JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2016-01-16 Nr. VSD-60

I. BENDROJI INFORMACIJA
Šimkaičių seniūnija užima 23 654,49 ha teritoriją, iš jų apie 8 000 ha miškų. Seniūnijos ribos
patvirtintos 2009 m. gruodžio 23 d. savivaldybės Tarybos posėdyje. Šiuo metu seniūnijos ribos vėl
tikslinamos, galutinai dar nepatvirtintos.
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 2009 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 01-323.
Viena darbuotoja (kapų sargė) dirba pagal individualios veiklos pažymą.
Seniūnijoje yra penki seniūnaičiai. Du išrinkti trejų metų laikotarpiui. Kiti seniūnaičiai – dar
kartą perrinkti žmonės. Jie labai padeda sprendžiant seniūnijos problemas, bendraujant su
gyventojais. Seniūnijoje yra penkios seniūnaitijos. Vienoms vadovauja kaimo bendruomenių
pirmininkai, kitoms kiti asmenys, bet visi jie 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.
Gyventojų pokyčiai per metus:
Pavadinimas
Gyventojai 2015
Gyventojų sk.
2026
Gyv. vietą deklaravo
381
734
911
50
Gimė
15
Mirė
30
Perregistruoti
gyv. 135
pagal sprendimą
Darbingi
922
Pensininkai
653
Vadžgirio mokykloje 87
mok.
Šimkaičių mokykloje 119
mok.
Lanko darželį
29

Gyventojai 2016
1972
373 (iki 18 metų)
708 (18–45 metų)
834 (45–85 metų)
57 ( per 85 metų)
16
38
268

Pokytis
54<
8<
26<
77<
7>
1>
8>
133>

918
624
80

4<
29<
7<

127

8>

30

1>

II. GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
Seniūnijos teikiamos viešosios
paslaugos gyventojams. Išduodama
dokumentų, reikalingų seniūnijos gyventojams. Per 2016 metus išduota:
Dokumento pavadinimas

Dokumentų sk. (2015
m.)

daug įvairių

Dokumentų
sk. (2016m.)

Leidimai laidoti
Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus
želdinius, augančius ne miško žemėje
Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį
Deklaravo gyvenamąją vietą
Išregistruota pagal sprendimą
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išsiųsta raštų
Atlikta notarinių veiksmų
Perregistruota pagal sprendimą pagal adresą
Iš viso parengta dokumentų

25
9

38
9

84
89
5
83
369
10
135
809

79
75
2
51
357
17
268
896

Visi namų savininkai privalėjo atvykti į seniūniją ir perregistruoti savo šeimos narius. Darbas vyko
vangiai, pavaduotoja nuolat kviesdavo gyventojus, kad susitvarkytų.
III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 47720 eurų asignavimų.
Panaudota asignavimų - 45769 eurai, tai sudaro 95,07 procentų numatytų asignavimų. Visos
biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį.
IV. VIEŠIEJI DARBAI
2016 m. seniūnija įdarbino 18 žmonių viešiesiems darbams atlikti. Tam savivaldybė skyrė 7
253 Eur, darbo birža 10 881 Eur. Padėtis labai pasikeitė, žmonės, ypač jaunimas, dirba gerai ir
noriai. Per metus visuomenei naudingus darbus turėjo atidirbti 106 žmonės, dirbo 87. Darbus
galima atlikti gyvenamojoje vietoje. Seniūnijoje yra 13 įstaigų, kurios priima gyventojus atidirbti
už pašalpas. Šių žmonių pagalba labai reikalinga bendruomenėms.
Tvarkytos viešosios gyvenvietės prieigos, pakelės, seniūnijos teritorijoje esantys paminklai,
kapinės, atlikta daug kitų darbų.
Iš viešiesiems darbams atlikti skirtų lėšų (653 Eur) pirkta darbo apsaugos priemonių, darbo įrankių,
atsarginių dalių krūmapjovėms, benzino, tepalų, dažų.
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 78 žmonės.
V. KELIAI. KOMUNALINIS ŪKIS
Seniūnija prižiūri 107 km žvyruotų kelių. 2016 metais kelių priežiūrai skirta 28 200 tūkst.
eurų. Iš gautų lėšų atlikti grederiavimo ( 10 200 eurų) darbai ir (18 000eurų) užpiltos žvyru didesnės
duobės. 2016 m. kelius tinkamai prižiūrėjo UAB „Jurmelsta“ . Sniego valymo darbus turėjo atlikti
seniūnijos ūkininkas, tačiau tų paslaugų 2016 m. nereikėjo. Išasfaltuota 400 m kelio atkarpa
Baltraitiškės gyvenvietėje. Gauta 270 kv. m asfalto duobėms užtaisyti. Darbai atlikti Paulių,
Vadžgirio ir Šimkaičių gyvenvietėse.
Seniūnijos keliai labai nukenčia nuo privačių miškų savininkų atliekamų darbų.
Žvyruoti keliai kiekvienais metais labai blogėja, kadangi nėra kelių perpylimo. Iš gautų lėšų tik
užpilamos išmuštos duobės.
Išpjauta 9 medžiai Vadžgirio kapinėse, jie kėlė grėsmę ir gadino paminklus. Medžiams pjauti
savivaldybė skyrė 1 750 Eur. Jie panaudoti seniūnijos administraciniam pastatui šildyti. Pasodinta
70 vnt. (už 189 eurus) tujų Vadžgirio ir Šimkaičių kapinėse.

2016 m. savivaldybė skyrė 800 eurų seniūnijos administracinio pastato remontui. Iš gautų lėšų
suremontuota koridorius, pavaduotojos ir socialinio darbuotojo kabinetai. Pagamintos naujos
informacinės lentos už 198 eurus.
Savivaldybė skyrė 1 300 eurų socialinio būsto Vadžgiryje einamajam remontui. Darbus atliko
UAB „Jurmelsta“. Remonto metu apšiltintos vieno kambario lubos ir sutvarkytos dvi sienos.
VI. SOCIALINIS DARBAS
Socialines paslaugas teikia 3 socialiniai darbuotojai, tai sudaro 3,5 etatus (1 etatas yra
socialinei paramai; 2,5 etato darbui su socialinės rizikos šeimomis).
Seniūnijoje išmokama daug įvairių pašalpų:
Išmokų pavadinimas

Išmokėta litais (2015 m.)

Išmokos vaikams
Gauna nemokamą maitinimą
Vienkartinių pašalpų
Socialinių
Laidojimo
Parama mokinių reikmenims įsigyti
Iš viso:

23821,00
173 vaikai
648,00
106859,00
5168,00
4651,00
141147,00

Išmokėta eurais
(2016 m.)
20522,00
165 vaikai
368,00
95433,00
4256,00
5415,00
125994,00

Prie kiekvieno prašymo pateikiama daug pažymų, įrodančių pajamas, turtą ir t. t.
Dokumento pavadinimas
Dokumentų
Dokumentų
sk. (2015)
(2016)
Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų
16
9
Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų 117
98
pirkimo ir nemokamo maitinimo
Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui
106
76
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinių paslaugų
6
6
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos
294
288
Prašymai dėl maisto produktų
177 (546 asm.) 170(482)
Iš viso:
716
647

sk.

2016 m. sausio 1 d. seniūnijoje buvo 23 socialinės rizikos šeimos. Į seniūniją per
metus atvyko 2 socialinės rizikos šeimos iš Kaišiadorių rajono ir Raseinių rajono. Per metus buvo
išbraukta 4 šeimos: 1 šeima išvyko gyventi į Kauno rajoną, 1 šeima dėl teigiamų pokyčių ir
gebėjimo spręsti šeimos problemas išbraukta iš socialinės rizikos šeimų apskaitos, 2-jose vaikams
sukako 18 m. 2 šeimos stebimos, padėčiai pablogėjus bus spendžiama klausimas dėl įrašymo į
socialinės rizikos šeimų apskaitą. 2017 metų sausio 1 d. seniūnijoje yra 20 socialinės rizikos šeimų,
kuriose auga 68 vaikai. Šeimoms būdinga socialinių įgūdžių stoka, alkoholio vartojimas,
negebėjimas spręsti šeimos problemų. 2016 m. dėl krizės šeimose Eržvilko krizių centre
apgyvendintos 3 šeimos. Dirbamas prevencinis darbas su šeimomis, turinčiomis žalingų įpročių.
Iš 20 šeimų tik 6 asmenys yra dirbantys. Motyvacijos dirbti ir užsidirbti mažai.
Pagrindinės šeimų pajamos yra socialinės pašalpos, kurios mokamos per seniūniją, ir alimentai,
gaunami iš vaikų išlaikymo fondo į rankas. Pašalpos naudojamos tikslingai apiperkant šeimas (kartu
su jų nariais) maisto produktais, buities, higienos, mokyklinėmis prekėmis, sumokami mokesčiai.
Alimentų gavimo dienomis šeimose padažnėja girtavimo, barnių, vaikų nepriežiūros atvejų. 2016
m. 7 asmenys, padedami socialinių darbuotojų, apsisprendė koduotis nuo priklausomybės
alkoholiui. Padėtis tokiose šeimose pasikeičia į gerąją pusę. Svarstyta galimybė lankyti anoniminių
alkoholikų klubą, tačiau susirinkimai vyksta vakarais, nėra galimybių nuvykti.

Šiose šeimose būna ir džiugių akimirkų. Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Vaikai
išsakė savo svajones, jos perduotos projekto organizatoriams, skelbtos internete. Visos buvo
nupirktos. Dalis dovanų atkeliavo per paštą ir per kurjerius, o dalį dovanų vaikų svajonių pildytojai,
lydimi socialinių darbuotojų, įteikė patys. Vadžgirio bibliotekoje kalėdinės popietės metu vaikams
buvo įteiktos dovanos. Vaikai šoko, dainavo, žiūrėjo filmuką kalėdine tematika. Tik gaila, kad
„Vaikų svajonėse“ dalyvavo tik viena socialinė darbuotoja Laimutė Raulynaitienė. Iš viso dalyvavo
21 vaikas.
Ne visuomet socialiniams darbuotojams pasiseka pasiekti norimų teigiamų rezultatų, trūksta
pačių šeimų motyvacijos keistis.
Sprendžiant socialines problemas bendradarbiaujama su mokyklų pedagogais, teisėsaugos bei
socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais. 2016 m. tikrai pajutome didelę paramą iš policijos
pareigūnų. Jie labai dažnai po darbo lankydavo rizikos šeimas. O tai duoda labai teigiamų rezultatų.
Nerūpestingi tėvai. kad ir trumpam laikui, pakeičia savo gyvenimo būdą.
VII. ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJA
Seniūnijoje specialistas padeda ūkininkams susitvarkyti dokumentus. Pasėlių deklaravimas
atliktas elektroniniu būdu:
Darbų pavadinimas
2015 metai
2016 metai
Pokytis
Įbraižyti laukai
3023
3075
52>
Plotas ha
10469
10686
217>
Priimta paraiškų
438
431
7<
Atnaujintų valdų
456
462
6>
Naujai
įregistruotų 12
14
2>
valdų
Išregistruotų valdų
11
8
3<
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 2 kultūros darbuotojai ir 4 bibliotekininkai. Seniūnijoje susikūrusios 5
stiprios Šimkaičių, Vadžgirio, Paskynų, Baltraitiškės ir Paulių bendruomenės. Bendruomenių
tarybų 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 šventė. Tai suartino žmones, pagyvino kultūrinį gyvenimą. Greičiau
sprendžiamos seniūnijos gyventojų problemos, ugdomas bendruomeniškumas, tarpusavio pagalba.
Visos šventės organizuojamos dirbant kartu seniūnaičiams, kultūros darbuotojams ir bendruomenių
taryboms. Seniūnija kartu su kultūros darbuotojais dalyvavo Jurbarko krašto šventėje, o su
bendruomenėmis Jurbarko bendruomenių metų užbaigimo šventėje.
Šiuo metu visos penkios gyvenvietės bendruomenių vadovų pastangomis turi geras patalpas.
Pagerėjo bendruomenių gyvenimo kokybė, vaikų ir jaunimo užimtumas, viešųjų erdvių ir aplinkos
kokybė. Vyksta kultūriniai ir šviečiamieji renginiai. Kartu su bendruomene dirba ir seniūnaičiai.
2016 metais rajono savivaldybė finansiškai parėmė po vieną šventę visose bendruomenėse.
2016 metais projektus įgyvendino Paulių bendruomenė „Aktyvios poilsio zonos sukūrimas
Paulių bendruomenės erdvėje“. Šiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija skyrė 8 679 Eur. 10 procentų skyrė Jurbarko rajono savivaldybė.
Vadžgiryje projektą įgyvendino Erika Žievienė. Vadžgirio bibliotekos projektas „ Kūrybos
inkubatorius“. Šio projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerija skyrė 1 397 eurus. Projekto tikslas skatinti vaikų verslumą, užimtumą, mažinti
bendravimo barjerus, ugdyti pagarbą vienas kitam, pasitikėjimą savimi.
Paskynų kaimo bendruomenė gavo finansavimą projektui „Gyvenkime sveikiau“. Projektas
finansuojamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Projekto įgyvendinimui skirta 3439
Eurų.
IX. SVEIKATA
Šimkaičių seniūnijos gyventojus vietoje aptarnauja VšĮ. Šimkaičių ambulatorija. Gydytoja
Laima Balseraitienė. Vieną kartą per savaitę gydytoja priima gyventojus Vadžgirio medicinos
punkte.
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.
2. Reikia centralizuoto vandens tiekimo į Šimkaičių kapines.
3.Vadžgirio gyventojai nori, kad vanduo būtų nuvestas ir į kitą kapų kraštą.
4.Kelia didžiulį nerimą bešeimininkis nekilnojamas turtas, avariniai daugiabučiai namai, kuriuose
vis dar gyvena žmonės.
5.Paulių gyventojų netenkina Paulių gatvės apšvietimas.
5.Seniūnijoje numatytos investicijos Paskynų ir Griaužų gyvenviečių vandens gerinimui ir
Vadžgirio miestelyje Dvaro gatvės asfaltavimui.

Seniūnė

Ataskaita apsvarstyta
seniūnaičių sueigoje
2017 m. sausio mėn. 12 d.

Elena Šileikienė

