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ARIOGALOS MIESTO SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ariogalos miestas yra Raseinių rajono pietinėje dalyje tarp Žemaičių plento ir naujos
autostrados Vilnius –Klaipėda. Miestas užima 482 ha žemės plotą. Ariogalos m. seniūnijoje 2011
metų gruodžio 31 d. gyveno 3212 gyventojai.
2. 2011 metais mirė 60 seniūnijos gyventojų.
3. Per 2011 metus atlikta 121 notariniai veiksmai, išduota gyventojams pažymų, kitų
dokumentų juridiniams faktams patvirtinti ir leidimų prekybai, apie šeimos sudėtį, nuomojamą
žemę- 723, leidimai laidoti Ariogalos m. civilinėse kapinėse 84, rašytiniai raginimai sumokėti skolą
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą - 586, iš gyventojų gauta 11
rašytinių parašymų, pareiškimų, skundų.
4. Nuo 2007-07-01 seniūnija atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Atlikta
veiksmų:
4.1. deklaravo gyvenamąją vietą-124 gyventojai;
4.2. išduota gyventojams pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą- 323;
4.3. priimti 14 sprendimų dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo ir naikinimo;
4.4 įforminti 50 gyventojų išvykimai į užsienį.
Seniūnijoje taip pat išduodamos pažymos savininkui apie gyvenamojoje patalpoje gyvenančius
asmenis.. Tvarkant paveldėjimo dokumentus išduodamos pažymos apie paskutinę mirusiojo
gyvenamąją vietą.
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II. KOMUNALINIS ŪKIS
6. Mieste komunalinėms paslaugoms ir darbams atlikti 2011 metais buvo paskirta 243 tūkst.
litų. Lėšos buvo panaudotos taip:
6.1.gatvių priežiūrai-81,874 tūkst. litų;
6.2.gatvių apšvietimui ir apšvietimo tinklų eksploatacijai- 45,627 tūkst. litų;
6.3. teritorijų, gatvių sanitariniam, mechanizuotam ir rankiniam valymui- 81,914 tūkst. litų;
6.4. kapinių priežiūrai-33,585 tūkst. litų;
7. Iš respublikinio kelių fondo skirta 22,1 tūkst. litų, kurios buvo panaudotos gatvių su žvyro
danga tvarkymui, kelių ženklų įrengimui.
III. VIEŠIEJI DARBAI
8. Viešųjų darbų programai skirta 19,671 tūkst. litų. Įdarbinta 15 miesto gyventojų ir atlikti
darbai:
8.1. miesto teritorijos tvarkymas ir priežiūra;
.
IV. SOCIALINĖ SRITIS
9. Vieniši gyventojai-33.
10. Daugiavaikės šeimos-30.
11. 14 probleminių šeimų, kuriose auga 36 vaikai.
12. Žmonės su negalia-315.
13. Vaikai su negalia-14.
14. Išduota nemokamo maitinimo talonų-92, nuolatinių gavėjų 3.
15. Vienkartines pašalpas gavo 14 šeimų.
16. Išduota maisto produktų iš intervencinių atsargų 787 gyventojams (334 šeimoms).
17. Socialinių pašalpų gavėjai- 320
18. Pagalba namuose suteikiama 14 gyventojų, dirba 5 darbuotojai.
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V. ŠVIETIMAS

19. Mieste yra viena mokykla-Ariogalos gimnazija, kurioje mokosi 758 mokiniai. Joje
nemokamai maitinami 311 mokiniai.
20. 123 miesto mažamečiai lanko Ariogalos lopšelį-darželį.
VI. KULTŪRA
21. Mieste veikia Raseinių rajono kultūros centro Ariogalos filialas ir Raseinių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos Ariogalos filialas.
22. Už Savivaldybės skirtus 2,66 tūkst. litų seniūnija kartu su gimnazija, lopšeliu-darželiu
bei Raseinių kultūros centro Ariogalos filialu, VO „Ariogalos santara“ organizavo šiuos renginius:
22.1. Vasario 16-osios valstybinę šventę;
22.2. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventę
22.3. Ariogalos m. tinklinio turnyrą
22.4. Gražiausių sodybų konkursą;
22.5. Naujametinės eglutės įžiebimo šventę;
23. Biblioteka organizavo 45 renginius :
23.1 „Spalvinga asmenybė lietuvių literatūros puslapiuose", skirta B. Sruogos jubiliejui,
„Rugpjūčio 23 -oji istorijos puslapiuose"(Juodojo kaspino dienai), XXI amžiaus žolininkai. „Kaip
įveikti ligas"(susitikimas su žolininku A Leškumi),
Taip pat buvo paruoštos šios parodos : ,, Kai budėjo visa Lietuva", ,,Mano būtis trapi kaip vyšnios
žiedas"(skirta B. Sruogai), „ Skambės kaip aukso varpas vardas Lietuvos", ,,Kovo 11-oji - tautos
šventė", ,,Nėra šioj žemėj už tave brangesnės", skirta Motinos dienai.
23.2. Biblioteka nuolat teikia vartotojams reikiamą informaciją, tvarko kraštotyrą, renka ir
rengia kraštotyros darbus, teikia informacijas interneto vartotojams. Šiuo metu bibliotekoje yra 6
kompiuterizuotos darbo vietos.

VII. SPORTAS
24. Mieste veikia Raseinių kūno kultūros ir sporto centro Ariogalos filialas, kuriame
sportuoja 81 vaikas. Buvo organizuotas tinklinio turnyras „Ariogalos miesto seniūno taurei“ laimėti,
futbolo turnyras. Vyko šaškių, šachmatų, pliažo tinklinio turnyrai. Sportininkai buvo apdovanoti
atminimo dovanomis ir medaliais. Iš viso vyko 25 renginiai.
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Ariogalos mieste būtina užbaigti Vytauto gatvės šaligatvio remontą.
26. Asfaltuoti gatves Taurupio kvartale.
27. Nutiesti vandentiekį į naujas kapines.
28. Nutiesti mieste bendrus vandentiekio ir kanalizacijos tinklus.
29. Renovuoti Raseinių kultūros centro Ariogalos filialą.
30. Renovuoti buvusį poliklinikos pastatą.
31. Renovuoti Raseinių kūno kultūros ir sporto centro Ariogalos filialą.

Seniūnė

Renata Aleksiejienė

