Inturkės seniūnijos 2019 m. ataskaita
1.1. Teritorijos plotas – 12880 ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 133,17 km.
(125,16 km - žvyro danga, 8,01 km – asfaltbetonio danga)
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis – 1257 iš jų: vaikai – 179,
darbingo amžiaus gyventojai – 825, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 253.
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
2. Seniūnijos
vidinė struktūra plėtros specialistas, sargas, darbininkas), 2 sezoniniai kūrikai.
2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Inturkės, Ūtos, Miežonių, Gališkių,
Pagaluonės.
3.1. 4 šeimos patiriančios sunkumus. Šiose šeimose auga 7 nepilnamečiai vaikai.
3. Socialinis
Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, dažniau - esant poreikiui.
darbas
3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 12 vienišų žmonių.
3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų- 35.
3.4. Priimta prašymų–paraiškų socialinei paramai mokiniams gauti – 5.
3.5. Priimta prašymų būsto šildymo išlaidų kompensacijai –12.
3.6. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų 2019 metams 133 ir suteikta parama 165 asmenims (išdalinta 945 vnt.)
3.7. Visuomenei naudingą veiklą atliko 94 asmenys (248 darbo sutartys)
3.8. Įdarbinta policijos siųsti 5 asmenys. (Viešieji darbai)
4.1. Įdarbinta žmonių – 4.
4. Užimtumo
4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 5200 eur.
programos
įgyvendinimas 4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, gatvės ir
šaligatviai, 3 veikiančios kapinės (6,30 ha), 13 neveikiančių kapinių ir pilkapių
(2,18 ha), parkai 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
5. Kelių
pravažiavimų ( 5103,18 eur. ).
priežiūros
5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 22 m2 (503,06 eur.): Galuonų g.– 4,96 m2, Beržų
darbai
g.– 4,12 m2, Saulėtekio g.– 13,09 m2.
5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 1474 kub.
m. ( 28095,5 eur).
5.4. Kelių ir gatvių priežiūra žiemą (valyta sniegas) – 3098,26 eur.
6.1. Apšviečiamos 4 gyvenvietės. Šviečia 105 šviestuvai.
6. Gatvių
6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 2190 eur.
apšvietimas ir
elektros tinklų 6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 1810 eur.
remontas
7. Sanitarija ir 7.1. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas, gerbūvio tvarkymo
darbai – 2559,05 eur.
aplinkos
7.2. Kapinių tvoros įrengimas – 5280,75 eur.
apsauga
7.3. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 761,84 eur.
7.4. Atliekų į sąvartyną išvežimas – 736,68 eur.
7.5. Medžių pjovimo darbai – 980,00eur.
1. Seniūnijos
aplinka

7.6. Inturkės kapinių skaitmeninimo sistemos CEMETY diegimo bei
aptarnavimo išlaidos – 728,00 eur.
7.7. Biotualeto priežiūra – 453,68 eur.
8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 365.
8. Seniūnijos
8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 30.
veiklos
8.3. Atnaujinta ir įregistruota naujų valdų – 465 (16 naujų).
užtikrinimas
8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 349 ( įbraižyta laukų – 3274 ).
8.5. Išduota leidimų – 37 (medžiams kirsti -14, laidoti-23).
8.6. Parengta gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentų – 271.
9.1. Įvyko 5 gyventojų susirinkimai, 3 seniūnaičių sueigos, 6 kultūros tarybos
9. Gyventojų
posėdžiai.
laisvalaikio ir
9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 19 dalyvių.
poilsio
organizavimas 9.3.Seniūnijų rudens mugėje ir jos pasiruošimo darbuose dalyvavo bendruomenės
centras, mokykla, biblioteka, VšĮ „Bendrystės centras“ – apie 30 žmonių.
9.4. Seniūnijoje vyko 19 bendrų tarpinstitucinių renginių (šventės, minėjimai,
varžybos, mokymai).
9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio,
parama): „Inturkės bendruomenės centras“ – 38812,23 eur. (38515,96 eur projektai, 296,27 eur - 2 proc.); „Kuolakasių bendruomenės centras“ - 6472,03
eur. ( 5810,26 eur - projektai, 189,77 eur - 2 proc., 472,00 eur – parama).
10. Iniciatyvos ir 10.1. Gerinant infrastruktūrą, Rudesos kapinėse išardyta sena ir pastatyta nauja
medinė tvora, ilgis 250 m., įrengti mediniai laiptai iki koplyčios, sutvarkyta prie
spręstos
kapinių esanti aikštelė.
problemos
10.2. Visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų jėgomis pradėtas likviduoti
atsiradęs sąvartynas Garšvėnų kaime – rūšiuotos atliekos, dalis išvežta į Utenos
regioninį atliekų tvarkymo centrą.
10.3. Nupjauti peraugę, pažeisti medžiai Rudesos kapinėse ir Galuonų g.
Inturkėje.
10.4. Bendradarbiaujant su VšĮ „Bendrystės centras“, bendruomenėmis sudarytos
sąlygos šeimoms patiriančioms sunkumus įsitraukti į švietėjišką, kultūrinę,
visuomeninę veiklą.
10.5. Inturkės paplūdimyje pastatytas konteineris neįgaliesiems su persirengimo
patalpomis, san. mazgu.
11. Keliami nauji 11.1. Inicijuoti Inturkės kapinių praplėtimo įteisinimą ir aptvėrimą.
11.2. Gerinti infrastruktūrą viešuosiuose paplūdimiuose: Miežonių paplūdimyje
uždaviniai ir
– valčių nuleidimo vietoje, pastatyti tualetą, suoliukus, šiukšliadėžę; Inturkės
iššūkiai
paplūdimyje – įrengti taką neįgaliesiems patenkant į laivą-katamaraną.
11.3. Saugoti kultūros paveldo objektus organizuojant jų priežiūros darbus.
11.4. Tęsti (atnaujinti) kaimų ir gatvių ženklinimo darbus.
11.5. Pilnai likviduoti sąvartyną Garšvėnų kaime.
11.6. Spręsti Inturkės pravoslavų kapinių aprūpinimo vandeniu problemą.

