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Raseinių rajono savivaldybės administracijos Šiluvos seniūnija įregistruota 1997 m.
liepos 3 dieną, Valstybinės įmonės registrų centre. Seniūnija dirba, kaip savivaldybės biudžetinės
įstaigos struktūrinis teritorinis padalinys. Seniūnijos buveinė: Bukoto g. 8, Šiluva, Raseinių r.
Seniūnijoje dirba seniūnas, 2 vyresniosios specialistės, Socialinių paslaugų specialistė
socialiniam darbui, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistė, ,,Raseinių komunalinių
paslaugų“ Šiluvos padalinio vadovas, 2 kapinių sargai, valytoja. Seniūnija savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Raseinių rajono
savivaldybės tarybos ir mero sprendimais, Seniūnijos nuostatais. Seniūnijos tikslas – spręsti jos
kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje rajono Savivaldybės tarybos priskirtoje
teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia
savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo ir
paramos būdų.
Šiluvos seniūnijos plotas – 212 km2, kuriame gyvena, 2448 gyventojai, kai tuo pačiu
laikotarpiu 2011 m. gyveno 2562, per metus sumažėjo 114. Seniūnijoje yra 1545 darbingi žmonės,
darbo biržoje registruotų 200 bedarbių, lyginant su 2011 metais 26 mažiau.
Per 2012 metus priimti 277 prašymai gauti intervencinius produktus iš ES, tai yra 97
mažiau nei 2011 m ir 151 mažiau nei 2010 m. Priimti 39 prašymai gauti vienkartines pašalpas, 3
prašymai nukentėjusiems nuo gaisro, 3 socialinių paslaugų poreikio vertinimui, 1 socialinės globos
poreikio vertinimui, išdalinti 240 nemokami maitinimo talonai. Surašytos 8 išvados ir 7 atsiliepimai
apie rūpinamąjį (globojamąjį) asmenį.
Pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos struktūrinis teritorinis padalinys,
Maironio g. 38, 60151 Raseiniai, tel. (8 428) 51 570, faks. (8 428) 41 576, el.p.
raseiniai@raseiniai.lt, kodas 188627562.
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Socialinės rizikos šeimų sąrašuose yra 17, jose auga 43 vaikai. Viena šeima yra
išbraukta, dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų. 9 šeimos yra padidintos socialinės rizikos, kuriose
auga 24 vaikai. 13 šeimų vykdoma išmokų kontrolė. 6 šeimos yra daugiavaikės, jose auga 28
vaikas.
Socialinės rizikos šeimos nuolat stebimos. Prireikus, šeimai suteikiama įvairi pagalba:
organizuojamas nemokamas maitinimas, sprendžiamos buities, teisines, sveikatos, ūkinės
problemos. Socialinės rizikos šeimų, kuriose yra mokyklinio amžiaus vaikų apiperkami
mokykliniais reikmenimis.
Kaip ir kasmet seniūnijoje Šv. Kalėdų švenčių metu, bendradarbiaujant su UAB ,,Rivaka“,
buvo nupirktos dovanėlės, aplankytos socialinės rizikos šeimos ir pasveikinti jose augantys vaikai.
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
Dalyvauta gyventojus perspėjimo sistemos kompleksiniame patikrinime.
Sudaro civilinės saugos planus ir dalyvauja įgyvendinant civilinės saugos priemones.
2012 metais sudaryta civilinės saugos
gyventojų informavimo schema pagal
seniūnaitijas. 3 kartus per metus buvo tikrinta gyventojų perspėjimo sistemos veikimas.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant
aptarnaujamoje teritorijoje.

gyventojų

užimtumo

programas

seniūnijos

2012 metais buvo išleista 4.8 tūkst. litų kultūrinių renginių programai įgyvendinti. Pilnai
įgyvendinta seniūnijos kultūrinių renginių programa: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas; organizuota visuomeninė talka ,,DAROM“; šventė Turgaus aikštės po renovacijos
atidarymo proga; dalyvauta Rajoninėje rudens šventėj; rudens šventė seniūnijoje, kurioje pagerbti
bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, seniūnijos gyventojai; Naujai papuošta miestelio eglė ir
suorganizuota Kalėdinė eglės įžiebimo šventė; 8 gyventojai pasveikinti sulaukę 90 ir 95 metų, vyko
gražiausių sodybų ir daugiabučių namų, įmonių ir organizacijų konkursas.
Daug prie vietos gyventojų laisvalaikio organizavimo prisideda vietos kaimų bendruomenės.
Nė viena šventė, nė vienas renginys tiek vietos, tiek seniūnijoje ar rajone neapseina be jų pagalbos.
Žymiausi iš jų: Antaninės – Žaiginio mstl., Joninės- Šiluvos mstl., Petrinės- Lyduvėnų mstl., Oninės
– Katauskių k.
Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus
visuotinius surašymus.
2012 metais apklausos nebuvo vykdomos.
Padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo
įrinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus.
2012 metais buvo rinkimai į Lietuvos Seimą. 4 rinkiminės aplinkės buvo paruoštos,
teisės aktų nustatyta tvarka.
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
Gyventojai nemokamai gali naudotis internetu Raseinių rajono savivaldybės viešojoje
Šiluvos bibliotekoje, Bukoto g. 8, Šiluva, Raseinių r. Apie Šiluvos seniūniją informaciją galima
rasti Raseinių rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.raseiniai.lt.
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Dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį.
Baigti Prabaudos tvenkinio valymo darbai. Įruoštas, nors ir kuklus, paplūdimys.
Užvežta smėlio, iš akmenų suformuotas vandens latakas, padarytos maudyklos atžymos, bei
persirengimo kabina. Su Raseinių urėdijos pagalba padaryti stalai ir suolai. Į vaikų žaidimo
aikšteles prie daugiabučių namų užvežta smėlio, pagal finansines galimybes paremontuotas
inventorius. Raseinių poilsio zonose pastatytos naujos šiukšlių dėžės, bei suoliukai.
Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
Beveik visi apinkotvarkos darbai seniūnijoje yra atliekami su viešųjų darbų ir
visuomenei naudingų darbų darbininkais. Didžioji dalis jų įdarbinama Šiluvos miestelyje, tačiau per
metus nuolat dirba ir didžiosiose seniūnijos gyvenvietėse (Katauskiuose, Lyduvėnuose, Žaiginyje),
kuriems suderinus su seniūnu darbus paskirsto bendruomenių pirmininkai. 2012 metais darbo
rinkos politikos priemonių įgyvendinimui išleista 106,2 tūkst. litų. Per 2012 metus seniūnijoje
dirbo 84 žmonės, pagal įvairias užimtumo programas. Buvo atliekami įvairūs darbai: prižiūrimi
gėlynai, valomos gatvės, viešosios erdvės, šienaujami plotai, renkamos šiukšlės, remontuojami
smulkūs statiniai ir kt. Atlikti Tulpių, Jaunimo, Muziejaus, Vaižganto ir kt. gatvių šaligatvių
remonto darbai. Buvo padaryti suoliukai Šaltinio, Ateities, Dominikonų g. skveruose,
pagamintos šiukšliadėžės.
Vykdant Raseinių savivaldybės priimtą tarybos sprendimą, dėl visuomenei naudingų
darbų atlikimo už gautas pašalpas, išmokas, kompensacijas už šildymą, karštą, šaltą vandenį ir kt.
buvo pakviesti dirbti 175 asmenys: 132 asmenys atliko visuomenei naudingus darbus, 87 pateikė
nedarbingumo pažymėjimus, 89 asmenys pateikė neįgalumo pažymas bei medicinines
pažymas, 149 asmenims nutrauktas pašalpų mokėjimas. Per ataskaitinį laikotarpių įvyko 12
socialinės paramos komisijos posėdžių. 13 asmenų pašalpos skirtos išimties tvarka, 1 nutraukta
dėl nuslėptų duomenų. Surašyti 39 buities tyrimo aktai.
Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų, kapinių,
želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų
tualetų paslaugos teikimą.
2012 metais išleista 1108,9 tūkst. litų teritorijų sanitariniam valymui, apšvietimui,
kapinių priežiūrai, gatvių priežiūrai ir kt. Tame skaičiuje daugiausia išleista teritorijų, gatvių,
šaligatvių ir kitų viešųjų erdvių valymui - 571,7 tūkst. litų; miesto apšvietimui - 217 tūkst. litų;
gatvių, kelių, duobių taisymui, kelio ženklų priežiūrai, automobilių stovėjimo vietų ir perėjų
ženklinimui, bei kitiems darbams - 238 tūkst. litų; Raseinių mieste esančių kapinių priežiūrai
išleista – 82,2 tūkst. litų.
Rūpinasi seniūnijos teritorijoje esančių kelių, vandens telkinių ir poilsiaviečių priežiūra,
gyventojų aprūpinimu geriamuoju vandeniu.
Raseinių mieste yra virš 62 km kelių, t. sk. 11 km respublikinės reikšmės, 38 km
asfaltuotų gatvių, 13,5 km gatvių žvyro danga ir 1 km grunto dangos gatvių. Gatvių, kelių
greideriavimui, kelio ženklų remontui ir atstatymui, asfalto duobių remontui, sniego valymui
bei kitiems kelių priežiūros darbams išleista 188,1 tūkst. litų. Metų eigoje žvyrą dangą
turinčios gatvės buvo greideriuojamos. Asfalto dangą turinčiose gatvėse duobės buvo
taisomos asfaltbetoniu arba asfalto drožlėmis. Suniokoti kelio ženklai buvo atnaujinami. Buvo
sužymėtos automobilių stovėjimo vietos bei pėsčiųjų perėjos.
Tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis.
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Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas. Dokumentacijos plane yra
patvirtintos ir vedamos 56 bylos ir 17 dokumentų registrų, kurie derinami su Kauno apskrities
archyvu. Visi dokumentai yra suvedami į DVS sistemą.
Renka jo kompetencijai priskirtus statistinius duomenis ir teikia juos teisės aktų nustatyta
tvarka.
Renkami statistiniai duomenys: ikimokyklinio amžiaus vaikų 2012 buvo 133 tai yra 2
mažiau negu 2011 m.; VSDFV skyriams pateikta 5 darbo užmokesčio pažymos pensijai
paskaičiuoti.
Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą.
2012 metais atlikta gyventojų gyvenamosios vietos duomenų keitimų – 163 ir 31 mažiau
negu 2011 metais, iš kurių 90 asmenų deklaravo gyvenamąją vietą Šiluvos seniūnijoje, 22 asmenys
išvykimą į užsienį, 9 asmenims panaikinta deklaruojama vieta savininko prašymu, 30 asmenų
taisytas arba keistas gyvenamosios vietos adresas, 12 asmenų įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą. Išduotos 292 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, t.y. 34
pažymomis daugiau negu 2011 m. ir 101 daugiau negu 2010 m.
Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 metų kovo 22 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-101
buvo patvirtinta Šiluvos seniūnijos 2012 metų veiklos programa. Programai finansuoti buvo skirta
149, 900 tūkstančių litų išleista 173,400 tūkstančių litų. Tarybos sprendimu 2012 metų Nr.(1.1) TS382 buvo perskirstytos lėšos. Seniūnija kiekvieną mėnesį kontroliavo kaip vyksta lėšų naudojimas.
Rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas tvirtinti seniūnijos seniūnaičių sueigai.
Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria
skirtų asignavimų naudojimą.
Šiluvos seniūnijoje yra 5 seniūnaitijos: Šiluvos Pušyno, Šiluvos centro, Žaiginio,
Katauskių ir Lyduvėnų. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai. Seniūnaičių sueigose yra
pristatoma patvirtinta veiklos programa ir jos vykdymo eiga. Su seniūnaičių pritarimu yra vykdomi
kultūriniai renginiai. Seniūnaičiai yra supažindinami su priimtais tarybos sprendimais,
administracijos direktoriaus įsakymais bei mero potvarkiais.
Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
2012 metais buvo sudarytos sutartys: šienavimo darbams atlikti, su UAB ,,Agrorema“;
komunalinėms paslaugoms – su UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ ir trišalė sutartis viešųjų
darbų atlikimui su Raseinių darbo birža ir UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“.
Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius
dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais
dokumentais.
2012 metais išduota 292 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, tai žymiai daugiau
negu 2011, 2010 metais. Gyventojams išduota 90 pažymų apie šeimos sudėtį.
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Seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja
mirtis.
Per 2012 metais įregistruotos 38 mirtys, 2011 metais 13 mirusiųjų daugiau.
Išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių
priežiūrą.
Šiluvos seniūnijoje yra 4 veikiančios kapinės tai: Šiluvos, Žaiginio, Žalpių ir Lyduvėnų.
Kitos Vokiečių, Karių, bei Prabaudos kapinės yra neveikiančios. Jų priežiūrai išleista 50,80
tūkst. litų. Veikiančias kapines prižiūri 2 kapinių sargai. Kapinėse susikaupusias šiukšles, vandens
tiekimą, medžių priežiūros, apšvietimo ir kitus darbus atlieka UAB ,,Raseinių komunalinės
paslaugos“, o šienavimo darbus UAB ,,Agrorema“. Leidimus laidojimui išduota seniūnija.
2012 m. išduota 74 leidimai laidoti tai yra 9 mažiau negu 2011 m., tačiau tiek pat kaip
2010 m.
Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina
seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus
testamentus, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nėra notarų biuro.
2012 metais įregistruota 311 įvairių notarinių veiksmų, lyginant su 2011 metais padidėjo
46 ir 149 daugiau negu 2010 m.
Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja
administracinių pažeidimų bylas.
Nesurašyta. Tačiau žodžiu buvo įspėti 7 gyventojai, dėl gyvūnų laikymo taisyklių
pažeidimų, bei netinkamos sklypų priežiūros.
Registruoja pats arba paveda registruoti gyventojų skundus ir prašymus, juos nagrinėja ir
atsako į juos teisės aktų nustatytais terminais.
Priimta 2641 prašymai, tai 60 daugiau negu 2011 m. ir 110 daugiau negu 2010 m.
Prašymai pasiskirsto sekančiai:
- 38 mirties liudijimai;
- 772 gauta ir užregistruota prašymų;
- 549 išduota pažymų gyventojams;
- 283 išduota pažymų įvairioms įstaigoms;
- 292 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- 90 gyvenamosios vietos deklaracijos;
- 311 atlikti notariniai veiksmai;
- 74 prašymai laidojimui;
- 159 prašymai dėl leidimų prekybai;
- 39 prašymai dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo, naikinimo savininko
prašymu;
- 12 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
- 22 gyvenamosios vietos deklaracijos, išvykstant iš Lietuvos Respublikos.
Visi prašymai atsakyti laikantis nustatytų terminų.
Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose.
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Prekyba, viešosiose vietose vykdoma pagal priimtą Raseinių sav. Tarybos sprendimą.
Prekyba vykdoma tam skirtose vietose: Turgaus aikštėje, atlaidų metu Šiluvos miestelyje, o
renginių metu numatytose vietose.
Išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri , kaip laikomasi prekybos viešose vietose
taisyklių.
2012 metais išduota 159 leidimai prekybai, tai 12 mažiau negu 2011 m. Daugiausia
leidimų prekybai viešosiose vietose išduota Šilinių atlaidų metu.
Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų
veiklos seniūnijos priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių,
gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto
organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių
priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
2012 metais savivaldybės administracijai buvo pateikta 13 siūlymų įvairiais klausimais:
tai Žibuoklių ir Liuteronų parkų suprojektavimo, Mirklių piliakalnio infrastruktūros
sutvarkymo,
Jaunimo g. skvere pėsčiųjų tako renovacijos, Prabaudos paplūdimio
sutvarkymo, Civilinių kapinių pagrindinio tako renovacijos ir kt. Šaligatvių remontui
Jaunimo, Vaižganto, Muziejaus, Stonų, Vyt. Didžiojo ir kitų gatvių, šaligatvinių bortų ir
plytelių skyrimui.
Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus, rengia
savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais,
organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
2012 metais buvo paruošta 12 savivaldybės mero potvarkių ir administracijos
direktoriaus įsakymų projektų įvairiais klausimais: seniūnaičių rinkimų, viešųjų darbų
atlikimo vietų, laidojimo neatpažintų palaikų, gatvės pavadinimo, dėl kareivių palaikų
laidojimo, informaciją vyriausybės atstovui, dėl kapinių, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
organizacijai, dėl kapavietės ir kt.
Šaukia seniūnijos priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus
su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
2012 metų kovo mėnesį buvo seniūnijos gyventojų ir seniūnaičių sueiga. Vyko
savivaldybės mero susitikimas su gyventojais. Seniūnijoje vyko kovo 11 d. Valstybės atkūrimo
minėjimas.
Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos
valstybės tarnautoją.
2012 metais dalyvauta 19 savivaldybės tarybos posėdžiuose, tame skaičiuje 2
neeiliniuose.
Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos
savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės
administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
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Buvo teikiami sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimų keitimo 2 kartus. 1 kartą dėl
LED šviestuvų. 1 kartą dėl viešųjų darbų atlikimui reikalingo inventoriaus įsigijimo. 1 dėl vietos
bendruomenės tarybos nutarimo skirti lėšas įgyvendinant numatytą programą.
Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir
savivaldybės administracijos direktoriui.
Kiekvienais metais yra teikiama savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnaičiams
bei visuomenei veiklos programos ataskaita. Už 2011 metus buvo pateikta 2012 metų kovo mėnesį.
Už 2012 m. pateikta 2013 m. vasario 7 d.
Dalyvauja įgyvendinantį švietimo ir kitus įstatymus, teikia pagalbą valstybės įstaigoms
įgyvendinant įvardintus įstatymus.
Kiekvienais metais pagal mokyklų pateiktus prašymus yra pateikiami vaikų sąrašai.
Užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą.
Kiekvienais metais yra atliekama turto inventorizacija. Netinkamas naudojimui ir
susidėvėjęs turtas yra nurašomas.
Organizuoja Vietinių rinkliavų įstatymo ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimų šiuo
klausimu įgyvendinimą.
Priimti 56 pareiškimai dėl atliekų mokesčio lengvatų arba 167 mažiau negu 2011 m.
Priima sprendimus savo kompetencijos klausimais.
Ryšium su lėšų trūkumu buvo pasiūlyta UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“
pertvarkyti darbą. Nuo kovo 1 dienos iki lapkričio 1 dienos dirbo nepilną savaitę.
Susirašinėja su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, organizacijomis savo veiklos
klausimais.
Per 2012 m. seniūnija išsiuntė 283 dokumentus institucijomis įvairiais klausimais, t.y. 73
susirašinėjimų daugiau negu 2011 m. Tame skaičiuje Raseinių policijos komisariatui 66 arba 26
daugiau negu 2011 m., Raseinių rajono apylinkės teismui - 6.
Konsultuoja seniūnijos bendruomenės atstovus, seniūnijos gyventojus ir teikia jiems
informaciją apie rajono Savivaldybės institucijų, administracijos padalinių, valstybės
institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių
atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos administracijos direktoriui.
Seniūnijos gyventojai buvo konsultuojami įvairiais klausimais: gyventojų deklaravimo;
notarinių veiksmų atlikimo; medžių pjovimo ir genėjimo; soc. pašalpų gavimo; kompensacijos už
butų šildymą, karštą ir šaltą vandenį; įvairiais soc. klausimais; prekybos viešosiose vietose;
reklamos; gyvūnų laikymo; būsto priežiūros; dėl priimtų triukšmo priemonių laikymosi; socialinio
būsto gavimo ir kt. klausimais.
Vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų
pasiekti rajono Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
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2012 metais buvo vykdoma Kryžių kelio programa, Raseiniai – Šiluva kelyje. Dalyvauta
projekte pėsčiųjų ir dviračių takas Raseiniai – Kalnujai, Prabaudos tvenkinio darbų, bei ruošiant
seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų aprašyme, dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizės ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano Raseinių rajono sav. parengime, dėl
Raseinių krašto tradicinių amatų mugei organizuoti darbe. Konkurso ,,Gražinkime savo aplinką“
komisijos darbe.
Šiluvos seniūnijos seniūnas

Juozas Šlepas

