RASEINI RAJONO SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJOS
GIRKALNIO SENI NIJA
Savivaldyb s biudžetin staiga. V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre, kodas 288740810.
Seni nijos duomenys: savivaldyb s biudžetin s staigos strukt rinis teritorinis padalinys,
tupio g. 40, Girkalnis, 60313 Raseini r., tel. (8 428) 45 536, el.p. girkalnis@raseiniai.lt, kodas
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2010 MET GIRKALNIO SENI NIJOS
VEIKLOS ATASKAITA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Girkalnio seni nijos plotas: 10 475 ha, iš j 10,03% užima miškai, 80,5% žem s
naudmenos, 5,31% vandenys ir kitos paskirties plotai. Dauguma Girkalnio seni nijos gyventoj
kininkauja. Apie 50 % vis

kininkaujan

yra iki 50 met

amžiaus. Seni nijos teritorijoje

gyventojus aptarnauja 5 parduotuv s, degalin , pašto skyrius, dvi bibliotekos, Vš Raseini PSPC
Girkalnio ambulatorija, Pramedžiavos medicinos punktas, vaistin , Raseini rajono kult ros centro
filialas, Pramedžiavos laisvalaikio sal , dirba viena Raseini
Girkalnio ugniagesi

priešgaisrin s saugos tarnybos

komanda. Girkalnio miestelyje veikia dvi švietimo staigos: pagrindin

mokykla ir vaik darželis.
2. Girkalnio seni nijoje šiuo metu gyvena 1956 gyventojai. Per pra jusius metus bendras
gyventoj skai ius beveik nepasikeit , vyko tik
asmeniui gyventi

m

gyventoj kaita. Per 2010 metus, atvykstant

seni nij , registruotos 62 atvykimo deklaracijos (pernai- 102) ir 37

išvykimo deklaracijos asmeniui išvykstant gyventi iš Lietuvos Respublikos

kitas šalis (2009 m.

toki buvo tik 13). Gimim skai ius sumaž jo- 2010 metais gim 11 vaik (iš j 3 berniukai; 2009
metais gim 15 vaik ), mirtingumas sumaž jo, užregistruotos 26 mirtys (2009 m.- 27; 2008 metais
buvo registruota 37).
3. Per pra jusius metus atlikti 128 notariniai veiksmai: surašyti 28 galiojimai, sudaryta ir
patvirtinta 11 testament , patvirtinti parašai, nuorašai, sutikimai ir kt.
4. Gauta ir išnagrin ta 119 skund , pageidavim ir pasi lym , 83 raštai, 740 vairi
gyventoj prašym . Išduoti 65 leidimai, 547 vairios pažymos, išsi sti 282 raštai, išleisti 2 seni no
sakymai, priimti 22 seni no sprendimai.

5. D l ekonominio sunkme io pra jusi

met

seni nijos biudžetas buvo gerokai

„apkarpytas“, tod l ypating pasikeitim ne vyko. Buvo stengtasi atlikti pa ius reikalingiausius
darbus: priži

ti kelius, gamtos ir kult ros paminklus, rekreacines zonas, miestelio ir gyvenvie

apšvietim , tvark bei švar .

II. ŠVIETIMAS
6. Seni nijos teritorijoje yra viena Girkalnio pagrindin mokykla, kurioje mokosi 168
mokiniai, 94 iš j

gauna nemokam maitinim (56 %). 85 mokiniai, gyvenantys toliau nei 3 km,

mokykl atvežami autobusais. Mokini , nelankan

mokyklos, n ra. Mokykloje dirba 24

mokytojai, iš j 4 antraeilininkai. 3 mokytojai gij mokytojo metodininko, 13 – vyresniojo
mokytojo, 8 mokytojo kvalifikacin kategorij . Mokyklos vadovai gij 3-i

vadybos

kvalifikacin kategorij . 3 mokytojai yra švietimo konsultantai, 1 mokytoja - vidaus ir išor s audito
lektor bei vertintoja.
6.1. 2010 m. 22 mokiniai gijo pagrindin išsilavinim , 20 iš j šiuo metu toliau
mokosi vidurin se arba profesin se mokyklose.
6.2. Projektin veikla Girkalnio pagrindin je mokykloje yra viena prioritetini sri
2010 m. mokykla dalyvavo šiuose respublikiniuose projektuose: „Besimokan

.

mokykl tinklai“

(BMT), MTP+, kurio komponentas „Bendrojo lavinimo mokykl modernizavimas“, „Dr sinkime
ateit “, tarptautiniame eTwinning projekte „Mokykl partneryst Europoje“.
7. Seni nij , kult
valstybini šven

ir mokykl

sieja bendras darbas. Bendrai organizuojami

pamin jimai, rudens švent s, sporto renginiai.

8. Girkalnio darželyje veikia priešmokyklinio ir mišraus amžiaus vaik grup s. 2010
daržel lanko 33 vaikai.
8.1. 2010 darželis yra ir toliau sijung s

tarptautin s vaik ugdymo organizacijos

OMEP veikl . Šia veikla siekiama ugdyti vaiko k rybiškum , nes tik k rybiškas vaikas gali b ti
emociškai ir socialiai sveikas.
8.2. 2010 metais gyvendinti projektai: „Mano p dut s – sveikos“(projektas buvo
finansuotas 4700 Lt), „Noriu b ti mylimas“, „Men savait “, „Apvalusis kamuolys pajud ti mums
pad s“, gyvendintas projektas, skirtas atskleisti ugdom
8.3. Surengtos parod
eglut “.

s: „V liav

veikl su šviesos stalu.

Lietuvai“, „Rudeninis lapas“, „Ne prasta Kal

III. BIBLIOTEKOS
9. Seni nijos teritorijoje veikia 2 bibliotekos, kuriose dirba 2 darbuotojai.
Bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Girkalnio seni nija, kaim bendruomen mis, kult ros
namais, Girkalnio pagrindine mokykla, vaik darželiu.
10. Girkalnio bibliotekos fond sudaro apie 7000 dokument . 2010 metais nurašyta
daugiau vairi spaudini , negu gauta nauj . Nurašymo priežastis - pasenusio turinio, susid

jusios

knygos. Fondai papildyti iš Raseini rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos, pasirinkta main
fonduose, gauta dovan , iš prenumeratos.
11. Girkalnio bibliotekoje labiausiai skaitomi periodiniai leidiniai. Aktyviausios
skaitytoj grup s - vaikai, besimokantis jaunimas, bedarbiai, ne gal s ir vyresnio amžiaus žmon s.
Ne galiems ir senyvo amžiaus skaitytojams knygos pristatomos namus.
12. Bibliotekose toliau rašomi metraš iai. Užfiksuotas bibliotek gyvenimas, j
rengini akimirkos. Ieškota ir nauj savišvietos b

dalyvaujant vairiuose seminaruose.

Atsakytos užklausos informacini fond knygomis ir periodiniais leidiniais. Šiais metais išleistas
naujas lankstinukas apie Girkalnio bibliotek .
13. T siamas kraštotyrin s informacijos tvarkymas ir kaupimas. Renkama
informacija apie Girkalnio miestel , jo istorij , žymius žmones. Kraštotyros fonduose
komplektuojamos kraštie

parengtos knygos, iškarpos, lankstinukai, kopijos iš periodini leidini ,

kraštotyros darbai. Katalogai ir kartoteka tvarkomi pagal UDK.
14. Pramedžiavos bibliotekoje nuo1971 met nuoširdžiai dirba Antanas Šulskis,
gars jantis rajone ne tik kaip puikus bibliotekininkas, bet ir kaip kraštotyrininkas, pagyvenusi
žmoni bendruomen s „Užuov ja“

jas ir vadovas.

15. Bibliotekose organizuojami valstybini ir kalendorini šven
susitikimai su aktoriais, vairios skaitymo valand

renginiai,

s vaikams ir suaugusiems, gyvendinamas

VIPT projektas.

IV. KULT RA
16. Didžiausia miestelio g da ir b da – neturime pastovios kult rini rengini
organizavimo sal s, tod l kult rinis gyvenimas – pasyvus. Repetuoti renkam s ankštame
kambar lyje seni nijoje. Didesni rengini metu glaudžiam s mokyklos akt sal je, Jurgio
Šerkšno priva iose patalpose, Vingio sl nyje kurtoje vasaros renginiams organizuoti skirtoje
aikštel je.
17. Kult rinis gyvenimas apjungia visas Girkalnio bendruomenes: kult ros namus,
mokykl , daržel , kaim bendruomenes, bibliotek , verslo atstovus. Jau tapo tradicija visoms
bendruomen ms kartu šv sti Lietuvos Nepriklausomyb s atk rimo dienos, Gedulo ir vilties dienos,

Lietuvos Nepriklausomyb s atk rimo dienos pamin jimus ir kalendorines šventes, organizuoti
vairius renginius, met palyd tuves.
18. Suorganizuotos koncertin s išvykos

Nemakš

miestelio švent , Slabados ir

Vosiliškio bendruomeni šventes, Jurbarko rajono Girdži miestelio švent , Tytuv

kult ros

centr .
19. Graž s ir gausiai lankomi renginiai – Pad kos diena, Užgav

s, liaudies

daininink , muzikant , pasakori švent ,,Po senoli pastoge‘‘, Jonin s, respublikin kapel švent
,,Griežyn “.

V. SVEIKATA
20. Seni nijos teritorijoje veikia viena Vš Raseini PSPC Girkalnio ambulatorija
ir Pramedžiavos kaimo medicinos punktas.
20.1. Girkalnio ambulatorijai vadovauja šeimos gydytoja Irena Osvaltien , atvyksta
odontolog

Gražina Šab nien , dirba dvi slaugytojos. Jos aptarnauja 1100 gydymo staigoje

prisirašiusius žmones. Šeimos gydytoja yra apr pinta transportu, tod l lanko seni nijos gyventojus
namuose.
20.2. Pramedžiavos medicinos punkte dirba Laimut Šulskien . Ji aptarnauja apie
500 Pramedžiavos, Ražait li bei aplinkini kaim gyventojus. Sunkiai sergan ius ligonius lanko
namuose, nuolat stebi j sveikat .

VI. SOCIALIN SRITIS IR PASLAUGOS
21. Seni nijoje nuolatinis d mesys skiriamas socialini paslaug sprendimui. 2010
m. nuolat augo bedarbi

skai ius, met

pabaigoje Darbo biržoje užsiregistrav 161 Girkalnio

seni nijos gyventojas.
21.1. Šiuo metu seni nijoje gyvena 29 daugiavaik s šeimos, kuriose auga 97
vaikai, 8 vaikai su negalia, 33 vieniš gyventoj , 7 iš j nustatytas specialus slaugos poreikis, juos
aptarnauja 3 lankomosios prieži ros darbuotojos.
21.2. Girkalnio seni nijoje socialin s rizikos šeim s raše yra 11 šeim , kuriose
auga 30 vaik . Keturios šeimos, kuriose auga 5 vaikai, d l vairi priežas
ir nesugeb jimo tinkamai r pintis vaikais, socialini

, tarp j – d l girtavimo

dži stokos, kai valstyb s skiriama parama

naudojama ne vaiko interesams, stebimos. Per metus šios šeimos aplankytos 311 kart . Septynioms
šeimoms gaunamos pašalpos bei išmokos vaikams mokamos ir kontroliuojamos seni nijos
specialisto socialiniam darbui.
21.3. Paramos, vykdant labdaring
produktai iš Europos S jungos intervencini

akcij , kurios metu buvo dalijami maisto

maisto atsarg , sulauk 185 šeimos.

21.4. Per 2010 metus vairioms išmokoms priimti 703 prašymai.
21.5. Socialini

problem

prevencijos tikslu aplankyta 221 vienišas, ne galus

asmuo, 39 asmenims nustatyti special s poreikiai. Nemokamo maitinimo talonais pasinaudojo 20
gyventoj , nemokamos skalbimo paslaugos – 22 gyventojai.

VII. VIEŠIEJI DARBAI
22. 2010 metais vieš

darb programai vykdyti seni nijai skirta 27127 Lt, kurie

buvo panaudoti teritorij , kapini ir žali

plot tvarkymui, istorijos kult ros objekt prieži rai,

pensinio amžiaus, lankomosios prieži ros, su negalia asmen šeimoms malk ruošimui. Viešuosius
darbus atliko ir programa pasinaudojo 9 žmon s.

VIII. BENDRUOMEN S
23. Girkalnio seni nijoje sik rusios 3 kaim

bendruomen s: „Bili

kaim

bendruomen “ – pirminink Vilma Ra kauskien , kaim bendruomen „Girkalnis“ – pirmininkas
Klemensas Šaulys, „Pramedžiavos kaim bendruomen “ – pirminink Lina Jašauskien .
23.1. Kaim

bendruomen „Bili nai“ stojo

Lietuvos kaimo tinkl . Pateikus

paraišk Lietuvos kaimo tinklas bendruomenei skyr 10 000 Lt param projekto „Kartu gyventi
geriau“ gyvendinimui. Per 2010 metus Bili

kaimo bendruomen

sigijo bendruomen s v liav ,

pasigamino v liav les ir šratinukus su bendruomen s atributika, išleido knygut apie Bili nus
„Kartu gyventi geriau“, paraš prašym Raseini rajono savivaldyb s tarybai d l detaliojo plano
suformavimo prie daugiabu

nam , gavus tarybos pritarim , šiuo metu planas yra rengiamas,

planuojama iki 2011 m. geguž s 20 d. j parengti.
23.2. Kaim bendruomen „Girkalnis“ pateik vietos projekt paraišk pagal
Raseini rajono vietos veiklos grup s „Raseini krašto bendrija“ vietos pl tros strategij „Vietos
pl tros 2008-2014 m. strategija“ „Girkalnio pagrindin s mokyklos negyvenam patalp
rekonstravimas ir pritaikymas visuomen s poreikiams“, kuris jau prad tas gyvendinti, vykd
“Š tupio parko-girait s sodinimo”, paminklinio akmens “ Žalgirio m šio 600“ metin ms pamin ti
atidengimo ir rudenin s parko sodinimo talkos projektus, organizavo pažintines keliones Mol tus
ir Biržus.
23.3. Pramedžiavos kaim bendruomen turi 124 narius. 2010 m. gyvendinti
projektai : „Pramedžiavos kaim bendruomen s veiklos stiprinimas“: buvo suremontuotos
bendruomen s nam patalpos: bendro naudojimo sal , virtuv , tualetas ir „Gražink savo namus,
puošk savo šird “. Suorganizuotos 4 talkos bei kelion s Klaip

ir Palang .

23.4. Glaud s ryšiai bendruomenes sieja su seni nija, mokykla, kult ros namais,
bibliotekomis ir kitomis rajono seni nij bendruomen mis.

IX. ŽEM S KIS
24. Pagrindin seni nijos gyventoj dalis užsiima žem s

kio veikla. Šiuo metu

seni nijoje yra registruoti 188 kininko kiai. Iš j 6-ekologiniai, 18-stambi gr

ki , kuri

plotas viršija 50 ha. Per ataskaitin laikotarp LR Žem s kio ir kaimo verslo registre duomenis
atnaujino 463 kininkai, priimta 361 paraiška tiesiogin ms išmokoms už žem s kio naudmen ir
pas li plotus gauti, priimti 59 papildomi dokumentai, atspausdinta ir išdalinta 220
valdos ekonominio dydžio apskai iavimo apraš . Buvo siun iami laiškai
deklaracij duomen keitimo,

siun iami raštai

VIC d l vald

kinink ž. .

NMA d l pas li

perdavimo. 2010 m.

rinkti

duomenys statistikai apie žem s naudotoj savame kyje auginamas augal veisles, parduotus bei
augintoj sand liuose laikomus gr dus ir užpildytos savaitin s/ ketvirtin s ataskaitos.
25. 2010 metais kininkams ir kitiems seni nijos gyventojams buvo teikiama vairi
informacija j kvalifikacijos k limui. Vyko susirinkimai, kuri metu dalyvavo rajono Savivaldyb s
administracijos, Kaimo reikal
kinink

skyriaus, maisto ir veterinarin s tarnybos specialistai.

Dalis

sigijo kvalifikacijos tobulinimo pažym jimus pagal neformaliojo t stinio profesinio

mokymo program „Aplinkosauga ir tr šimo planavimas“, nemažai kinink dalyvavo vairiuose
rengiamuose mokymuose augalininkyst s, gyvulininkyst s, pieno

kio pl tojimo, ekologinio

kininkavimo, pažangi technologij diegimo, alternatyvi versl k rimo klausimais. Norintiems
dalyvauti 2007-2013 m. KPP programose seni nijoje suteikiama informacija apie reikalingus
pateikti dokumentus, reikalavim

laikym si dalyvavimo laikotarpiu. Taip pat teikiamos

konsultacijos pieno kvot , subsidij

už gyvulius, žem s deklaravimo,

išmok

už pas lius

klausimais. Informacija apie paraišk surinkimo terminus, kita nauja informacija buvo skelbiama
viešai - skelbim lentose.
26. Buvo atliekami patikrinimai ir surašomi patikrinimo aktai, kai kininkai kreip si
vertinti susiklos iusias nepalankias gamtines s lygas, kurios sutrukd vykdyti rudens s jos darbus.
Šiemet dideli p dym plotai liko neužs ti žiemken iais. S jos darbus kininkai sipareigojo atlikti
pavasar .

X. KOMUNALINIS KIS
27. Per ataskaitin laikotarp s kmingai dirbo „Raseini komunalinio kio“ Girkalnio
padalinys. Buvo atlikta darb už 157 700 Lt, iš j seni nijos privalom paslaug už 77000 Lt,
atliek

surinkimo, technikos nuomos, agroserviso ir kt. paslaug už 80 700 Lt.
28. Komunalinis kis priži ri 105,8 km vietin s reikšm s keli tinkl . Ši keli

greideriavimui ir duobi užpylimui žvyru panaudota 30 300 Lt, t.y. 1 km kelio prieži rai teko
286,39Lt.

29. Gatvi

apšvietimui išleista 6 097 Lt. D l l

stygiaus buvo sutrumpinta

apšvietimo laiko trukm .
30. 2010 m. seni nij kreip si 18 gyventoj su prašymais, kad b
medži ir menkaver

kr

išduoti leidimai

valymo darbams.

31. Nuolat tvarkomos savavališkai užterštos teritorijos.

XI. KONKURSAS „GRAŽINKIME SAVO APLINK “
32. Kiekvienais metais organizuojamas konkursas priver ia pasitempti seni nijos
gyventojus tvarkant savo nam

aplink . Grožio puosel toj

kasmet daug ja. 2010 metais

seni nijoje buvo atrinkta 36 gražiai besitvarkan ios sodybos. Rajoninei vertinimo komisijai
pristat me: gražiausiai besitvarkan

Bili

gyvenviet , Girkalnio miestelyje Nijol s Puteikien s

sodyb , Pramedžiavos kaime Angel s Ra ien s bei Daivos ir K sto Petk sodybas, Kazimiero
Vaitkevi iaus gražiausi vienkiem . Vis tvarking sodyb šeimininkai paskatinti.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Išpl sti vandentiekio ir kanalizacijos inžinerinius tinklus Girkalnio miestelyje ir
Ražait li kaime.
34.

rengti apšvietimo tinkl

Žvirgždži

kaime, išpl sti Girkalnio miestelio,

Pramedžiavos, Ražait li kaim apšvietimo tinkl .
35. Ypating d mes skirti keli , gatvi ir šaligatvi prieži rai:
36. Atnaujinti Draugyst s gatv s asfalto dang ;
37. rengti apsauginius atitvarus Girkalnio miestelyje Vingio gatv s pavojingame
ruože ties užtvanka ir Pramedžiavos kaime pavojingame kelio ruože Mokyklos gatv je ties Bebirtos
upeliu;
38. Užbaigti Š tupio gatv s šaligatvi asfaltavim .
39. Suremontuoti seni nijos administracinio pastato stog .
40. Pastatyti kelio nuorod ženklus Žvirgždži , Peldži

Seni

ir Bakai

kaimus.

Justina Šaulien

