporto priemonėmis
24
Išduota leidimų laidoti
24
Sudarytos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys
238
Seniūnijos gyventojams teikiama gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga.
Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą
Suteiktos paslaugos
Deklaravo atvykimą
Deklaravo išvykimą iš LR
Įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Priimti sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo
ar naikinimo
Išduotos pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduotos pažymos gyvenamosios patalpos savininkams

Pareiškėjų skaičius
(vnt.)
44
4
14
19
28
81

Socialinės paramos teikimas
Nuolat lankomi pagyvenę ir vieniši kaimo žmonės. Seniūnija padeda jiems spręsti aktualias
problemas, siunčia socialinių išmokų gavėjus pagelbėti tiems, kurie patys sunkiai susitvarko
buityje. Organizuojama socialinė parama gyventojams. Yra renkami, vertinami ir savivaldybės
administracijai pateikiami duomenys apie šeimų ir atskirų asmenų socialinės paramos poreikius.
Socialinės paramos duomenys
Pavadinimas
Priimta prašymų kieto kuro, būsto šildymo, karšto/šalto
vandens kompensacijai gauti
Priimta prašymų socialinei paramai gauti
Priimta bendrų prašymų kieto kuro, būsto šildymo, karšto/šalto
vandens kompensacijai gauti ir socialinei paramai gauti
Priimta prašymų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą kompensacijai
Priimta prašymų vienkartinei paramai gauti
Priimti prašymai mokiniams nemokamam maitinimui ir

Skaičius
(vnt.)
94
224
51
27
4
27

mokinio krepšeliui
Surašyta buities tyrimo aktų
Priimta prašymų maisto produktams pagal Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems programą
Priimti prašymai dėl išmokos vaikui
Priimti prašymai dėl išmokos nėščiai moteriai ir gimus vaikui
Priimti prašymai dėl socialinių paslaugų skyrimo
Socialinės paramos teikimo statistika
Pavadinimas
Kieto kuro, būsto šildymo, karšto/šalto vandens kompensacijos
gavėjai
Socialinės pašalpos pareiškėjų skaičius
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
kompensacijos gavėjai
Vienkartinių pašalpų gavėjai
Nemokamas maitinimas skirtas mokiniui
Parama mokinio reikmėms skirta mokiniui
ES paramos maisto produktais gavėjų skaičius
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Skaičius
(vnt.)
80
80
27
4
43
43
232

Užimtumo tarnybos duomenimis 2020 gruodžio 31 dienai Kaniavos seniūnijoje buvo 157
bedarbiai: 71 moteris ir 86 vyrai.
Seniūnijoje per 2020 metus buvo sudarytos 238 sutartys visuomenei naudingai veiklai
atlikti.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Seniūnijos specialistė žemės ūkio klausimais konsultavo gyventojus, priėmė ir tvarkė
paraiškas išmokoms gauti, teikė konsultacijas, informavo apie įstatymų naujoves, padėjo pildant
paraiškas ir sprendžiant kitus, su žemės ūkiu susijusius klausimus.
Užsiimantys žemės ūkio veikla Kaniavos seniūnijoje 2020 metais pateikė 142 paraiškas
tiesioginėms išmokoms gauti. Gauta 23 vnt. tiesioginių išmokų paraiškų dokumentų.
Duomenys apie žemės ūkio funkcijų vykdymą
Suteiktos paslaugos
Tiesioginių išmokų paraiškos
Tiesioginių išmokų paraiškų dokumentai
Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti:
mėsiniai galvijai
melžiamos karvės
viščiukai broileriai ir kalakutai
Prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią
žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui
Prašymai atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis Lietuvos
respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Užpildytos GS-5 ataskaitos
Paraiškos asbestinių stogų dangos keitimui

Rodiklis
142 vnt.
23 vnt.
Iš viso 37 vnt.
24 vnt.
11 vnt.
2 vnt.
80 vnt.
130 vnt.
17
2

Ataskaitiniu laikotarpiu Seniūnijoje deklaruotas bendras plotas – 3868,65 ha.

Kultūrinė veikla
Kaniavos seniūnijoje vyksta daug kultūrinių renginių. Ataskaitiniu laikotarpiu daugelio
tradicinių renginių ir mažesnių teminių renginių nepavyko organizuoti dėl šalyje paskelbto
karantino. Renginius organizuoja Seniūnija, Panočių pagrindinė mokykla, Kaniavos ir Dubičių
kultūros ir laisvalaikio centrai, Panočių ir Dubičių bibliotekos, Seniūnijos bendruomenės, sporto
organizatorius. Vienas didžiausių 2020 renginių – Joninių šventė Panočių kaime. Į šį renginį
susirinko kaip niekad gausus Seniūnijos gyventojų ir svečių būrys, daugiau nei 150 žmonių. Dar
viena Seniūnijoje vykusi įsimintina šventė – Dubičių folkloro ansamblio „Lakštucis“ 55 metų
jubiliejaus koncertas. Dubičių ir Kaniavos kultūros centruose, laikantis visų karantino reikalavimų,
pastoviai vyksta teminės šventės ir joms skirti renginiai.

Kaniavos seniūnijos seniūnas

Audrius Verseckas

