MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INTURKĖS SENIŪNIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Seniūnijos
aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 12880 ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 133,17 km.
(1125,16 km - žvyro danga, 8,01 km – asfaltbetonio danga)
1.3. Gyventojų skaičius 2019-01-01 duomenimis – 1282 iš jų: vaikai – 161, darbingo
amžiaus gyventojai – 854, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 267.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 116 kaimų ( iš jų - 7 viensėdžiai).
1.5. Seniūnijoje veikia: Inturkės pagrindinė mokykla, dvi kaimo bendruomenės, dvi
bibliotekos, socialinių paslaugų kabinetas, viešoji įstaiga „Bendrystės centras“,
ugniagesių komanda, Inturkės bažnyčia, Rudesos koplyčia, Inturkės cerkvė, keturios
parduotuvės, įmonės - UAB „Agvika“ (paukštynas), devynios kaimo turizmo
sodybos, Giedriaus Prakapavičiaus avininkystės ūkis, kooperatyvas „Avininkas“,
„Žirgų oazė“ (aktyvus poilsis).

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 4,6 ( seniūnas, specialistas, ūkio plėtros
2. Seniūnijos
vidinė struktūra specialistas, sargas, darbininkas), 2 sezoniniai kūrikai.
2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Inturkės, Ūtos, Miežonių, Gališkių,
Pagaluonės.
3.1. 7 šeimos patiriančios sunkumus. Šiose šeimose auga 15 nepilnamečių vaikų.
Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 1 kartus per mėnesį, dažniau - esant poreikiui.
3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 13 vienišų žmonių.
3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų- 19.
3. Socialinis
3.4. Priimta prašymų–paraiškų socialinei paramai mokiniams gauti – 16.
darbas
3.5.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 4.
3.6. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų 2018 metams - 124
ir suteikta parama 179 asmenims (išdalinta 1042 vnt.)
3.7. Visuomenei naudingą veiklą atliko 73 asmenys (sudarytos 215 darbo sutartys)
3.8. Įdarbinta policijos siųsti 4 asmenys. (Viešieji darbai)
4.1. Įdarbinta žmonių – 3.
4. Užimtumo
4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 5200 eur.
4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, gatvės ir šaligatviai,
programos
3 veikiančios kapinės (6,30 ha), 13 neveikiančių kapinių ir pilkapių (2,18 ha), parkai
įgyvendinimas
ir paplūdimiai (1,39 ha), vykdomi vietinės reikšmės kelių pakelėse esančių krūmų
šalinimo, žolės šienavimo, šiukšlių surinkimo darbai.
5.1. Per metus 2 kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį) keliai – 350 km
pravažiavimų ( 5103,17 eur. ).
5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 59 m2 (1347,84 eur.): Galuonų g.– 13,04 m2, Beržų
5. Kelių
g.– 4,41 m2, Paplūdimio g.- 5,03 m2, Gluosnių g. – 10,28 m2, Saulėtekio g.– 9,41
priežiūros darbai m2, Liepų g. – 16,94 m2.
5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 1474 kub.
m. ( 28116,26 eur).
5.4. Kelių ir gatvių priežiūra žiemą (valyta sniegas) – 1074,63 eur.
6. Gatvių
6.1. Apšviečiamos 4 gyvenvietės. Šviečia 101 šviestuvas.
6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 1954,48 eur.
apšvietimas ir

elektros tinklų
remontas

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 2045,52 eur.

7.1. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 5024,77 eur.
7. Sanitarija ir
7.2. Gerbūvio tvarkymo darbai, teritorijų šienavimas – 6746,75 eur.
aplinkos apsauga
7.3. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 728,48 eur.
8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 403.
8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 32.
8. Seniūnijos
8.3.Atnaujinta ir įregistruota naujų valdų – 402 (15 naujų).
veiklos
8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 337 ( įbraižyta laukų – 3057 ).
užtikrinimas
8.5. Išduota leidimų – 36 (medžiams kirsti -7, laidoti-29).
8.6. Parengta gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentų – 275.
9.1. Įvyko 6 gyventojų susirinkimai, 3 seniūnaičių sueigos, 5 kultūros tarybos
posėdžiai.
9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 29 dalyviai.
9.3.Seniūnijų rudens mugėje ir jos pasiruošimo darbuose dalyvavo bendruomenės
centras, mokykla, biblioteka, viešoji įstaiga „Bendrystės centras“ – apie 30 žmonių.
9. Gyventojų
9.4. Seniūnijoje vyko 14 bendrų tarpinstitucinių renginių (šventės, minėjimai,
laisvalaikio ir
varžybos, mokymai).
poilsio
9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio,
organizavimas
parama):
„Inturkės bendruomenės centras“ – 11083,35 eur. (10920 eur - projektai, 163,35
eur - 2 proc.).
„Kuolakasių bendruomenės centras“ - 1616,98 eur. ( 991,70 eur - projektai,
160,28 eur - 2 proc., 465,00 eur – parama).
10.1. Inturkės kapinėse įrengtas pėsčiųjų takas su apšvietimu (pastatytos 4 atramos
su šviestuvais), sutvarkyta prie kapinių aikštelė ( rekonstruotas takas).
10. Iniciatyvos ir 10.2. Atidengta atminimo lenta, skirta įamžinti Inturkės valsčiaus 1918-1920 metų
spręstos
nepriklausomybės kovų savanorius – Vyties Kryžiaus kavalierius.
problemos
10.3. Bendradarbiaujant su VšĮ „Bendrystės centras“, bendruomenėmis sudarytos
sąlygos šeimoms patiriančioms sunkumus įsitraukti į švietėjišką, kultūrinę,
visuomeninę veiklą.
11. Keliami nauji 11.1. Inicijuoti Inturkės kapinių praplėtimo įteisinimą ir aptvėrimą.
11.2. Atnaujinti Rudesos kapinių tvorą.
uždaviniai ir
11.3. Saugoti kultūros paveldo objektus organizuojant jų priežiūros darbus.
iššūkiai
11.4. Tęsti kaimų ir gatvių ženklinimo darbus.

Inturkės seniūnijos seniūnė
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