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1. Aplinka

2. Vidinė struktūra

3. Misija ir tikslai, pagrindinė
veikla

1.1. Teritorijos plotas – 5924 ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 63,3 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis – 670
gyventojų. Seniūnijoje yra 10 kaimų ir 13 vienkiemių.
1.4. Seniūnijoje veikia: Rudiškių ir Jankūnų kaimų
bendruomenės, yra biblioteka, mobilus paštas, medicinos
punktas, muziejus. Veiklą vysto pievagrybių auginimo įmonė
UAB „Baltic Champs“, durpių gavybos įmonė „Laveksa“,
medienos perdirbimo įmonė „Gatera“, trys parduotuvės: UAB
„Baltijos gėrimai“ Rudiškiuose, Džildos Urmonaitės IĮ
Jankūnų k. ir maisto prekių parduotuvė Beržėnų kaime.
Beržėnų kaime taip pat yra įsikūrę VšĮ Beržėnų senjorų namai
ir kaimo turizmo sodyba ,,Nojus“.
1.5. Seniūnijoje veikia Rudiškių ir Jankūnų kaimų
bendruomenės. Yra biblioteka, mobilus paštas, medicinos
punktas, muziejus, vienos veikiančios ir 13 neveikiančių
kaimų kapinaičių.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 5,5. Dirba 7 darbuotojai.
Seniūnijai vadovauja seniūnas, dirba socialinio darbo
specialistas, žemės ūkio specialistas, ūkvedys, raštvedys,
darbininkas, valytojas.
2.2. Seniūnija yra suskirstyta į tris seniūnaitijas: Beržėnų,
Jankūnų ir Rudiškių, išrinkti trys seniūnaičiai.
3.1. Misija: Plėtoti vietos savivaldą, kaip demokratinės raidos
pagrindą, jai priskirtoje teritorijoje bei įgyvendinti pavestas
viešojo administravimo funkcijas.
3.2. Tikslai: Įgyvendinti savivaldybės pavestas funkcijas,
kurios numatytos Rudiškių seniūnijos veiklos nuostatuose.
Užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę visiems seniūnijos
gyventojams. Paskelbus karantiną ar ekstremalią padėtį
šalyje/savivaldybėje gyventojams teikti paslaugas nuotoliniu
būdu arba teikti laikantis saugumo reikalavimų. Tvarkyti
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saugomų teritorijų viešąją aplinką, organizuoti paveldosaugos
objektų priežiūrą, rūpintis tinkamu gatvių apšvietimu ir vykdyti
vietinės reikšmės kelių priežiūrą. Remti ir skatinti seniūnijos
gyventojų bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą. Skatinti
sekti informaciją seniūnijos Facebook puslapyje. Teikti
kokybiškas socialines paslaugas seniūnijos gyventojams, jas
planuojant ir organizuojant taip, kad gyventojai gautų
įvairiapusę socialinę paramą, kuri jiems priklauso pagal
įstatymus. Paskelbus karantiną ar ekstremalią padėtį
šalyje/savivaldybėje seniūnijos gyventojams šias paslaugas
teikti nuotoliniu būdu arba teikti laikantis saugumo
reikalavimų.
4. Kita informacija
______________________

