Raseinių seniūnija
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 3288 gyventojai. Per ataskaitinius metus gimė – 25, mirė -38 . Darbingo
amžiaus žmonių -2189. Bedarbių –156, tai sudaro 7,12 %.
- virš 85 metų ir vyresni – 54;
- vieniši asmenys – 22;
- vaikai su negalia – 18;
- daugiavaikės šeimos – 32.
Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinės paramos teikimui. 2015 metais buvo
teikiama ši parama:
- 63 šeimos gauna socialinę pašalpą;
- priimta 168 prašymai, dėl piniginės soc. pašalpos gavimo bei kieto kuro kompensacijų;
- priimta 15 prašymų vienkartinei pašalpai gauti;
- priimtas 61 prašymas vaiko išmokai gauti;
- priimti 2 prašymai nėščiosios pašalpai gauti;
- organizuojamas ir vykdomas maisto paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 383
seniūnijos gyventojams;
- surašyti 92 buities tyrimo aktai vienkartinei pašalpai gauti bei soc. pašalpai išimties
tvarka gauti;
- nustatytas 13 asmenų spec. poreikių lygis;
- paruošta 4 asmenų informacija ir išvados teismui;
- priimta 1 prašymas nemokamo maitinimo talonams;
- surašyta 12 socialinės paramos teikimo posėdžių protokolų.
Dėl nemokamo mokyklinio maitinimo ir mokyklinių reikmenų įsigijimo skyrimo į seniūniją
2015 m. kreipėsi 53 šeimos.
Šiuo metu Raseinių seniūnijoje yra 12 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 35 vaikai. 2015
m. pradžioje buvo 15 šeimų. Per 2015 metus į socialinės rizikos šeimų sąrašus įrašyta 1 šeima,
išbrauktos 2 socialinės rizikos šeimos.
Seniūnija, sprendžiant kylančias problemas socialinės rizikos šeimose, bendradarbiauja su
socialinių paslaugų skyriaus specialiste darbui su socialinės rizikos šeimomis, vaikų teisių apsaugos
skyriumi, policija.

Pildoma 18 namų ūkio knygų ir alfabetinis sąrašas. Nuolatos atnaujina pasikeitimus 1276
namų ūkiuose. Įrašo atvykusius į seniūniją gyventojus, išbraukia mirusius ir išvykusius gyventojus,
pažymi pasikeitusius pastatų savininkus, įrašo naujai pastatytus pastatus. Tikslinami namų ūkių
adresai.
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.2015 m. į nelankančių mokyklas sąrašus buvo įrašyta 15 seniūnijos gyventojų. 13
mokyklinio amžiaus vaikų gyvena užsienyje. 2 septyniolikmečiai nelanko jokios mokymo įstaigos.
2015 m. seniūnija negavo gyventojų pranešimų dėl medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų
rūšių laukinių gyvūnų padarytos žalos.
Nuolat teikiama informacija specialistui, atsakingam už civilinę saugą, dalyvauta civilinės
saugos pratybose. Pastoviai šviečiami gyventojai civilinės saugos klausimais: vyksta gyventojų
susirinkimai, dalinami lankstinukai, iškabinami plakatai.
Raseinių seniūnijos kaimų gyventojai aktyviai dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros programos
priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikloje „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
Seniūnijoje aktyviai veikia 8 kaimo bendruomenės. Per 2015 metus pagal Raseinių rajono
vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014
metų strategija“ priemones buvo įgyvendinti keli projektai. Sutvarkyta viešoji erdvė prie Alėjų ir
Ramonų kaimo bendruomenių pastatų. Savomis jėgomis Gintaro kaimo bendruomenė susitvarkė
aplinką. Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“ šiais metais teikė projektą „Gruzdiškės materialinės
bazės stiprinimui“. Už gautas lėšas įsigijo įgarsinimo įrangą, multimediją ir fotoaparatą.
2015 m. vyko Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai. Raseinių seniūnijoje
veikė 7 rinkiminės apylinkės, kuriose buvo įrašytas 2671 rinkėjas. Rinkiminės apylinkės buvo
aprūpintos patalpomis bei 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.
Seniūnija glaudžiai bendradarbiaudama su kaimo bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais
ir bibliotekininke organizavo įvairius renginius, kuriems išleido 1768 eurus (Kovo 11-osios –
Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas, gražiausių seniūnijų sodybų konkursas,
dalyvavimas vasaros seniūnijų sporto žaidynėse, dalyvavimas rudens šventėje, jubiliatų pagerbimas,
dalyvavimas įvairiose seniūnijos bendruomenių šventėse).

2015 m. savivaldybės biudžeto lėšomis buvo pastatyti krepšinio stovai Norgėlų ir
Gruzdiškės kaimų sporto aikštelėse, pagaminti ir pastatyti suolai prie Gruzdiškės sporto aikštelės.
Viešuosius darbus dirbo 10 seniūnijos gyventojų, kurie siųsti su darbo biržos nukreipimais.
Šiai veiklai buvo išleista 8665 eurai. 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 68 socialinių pašalpų gavėjai. Jie valė gatves,
šaligatvius, parkus, prižiūrėjo želdinius, 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“. Tam buvo skirta 60920 eurų (iš jų 17780 kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos). Darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku. Žvyravimo darbus vykdė ta pati
įmonė. Jis buvo paskirstytas atsižvelgiant į ypač blogą kelių būklę. Baigtas kelio į naujas Alėjų
kapines įrengimas.
Užbaigtas vandentiekio infrastruktūros įrengimas Andrušaičių, Norgėlų ir Šarkių
gyvenvietėse. atnaujinta kelio danga Norgėlų kaime Akacijų, Ąžuolų, Žemaičių gatvėse. Iš kelių
priežiūros ir plėtos programos lėšų buvo kapitališkai suremontuotos Raseinių seniūnijos asfaltuotų
gatvių duobės.
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai ir einamajam remontui buvo skirta 15151 eurų. Šiuo
metu seniūnijos gatvėse įrengta 180 šviestuvų, dega 126 šviestuvai. Užbaigtas

Šarkių kaimo

apšvietimo tinklų įrengimas. Papildomai įsigyti naujo tipo šviestuvai, kurie bus panaudoti
Gruzdiškės ir Gabšių gyvenvietėse.
Raseinių rajono taryba 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.(1.1) TS -36 „Dėl 2015 metų
rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtino lėšas ir finansavimo šaltinius trims
programoms:
- Darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui.
- Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veikla.
- 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. eurų
Finansavimo šaltinis
8,665
Savivaldybės, valstybės ir
spec. programų lėšos
1,968
Savivaldybės lėšos
76,071

Savivaldybės
ir
priežiūros ir plėtros
lėšos

kelių

Kiekvienais metais yra teikiama savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnaičiams bei
gyventojams seniūnijos veiklos plano ataskaita. Seniūnaičių sueigose aptariami darbai ateinantiems
metams.
Per 2015 m. priimti 245 prašymai dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir 18
prašymų dėl pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 320
pažymų (iš jų 18 apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) ir 3 pažymos
namų savininkams.
Priimtos 171 atvykimo deklaracijos, 23 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).
Per 2015 metus užregistruotos 38 mirtys, tai tiek pat 2014 m. ir 7 mirtimis daugiau nei 2013
m.
Raseinių seniūnijoje kapinės užima 2,32 ha. Prižiūrimos 1 veikianti 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 2015 m. priimti 9 gyventojų prašymai dėl leidimo išdavimo laidoti Alėjų kapinėse ir
išduoti 9 leidimai .
Atlikti 128 notariniai veiksmai (patvirtintos 153 dokumentų kopijos, 51- parašų tikrumas,
3 įgaliojimai).
Nesurašytas nei vienas administracinės teisės pažeidimų protokolas. 5 seniūnijos
gyventojams įteikti įspėjimai dėl neprižiūrimų šunų.
Raseinių seniūnija teikė 19 administracinių paslaugų seniūnijos gyventojams. Visos
paslaugos atliekamos laiku, vadovaujantis teisės aktais. Nebuvo gauta skundų, prašymų dėl viešųjų
paslaugų teikimo.
Seniūnijoje vedamos 66 bylos, iš jų 27 registrai. Visi dokumentai registruojami ir fiksuojami
DVS. Per 2015 m. gauti ir užregistruoti 265 gyventojų prašymai išduoti pažymas, išduotos ir
užregistruotos 264 pažymos, gauti 32 seniūnijos gyventojų prašymai, skundai, pageidavimai.
Gautas ir užregistruotas 41 dokumentas. Paruošti, užregistruoti ir išsiųsti 223 dokumentai. 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.

Sušaukti 2 vietos bendruomenės tarybos posėdžiai, 2 seniūnaičių sueigos, 7 gyventojų
sueigos, dėl seniūnijos veiklos planavimo, seniūnaičių rinkimo, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
plėtimo, gyvenviečių apšvietimo bei kitais aktualiais klausimais.

