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RASEINIŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
Raseinių seniūnija yra savivaldybės administracinis struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis
13,6 tūkst. ha savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūniją sudaro 52 kaimai (6 kaimuose nėra gyventojų).
2016m. gruodžio 31 d. duomenimis gyveno 3278 gyventojai. 2015 m. buvo 3288 gyventojai, per metus
sumažėjo 10 gyventojų. Per ataskaitinius metus gimė ir mirė po 32 žmones. Darbingo amžiaus žmonių
-2142, bedarbių –104, kas sudaro 4,86 % nuo darbingo amžiaus žmonių. Raseinių seniūnijoje gyvena
21 vienišas asmuo, 16 vaikų su negalia, 25 daugiavaikės šeimos.
2014 -2016 m. gyventojų ir bedarbių kaita Raseinių seniūnijoje:
Gyventojų skaičius
3288

3282

Bedarbių skaičius
3278

137

156

104

2014 m.

2015 m.

2016m.

Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinės paramos teikimui. 2016 metais buvo teikiama
ši parama:
- 66 šeimos gauna socialinę pašalpą;
- priimta 151 prašymas, dėl piniginės soc. pašalpos gavimo bei kieto kuro kompensacijų;
- priimta 26 prašymai vienkartinei pašalpai gauti;
- priimtas 66 prašymai vaiko išmokai gauti;
- priimtas 1 prašymas nėščiosios pašalpai gauti;
- organizuojamas ir vykdomas maisto paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 276 seniūnijos
gyventojams ( 2015 m. gavo 383 gyventojai);
- surašyta 100 buities tyrimo aktų ( 2015m.- 92) vienkartinei pašalpai gauti bei soc. pašalpai išimties
tvarka gauti;
- nustatytas 7 asmenims spec. poreikių lygis;
- priimti 32 prašymai vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti;
- paruošta 2 asmenų informacija ir išvados teismui;
- surašyta 16 socialinės paramos teikimo posėdžių protokolų.
Dėl nemokamo mokyklinio maitinimo ir mokyklinių reikmenų įsigijimo skyrimo į seniūniją
kreipėsi 52 šeimos.
Šiuo metu Raseinių seniūnijoje yra 13 socialinės rizikos šeimų ir 2 stebimos šeimos, kuriuose
auga 31 vaikas. 2016 m. pradžioje buvo 12 šeimų. Per 2016 metus į socialinės rizikos šeimų sąrašus
įrašytos 8 šeimos, išbrauktos–7, atsikėlė iš gretimų seniūnijų -2 socialinės rizikos šeimos. Per
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ataskaitinius metus 9 vaikams nustatyta laikinoji globa, tačiau tik 3 vaikai apgyvendinti vaikų globos
namuose, 6 vaikai globojami artimų giminaičių. Trys vaikai grižo į šeimą, nes motina sugebėjo
sudaryti tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis šeimoje.
Socialinės rizikos šeimos nuolat stebimos. 10 socialinės rizikos šeimų vykdoma išmokų kontrolė,
2 nepilnamečiams vaikams, gaunamų neįgalumo išmokų administratoriumi, teismo sprendimu
paskirtas socialinis darbuotojas. Seniūnija bendradarbiaudama su socialinių paslaugų skyriaus
specialiste darbui su socialinės rizikos šeimomis , vaikų teisių apsaugos skyriumi, policija sprendžia
kylančias problemas socialinės rizikos šeimose.
Raseinių seniūnijoje 2013-2017 m. laikotarpiui pildomas l alfabetinis sąrašas ir 18 namų ūkių
knygų. Nuolatos sutikslinami duomenys 1284 namų ūkiuose.
Kasmet sudaromi ir tikslinami ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių seniūnijos
teritorijoje, deklaravusių gyvenamąją vietą ar įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą, sąrašai, kurie pateikiami švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorei, bei mokykloms.
2016 m. seniūnija negavo gyventojų pranešimų dėl medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų
rūšių laukinių gyvūnų padarytos žalos.
Seniūnijos gyventojai buvo konsultuojami dėl asbesto turinčių gaminių šalinimo programos,
paraiškų pagal priemonę „Asbestinių stogų dangos keitimas“ pildymo ir reikiamų dokumentų rengimo.
Raseinių seniūnijos veikla civilinės saugos srityje vykdoma pagal Raseinių rajono savivaldybės
Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą. Nuolat teikiama informacija, dalyvauta civilinės
saugos pratybose. Pastoviai šviečiami gyventojai civilinės saugos klausimais: vyksta gyventojų
susirinkimai, dalinami lankstinukai, iškabinami plakatai.
Seniūnijoje aktyviai veikia 8 kaimo bendruomenės. Sausio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija buvo paskelbusi konkursą bendruomenių organizacijų veiklos projektams finansuoti. Šis
konkursas vyko vietoj Vietos bendruomenių savivaldos programos ( toliau VBT), kuri buvo vykdoma
2012-2015 metais. Naujame konkurse galėjo dalyvauti tik kaimų ir miestų bendruomeninės
organizacijos, didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 12 000,00 eurų. Šiame konkurse,
padedant Savivaldybės specialistams ir seniūnui, finansavimą gavo Gruzdiškės, Mirklių, Alėjų,
Gabšių, Norgėlų, Ramonų ir Gintaro kaimo bendruomenės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Raseinių seniūnijos projektams skyrė 53 238,00 eurų, Raseinių rajono savivaldybė prisidėjo 10 %
kofinansavimu – 5 915,00 eurų, bendra projektų vertė 59 153,00 eurų. Bendra Raseinių seniūnijos
projektams gauta lėšų suma 59 153,00 eurų, tai yra 24 kartus didesnė lėšų suma, kurią gaudavo
seniūnijos bendruomenės, vykdydamos VBT programą ( 2015 m. iš VBT programos Raseinių
seniūnijai buvo skirta 2 140,00 EUR).
2016 m. gautos Raseinių seniūnijos kaimo bendruomenių lėšos:
Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos lėšos, eurais
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2016 m. Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos teikimo 2016 metais kaimo
bendruomenių veiklai konkurse finansavimą gavo Ramonų kaimo bendruomenė. Ramonų kaimo
bendruomenės nariai pasisiuvo tautinius rūbus ir įsigijo dokumentų laikymo spintų, stalų, kėdžių.
Projekto vertė 3 527,71 eurų.
2016 m. vyko Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Raseinių seniūnijoje veikė 7 rinkiminės
apylinkės. Jos buvo aprūpintos patalpomis ir visu reikiamu inventoriumi. Buvo organizuotas Kaimelės,
Ginčaičių, Bralinskių, Ūnikių, Jorūdiškės kaimų gyventojų pavežėjimas į balsavimo apylinkes.
Gruzdiškės biblioteka turi internetinę prieigą. Visi gyventojai gali nemokamai naudotis internetu,
rasti reikiamą informaciją .Šiais metais biblioteka persikėlė į naujas patalpas.
Seniūnija glaudžiai bendradarbiaudama su kaimo bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais ir
bibliotekininke organizavo įvairius renginius, kuriems išleido 2 100 eurų. Tai – Kovo 11-osios –
Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas, gražiausių seniūnijų sodybų konkursas, dalyvavimas
rudens šventėje, jubiliatų pagerbimas, dalyvavimas įvairiuose seniūnijos bendruomenių šventėse.
2016 metais darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui išleista 10 370 eurų. Viešuosius
darbus dirbo 12 seniūnijos gyventojų, kurie siųsti su darbo biržos nukreipimais. Jie šienavo žaliuosius
plotus, tvarkė Alėjų bažnyčios ir kapinių teritorijas, prižiūrėjo istorinius kultūros objektus, kirto
menkaverčius medžius ir krūmus kelių pakraščiuose.
Vykdant Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl visuomenei naudingų darbų
atlikimo už gautas pašalpas buvo išduoti 99 siuntimai atlikti visuomenei naudingus darbus. Jie valė
gatves, šaligatvius, parkus, prižiūrėjo gėlynus, rinko šiukšles pakelėse, tvarkė šiukšlynus.
Raseinių seniūnijoje yra apie 96,11 km kelių su žvyro danga ir 21,49 km. su asfalto danga.
Žvyravimo, greideriavimo ir teritorijų, gatvių sanitarinio valymo darbus šiais metais vykdė UAB
„Raseinių komunalinės paslaugos“ ir duobių taisymo darbus atliko UAB „ Helanas“. Darbai buvo
atlikti kokybiškai ir laiku.
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai ir einamajam remontui buvo skirta 14 000 eurų. Papildomai
gavus 15 700 eurų, buvo naujai įrengta 1,875 km. elektros linijų. Įrengtas apšvietimas Ramonų kaime
Ramonų ir Ievų gatvėse. Užbaigtas Ramonų kaimo apšvietimo įrengimas. Šiuo metu seniūnijos
gatvėse įrengta 189 šviestuvai. Naujomis kalėdinėmis dekoracijomis ant stulpų buvo papuoštos
Gruzdiškės ir Norgėlų gyvenvietės.
Raseinių rajono taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS -41 „Dėl 2016 metų rajono
savivaldybės biudžeto patikslinimo“ patvirtino lėšas ir finansavimo šaltinius trims programoms:
1. Darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui;
2. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklai;
3. Seniūnijos teritorijų tvarkymas ir komunalinių ūkio objektų priežiūra.
Programos pavadinimas
Savivaldybės funkcijų
įgyvendinimas ir valdymo
tobulinimas
Kultūros renginių
organizavimo ir kultūros veikla
Seniūnijų teritorijų tvarkymas
ir komunalinių ūkio objektų
priežiūra

Lėšos,
tūkst. €
12,3

Finansavimo šaltinis
Savivaldybės, valstybės ir
spec. programų lėšos

2,1

Savivaldybės

lėšos

71,0

Savivaldybės ir kelių
priežiūros ir plėtros
lėšos

Kiekvienais metais yra teikiama savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnaičiams bei
gyventojams seniūnijos veiklos programos ataskaita. 2017 m. vasario 13 d. seniūnaičių sueigoje buvo
patvirtinta 2016 m. veiklos ataskaita bei aptarti darbai ateinantiems metams.
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje tvarkomas seniūnijos gyventojų
registras. Per 2016 m. priimta 215 prašymų dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir 12
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prašymų dėl pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 276
pažymos (tame skaičiuje 12 apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir 13
pažymos namų savininkams). Priimtos 179 atvykimo deklaracijos, 29 išvykimo deklaracijos, 1
prašymas apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Išnagrinėti 253 prašymai (2015m. 56 prašymai) ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo savininko prašymu ( 237 – duomenų keitimo, taisymo, 16
– duomenų naikinimo).
Per 2016 metus gauti 32 prašymai dėl mirties užregistravimo. Surašyti 32 mirties įrašai ir išduota
tiek pat mirties liudijimų.
Raseinių seniūnijoje kapinės užima 2,32 ha. Prižiūrima 1 veikiančios ir 6 neveikiančios kapinės.
Veikiančias kapines prižiūri kapinių sargas. Kiti darbai (krūmų kirtimas, šiukšlių rinkimas) vykdomi
pasitelkiant gyventojus atlikti visuomenei naudingus darbus. Kapinėse šienauja ir susikaupusias
šiukšles išveža UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Per 2016 m. gauta 13 gyventojų prašymų dėl
leidimo išdavimo laidoti Alėjų kapinėse ir išduota 13 leidimų (2015 m. išduoti 9 leidimai).
Atlikta 114 notarinių veiksmų. Tvirtinamos dokumentų kopijos, parašų tikrumas, sudaromi
įgaliojimai. 2015 metais atlikti 128 notariniai veiksmai, o 2012 metais – 223.
2016 m. nesurašytas nei vienas administracinės teisės pažeidimų protokolas. 7 seniūnijos
gyventojai įspėti dėl neprižiūrimų šunų, šiukšlinimo.
Raseinių seniūnija teikė 19 administracinių paslaugų seniūnijos gyventojams. Visos paslaugos
atliekamos laiku, vadovaujantis teisės aktais. Nebuvo gauta skundų, prašymų dėl viešųjų paslaugų
tiekimo.
Sudarytas ir patvirtintas 2017 m. dokumentacijos planas. Vedamos 66 bylos, tame skaičiuje 27
registrai. Visi dokumentai registruojami ir fiksuojami DVS. Per 2016 m. gauti ir užregistruoti 227
gyventojų prašymai išduoti pažymas, išduotos ir užregistruotos 227 pažymos, gauti 32 seniūnijos
gyventojų prašymai, skundai, pageidavimai. Gauti ir užregistruoti 46 dokumentai, paruoštas,
užregistruotas ir išsiųstas 221 dokumentas. Priimti ir persiųsti 3 gyventojų prašymai dėl įrašymo į
sąrašus asmenų, pageidaujančių išsinuomoti socialinius būstus. Pateiktos 24 ataskaitos vietinio ūkio ir
turto valdymo skyriui dėl lengvatų suteikimo ir atvykusių - išvykusių seniūnijos gyventojų.
2016 m. vyko 2 seniūnaičių sueigos dėl seniūnijos veiklos planavimo, gatvių asfaltavimo,
gyvenviečių apšvietimo bei kitais aktualiais klausimais. Gyventojai buvo kviečiami į Raseinių rajono
savivaldybės mero ataskaitą, susitikimus Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių
policijos komisariato pareigūnais, UAB „Raseinių vandenys“ specialistais dėl vandentiekio ir
kanalizacijos tinklų plėtimo Gruzdiškės ir Ramonų gyvenvietėse.

Seniūnas

Rolandas Klusas

