Ariogalos miesto seniūnija
Ariogalos miesto seniūnijos teritorijos plotas 482 ha. 2015 metų pabaigoje seniūnijoje
gyveno 2989 gyventojai. Lyginant su 2014 metais gyventojų skaičius sumažėjo 92 žmonėmis. 2015
m. seniūnijoje gimė 15 vaikų. 2015 m. mirė 39, 2014 m. – 40 gyventojų.
Seniūnijos darbuotojai priėmė 14 prašymų gauti vienkartinei pašalpai, 3 socialinių paslaugų
poreikio vertinimui. Išduoti 185 siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą. Per ataskaitinį
laikotarpį įvyko 18 socialinės paramos komisijos posėdžių. Surašyti 262 buities tyrimo aktai. 93
šeimos (2013 asmenų) gauna socialinę pašalpą, priimti 25 prašymai ir paskaičiuotos išlaidos kietam
kurui įsigyti, priimtas 41 prašymas vaiko išmokai gauti, buvo organizuojami ir vykdomi maisto
paketų iš EB pagalbos fondo dalinimai 147 seniūnijos šeimoms, 3 asmenims surašyti socialinių
paslaugų poreikio vertinimai, suteikta parama 48 šeimoms, kurios augina mokyklinio amžiaus
vaikus.
2015 m. sausio mėn. Ariogalos miesto seniūnijoje buvo įtraukta 15 šeimų į socialinės rizikos
šeimų sąrašus, jose augo 25 nepilnamečiai vaikai. Metų pabaigoje socialinės rizikos šeimų sąraše
buvo 10 šeimų, jose auga 20 nepilnamečių vaikų. 2015 m. iš šio sąrašo buvo išbrauktos 9 šeimos.
Dvi šeimos išbrauktos sulaukus vaikų pilnametystės, 2 šeimos išvyko gyventi į užsienį, vienai
mamai atimtos motinystės teisės, viena mama mirė, viena šeima išvyko gyventi į kitą seniūniją, 2
šeimos išbrauktos dėl pagerėjusio gyvenimo būdo. 4 šeimos naujai įtrauktos į socialinės rizikos
šeimų sąrašus. 2015 m. šeimose lankytasi 409 kartus ir surašyti 409 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 15 šeimų. Socialinės rizikos šeimų gaunamos socialinės išmokos kontroliuojamos,
šeimos mokinamos reikiamai paskirstyti turimus finansus iš sutaupytų lėšų, kad galėtų padengti
turimus įsiskolinimus už komunalinių atliekų tvarkymą, būsto šildymo paslaugas, greituosius
kreditus, bei antstolio paslaugas. 12 socialinės rizikos vaikų dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“ ir
visų vaikų svajonės buvo išpildytos.
2015 m. kultūrinių renginių programai buvo skirta 3750 eurų. Įgyvendinta seniūnijos
kultūrinių renginių programa: Užgavėnių šventė, Vasario 16-osios paminėjimas, Vieversio dienos
šventė, Kovo 11- osios paminėjimo šventė, Raseinių rajono seniūnijų sporto šventė, Ariogalos
miesto šventė ,,Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“, rajoninė rudens šventė, padėkos diena.
2015 m. dalyvauta organizuojamoje akcijoje „DAROM“. Pravestas konkursas-apžiūra
gražiausių sodybų, daugiabučių namų ir įmonių. Pasveikinti seniūnijos gyventojai, kuriems sukako
90, 95 metai.

2015 m. atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga Melioratorių gatvėje, įrengti nauji
krepšinio stovai ir lankai. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro Ariogalos salėje sudarytos
palankios sąlygos sportuoti tiek vaikams, tiek suaugusiems. Sporto salėje nuolat organizuojamos
sportinės varžybos, treniruotės.
Ariogalos miesto seniūnija kartu su Raseinių r. kultūros centro Ariogaloje darbuotojais
organizuoja įvairius renginius, šventes, parodas, susitikimus su įžymiais krašto žmonėmis.
2015 m. viešuosius darbus dirbo 16 gyventojų, 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 87 gyventojai. 4 gyventojai pateikė nedarbingumo
pažymėjimus. Asmenys, kurie atliko visuomenei naudingus darbus valė gatvės, šlavė šaligatvius,
tvarkė parkus, buvo prižiūrimi želdiniai, gėlynai, kapinės, 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.
Vykdant Raseinių savivaldybės priimtą tarybos sprendimą, dėl visuomenei naudingų darbų
atlikimo už gautas pašalpas, išmokas, kompensacijas už šildymą, ir kt. buvo sudarytos 185
visuomenei naudingos veiklos atlikimui sutartys. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 18 socialinės
paramos komisijos posėdžių. Surašyti 262 buities tyrimo aktai.
2015 metais Ariogalos miesto aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui išleista 60051,28
Eur, komunalinio ūkio objektų priežiūrai-26661,37 Eur, gatvių ir kelių priežiūrai-19198,74 Eur.
2015 m. Ariogalos miesto seniūnijos išlaidos numatytoms priemonėms
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Ariogalos miesto seniūnijoje yra apie 19,7 km kelių, šaligatvių ilgis 14,537 kv. m.
Naudojant skirtas lėšas buvo remontuojami keliai ir taisomos keliuose atsiradusios duobės,
šaligatviai nuolatos buvo šluojami, žiemos metu valomas sniegas ir barstomi smėlio mišiniu. Juos
tvarkė ir prižiūrėjo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinys.
Ariogalos m. pažvyruotos gatvės, duobės užlietos asfaltbetoniu, metų eigoje žvyruotos kelio
dangos buvo greideriuotos, atnaujinti kelio ženklai. Gatvės apšviečiamos pagal turimas lėšas.

Apšviečiama ryte ir vakare, atsižvelgiant į dienos trumpėjimą ir gyventojų poreikius. 2015 metais
Ariogalos mieste buvo išasfaltuotos Melioratorių ir Laukų gatvės.
Seniūnijoje 2015 m. sudarytas dokumentacijos planas, kuris buvo pateiktas derinimui Kauno
apskrities archyvui. Visi gaunami ir siunčiami dokumentai registruojami DVS sistemoje.
Išnagrinėti 13 prašymų ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ir naikinimo savininkų prašymu. 2015 metais išduota 201 pažyma apie asmens
deklaruotą gyvenamąją vietą. Gauti 4 prašymai dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų (GVNA) apskaitą, išduotos 4 pažymos. Gauti 338 prašymai ir išduotos pažymos bei kiti
dokumentai juridiniams faktams patvirtinti. Priimta 161 atvykimo ir gyvenamosios vietos pakeitimo
deklaracija, 41 išvykimo iš LR deklaracija.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. (1.1) TS-39 buvo
patvirtintas Ariogalos miesto seniūnijos 2015 m. veiklos planas. Programai finansuoti buvo skirta
104 987 Eur. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu tikslinant 2015 m. biudžetą
papildomai buvo skirta 12828 Eur. Papildomos lėšos buvo panaudotos: kultūrinių renginių
organizavimui, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui, komunalinio ūkio objektų (gatvių,
apšvietimo tinklų, kitų smulkių objektų) priežiūrai ir paprastajam remontui.
Ariogalos miesto seniūnijos teritorijoje yra 7 seniūnaitijos. Sueigose yra pristatoma
patvirtinta veiklos programa ir jos vykdymo eiga. Seniūnaičiai supažindinami su priimtais tarybos
sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais bei mero potvarkiais.
2015 m. išduotas 91 leidimas laidoti ir perlaidoti Ariogalos miesto civilinėse kapinėse, 2014
m. -73, 2013 m.– 90. Prižiūrimi kultūros paveldo ir istorinės atminties paminklai.
Per 2015 m. atliktas 161 notarinis veiksmas patvirtinant dokumentų kopijų ir parašų
tikrumą, surašyti ir patvirtinti testamentai, bei įgaliojimai, buvo priimti 23 prašymai dėl
komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo mokesčio lengvatų, seniūnija išsiuntė 138 dokumentus
Raseinių r. savivaldybei, bei kitoms institucijoms.
Prekyba, viešose vietose vykdoma pagal Raseinių rajono Tarybos sprendimą. 2015 m. viso
buvo išduota 11 leidimų prekiauti viešose vietose. Turgavietę, kurioje prekiaujama įvairiomis
prekėmis, prižiūri UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinio darbuotoja.

