JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VELIUONOS SENIŪNIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-01-09 Nr. D10-1
I. BENDROJI INORMACIJA
Veliuonos seniūnija yra Jurbarko rajono savivaldybės administracijos filialas,
veikiantis nustatytoje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo
administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijų
veiklos nuostatais bei direktoriaus įsakymais.
Veliuonos seniūnija užima 12 022 ha teritoriją, iš jų 3 760 ha sudaro miškai. 2019 m.
gruodžio 31 d. duomenimis seniūnijoje gyveno 1425 gyventojai. Jos centras – Veliuonos miestelis,
nutolęs nuo rajono centro Jurbarko 34 km rytų kryptimi. Seniūnijoje yra 32 kaimai: Antkalnės k. –
14, Akmeniškių k. – 13, Bereiviškių – 6, Birbiliškės k. – 24, Džiaugių k. – 26, Gausantiškių k. – 20,
Gudžiūnų k. – 17, Gricių k. – 119, Gystėnų k. – 36, Gervėnų k. – 14, Klangių k. – 82, Kalvių k. –
16, Lucinavos k. – 24, Minelgų k. – 5, Papiškių k. – 11, Pakalniškių k. – 25, Pamituvio k. – 13,
Pelučių k. – 39, Pelutėlių k. – 16, Staliorių k. – 2, Šiaulių k. – 30, Škeršpylių k. – 3, Tamošių k. –
204, Terespolio k. – 1, Zubrickų k. – 16, Želmenų k. – 3, Žibintų k. – 15, Veliuonos miestelyje –
631 gyventojai. Skardinės, Paagliuonio, Kabučių ir Kelmickų kaimai yra be gyventojų.
Per seniūniją teka Nemunas, iš rytų seniūnijos teritoriją riboja jo intakas Armenos
upelis, vakarinėje dalyje beveik sutampanti riba yra Nemuno intakas - Gystaus upelis. Taip pat
seniūnijos teritoriją vagoja daug kitų upių ir upelių: Mituva, Veliuonėlė, Striumpjaunis, Snietala,
Skruzdaubis, Gausantė, Mockupys, Veršupys, Dubinė, Kalpėčius, Tvirbutupis, Noreikupis,
Salasupis, Agliuona, Intakas, Šerupė, Juodpjaunis, Dudpjaunis, Erupis, Akmena, Pavuosvaidis,
Šaltingiris, Pakamupis ir kiti.
Seniūnija ribojasi su Seredžiaus, Juodaičių, Raudonės seniūnijų Jurbarko rajone ir
Girkalnio seniūnijos Raseinių rajone kaimais.
Seniūnijoje veikia Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, trys maisto prekių
parduotuvės, ūkinių prekių parduotuvė, gėlių parduotuvė, rūbų parduotuvė, trys kirpyklos,
veterinarijos įmonė, VšĮ N. Dungveckienės „Šeimos klinika“, Jurbarko PSPC Veliuonos filialas su
medicinos punktu Tamošiuose, bibliotekos Veliuonoje ir Tamošiuose, Veliuonos krašto istorijos
muziejus, P. Cvirkos memorialinė sodyba, J. Jurevičiaus individuali žemės ūkio technikos remonto
įmonė, dvi miško kirtimo įmonės.
Ataskaitinių metų pradžioje Veliuonos seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo
deklaravę 1478 gyventojai. Per metus gyventojų skaičius sumažėjo 53 gyventojais. Seniūnijoje
gyvena 169 vaikai, 652 moterys ir 604 vyrai. 342 pensininkai, iš jų 60 ilgaamžiai, t.y. jų amžius
daugiau kaip 85 metai. Per metus seniūnijoje mirė 32 asmenys, gimė – 7. Veliuonos civilinėse
kapinėse palaidoti 47 mirusieji.
II. ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai, užimantys 6,5 etato: seniūnas (et.), vyriausioji
specialistė (et.), ūkvedys (et.), darbininkas-kūrikas (et.), žemės ūkio specialistas (0,75 et.), socialinė

darbuotoja (0,75 et.), socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis (0,5 et.), valytoja-kiemsargė (0,5 et.)
bei sezono metu du kūrikai. Seniūnijoje yra šešios seniūnaitijos ir tiek pat seniūnaičių. Seniūnijos
darbuotojai pagal galimybes tobulinasi, kelia kvalifikaciją.
Į seniūniją 2019 m. gyventojai kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
1. Užpildyta 61 atvykimo deklaracija;
2. Išduotos 84 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. Atlikta 70 notarinių veiksmų;
4. Išduotos 64 pažymos gyventojams;
5. Išsiųsti 63 raštai;
6. Išduoti 47 leidimai laidoti;
7. Išduoti 2 leidimai prekiauti;
8. Išduoti 9 leidimai kirsti medžius;
9. Išleisti 4 įsakymai veiklos klausimais, 27 personalo klausimais;
10. Sudaryta 11 sutarčių dėl viešųjų darbų;
11. Sudaryta 81 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis.
III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Seniūnijai 2019 metais pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 68 800 Eur
asignavimų. Darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui – 61 900 Eur. Kitos lėšos
naudotos įvairiems įrankiams įsigyti, skelbimų lentoms, vėliavų stiebams, medžiagos dažyti
piliakalnių laiptams, malkoms, briketams ir kt. prekėms.
Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta
11 700 Eur.
IV. SOCIALINIS DARBAS
2019 metais priimti 471 prašymai socialinei paramai gauti, iš jų 175 prašymai
socialinei pašalpai gauti. Socialines pašalpas gavo 57 šeimos, 115 asmenų. Dėl išmokų vaikams
gauti buvo pateikti 85 nauji prašymai, pašalpa išmokėta 134 šeimoms ir 204 vaikams. Dėl paramos
mokiniams priimti 38 pašymai. Nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti paskirta 36
šeimoms ir 56 vaikams. 2019 m. priimta 13 prašymų vienkartinei pašalpai gauti. Paramos iš
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims gauti – 119 prašymų, paramą gavo 114 šeimų
ir 241 asmuo, dėl socialinių paslaugų kreipėsi 4 asmenys, kuriems teikiamos socialinės paslaugos
namuose. Atlikta 16 socialinių paslaugų poreikių vertinimų. Asmenims, gaunantiems socialines
pašalpas, išduota 97 siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą. Socialinės paramos teikimo
komisija organizavo 11 posėdžių, patikrino 74 pašalpos gavėjų šeimyninę padėtį, buities ir
gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą. Posėdžių metu svarstyti 29 atvejai: iš jų 25 šeimoms
buvo skirta socialinė pašalpa išimties tvarka, 2 šeimoms skirta tik vaikams ir 2 šeimoms neskirta.
Socialiniai darbuotojai lankėsi šeimose, surašyti 266 apsilankymo bei Buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktai. Daugiavaikių šeimų yra 9, jose auga 30 vaikų. 2019 metais seniūnijoje buvo 9
šeimos, patiriančios socialinę riziką, 2 šeimos stebimos.

V. KELIAI. KOMUNALINIS ŪKIS

Seniūnija žvyruotų kelių priežiūrai, kurių seniūnijoje 78 km, gavo 23 340 Eur. Iš jų 3
340 Eur skirta greideriavimui ir 20 000 Eur žvyro atvežimui ir paskleidimui.
Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta
11700 Eur. Iš jų: teritorijų priežiūrai – 2300 Eur, atliekų tvarkymui – 1800 Eur, kapinių priežiūrai –
4500 Eur.
VI. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
2019 metų užimtumo didinimo programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 18699
eurai. 1853 eurai užimtumo programos darbų finansuota iš savivaldybės lėšų, tai lėšos skirtos
medžiagoms ir priemonėms įsigyti. Valstybės biudžeto lėšos (16846 eurai) panaudotos darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Vykdant užimtumo didinimo programą buvo
įdarbinta 11 žmonių. Užimtumo didinimo programos darbų bendra trukmė – 4504 valandos.
Pagal užimtumo didinimo programą atlikta daug aplinkos priežiūros darbų seniūnijoje:
kirsti krūmai pakelėse bei naujai ruošiamo pliažo teritorijoje, genėti medžiai, tvarkomos nuolaužos
bei išvartos Veliuonos parke, kapinėse ir ant piliakalnių. Nuolat prižiūrėtos gatvės, šaligatviai,
šienauta žolė, grėbti lapai, rinktos šiukšlės visuose seniūnijos priežiūroje esančiuose žaliuosiuose
plotuose, iš viso 26,515 ha. Valytas sniegas nuo šaligatvių, barstytos sankryžos ir gatvių pakilimai
žvyro ir druskos mišiniu. Užimtumo didinimo programos darbininkai naujai perdengė visų
seniūnijai priklausančių garažų stogą.
VII. ŽEMĖS ŪKIS
Seniūnijoje dirba žemės ūkio specialistas, kuriam pavesta paraiškų tiesioginėms
išmokoms už deklaruotus pasėlius, pieno kvotų, prašymų registravimas ir žemės ūkio ir kaimo
valdų registre pildymas bei koregavimas, gyventojų konsultavimas kaimo plėtros programų
klausimais. Specialistas konsultuoja mokesčių, pieno kvotų administravimo bei ūkio ekonominio
dydžio apskaičiavimo klausimais, padeda gyventojams tvarkyti laikomų kiaulių registrą.
2019 metais priimtos 272 paraiškos dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus. Bendras deklaruotų laukų plotas 6278,11 ha. Įregistruotos 3 naujos ūkių valdos.
Atnaujinti 315 valdų duomenys, teikiant paraiškas tiesioginėms išmokoms elektroniniu būdu, t. y. į
sistemą suvesti pasikeitimai valdoje (asmens, nekilnojamojo turto duomenys ir t. t.). Kiaulės
auginamos 86 ūkiuose, juose laikomos 148 kiaulės. Seniūnijoje įregistruoti 3 ekologiniai ūkiai,
kurių plotas 90 ha. Statistikai iš 8 ūkių surinkta informacija apie nuimtą derlių, parduotus ir
sandėliuojamus grūdus. Seniūnijoje didžiausias ūkininko ūkis 956,23 ha.
VIII. KULTŪRA IR SPORTAS
Seniūnijoje daug ir įvairios kultūrinės veiklos. Prie renginių organizavimo kiekvienais
metais prisijungia vis didesnis bendruomenės, gyventojų, buvusių gyventojų, verslininkų ratas,
todėl šventės būna vis didesnės ir įspūdingesnės. Pagrindiniai organizatoriai: Veliuonos kultūros
centras, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos
skyrius, Veliuonos krašto bendruomenė, Tamošių kaimo bendruomenė, Jurbarko viešosios
bibliotekos Veliuonos filialas, Jurbarko krašto muziejaus Veliuonos krašto istorijos muziejaus

padalinys. Visose šiose įstaigose dirba, o nevyriausybinėse organizacijose susibūrę labai aktyvūs,
organizuoti, iniciatyvūs žmonės.
Per 2019 metus seniūnijoje įvyko daug kultūrinių renginių: Sausio 13 d., Vasario 16
d. ir Kovo 11 d. minėjimai, kaip kiekvienais metais vyko įspūdingos Užgavėnės, liepos 6 d.
minėjimas ir Lietuvos himno giedojimas ant Ramybės piliakalnio. Tradicinei seniūnijos šventei
lėšas gavo Veliuonos krašto bendruomenė per ŽŪM pateikusi paraišką, tai bendruomenės narės
Rūtos Misevičienės gražus darbas visų veliuoniečių labui, šventės metu seniūnijos bendruomenės
pasikvietė kaimynus ir varžėsi įvairiose rungtyse. Rudenį vyko novelių vakaras, Tamošiuose vyko
jau tradicine tampanti ūkininkų šventė. Organizuotos adventinė vakaronė, Kalėdų eglutės įžiebimas.
Kaip ir kiekvienais metais seniūnijos sportininkai grįžo su apdovanojimais iš rajono seniūnijų
sporto žaidynių.
IX. KITA VEIKLA
Seniūnija dėkinga Savivaldybės administracijai už nuolatinę finansinę pagalbą
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios restauravimui. 2019 metais atlikti
elektros instaliacijos darbai, baigti pagrindinės bažnyčios salės restauravimo darbai. Su
savivaldybės, vyskupijos ir gyventojų pagalba surinktos lėšos, už kurias parengtas projektas ir
pateikta paraiška presbiterijos restauracijai. 2019 m. baigtas įgyvendinti vandentvarkos projektas
Klangiuose, tačiau vis dar laukiama, kada jis bus priduotas ir bus galima pajungti skaitiklį, kad
galėtų vandeniu naudotis ir aplinkiniai gyventojai, gyvenantys vienkiemiuose. Kaip bus su Tamošių
vandenviete dar iki šiol neaišku. Per šiuos metus pavyko įsigyti naujos technikos ir įrankių,
reikalingų darbams atlikti. Tai šakų smulkintuvas, prikabinamas prie traktoriaus, malkų pjaustymo
staklės, motorinis pjūklas, lapų pūstuvas. Įsigyti pernai, o bus įrengti šiemet nauji suoliukai
viešosiose erdvėse. Džiaugiamasi ir ne savo pasiekimais, tačiau visų, kurie įvairiai prisideda prie
Veliuonos gražinimo. Praeitų metų svarbiausias statinys – kapinių koplyčia. Už jos atstatymą,
atkūrimą tai, kas griuvo šimtmetį, seniūnija yra dėkinga kraštiečiui už jo filantropišką veiklą. Labai
puikų darbą atliko LPD Veliuonos skyrius, kurie panaudodami savivaldybės skirtas lėšas, gautas iš
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, už 1000 Eur sugebėjo perdengti visą turgaus aikštėje
esančio namelio stogą. Metų pabaigoje gauta džiugi žinia, kad Jurbarko krašto muziejaus padalinio
Veliuonos krašto istorijos muziejaus muziejininko Gedimino Klangausko pateiktai paraiškai
kultūros taryba pritarė ir skyrė lėšų knygos apie Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčią ir parapiją, jos 600 metų jubiliejaus proga, išleidimui. Veliuonos krašto bendruomenė
įgyvendino drožybos projektą, kurio metu mokė jaunimą šio meno paslapčių. Aktyvi seniūnaičių
veikla padeda spręsti seniūnijos gyventojų problemas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje.
Seniūnaičiai dalyvauja organizuojant šventes, savo iniciatyva pagelbėja greideriuojant kelius,
padeda organizuojant darbą su asmenimis, atliekančiais visuomenei naudingą veiklą, gelbsti
perduodant seniūnaitijos gyventojams svarbią seniūnijos informaciją. Įvyko 9 seniūnaičių sueigos.
Sueigose buvo sprendžiamos seniūnaitijose iškilusios problemos, seniūnijoje vykstančių renginių
organizavimo, rėmimo klausimai, tvirtinta seniūnijos ataskaita bei veiklos planas.
IX. SENIŪNIJOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
Seniūnija savo perspektyvas šiaurinėje teritorijos dalyje sieja su stambiais ūkininkais,
o centre, Veliuonoje, su turizmu. Mūsų didieji ūkininkai įsikūrę Tamošiuose, dalis mažesnių yra
Gricių, Šiaulių, Lucinavos, Gausantiškių, Klangių kaimuose ir keli Veliuonoje. Čia tik jie kuria

darbo vietas, o kitų perspektyvų bent kol kas nematyti. O miestelis, esantis labai patogioje vietoje ir
su labai sena ir įdomia istorija, turėtų tapti ne tik deklaruojamu, bet realiu muziejumi po atviru
dangumi. Tuo tikslu yra parengti projektai šaltinio sutvarkymui, gyva idėja – Vytauto gatvę įrengti
kaip pėsčiųjų pažintinio taką.
Problemų yra tikrai nemažai. Veliuonoje ir toliau du trečdaliai namų ūkių neturi
galimybės pasijungti į centralizuotą nuotekų šalinimo sistemą, trečdalis neturi centralizuoto vandens
tiekimo. Labai tikimasi, kad tęsis kelių ir gatvių asfaltavimo programa seniūnijose, nes labai laukia
asfalto Dubinių gatvės gyventojai, Tamošiuose Užmituvio gatvės gyventojai. Draugystės gatvės
gyventojai laukia naujo šaligatvio, kuris buvęs asfaltuotas, tačiau dabar sunkiai praeinamas,
iškilnotas šalčio ir sulūžęs. Kadangi ši žiema kol kas be sniego, tai galima pasidžiaugti, kad buvo
neslidus kelias Veliuona–Tamošiai–Griciai–Juodaičiai. Tačiau tokia žiema parodė visas žvyrkelių
bėdas. Tai dabar yra viena iš svarbiausių problemų visame rajone, nes vietinės reikšmės keliai tikrai
nepritaikyti didelio svorio technikos važinėjimui, o dabar nesant šalčio, važinėjant visą žiemą
sunkiasvorei technikai, svarbiausių kelių neliko.
Seniūnija, tikėdamasi, kad kuria turistams patrauklų miestelį, labai nori normalaus
gatvių apšvietimo, tvarkingų šaligatvių ne tik Draugystės gatvėje, bet ir Gedimino, Nemuno
gatvėse. Šiais metais reikia pasirengti Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
600-ųjų metų jubiliejaus minėjimui, kuris jau kitais metais. Neatsisakoma planų sutvarkyti šaltinį
Vytauto gatvėje, sutvarkyti muziejų bažnyčioje, pagaliau rasti galimybę suremontuoti ir pritaikyti
patalpas Veliuonos krašto istorijos muziejui. Nuo sovietinių laikų neremontuotos seniūnijos vidaus
patalpos ir laukia dar daug kitų darbų.
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