JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-01-23 Nr. 14-2
Šimkaičiai
I. BENDROJI INFORMACIJA
Šimkaičių seniūnija užima 23 655,86 kv. km. teritoriją, iš jų apie 8 000 kv. m miškų.
Seniūnijos ribos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio
23 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų
pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruota Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų
vietovių duomenų ir teritorijų ribų pakeitimai. Šiuo metu seniūnijos ribos galutinai patvirtintos.
Seniūnijoje yra penkios seniūnaitijos ir penki seniūnaičiai. Ir visi jie išrinkti keturių metų
laikotarpiui. Seniūnaičiai 4 dar kartą perrinkti tie patys žmonės. Kniečių seniūnaitijoje išrinktas
naujas seniūnaitis. Jie padeda sprendžiant seniūnijos problemas, bendraujant su gyventojais. Visi
nuoširdžiai dirba ir tarnauja seniūnijos gyventojams. Seniūnaičiai dirba kartu su bendruomenių
tarybomis, dalyvauja organizuojant kultūros ir sporto šventes, dirba su žmonėmis, kurie atlieka
visuomenei naudingus darbus, informuoja seniūniją apie įvairias situacijas, išsako gyventojų
pageidavimus.
1 lentelė. Gyventojų pokyčiai per metus.
Pavadinimas

Gyventojai 2018

Gyventojai 2019

Pokytis

Gyventojų sk.
iki 18 metų
18 - 45 metų
45 - 85 metų
virš 85 metų
Gimė
Mirė
Perregistruoti gyv.
pagal sprendimą
Vadžgirio mokykloje
mok.
Šimkaičių mokykloje
mok.
Lanko darželį
.
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II. ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
Šimkaičių seniūnijoje yra 9 darbuotojai. Jie dirba vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
įstatymais, poįstatyminiais aktais, Jurbarko rajono tarybos sprendimais, Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Šimkaičių seniūnijos veiklos nuostatais, patvirtintais Jurbarko rajono savivaldybės 2019 m. sausio
14 d. įsakymu Nr. O1-32. Teikiant viešojo administravimo paslaugas išduodama daug įvairių
dokumentų, reikalingų seniūnijos gyventojams.

2 lentelė. Parengtų bei išduotų dokumentų kiekis.
Dokumentų sk.
Dokumento pavadinimas
(2018m.)
Leidimai laidoti
25
Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus
13
želdinius, augančius ne miško žemėje
Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį
69
Deklaravo gyvenamąją vietą
75
Išregistruota pagal sprendimą
1
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
49
Išsiųsta raštų
230+VSD
Atlikta notarinių veiksmų
11
Iš viso parengta dokumentų
473+VSD

Dokumentų sk.
(2019m.)
27
15
43
58
4
45
375
21
588

Visi namų savininkai privalėjo atvykti į seniūniją ir perregistruoti savo šeimos narius. Šiuo
metu dar yra šeimų, neprisiregistravusių.
III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Šimkaičių seniūnijos darbo organizavimui (be valstybės deleguotų lėšų valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei išlaidų socialinei paramai administruoti) iš
savivaldybės biudžeto 2019 m. skirta programos sąmatai – 64700 Eur, gauti asignavimai – 59281
Eur, planas įvykdytas 91,62 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms – 55562 Eur, t. y. 93,73 proc. visų seniūnijai skirtų asignavimų.
Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų panaudota 3616 Eur, t. y. 6,10 proc., darbdavio socialinė
parama pinigais 103 Eur, t. y. 0,17 proc. skirtų asignavimų. Iš jų didelė dalis išlaidų – 2030 Eur, t.
y. 3,42 proc. teko kitų prekių ir paslaugų įsigijimui ir tik 1586 Eur, t. y. 2,68 proc. – ryšių paslaugų,
transporto.
3 lentelė. Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas.
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Iš viso

Panaudotos
lėšos (Eur.)
55562
61
752
725
48
2030
103
59281

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos programos sąmatai skirtas planas 470
Eur, surinkta ir panaudota 470 Eur, planas įvykdytas 100 proc.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui Šimkaičių seniūnijoje iš savivaldybės biudžeto 2019
m. skirta programos sąmatai – 16900 Eur, gauti asignavimai – 16900 Eur, planas įvykdytas 100
proc.

IV. VIEŠIEJI DARBAI, UŽIMTUMO PROGRAMA, VISUOMENEI
NAUDINGA VEIKLA
2019 m. seniūnija įdarbino 5 žmones pagal užimtumo didinimo programą darbams atlikti.
Užimtumo programos įgyvendinimui savivaldybė skyrė: darbo užmokesčiui 9 348,94 Eur, ir
priemonių įsigijimui 1029,00 Eur. Iš šių lėšų pirkome darbo įrankius, darbo apsaugos priemones,
atsarginių dalių krūmapjovėms, benzino, tepalų, dažų. Visus darbus atlikome su žmonėmis, kurie
buvo įdarbinti pagal užimtumo didinimo programą. Padėtis labai pasikeitė, žmonės, ypač jaunimas,
dirba gerai ir noriai. Per metus visuomenei naudingus darbus turėjo atidirbti 35 žmonės. Jie dirbo
po tris mėn. Darbus galima atlikti gyvenamojoje vietoje. Seniūnijoje yra 13 įstaigų, kurios priima
gyventojus atidirbti už socialines pašalpas. Šių žmonių pagalba labai reikalinga bendruomenėms.
Tvarkytos viešosios gyvenvietės prieigos, pakelės, seniūnijos teritorijoje esantys paminklai,
kapinės, atlikta daug kitų darbų.
Visi tvarkymo darbai prasideda nuo pavasarinės talkos „Darom“. Atsakingai į šį darbą žiūri
mokyklos, girininkijos ir bendruomenės. Daugiausia šioje akcijoje dalyvauja seniūnaičiai. Talkos
metu tvarkomos gyvenvietės, pakelės, miškai, bendrųjų konteinerių stovėjimo vietos. Talkoje
„Darom“ dalyvavo 58 žmonės.
V. KELIAI. KOMUNALINIS ŪKIS
Seniūnija prižiūri 107 km vietinės reikšmės kelių.
4 lentelė. Lėšų paskirstymas kelių priežiūrai.
Eil.
Skirtos lėšos
Skirtos lėšos
Vykdomi darbai
Nr.
2018 m., eurų
2019 m., eurų
1.
Žvyras
13850
19 000
2.
Greideriavimas
7450
8 000
3.
Asfalto duobių taisymas
6432,72
5207,65
4.
Paprastasis remontas (žvyravimas)
11980
5.
Išasfaltuota Dvaro g-vė Vadžgiryje
69284
Iš viso
39712,72
101491,65
Kelius prižiūrėjo UAB „Jurmelsta“. Ir AB „Kelių priežiūra“.
Sniego valymo darbus atliko seniūnijos ūkininkas.
Žvyruoti keliai kiekvienais metais labai blogėja, kadangi nėra kelių atnaujinimo. Iš gautų
lėšų tik užpilamos išmuštos duobės ir atliekamas greideriavimas.
5 lentelė. Savivaldybei skyrus papildomai lėšų, atlikti darbai ir įsigytos prekės.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
5.
6.
7,
9.

Atlikti darbai , įsigytos priemonės
Išpjauti medžiai Vadžgirio kapuose 6 vnt. miestelyje 2 vnt.
Pasodinta krūmų
Įsigytas trimeris
Kapų tvoros remontas Vadžgiryje ir Šimkaičiuose 300 metrų
Įsigyta betono maišyklė
Sukurti seniūnijos heraldikos projektai
Įsigyta segmentinės tvoros 125 m. Vadžgirio kapams
Iš viso:

Skirtos lėšos, Eur
800,00
240,00
729,00
3 243,00
200,00
1 200,00
1 100
7 512

VI. SOCIALINIS DARBAS
Socialines paslaugas teikė 3 socialiniai darbuotojai, tai sudaro 3 etatus (1 etatas yra socialinei
paramai; 2 etatai soc. darbuotojai darbui su šeimomis, patiriančiomis riziką).
Seniūnijoje išmokama daug įvairių pašalpų.
6 lentelė. Išmokų dydžiai.
Išmokų pavadinimas

Išmokėta eurais (2018m.)

Išmokėta eurais (2019 m.)

Išmokos vaikams
169882,28
280243,32
Vienkartinių pašalpų
1492,02
2879,00
Socialinių
182709,17
162453,43
Parama mokinių reikmenims
9101,00
15010,00
įsigyti
Būsto šildymo kompensacijų
986,00
2350,85
(kietas kuras)
Iš viso:
364170,47
462936,6
Seniūnijoje per 2018 metus gavo nemokamą maitinimą 128 vaikai, o per 2019 metus 118
Prie kiekvieno prašymo pateikiama daug pažymų, įrodančių pajamas, turtą ir t. t.
7 lentelė. Gauti prašymai, susiję su socialinėmis išmokomis.
Dokumento pavadinimas
Dokumentų sk.
(2018)
Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų
18
Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų
128
pirkimo ir nemokamo maitinimo

Dokumentų sk.
(2019)
25
78

Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinių paslaugų

270
15

262
16

Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos
Prašymai dėl maisto produktų
Iš viso:

285
176
892

263
184
828

8 lentelė. Pokyčiai socialinę riziką patiriančiose šeimose.
Pavadinimas

2018 m.

2019 m.

Pokytis

1.Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius (atvejų)
2.Soc. riziką patiriančiose šeimose, kurioms yra
inicijuoti atvejai, augančių vaikų skaičius
3.Išimtų iš šeimos vaikų skaičius
4.Stebimų šeimų skaičius
5.Šeimų, krizės šeimoje metu apgyvendintų krizių
centre, skaičius
6.Dirbančiųjų skaičius socialinės rizikos šeimose
7.Asmenų, kurie gydėsi nuo priklausomybės alkoholiui, skaičius
8.Vaikų, dalyvavusių projekte „Vaikų svajonės“,
skaičius

12

15

3

45

55

10

2
17

1
12

1
5

4

3

1

4

8

4

5

6

1

61

35

27

Socialinę riziką patiriančiose šeimose būta ir džiugių akimirkų. Keturi vaikai dalyvavo
Girdžiuose vaikų vasaros dienos stovykloje, kurią surengė policijos komisariatas.
Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Pagal 35 vaikų išsakytas svajones buvo sudarytos
anketos, jos išsiųstos projekto organizatoriams, paviešintos internetiniame „Vaikų svajonių“
projekto puslapyje. Visos svajonės buvo išpildytos.
Socialiniai darbuotojai stengiasi, siekdami motyvuoti šeimų narius tvarkytis, atsakingai
rūpintis vaikais, spręsti priklausomybių problemas, glaudžiai bendradarbiauja su atvejo
vadybininkais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitomis institucijomis
Dalyvauja mokymuose, supervizijose. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su soc. riziką
patiriančiomis šeimomis, planuoja ir teikia socialinę pagalbą jų socialinėje aplinkoje, dirba socialinį
darbą su vaiku ir šeima. Juos informuojant ir konsultuojant, tarpininkaujant tarp įvairių įstaigų ir
specialistų. Didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos teikimo procese,
pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo, priklausomybės ligų gydymo ir kitose
prevencinėse programose. Bendradarbiauja su kitais socialiniais partneriais bei atvejo
vadybininkais. Veikia kartu, kad šeima būtų pajėgi užtikrinti vaikų teises ir teisėtus jų interesus bei
saugią aplinką.
Būta atvejų, kad socialinis darbas neteikia jokių rezultatų. Tačiau dauguma šeimų pagalbą
priima noriai, yra motyvuotos keistis.
Nuo 2020 metų sausio 1 dienos soc. darbuotojai, dirbantys su soc. riziką patiriančiomis
šeimomis, priklauso Jurbarko socialinių paslaugų centrui. Manome, kad darbas bus efektyvesnis ir
geriau koordinuotas.
VII. ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJA
Seniūnijoje specialistas padeda
deklaravimas atliktas elektroniniu būdu.

ūkininkams

susitvarkyti

dokumentus.

Pasėlių

8 lentelė. Žemės ūkio deklaravimo apimtys.
Darbų pavadinimas
2018 metai
2019 metai
Pokytis
Įbraižyti laukai
2879
2964
>85
Plotas ha
10470
10110
<360
Priimta paraiškų
400
396
<4
Atnaujintų valdų
390
437
>47
Naujai įregistruotų valdų
9
16
>7
Išregistruotų valdų
7
11
>4
Ūkininkai dalyvauja įvairiuose projektuose, aktyviai dalyvauja rengiamuose seminaruose
ir konferencijose. Kai kuriuos klausimus ūkininkai gali išspręsti ir telefonu, jiems informaciją
teikia žemės ūkio specialistas.
VIII. KULTŪRA IR SPORTAS
Seniūnijoje dirba 3 kultūros darbuotojai ir 4 bibliotekininkai. Seniūnijoje susikūrusios 5
stiprios Šimkaičių, Vadžgirio, Paskynų, Baltraitiškės ir Paulių bendruomenės. Bendruomenių
tarybų ir kultūros darbuotojų dėka kiekvienoje gyvenvietėje yra švenčiamos visos tradicinės
šventės: Užgavėnės, Trijų karalių, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventė, Motinos dienos šventė,
Joninės, rudens darbų pabaigtuvės, eglutės įžiebimo šventės ir kt. Tai suartina žmones, pagyvina
kultūrinį gyvenimą. Greičiau sprendžiamos seniūnijos gyventojų problemos, ugdomas
bendruomeniškumas, tarpusavio pagalba.
Visos šventės organizuojamos dirbant kartu su seniūnaičiais, kultūros darbuotojais ir
bendruomenių tarybomis.

Vyko daug įvairių kultūrinių renginių visoje seniūnijoje. Aktyvu Vadžgiryje. Ten dirba dvi
energingos, sumanios, darbščios darbuotojos. Lina Lukošienė ir Erika Žievienė. Jų dėka Vadžgirys
paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine 2019. Projektas įgyvendintas.
Seniūnija kartu su kultūros darbuotojais dalyvavo Jurbarko krašto šventėje, rajoninėje
seniūnijų sporto šventėje.
Per 2019 metus visos bendruomenės pasinaudojo 18186,59 Eur. Beveik visos gautos lėšos
yra E. Žievienės ir L. Lukošienės sumanumo, inovatyvumo ir didelio darbo dėka.
IX. SVEIKATA
Šimkaičių seniūnijos gyventojų sveikata rūpinasi VšĮ Šimkaičių ambulatorija. Gydytoja
Laima Balseraitienė. Vieną kartą per savaitę gydytoja priima gyventojus Vadžgirio medicinos
punkte. Taip pat medicinos punktas veikia ir Baltraitiškės gyvenvietėje.
X. VIEŠOJI TVARKA
Seniūnijoje viešąją tvarką palaikyti padeda Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato policijos pareigūnų grupė, vadovaujama Vaidoto
Valošino.
XI. SENIŪNIJOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
1.Seniūnijos gyventojai laukia sutvarkytų ir modernizuotų vandens ir nuotekų tinklų, reikia
vandens kokybės gerinimo įrengimų Šimkaičių ir Paulių gyvenvietėse.
2. Reikia centralizuoto vandens tiekimo į Šimkaičių kapines.
3.Didžiulį nerimą kelia nekilnojamas turtas, avariniai buvę gamybiniai pastatai, avariniai
daugiabučiai namai, kuriuose vis dar gyvena žmonės.
4.Vadžgirio gyventojai nori, kad medicinos punktas Vadžgirio miestelyje dirbtų visomis darbo
dienomis.
5.Vadžgiriečiai nori sutvarkytos aikštelės prie kultūros namų. Šioje aikštelėje vyksta daug
renginių.
6. Šimkaitiškiai nori, kad būtų įrengtas pėsčiųjų takas prie paminko „Žuvę už Lietuvos
laisvę“, Šimkaičių miške.
7. Paulių gyventojai nori, kad Paulių gatvės apšvietimui būtų padarytas projektas.
Kapitališkai suremontavus gatvės dangą, yra užtverta tvora, todėl nėra galimybės su autobokšteliu
pasiekti elektros liniją. Be to esamos linijos ir neužtenka. Reikia statyti naujas atramas ir tiesti
apšvietimo laidus.

Skirsnemunės seniūnijos seniūnas
laikinai vykdantis Šimkaičių
seniūnijos seniūno funkcijas
Ataskaita apsvarstyta
seniūnaičių sueigoje
2020 m. sausio 23 d. 15 val.

Aidas Mozūraitis

