RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
RASEINIŲ SENIŪNIJOS 2014 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Raseinių seniūnija yra savivaldybės administracinis struktūrinis teritorinis padalinys,
veikiantis 13,6 tūkst. ha savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūniją sudaro 57 kaimai (7 kaimuose
nėra gyventojų). Gyvena 3282 gyventojai. 2010 m. buvo 3448 gyventojai. Per ataskaitinius metus
gimė – 44, mirė -38. Darbingo amžiaus žmonių -2259. Bedarbių –137, tai sudaro 6,06 %.
Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vietos savivaldos

ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Raseinių rajono

savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais,
seniūnijos veiklos nuostatais.
Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos
toms šeimoms tikslingumo ir paramos būdų
Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinės paramos teikimui. 2014 metais buvo
teikiama ši parama:
- 2 vienišiems asmenims mokami globos pinigai;
- 145 šeimos gauna socialinę pašalpą;
- priimti 308 prašymai, dėl piniginės soc. pašalpos gavimo bei kieto kuro kompensacijų;
- priimti 8 prašymai vienkartinei pašalpai gauti;
- priimta 100 prašymų vaiko išmokai gauti;
- priimti 6 prašymai nėščiosios pašalpai gauti;
- organizuojamas ir vykdomas maisto paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 422 seniūnijos
gyventojams;
- surašyti 73 buities tyrimo aktai vienkartinei pašalpai gauti bei soc. pašalpai išimties tvarka
gauti;
- nustatytas 18 asmenų spec. poreikių lygis;
- paruošta 4 asmenų informacija ir išvados teismui;
- priimta 18 prašymų nemokamo maitinimo talonams;
- surašyta 13 socialinės paramos teikimo posėdžių protokolų.
Dėl nemokamo mokyklinio maitinimo ir mokyklinių reikmenų įsigijimo skyrimo į
seniūniją 2014 m. kreipėsi 65 šeimos.
Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis, kuriose auga
vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus

Šiuo metu Raseinių seniūnijoje yra 15 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 41 vaikas. 2014
m. pradžioje buvo 18 šeimų. Per 2014 metus į socialinės rizikos šeimų sąrašus įrašyta 2 šeimos,
išbraukta - 2 socialinės rizikos šeimos, 1 šeima atvyko gyventi į seniūniją, 2 šeimos išvyko iš
seniūnijos.
Seniūnija bendradarbiauja su socialinių paslaugų skyriaus specialiste darbui su socialinės
rizikos šeimomis bei vaikų teisių apsaugos skyriumi sprendžiant kylančias problemas socialinės
rizikos šeimose.
Namų ūkio knygų tvarkymas
Pildomos 18 namų ūkio knygų ir l alfabetinis sąrašas. Nuolatos atnaujinami pasikeitimai
1276 namų ūkiuose. Įrašo atvykusius į seniūniją gyventojus, išbraukia mirusius ir išvykusius
gyventojus, pažymi pasikeitusius pastatų savininkus, įrašo naujai pastatytus pastatus. Sutikslinti
visų namų ūkių adresai.
Renka ir teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai
Vadovaujantis gyventojų registru sudaro vaikų, gyvenančių seniūnijos teritorijoje,
deklaravusių gyvenamąją vietą ar įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,
sąrašus, kuriuos pateikia švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorei, bei mokykloms.
Kartu su švietimo įstaigomis aiškinasi nelankančius mokyklas mokinius.
Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti
pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos
direktoriui
2014 m. seniūnija negavo gyventojų pranešimų dėl medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų
rūšių laukinių gyvūnų padarytos žalos.
Veikla organizuojant civilinę saugą
Raseinių seniūnijos veikla civilinės saugos srityje vykdoma pagal Raseinių rajono
savivaldybės Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą. Nuolat teikiama informacija
specialistui atsakingam už civilinę saugą. Pastoviai šviečiami gyventojai civilinės saugos
klausimais: vyksta gyventojų susirinkimai, dalinami lankstinukai, iškabinami plakatai.
Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas
Raseinių seniūnijos kaimų gyventojai aktyviai dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros programos
priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikloje „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Atlikta 16
pastatų stogų, dengtų sveikatai pavojingu šiferiu, inventorizacijų. Paraiškas pagal šią priemonę
pateikė 8 seniūnijos gyventojai.

Šiais metais asbestinių stogų dangą į beasbestinę pasikeitė, pateikė mokėjimo prašymus
NMA ir gavo paramą 15 pareiškėjų.
Seniūnijoje aktyviai veikia 8 kaimo bendruomenės. 2014 m. naujai susikūrė Mirklių kaimo
bendruomenė. Per 2014 metus pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto
bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ priemones buvo
įgyvendinti 4 projektai. Didžiausias - 180 tūkst. Gabšių kaimo bendruomenės viešosios erdvės
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Atnaujinta sporto aikštelė ir šalia jos
pastatytas laikinas statinys su terasa, kuri atliks scenos funkcijas. 27,5 tūkst. litų įsisavinta Ramonų
kaimo bendruomenėje pastato antro aukšto sutvarkymui. Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo
bendruomenė“ įgyvendino vietos projektą. Sutvarkyta viešoji erdvė ir įrengta 50 kv. m. lauko scena
su stogu. 27,5 tūkst. litų įsisavino Lenkelių kaimo bendruomenė. Kaimo bendruomenės gautą
paramą panaudojo viešųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui kaimo gyventojų poreikiams.
Veikla padedant organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į
Europos parlamentą, savivaldybės tarybos
2014 m. vyko Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai.
Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas
Gruzdiškės biblioteka turi internetinę prieigą. Visi gyventojai gali nemokamai naudotis
internetu, rasti reikiamą informaciją.
Veikia Raseinių seniūnijos internetinis tinklalapis, kuris prieinamas per Raseinių rajono
savivaldybės internetinį puslapį.
Veikla organizuojant gyventojų poilsį
Seniūnijoje turime 1 biblioteką ir 1 laisvalaikio salę, esančias Gruzdiškės kaime, kuriuose
dirbo po 1 darbuotoją. Dirba 4 meno saviveiklos kolektyvų vadovai.
Bibliotekoje vyko įvairūs renginiai: parodos, knygų aptarimai, kūrybinės vakaronės, teminės
popietės, susitikimai su įdomiais žmonėmis.
Seniūnija glaudžiai bendradarbiaudama su kaimo bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais
ir kultūros darbuotojais ir bibliotekininke suorganizavo 9 kultūrinius renginius, kuriems išleido 7,3
tūkst. litų. Tai – Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimas, padėkos
vakaras, kurį vedė dainininkas Antanas Čapas, gražiausių seniūnijų sodybų konkursas, dalyvavimas
tradiciniame dviračių žygyje Raseiniai- Lakštingala, dalyvavimas žiemos ir vasaros seniūnijų sporto
žaidynėse (iškovota 2 vieta vasaros žaidynių metu), dalyvavimas rudens šventėje, jubiliatų
pagerbimas. Šventėse aktyviai dalyvauja seniūnijos meno saviveiklininkai. Norgėlų kaimo
saviveiklininkams savivaldybės biudžeto lėšomis buvo nupirkti muzikos instrumentai.

2014 m. savivaldybės biudžeto lėšomis buvo atnaujintos krepšinio aikštelių dangos Norgėlų,
Gruzdiškės, Alėjų kaimuose, nupirkti krepšinio stovai Norgėlų ir Gruzdiškės kaimų sporto
aikštelėms.
Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus
Viešuosius darbus dirbo 10 seniūnijos gyventojų, kurie siųsti su darbo biržos nukreipimais.
Šiai veiklai buvo išleista 29,8 tūkstančiai litų. Jie šienavo žaliuosius plotus, tvarkė Alėjų bažnyčios
ir kapinių teritorijas, prižiūrėjo istorinius kultūros objektus, kirto menkaverčius medžius ir krūmus
kelių pakraščiuose.
Visuomenei naudingus darbus dirbo 60 socialinių pašalpų gavėjai. Su jų pagalba buvo
valomos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, renkamos šiukšlės pakelėse, tvarkomi
šiukšlynai.
Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo
teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų
apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas
Raseinių seniūnijoje yra apie 89 km kelių su žvyro danga ir 18,1 km. su asfalto danga.
Žvyravimo, greideriavimo ir teritorijų, gatvių sanitarinio valymo darbus šiais metais vykdė
UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Tam buvo skirta 128,6 tūkst. litų ( t. skaičiuje
59,6 tūkst. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos). Darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku.
Žvyravimo darbus vykdė ta pati įmonė. Atvežta 1285 m3 žvyro. Jis buvo paskirstytas atsižvelgiant į
ypač blogą kelių būklę. Dalinai įrengtas kelias į naujas Alėjų kapines.
Asfaltavimo darbus Mirklių kaime atliko UAB Helanas. Po vandentiekio ir nuotekų
šalinimo tinklų įrengimo rangovų buvo atnaujinta kelio danga Norgėlų kaime Prabaudos gatvėje.
Iš kelių priežiūros ir plėtos programos lėšų buvo

kapitališkai suremontuota Ramonų kaime

Kazariniškės gatvė.
Bendrojo naudojimo teritorijų seniūnijoje yra 10,61 ha.
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai buvo skirta 109,8 tūkst. litų. Šviečiama Ramonų, Gabšių,
Gruzdiškės ir Norgėlų gyvenvietėse ryte ir vakare, atsižvelgiant į dienos trumpėjimą ir gyventojų
poreikius. Įrengtas dalinis apšvietimas Šarkių kaime, pilnai užbaigtas Norgėlų kaimo apšvietimo
tinklų įrengimas.
Rengia seniūnijos veiklos programas ir teikia svarstyti seniūnaičių sueigoje
Raseinių rajono taryba 2014 m. kovo 13 d. sprendimu Nr.(1.1) TS -72 „Dėl Raseinių rajono
savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo“ patvirtino lėšas ir
finansavimo šaltinius trims programoms:
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymo tobulinimas.

2. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veikla.
3. Komunalinių ūkio objektų priežiūros bei remonto darbai
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Per 2014 m. papildomai buvo skirta 2,3 tūkst. litų kultūros renginių organizavimui ir
kultūros veiklos programos priemonėms, 8,1 tūkst. litų – gatvių ir kelių priežiūrai, 5,6 tūkst. litų aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui, 73,8 tūkst. litų komunalinio ūkio objektų priežiūrai ir
smulkiam remontui.
Kiekvienais metais yra teikiama savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnaičiams bei
gyventojams seniūnijos veiklos programos ataskaita. Seniūnaičių sueigose aptariami darbai
ateinantiems metams.
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
tvarkymas
Per 2014 m. priimti 303 prašymai dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir 11
prašymų dėl pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 314
pažymų (tame skaičiuje 11 apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą).
Priimtos 152 atvykimo deklaracijos, 32 išvykimo deklaracijos, 2 prašymai apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Išnagrinėti 56 prašymai ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų keitimo, naikinimo savininko prašymu ( 50 – duomenų keitimo, taisymo, 6 – duomenų
naikinimo).
Mirčių registracija, jei seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės
metrikacijos įstaigų.

Per 2014 metus užregistruotos 38 mirtys, tai 7 mirtimis daugiau negu 2013 m. ir 5 mirtimis
daugiau negu 2012 m.
Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas
Raseinių seniūnijoje kapinės užima 2,32 ha. Prižiūrimos 1 veikiančios ir 6 neveikiančios
kapinės. Veikiančias kapines prižiūri kapinių sargas, dirbantis 0,5 etato. Darbo užmokesčiui skirta
10, 89 tukt. litų. Kiti darbai (krūmų kirtimas, šiukšlių rinkimas) vykdomi pasitelkiant gyventojus
atlikti visuomenei naudingus darbus. Kapinėse šienauja ir susikaupusias šiukšles išveža UAB
„Raseinių komunalinės paslaugos“
Per 2014 m. išduoti 5 leidimai laidoti Alėjų kapinėse.
Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos
teritorijos gyventojams

notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka

neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams
prilyginamus testamentus, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nėra notarų biuro.
Atlikti 177 notariniai veiksmai (patvirtintos 153 dokumentų kopijos, 51- parašų tikrumas,
3 įgaliojimai). 2013 metais atlikti 252 notariniai veiksmai, o 2012 metais – 223.
Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių
teisės pažeidimų bylų
Nesurašytas nei vienas administracinės teisės pažeidimų protokolas. 5 seniūnijos
gyventojams įteikti įspėjimai dėl neprižiūrimų šunų.
Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės
aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų tiekimo, kiek nagrinėta prašymų, skundų
dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų
teikimo gerinimo
Raseinių seniūnija teikė 18 administracinių paslaugų seniūnijos gyventojams. Visos
paslaugos atliekamos laiku, vadovaujantis teisės aktais. Nebuvo gauta skundų, prašymų dėl viešųjų
paslaugų tiekimo. Pateikti spręsti savivaldybės administracijai klausimai dėl buvusių apylinkių
archyvinių dokumentų saugojimo ir darbo užmokesčio pažymų išdavimo gerinimo.
Priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas nustatyta tvarka
Sudarytas ir patvirtintas dokumentacijos planas. Vedamos 66 bylos, 27 registrai. Visi
dokumentai registruojami ir fiksuojami DVS. Per 2014 m. gauti ir užregistruoti 277 gyventojų
prašymai išduoti pažymas, išduotos ir užregistruotos 277 pažymos, gauti 44 seniūnijos gyventojų
prašymai, skundai, pageidavimai. Gauta ir užregistruota 54 dokumentai, paruošti, užregistruoti ir
išsiųsti 273 dokumentai. Pateiktos 24 ataskaitos vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui dėl lengvatų
suteikimo ir atvykusių-išvykusių seniūnijos gyventojų.

Šaukia gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir
valstybės institucijų pareigūnais
Sušaukti 2 vietos bendruomenės tarybos posėdžiai, 2 seniūnaičių sueigos, 1 gyventojų
sueiga, dėl seniūnijos veiklos planavimo, seniūnaičių rinkimo, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
plėtimo, gyvenviečių apšvietimo bei kitais aktualiais klausimais.
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