RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARIOGALOS MIESTO SENIŪNIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių miesto seniūnija įregistruota
1997 m. liepos 3 dieną, Valstybinės įmonės registrų centre. Seniūnija dirba, kaip savivaldybės biudžetinės
įstaigos filialas. Seniūnijos buveinė: Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103.Seniūnijoje dirba :
seniūnas, seniūno pavaduotoja ir specialistė. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais
įstatymais, Vyriausybės nutarimais , kitais teisės aktais ir Seniūnijos nuostatais. Seniūnijos tikslas- spręsti
jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje teritorijoje rajono Savivaldybės tarybos
priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą, bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas

Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia
Savivaldybės administracijai siūlymus
dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims)
reikalingumo ir paramos būdų
Ariogalos miesto seniūnijos teritorijos plotas 482 ha. 2013 metų pabaigoje seniūnijoje gyveno 3056
gyventojai lyginant su 2012 metais gyventojus skaičius sumažėjo tik 49 žmonėmis. 2012 metai
seniūnijoje gimė 29 vaikai, o 2013 m.- 18 vaikų. 2013 metai mirė 62 gyventojai palyginus su 2012
m. 25 gyventojais mirė daugiau. Seniūnijos darbuotojai priėmė 8 prašymus gauti vienkartinei
pašalpai, 1 prašymas nukentėjusiems dėl gaisro, 3 socialinių paslaugų poreikio vertinimui. 15
neįgalių žmonių aprūpinta įvairiomis techninė pagalbos priemonėmis. 241 išduotas siuntimas atlikti
visuomenei naudingą veiklą.
Pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms paribotos tėvų teisės į vaikus.
2013 m. Ariogalos miesto seniūnijoje buvo 17 šeimų įtrauktų į socialinės rizikos šeimų sąrašus,
jose augo 40 nepilnamečių vaikų. 4 iš šių daugiavaikių šeimose, šiose šeimose auga 21 vaikas. 2013
metais iš socialinės rizikos šeimų sąrašo buvo išbraukta 5 šeimos: 2 šeimos dėl pasikeitusių
gyvenimo sąlygų šeimoje, 2 šeimos dėl išvykimo gyventi į kitą seniūniją ir 1 šeima, nes neliko
nepilnamečių vaikų. 2013 metais lyginant su 2012 šeimų skaičius išliko nepakitęs.
2013 metais šeimose lankytasi 375 kartai ir surašyti 375 šeimų aplankymo aktai. Visoms šeimoms
yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Šeimos konsultuojamos švaros,
tvarkos, vaikų auklėjimo klausimais, raginamos gydytis turimas priklausomybes. Socialinę pašalpą
gavo 17 šeimų. Socialinės rizikos šeimų gaunamos socialinės išmokos kontroliuojamos, šeimos
mokomos reikiamai paskirstyti turimus finansus iš sutaupytų lėšų viena šeima pagerino savo buitį
nusipirko televizorių, šaldytuvą buvo sudėti plastikiniai langai, pakeistos namų durys, kitos šeimos

sumokėjo turimus įsiskolinimus už komunalinių atliekų tvarkymą. 12 socialinės rizikos vaikų
dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“ ir visų vaikų svajonės buvo išpildytos

Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio
amžiaus vaikų apskaitai
Kasmet sudaromi ir metų eigoje tikslinami ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai. Juos
pateikiame Raseinių r. Ariogalos gimnazijai ir Raseinių r. Ariogalos lopšeliui-darželiui
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą
Dalyvaujame gyventojų perspėjimo sistemos kompleksiniame patikrinime. Dalyvaujame
organizuotose civilinė saugos mokymuose.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos
aptarnaujamoje seniūnijoje
Kasmet dalyvaujame organizuojamoje talkoje „DAROM“. Pravedama konkursas-apžiūra gražiausių
sodybų, daugiabučių namų ir įmonių. Nepamiršome pasveikinti savo seniūnijos gyventojus,
kuriems sukako 90,95 pasveikinta Juzefa Vaitkienė , kuri sulaukė garbingo 100 metų jubiliejaus.
Nustatyta tvarka dalyvaujant rengiant gyventojų apklausas , atliekant gyventojų ir būstų,
kitus visuotinius surašymus
2013 metais Ariogalos mieste apklausos nebuvo organizuojamos.
Padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus.
2013 m. rinkimai nevyko.
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas
Ariogalos miesto bibliotekoje gyventojai nemokamai gali naudotis internetu. Ten galima rasti visą
informaciją apie savivaldybę ir Ariogalos miesto seniūniją interneto tinklalapyje www.raseiniai.lt
Dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį
2013 metais atnaujinta Raseinių kūno kultūros ir sporto centro salė Ariogaloje. Sudarytos palankios
sąlygos sportuoti tiek vaikams, tiek suaugusiems. Sporto salėje nuolat organizuojamos sportinės
varžybos, treniruotės.
Ariogalos miesto seniūnija kartu su Raseinių r. kultūros centro Ariogalos kultūros
namų darbuotojais organizuoja įvairius renginius, šventes. Tai tradiciniais renginiais tapusius :

„Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“, „Po senoliu pastoge“, Advento vakarus, Kalėdinės eglės įžiebimo
šventę ir kitas šventes.

Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus
2013 m. viešuosius darbus dirbo 15 gyventojai, kurie siųsti su Kauno teritorinės darbo biržos
Raseinių skyriaus nukreipimais. Jie dirbo įvairius aplinkotvarkos darbus.
Vykdant Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl visuomenei naudingų darbų
atlikimo už gautas socialines pašalpas visuomenei naudingus darbus dirbo 112 gyventojai.
Asmenys, kurie atliko visuomenei naudingus darbus valė gatvės, šlavė šaligatvius, tvarkė parkus,
buvo prižiūrimi želdiniai , gėlynai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, tvarkomi
šiukšlynai. Įvairiuose ūkiniuose darbuose atlikdami visuomenei naudingus darbus talkino Raseinių
r. Ariogalos gimnazijai, Raseinių r. Ariogalos lopšeliui-darželiui, bibliotekai, kultūros namams,
dalyvavo organizuojant renginius.
Organizuoja ir kontroliuojas savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių,
želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų
tualetų paslaugų teikimą.
2013 metais. Gedimino gatvės atkarpoje buvo pakloti vandentiekio tinklai. Ateityje būtina
nutiesti vandentiekio tinklus ir į naująsias Ariogalos m. civilines kapines.
Ariogalos miesto seniūnijoje yra apie 19,7 km kelių., šaligatvių ilgis 14,537 kv. m.
Kelių ir šaligatvių priežiūrai buvo skirta 77,398 tūkst. litų juos tvarkė ir prižiūrėjo UAB
„Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinys.
Ariogalos m. sutvarkyta – pažvyruota, duobės užlietos asfaltbetoniu, metų eigoje žvyruotos
kelio dangos buvo greideriuotos, tam išleista 47,497 tūkst. lt. , atnaujinta kelio ženklų už 3 tūkst.
lt.
Kapinių žalieji plotai, kurie pastoviai šienaujami sudaro 2,69 ha., viso prižiūrimas kapinių
plotais 4,97 ha. Darbo prižiūrint šias teritorijas tikrai netrūksta.
Gatvės šviečiamos pagal turimas lėšas.
Šviečiama ryte ir vakare, atsižvelgiant į dienos trumpėjimą ir gyventojų poreikius.
.

Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą, pašalpų skyrimą

- 157 šeimos gauna socialinę pašalpą;
- priimta 288 prašymai, būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui,
kompensacijoms gauti;
- priimta 46 prašymai ir paskaičiuotos išlaidos kietam kurui įsigyti;
- priimti 75 prašymai vaiko išmokai gauti;
- organizuojamas ir vykdomas maisto paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 568 seniūnijos
gyventojams;
- surašyti 184 buities tyrimo aktai vienkartinei pašalpai gauti;
- surašyti 3 asmenų socialinių paslaugų poreikio vertinimai;
Dėl nemokamo mokyklinio maitinimo ir mokyklinių reikmenų įsigijimo skyrimo į seniūniją
2013 m. kreipėsi 58 šeimos iš jų 10 socialinės rizikos šeimoms, kuriose yra 14 vaikų
Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų

ir gyvenamosios vietos neturinčių

asmenų apskaitą
2013 metais kaip ir kasmet sudaromas dokumentacijos planas, kuris pateikiamas
derinimui Kauno apskrities archyvui. Visi gaunami ir siunčiami dokumentai registruojami DVS
sistemoje.
2013 m. išduota:
- 293 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
- 10 pažymų apie įtraukimą į GVNA (gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų) apskaitą
- 438 pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams patvirtinti
Priimta:
- 172 atvykimo deklaracijos;
- 37 išvykimo iš LR deklaracijų.
- 10 prašymų apie įtraukimą į GVNA (gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą).
Išnagrinėta 17 prašymų ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ir naikinimo savininkų prašymu
Įregistruota 62 mirties faktai ir išduota 62 mirties liudijimai.
Išduota 12 leidimų medžių kirtimui.
Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-121
buvo patvirtinta Ariogalos miesto seniūnijos 2013 metų veiklos programa. Programai finansuoti
buvo skirta 303,8 tūkst. lt. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. rugsėjo 26 d
Nr.(1.1) TS-3637 Ariogalos miesto seniūnijai buvo papildomai skirta 9,5 tūkst. lt. komunalinio
ūkio objektų priežiūros finansavimui.ir kultūriniams renginiams. Seniūnija kiekvieną mėnesį
kontroliavo kaip vyksta lėšų naudojimas.
Seniūnijos teritorijoje registruoja mirtis.
2013 metais buvo registruotos 62 mirties faktai, o 2012 metais išrašyta 37 mirties liudijimai.

Išduoda leidimus laidoti Ariogalos m. civilinėse kapinėse.
Išduoti 90 leidimai laidoti ir perlaidoti Ariogalos miesto civilinėse kapinėse, o 2012 m. buvo
išduota – 87 leidimai laidoti.
Prižiūrimi kultūros paveldo ir istorinės atminties paminklai
Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojams notarinius veiksmus ir CK nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina priskirtos
teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus.
Atlikti 234 notariniai veiksmai patvirtinant dokumentų kopijų ir parašų tikrumą, surašyti ir
patvirtinti testamentai. Patvirtinti 42 įgaliojimai..
Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir
sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų tiekimo, nagrinėta gyventojų prašymus, skundus dėl
viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus
Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų tiekimą administruojantiems
subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
Vykdomos 24 sutartys dėl paslaugų ir prekių pirkimo bei įvairių darbų

atlikimo. Pateikti

spręstini klausimai savivaldybės administracijai bei kitiems subjektams dėl viešųjų paslaugų
teikimo gerinimo. Sudaryta 15 trišalių sutarčių viešųjų darbų atlikimui su Kauno teritorinės darbo
biržos Raseinių darbo birža ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.
Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus
su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais
Ariogalos m. seniūnijoje yra 7 senūnaitijos :
Eil.
Seniūnaitija
Vardas, pavardė
Nr.
1.
Verdėlupio
Genė Klijūnienė
2.
Pramonės
Vytautas Juškevičius
3.
Darbininkų
Vytautas Gaižauskas
4.
Dubysos
Tadas Misevičius
5.
Mokyklos
Danutė Nedzinskienė
6.
Melioratorių
Gediminas Pocius
7.
Šiaurinė
Dalia Skeberdienė
Sušauktos 3 gyventojų sueigos dalyvaujant seniūnaičiams, dėl seniūnijos veiklos planavimo bei
kitais aktualiais klausimais.
Išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri, kaip laikomasi prekybos viešose vietose
taisyklių.

Prekyba, viešose vietose vykdoma pagal Raseinių rajono Tarybos sprendimą. Prekyba vykdoma tik
tam skirtose vietose: Ariogalos turgavietėje, prie Ariogalos civilinių kapinių ir renginių metu
vykstančių renginių teritorijoje.
2013 m. viso buvo išduota 20 leidimų prekiauti viešose vietose. Daugiausia leidimų prekybai
viešose vietose išduodama tradicinės šventės „Su Lietuva širdy“ metu.
Kartu su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinio darbuotojais nuolat
prižiūrima ir tvarkoma Ariogalos m. turgavietė bei Dainų slėnis.

Dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti seniūnijos
valstybės tarnautoją.
Seniūnė dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose ir pasitarimuose seniūnijos veiklos klausimais.
Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir
savivaldybės administracijos direktoriui.
Kiekvienais metais ataskaitos už praėjusius metus pateikiama savivaldybės administracijos
direktoriui ir pateikiama seniūnaičiams jų sueigos metu.
Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos
Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai paskirtos teritorijos
gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, administracijos ir
valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
Buvo teikiami sprendimų projektai -1 dėl vietos bendruomenės tarybos nutarimo skirti lėšas
įgyvendinant numatytą programą, 2 kartus dėl viešųjų darbų atlikimui reikalingo inventoriaus
Organizuoja Vietinių rinkliavų įstatymo ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimų šiuo
klausimu įgyvendinimą.
2013 m. priimta 75 pareiškimai dėl komunalinių atliekų mokesčio lengvatų.
Užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir turto tinkamą naudojimą.
Kasmet atliekama turto inventorizacija. Netinkamas naudoti ir nusidėvėjęs inventorius yra
nurašomas.
Konsultuoja seniūnijos bendruomenės atstovus, seniūnijos gyventojus ir teikia jiems
informaciją apie rajono Savivaldybės institucijų, administracijos padalinių, valstybės
institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių
atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos administracijos direktoriui.
Seniūnijos gyventojai pastoviai konsultuojami įvairiais klausimais: notarinių veiksmų atlikimo,
pašalpų gavimo, kompensacijų už būsto šildymą, karštą, bei šaltą vandenį, medžių pjovimo ir

genėjimo klausimais; gyvūno laikymo taisyklėmis, socialinio būsto gavimo ir kitais gyventojams
kylančiais klausimais.

Seniūnė

Renata Aleksiejienė

