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Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos miesto seniūnija įregistruota
1997 m. liepos 3 dieną, Valstybinės įmonės registrų centre. Seniūnija dirba, kaip savivaldybės
įstaigos filialas. Seniūnijos adresas: Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103. Seniūnijoje dirba
seniūnas ir dvi specialistės.
Seniūnijos ribos patvirtintos 2017 m. gruodžio 14 d. Nr.TS-392 Tarybos sprendimu.
Plotas - 482,51 ha. Gatvių ilgis 20,02 km, iš jų 6,2 km su žvyro danga ir 13,82 su asfalto danga.
Miesto gatvių šaligatvių valomas plotas yra 14537 kv. m.
Per 2017 metus Ariogalos miesto seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2889
gyventojai. Seniūnijoje 2017 m. gimė 10 vaikų. Išduoti 92 leidimai laidoti Ariogalos miesto
civilinėse kapinėse. Per ataskaitinį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 108, o per 2016 metus
sumažėjo tik 25. Demografinė situacija seniūnijoje blogėja, kaip ir visoje Lietuvoje.
Seniūnija vykdė gyvenamosios vietos deklaravimą. Per 2017 m. atvyko į Ariogalos
miesto seniūniją ar pakeitė gyvenamąją vietą 156 gyventojai. Gyvenamosios vietos išvykimo
deklaracija, išvykstant asmeniui iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui,
užpildyta 42 gyventojams. Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą nebuvo.
Seniūnija atlieka notarinius veiksmus: 2015 m. – 161, 2016 m. – 194, 2017 m. – 107
atlikti notariniai veiksmai. Tai parašo, įgaliojimų tvirtinimas ir kiti veiksmai.
2017 metais iš gyventojų gauta 331 prašymas išduoti pažymas, kitus dokumentus
juridiniams faktams patvirtinti. Gauti 23 gyventojų prašymai dėl lengvatos suteikimo už
komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą. Susirašinėjant su Raseinių rajono savivaldybę seniūnijos
veiklos klausimais buvo registruota 110 vidinių dokumentų: gauti 39, išsiųstas 71 dokumentas.
Biudžetinė įstaiga. V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810.
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Vytauto g. 103, Ariogalos m.,
60263 Raseinių r. sav., tel. (8 428) 50 254, faks. (8 428) 41 568,
el. p. ariogala@raseiniai.lt, filialo kodas 188627377
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Prekybai leidžiamose viešose vietose buvo išduotas 51 leidimas prekiauti renginiuose,
miesto šventėse Dubysos dainų slėnyje.
Ariogalos miesto seniūnijoje dirba viena socialinė darbuotoja ir viena specialistė
darbui su rizikos šeimomis. Per 2017 metus į socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo įtraukta 11 šeimų.
Jose augo 19 nepilnamečių vaikų. Per ataskaitinį laikotarpį iš socialinės rizikos šeimų sąrašo buvo
išbrauktos 3 šeimos. Viena šeima įrašyta naujai, viena šeima persikėlė gyventi iš kitos seniūnijos.
Keturios šeimos yra stebimos, jose auga 9 nepilnamečiai vaikai. 2017 metais šeimose lankytasi 264
kartus, surašyti šeimų apsilankymo aktai. Visoms šeimoms yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugos. Socialinės rizikos šeimų gaunamos socialinės išmokos kontroliuojamos,
šeimos mokinamos reikiamai paskirstyti turimus finansus. Sutaupytomis lėšomis mokoma padengti
šeimų įsiskolinimus už komunalines paslaugas, greituosius kreditus ir kitus įsipareigojimus.
Seniūnija priėmė 10 prašymų gauti vienkartinei pašalpai. Visuomenei naudingos
veiklos atlikimui išduota 150 siuntimų. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 14 socialinės paramos
komisijos posėdžių. Surašyti 216 buities tyrimo aktų. Priimti 23 prašymai kompensacijai už šildymą
kitu kuru, 173 prašymai kompensacijai už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, 64
prašymai vaiko išmokai gauti, 166 prašymai soc. pašalpai gauti, 38 prašymai dėl paramos
mokiniams, 7 prašymai dėl vienkartinės išmokos nėščiajai, 12 prašymų neįgaliesiems tikslinei
kompensacijai.
2017 m. kultūrinių renginių programai skirta 2600 eurų. Įgyvendinta seniūnijos
kultūrinių renginių programa: Užgavėnių šventė, Vasario 16-osios paminėjimas, Kaziuko mugė,
Kovo 11-osios paminėjimo šventė, Atvelykio šventė, Šeimų šventė, Raseinių rajono sporto šventė,
Ariogalos miesto šventė ,,Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“, Pagyvenusių žmonių šventė ,,Širdis
visada jauna“, Eglutės įžiebimo šventė, Padėkos vakaras. Dalyvavome Rajoninėje rudens šventėje
,,Bendrystės medis“. Vyko konkursas-apžiūra ,,Gražiausiai tvarkoma sodyba“, kurį laimėjo Vaida ir
Juozas Skamarakai. Organizuojant gyventojų laisvalaikį bendradarbiaujama su asociacija
,,Ariogalos bendruomenė“, visuomenine organizacija ,,Ariogalos santara“, kultūros centro
darbuotojais, biblioteka, seniūnaičiais, Ariogalos gimnazija, seniūnijos gyventojais. Ariogalos
miesto seniūnija kartu su Raseinių rajono kultūros centro Ariogaloje darbuotojais organizuoja
įvairius renginius, šventes, susitikimus su įžymiais žmonėmis.
Pasveikinta 12 seniūnijos gyventojų, kuriems sukako 90 metų ir 2 gyventojai, kuriems
sukako 95 metai. Šimtamečių jubiliejų nebuvo per 2017 m.
Per ataskaitinį laikotarpį viešuosius darbus dirbo 8 gyventojai, kurie siųsti su Kauno
teritorinės darbo biržos Raseinių skyriaus nukreipimais. Jie dirbo įvairius aplinkos tvarkymo darbus.
Už gautas socialines pašalpas visuomenei naudingus darbus dirbo 100 gyventojų. Kai
kurie atsisakė ar pateikė nedarbingumo lapelius. Asmenys, kurie dirbo visuomenei naudingus
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darbus, šlavė gatves, rinko šiukšles, genėjo medžius, tvarkė parkus, gėlynus, kapines. Atlikdami
visuomenei naudingus darbus gyventojai talkino Raseinių rajono Ariogalos lopšeliui-darželiui,
Ariogalos gimnazijai, bibliotekai, Ariogalos kultūros namams, dalyvavo organizuojant seniūnijos
renginius.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr.A1-259 buvo patvirtintas Ariogalos miesto seniūnijos 2017 m. veiklos planas. Programai buvo
skirta 115400 eurų.
Vykdant pavestus asignavimus, Ariogalos miesto seniūnija aplinkos apsaugos
priemonių įgyvendinimui (seniūnijos teritorijų, gatvių šaligatvių sanitariniam valymui, žalių plotų ir
medžių, kapinių priežiūrai) išleido 68600 eurų. Mieste yra 49,74 ha šienaujamų ir prižiūrimų plotų ,
kurie per metus buvo šienaujami du, tris ir daugiau kartų per vasarą. Prižiūrimų žalių plotų ir viešų
erdvių kasmet daugėja. Gyventojų lūkesčiai ir norai didėja, todėl reikia labai stengtis, kad su
turimomis lėšomis juos išpildytume. Miestas kasmet puošiamas vienmetėmis gėlėmis. Seniūnija taip
pat prižiūri dvi civilines kapines, kurių plotas 4,97 ha, iš jų apie 1,5 ha yra pieva, kuria per metus
reikia šienauti kelis kartus. Mieste yra daug parkų: Skveras prie seniūnijos, Purvės, Vytauto,
Dainavos, Melioratorių, Stadiono. Per 2017 m. buvo sutvarkyti (iškirstos medžių atžalos, šalinamos
senos, nusvirusios, nudžiūvusios medžių šakos) Purvės ir Melioratorių parkai. Didelis darbas dar
laukia Dainavos parke.
Gatvių ir kelių priežiūrai ir smulkiam remontui buvo gauta 8700 eurų. Papildomai
buvo skirta 2400 eurų. Ariogalos miesto seniūnijos teritorijoje yra 6,2 km gatvių ir kelių padengta
žvyro danga ir 13,82 km asfalto danga. Asfaltuotose gatvėse esančios duobės buvo taisomos
asfaltbetoniu ir skaldos-žvyro mišiniu. Žvyruotos gatvės buvo greideriuojamos ir žvyruojamos.
Lakštingalos gatvė papildomai buvo užpilta skaldos mišiniu, kurio frakcija 0-32 mm. Taip pat
papildomai suformuota Tulpių gatvės atšaka iki siurblinės sodų bendrijoje ,,Dubysa“. Papildomai
buvo nupirkta 20 tonų smėlio-druskos mišinio, 85 tonos dolomitinės skaldos (frakcija 0-32mm), 50
tonų žvyro, kurie bus panaudoti 2017-2018 metų žiemos sezonui gatvių priežiūrai ir remontui.
Žiemos metu gatvėse valomas sniegas ir barstomas smėlio-druskos mišinys. Jas tvarkė
ir prižiūrėjo UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinys.
Komunalinio ūkio objektų priežiūrai ir paprastam remontui buvo skirta 24100 eurų.
Papildomai skirta 5500 eurų, bei 30000 eurų Melioratorių gatvės fontano rekonstrukcijai. Didžioji
pinigų suma buvo skirta gatvių apšvietimui. Gatvės apšviečiamos ryte ir vakare, atsižvelgiant į
dienos trumpėjimą. Taip pat atsižvelgiama į sankryžas ir kitas pavojingas tamsias vietas. Už likusius
pinigus buvo tvarkomos kapinės, kultūros paveldo objektai.
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Metų pabaigoje yra sudaromas dokumentacijos planas. Dokumentacijos plane yra
patvirtinta ir vedama 50 bylų ir jų registrai, kurie suderinami su Kauno regioniniu valstybės
archyvu. Visi gaunami ir siunčiami dokumentai yra registruojami į DVS sistemą.
Ariogalos miesto seniūnijoje yra septynios seniūnaitijos: Mokyklos, Dubysos,
Šiaurinė, Darbininkų, Pramonės, Melioratorių ir Verdėlupio.
Seniūnija dalyvauja gyventojų civilinės saugos perspėjimo sistemų kompleksiniame
tikrinime. Gyventojai konsultuojami civilinės saugos klausimais: seniūnijos informaciniuose
stenduose platinami plakatai apie žolės deginimo žalą gamtai, sveikatai, iš to kylančius pavojus ir
įstatymais numatytas sankcijas žolės degintojams.
Seniūnijos gyventojai nuolat konsultuojami įvairiais klausimais: socialinių pašalpų
gavimo, socialinio būsto gavimo, kompensacijų už būsto šildymą bei karštą vandenį, dokumentų
tvarkymo ir kitais įvairias klausimais.
Informacija apie Ariogalos miesto seniūnijos veiklą gyventojams teikiama Raseinių
rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.raseiniai.lt. Informacija aktualiais seniūnijos
klausimais talpinama miesto skelbimo lentose ir bendruomenės lentose.
Ariogalos miesto seniūnijos seniūnas

Saulius Buividas

