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L VIDUKL S SENI NIJOS 2010 MET VEIKLOS ATASKAITOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Seni nijos centras - Vidukl – miestelis, sik

s prie Žemai

plento. Vidukl s

seni nijos plotas 17448 ha. Seni nijos teritorijoje yra 51 kaimas, iš j 5 kaimuose šiuo metu
gyventoj n ra. Vidukl s mstl. gyvena - 1791 gyventojas, Gyli k. - 518 gyventoj , Paupio k.- 246
gyventojai, Vidukl s glž. st. gyvenviet je - 332 gyventojai, Šienlaukio k. - 134 gyventojai,
Alaviniški k. – 100 gyventoj . Likusieji kaimai yra mažai apgyvendinti arba žmon s gyvena
vienkiemiuose. Seni nijoje:
1.1. gyvena 3710 gyventoj (1741 vyras ir 1969 moterys);
1.2. per 2010 metus mir – 43;
1.3. per 2010 metus gim – 23;
1.4. išduota pažym gyventojams – 922;
1.5. išduota laidojimo leidim – 91;
1.6. atlikta notarini veiksm – 155;
1.7. išduota pažym apie deklaruot gyvenam
1.8. deklaravo gyvenam

viet - 462;

viet – 129;

1.9. deklaravo išvykim -57;
1.10. prašymai traukti GVNA apskait – 12;
1.11. pažym apie traukim

GVNA apskait – 15;

1.12. išduotos pažymos gyvenamosios patalpos savininkams – 37;

1.13. priimta prašym d l lengvat už komunalini atliek surinkim ir atliek
tvarkym – 210.
2. Vidukl s seni nijoje yra:
2.1. bibliotekos:
Vidukl s biblioteka, Pryšman

biblioteka, Paupio biblioteka;

2.2. kult rin s veiklos centrai:
Raseini r. kult ros centro Vidukl s filialas, Raseini r. kult ros centro Gyli filialas, Raseini
rajono kult ros centro Paupio filialas;
2.3. muziejai:
Simono Stanevi iaus sodyba-muziejus, Vidukl s Simono Stanevi iaus gimnazijos Vidukl s
bendruomen s raidos centras;
2.4. banko paslaugos:
Raseini kredito unijos, Vidukl s kasa;
2.5. pašto paslaugos:
Veikia trys pašto skyriai: Vidukl s, Gyli ir Paupio;
2.6. parduotuv s:
Veikia 12 maisto preki ir 3 kini preki parduotuv s;
2.7. Vidukl s girininkija (valdom valstybin s reikšm s mišk plotas - 2781 ha );
2.8. gamtos ištekliai:
AB „Agrochemos mažmena“, Vidukl s agrocentras AGROMAX (tr šos, dažai, naudingosios
iškasenos, žem s

kio produktai ir j

apdorojimas.Organin s nat raliosios, neorganin s,

mineralin s, kompleksin s, azoto tr šos), UAB „Bakulama“ (durpi

gamyba ir eksportas.

Mažmenin prekyba durp mis), K. Žagužausko I „Apdaila“ (briket gamyba ir pardavimas), UAB
„Grasta“, Vidukl s kietojo kuro sand lis.

II. KOMUNALIN S PASLAUGOS, VIEŠIEJI DARBAI

3. Komunalin ms paslaugoms ir darbams 2010 metais seni nijai buvo skirta 149,8 t kst. Lt,
papildomai buvo gauta 2,9 t kst. Lt, iš viso 152,7 t kst. Lt. Šias paslaugas atliko UAB „Raseini
komunalin s paslaugos“ Vidukl s padalinys:
3.1. Vidukl s (senosioms ir naujosioms), Paupio kapini prieži rai ir tvarkymui

išleista 31,2

kst. Lt;
3.2. teritorij gatvi bei keli prieži rai, sanitariniam mechanizuotam ir rankiniam valymui kartu su
pakeli šienavimu ir kr

kirtimu 53,1 t kst. Lt;

3.3. gatvi , keli greideriavimas, ženklinimas 4,3 t kst. Lt;

3.4. žali plot prieži ra, medži kirtimas 31,6 t kst. Lt;
3.5. gyvenvie

, gatvi apšvietimui, tinkl eksploatacijai ir remontui išleista 19,4 t kst. Lt;

3.6. ilgalaikio turto remontas 6,9 t kst. Lt;
3.7. kitos išlaidos 6,2 t kst. Lt;

4. Keli remontui buvo skirta ir panaudota iš viso 55,5 t kst. Lt:
4.1. remontas, prieži ra 114,3 km žvyruot keli už 48 t kst. Lt;
4.2. kelio ženkl

rengimas 15 vnt. 7,5 t kst. Lt;

5. Vieš

darb atlikta už 48,9 t kst. Lt, darbinti 27 žmon s (kr

paslaugos socialiai remtiniems gyventojams, kult ros vertybi
valymas), tvarkomos senosios žyd

kirtimas pakel se,

tvarkymas, užteršt

teritorij

kapin s, žyd genocido auk vietos, seni nijos teritorijoje

esan ios vandenviet s, poilsio zonos. L šos buvo skirtos iš:
5.1. darbo biržos (l

panaudojimas 21,4 t kst. Lt);

5.2. valstyb s dotacija viešiesiems darbams 15,3 t kst. Lt;
5.3. savivaldyb s biudžeto l šos 12,2 t kst. Lt;

III. ŠVIETIMAS

6. Mokymo staigos:
Vidukl s Simono Stanevi iaus gimnazija (471 mokiniai), Paupio pagrindin
mokiniai), Pryšman

mokykla (66

pagrindin mokykla (104 mokiniai) ir Vidukl s darželis (78 vaikai).

Problem , d l mokini

pav

jimo

mokymosi staigas ir atgal n ra.

Vidukl s Simono

Stanevi iaus gimnazij , Gyli , Paupio pagrindines mokyklas ir Vidukl s daržel mokiniai vežami
trimis autobus maršrutais. Dalis m

seni nijos mokini mokosi Raseini mieste.

IV. KULT RA, BIBLIOTEKOS IR SPORTAS

7. Seni nijos kult ros rengini organizavimui ir kult rinei veiklai buvo skirta 3,4 t kst. Lt.
Seni nijoje vyko daug vairi šven

, kuriose gausiai dalyvavo žmoni : valstybin s švent s Kovo

11 - osios ir Vasario 16 – osios min jimai, Užgav ni , Motinos ,T vo dienos, vasaros švent s
(Antanin s, Onin s, Vasaros uždarymas), seni nijos „Ruden lio“ švent (Vykusi Raseini mieste),
eglut s žiebimas ir adventin vakaron .
8. Vidukl s bibliotekos filiale per 2010 metus iš viso skait 315 skaitytoj . Skaitytojams
buvo išduota: 6951 egzempliori . 2010 metais bibliotekoje buvo t siamas Lietuvos integraliosios

bibliotek informacin s sistemos diegimas (LIBIS), baigtas rekataloguotas visas knyg

fondas.

Interneto vartotojams buvo teikiamos šios elektronin s paslaugos: suteiktos individualiosios
konsultacijos ieškantiems informacijos internete, duomen

baz se. Unikali

viešos interneto

prieigos vartotoj skai ius iš viso 154, seans skai ius 1479.
9. Už sportinius renginius seni nijoje atsakingas Donatas Baukys. Seni nijoje dažnai
organizuojamos sportin s varžybos. Populiariausios sporto šakos: krepšinis, stalo tenisas, tinklinis,
šašk s, futbolas. Per ataskaitinius metus seni nijoje vyko 16 vairi turnyr .

V. ŽEM S KIS

10. 2010 metais registruoti 261 kinink

kiai, sertifikuota 12 ekologini

ki .

11. 2010 metais priimta 418 paraišk

tiesiogin ms išmokoms gauti už žem s

kio

naudmen ir pas li plotus.
12. Atnaujinta žem s kio vald , duomenis pateik V žem s kio ir kaimo verslo vald
registro informacin je sistemoje 476

kininkai.

13. Seni nijoje suteikiama informacija apie reikalingus pateikti dokumentus ir reikalavim
laikym si dalyvaujant 2007-2013 met KPP programoje. Taip pat teikiama informacija apie pieno
kvot , subsidij už gyvulius, žem s deklaravimo, išmok už pas lius klausimais.
14. Informacija apie paraišk surinkimo terminus buvo skelbiama skelbim lentoje.
15. Nuo 2010 met geguž s 3 d. iki rugpj io 31 d. vyko visuotinis žem s kio surašymas,
Vidukl s seni nijoje dirbo trys surašin tojai. Darbai vyko sklandžiai, buvo surašyta 1020 ki .

VI. SOCIALIN PARAMA

16. Seni nijoje gyvena 602 ne gal s žmon s, iš j : 157 – su visiška negalia, 14 vaik su
negalia iki 18 m. Daugiavaiki šeimos yra 58. Socialines pašalpas gauna 341 šeima, jose yra 834
asmenys. Išmok vaikui gauna 429 šeimos, jose yra 1565 asmenys. Seni nijoje yra 19 globojam
vaik . Socialin s rizikos šeim yra 17, jose 52 vaikai. Stebim šeim yra 7.
17. Iš intervencini atsarg dalinami maisto produktai labiausiai nepasiturintiems seni nijos
gyventojams. Šiais produktais apr pinama 516 šeim . Jose yra 1326 asmenys.

VII. EKOLOGIJA

18. Seni nijoje vyko visuotinis Vidukl s miestelio ir kit gyvenvie

, kaim , vienkiem ,

nam vald , želdini inventorizavimas.
19. R pintasi komunalini atliek iš gyventoj surinkimu. Visi individuali ir daugiabu
nam

gyventojai apr pinti šiukšli surinkimo konteineriais. Likviduotas Gyli kaime nelegalus

vartynas.
20. Seni nijoje dar yra nemažai nelegali nedidelio ploto s vartyn , apleist žem s kio
paskirties pastat .

VIII. KAIM BENDRUOMEN S IR SENI NAITIJOS

21. Seni nijoje veikia registruotos 4 kaim bendruomen s. Iš j aktyviai veikia 3: kaim
bendruomen „Vidukl “, pirmininkas – Algimantas M linis (300 nari ), Paupio bendruomen
„Paupys“, pirmininkas – Nikolaj Majevskij (47 nariai), Gyli kaimo bendruomen , pirmininkas –
Antanas Kleinauskas (80 nari ). Bendruomen s ruoš
reng

vairius projektus, gavo valstyb s param ,

kult rinius renginius, išvykas, aktyviai dalyvavo seni nijos švent se, visuomeniniame

gyvenime.
22. M

seni nijos seni nai iai: Juozas Trumpius (Vidukl s „Centro“), Alfonsas

epauskis (Vidukl s „Ataugos“), Vladas Tamulevi ius (Vidukl s „Žemai io“), Danguol
Žyvatkauskien

(Paupio), Edgaras Jasi nas (Gyli ), Vidmantas Tyj naitis (Šienlaukio), Rita

Jokubauskien (Vidukl s glž. st.).

IX. SPR STINOS PROBLEMOS

23. Baigti likviduoti nelegalius s vartynus.
24. Ypating d mes skirti asfaltuot , žvyruot gatvi , keli prieži rai ir remontui.
25. Vidukl s geležinkelio stoties, Virgaini kaim gyventojams reikalinga apšviesti gatves.
26. Užbaigti išasfaltuoti keli jungiant žemai

plent ir automagistral Kaunas-Klaip da

(Šilo g.) Vidukl s miestelyje. Naujai išasfaltuoti gatv Vidukl s geležinkelio stotyje (Tylioji g.).
27. Prapl sti Vidukl s miestelio vandentiekio ir nuotek trasos.
28. 2011 metais planuojama ir toliau teikti socialini

dži , ugdymo ir palaikymo

paslaugas socialin s rizikos šeimoms, reguliariai socialin s rizikos šeimose apsilankyti vakarais ir
savaitgaliais. Stengtis tarnauti žmon ms, palaikyti gerus ryšius su kaim

bendruomen mis,

seni nijos

kininkais, glaudžiai bendradarbiauti su kitomis rajono staigomis, institucijomis.

Pasitelkti jas pagalb sprendžiant bendras iškilusias problemas.

Seni nas

Gytis Šulinskas

