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2012 METŲ ARIOGALOS MIESTO SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos miesto seniūnija įregistruota 1997
m. liepos 3 dieną, Valstybinės įmonės registrų centre. Seniūnija dirba, kaip savivaldybės biudžetinės
įstaigos filialas. Seniūnijos buveinė: Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos
respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatais ir
Seniūnijos nuostatais.
Seniūnijoje dirba: seniūnas, seniūno pavaduotoja, specialistė. Seniūnija savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir
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 siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims)
reikalingumo ir paramos būdų
Ariogalos miesto seniūnijos teritorija 482 ha. 2012 m. Ariogalos miesto seniūnijoje deklaravę
gyvenamąją vietą 3105 gyventojai. Iš jų virš 85 metų ir vyresni – 73 gyventojai. 2011 ir 2012 m.
gyventojų skaičius buvo 3110, tame skaičiuje vyresnių nei 85 metų – 79.
Seniūnijos darbuotojai patikrino 27 pareiškėjų gyvenimo sąlygas besikreipiančių dėl
vienkartinių pašalpų gavimo, 3 gyventojai kreipėsi dėl socialinių poreikių vertinimo. 16 neįgaliųjų
žmonių aprūpinti įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis.
Pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su
probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms paribotos tėvų teisės į vaikus

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos struktūrinis teritorinis padalinys.
Vytauto g. 103, Ariogala, 60263 Raseinių r., tel. (8 428) 50 254, faks. (8 428)
41 568, el.p. ariogala@raseiniai.lt, kodas 188627377.
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Visoms esančioms šeimoms teikiamos - socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Šeimos konsultuojamos švaros, tvarkos, vaikų auklėjimo klausimais. Taip pat konsultuojamos dėl
turimų priklausomybių. 6 šeimos buvo suteikta transporto paslauga, 4 šeimos gydėsi ir šiuo metu
gydosi turimą priklausomybę, 7 šeimų vaikams suteikta parama avalyne ir drabužiais, 1 šeimai
baldais. 6 šeimos išmokėjo turimą skolą už komunalinių atliekų tvarkymą, 1 šeima išmokėjo turimą
skolą Raseinių šilumos tinklams. 26 socialinės rizikos vaikai dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“,
visų dalyvavusių vaikų svajonės buvo išpildytos.
Šiuo metu Ariogalos miesto seniūnijoje yra 17 socialinės rizikos šeimų. Jose auga 39 vaikai.
Per 2012 m. į socialinės rizikos šeimų sąrašus įtraukta 3 šeimos, išbraukta - 2 socialinės rizikos
šeimos, viena šeima išvyko iš seniūnijos.
Šeimose lankytasi 325 kartai. Surašyti 325 šeimos aplankymo aktai.
13 socialinės rizikos šeimose augantiems 24 vaikams buvo padėta įsigyti būtiniausias mokymosi
priemones bei sutvarkytas nemokamas maitinimas mokykloje.
16 šeimų gauna paramą maisto produktais iš EB, 15 šeimų gauna socialinę pašalpą.
Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio
amžiaus vaikų apskaitai
Kasmet sudaromi ir metų eigoje tikslinami ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
Juos pateikiame Ariogalos gimnazijai ir Ariogalos lopšeliui-darželiui.
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą
Atliekami planiniai „Oro pavojaus“
organizuojamuose civilinės saugos mokymuose.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant
aptarnaujamoje seniūnijoje teritorijoje

signalizacijos

gyventojų

patikrinimas.

užimtumo

programas

Dalyvaujame
seniūnijos

2012 m. dalyvaujame organizuojamoje talkoje „DAROM“. Kasmet pravedama konkursasapžiūra „Gražiausiai tvarkomos sodybos“. Nepamiršome pasveikinti savo seniūnijos gyventojus,
kuriems sukako 90, 95 ir 100 m. Pasveikinta viena šimtametė ir 8 jubiliatai.
Nustatyta tvarka dalyvaujant rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų,
kitus visuotinius surašymus
2012 m. Ariogalos mieste apklausos nebuvo organizuojamos.
Padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą,
savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus
2012 m. padėjome paruošti rinkimų patalpas į Lietuvos Respublikos Seimą. Organizuojame
rinkėjų atvežimą iš kaimiškųjų vietovių į rinkimų apylinkes.
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas
Ariogalos miesto biblioteka turi internetines prieigas. Visi gyventojai gali nemokamai
naudotis internetu, rasti reikiamą informaciją. Veikia Ariogalos miesto seniūnijos internetinis
tinklalapis, kuris prieinamas per Raseinių rajono savivaldybės internetinį puslapį (seniūnijos).
Dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį
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Skatinti vaikų ir suaugusiųjų saviraišką per sportą, kartu su Raseinių kūno kultūros ir sporto
centro Ariogalos sporto sales darbuotojais buvo suorganizuota Ariogalos futbolo ir tinklinio
čempionatas, kuriame dalyvavo 8 komandos. Kaip ir kasmet įvyko tradicinis krepšinio turnyras Kalėdinei taurei laimėti.
Ariogalos m. seniūnija kartu su Ariogalos kultūros namų darbuotojais suorganizavo 16
renginiu. Tai tradiciniai renginiai - Atvelykio šventė, šventė – konkursas ,,Po senolių pastoge,
Neįgaliųjų dienos minėjimas, Kalėdinės eglės įžiebimo šventė, miesto šventė - ,,Mūsų laiką
skaičiuoja Dubysa“, bei kiti renginiai Ariogalos miesto bendruomenei.
Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus
Viešuosius darbus dirbo 25 gyventojai, kurie siųsti su darbo biržos 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 130 gyventojai. Su jų
pagalba buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, gėlynai, kapinės, kertamos
vietinių kelių užaugusios pakelės, tvarkomi šiukšlynai. Įvairiuose ūkiniuose darbuose atlikdami
visuomenei naudingus darbus talkino Ariogalos gimnazijai, Ariogalos lopšeliui-darželiui,
bibliotekai, kultūros namams, dalyvavo organizuojant renginius.
Organizuoja ir kontroliuojas savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių,
želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų
tualetų paslaugų teikimą
Ariogalos miesto seniūnijoje yra apie 19,7 km kelių, šaligatvių ilgis 14,537 kv. m. Kelių ir
šaligatvių priežiūrą vykdė UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinys. Tam buvo
skirta 59,4 tūkst. Lt.
Ariogalos m. sutvarkytos gatvės: pažvyruota, asfalto dangą turinčiose gatvėse duobės užlietos
asfaltbetoniu, žvyruotos kelio dangos greideriuotos, tam išleista 48,5 tūkst. Lt.
Kapinių žalieji plotai sudaro 2,69 ha. jų priežiūrai išleista 35,300 Lt. Gatvės šviečiamos pagal
turimas lėšas. Apšviečiama ryte ir vakare, atsižvelgiant į dienos trumpėjimą ir gyventojų poreikius.
2012 m. Darbininkų seniūnaitijos gatvių kvartale nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Pagaliau
nutiestas vandentiekis į Ariogalos civilines kapines (senąsias). Ateityje numatoma nutiesti
vandentiekio tinklus ir į naująsias Ariogalos m. civilines kapines.
Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą, pašalpų skyrimą
215 šeimos gauna socialinę pašalpą.
Priimta:
324 prašymų, būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui, kompensacijoms
gauti;
42 prašymų ir paskaičiuotos išlaidos kietam kurui įsigyti;
86 prašymai vaiko išmokai gauti;
1 asmens prašymas ilgalaikei socialinei globai valstybinėje institucijoje (1 asmuo
apgyvendintas).
Organizuojamas ir vykdomas maisto paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 885 seniūnijos
gyventojams;
Surašyti 27 buities tyrimo aktai vienkartinei pašalpai gauti, 3 asmenų socialinių paslaugų
poreikio vertinimai;
2012 m. dėl nemokamo mokyklinio maitinimo ir mokyklinių reikmenų įsigijimo skyrimo į
seniūniją kreipėsi 143 šeimos. Skirta parama 139 šių šeimų vaikams. Iš jų 24 vaikams iš socialinės
rizikos šeimų.
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Tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis
Kasmet sudaromas dokumentacijos planas, kuris derinamas su Kauno apskrities archyvu. Nuo
2012 m. dokumentai registruojami ir fiksuojami DVS sistemoje.
Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą
2012 m. savo gyvenamąją vietą deklaravo 140 gyventojų tai 24 gyventojais daugiau nei 2011
m. ir 28 gyventojais daugiau nei 2010 m. 2012 m išvyko iš seniūnijos 53 gyventojai, 2011 m. - 48,
2010 m. - 51.
2012 metais išduotos 310 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą atitinkamai tuo
pačiu laikotarpiu 2011m. - 303, 2010 m. – 283.
Gauta 12 prašymų dėl įtraukimo į GVNA (gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą).
Išnagrinėta 13 prašymų ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ir naikinimo savininkų prašymu.
Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-101 buvo
patvirtinta Ariogalos miesto seniūnijos 2012 metų veiklos programa. Programai finansuoti buvo
skirta 230,3 tūkst. Lt. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.(1.1)TS-362 2012 m.
rugsėjo 27 d. Ariogalos miesto seniūnijai buvo papildomai skirta 42,00 tūkst. Lt komunalinio ūkio
objektų priežiūros finansavimui, kultūriniams renginiams, bei kitoms išlaidoms 38,57 tūkst. Lt.
Išleista 310,87 tūkst. Lt. Seniūnija kiekvieną mėnesį kontroliavo kaip vyksta lėšų naudojimas.
Seniūnijos teritorijoje registruoja mirtis
2012 m. išrašyta 37 mirties liudijimai. Tiek pat sudaryta mirties aktų įrašų. 2011 m.
atitinkamai buvo išrašyta - 50, o 2010 m. - 60 mirties liudijimų
Išduoda leidimus laidoti
Išduoti 87 leidimai laidoti ir perlaidoti Ariogalos miesto civilinėse kapinėse. 2011 m. - 84 ir
2010 m. - 105 leidimai laidoti.
Prižiūrimi kultūros paveldo ir istorinės atminties paminklai.
Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojams notarinius veiksmus ir CK nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina priskirtos
teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus
Atlikta 181 notarinis veiksmas patvirtinant dokumentų kopijų ir parašų tikrumą, surašant ir
patvirtint testamentus. 2011 m. - 121, 2010 m. -130.
Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir
sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų tiekimo, nagrinėta gyventojų prašymus, skundus dėl
viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus
Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų tiekimą administruojantiems
subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
Vykdomos 15 sutartys dėl paslaugų ir prekių pirkimo bei įvairių darbų (šienavimo) atlikimo.
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Pateikti spręstini klausimai savivaldybės administracijai bei kitiems subjektams dėl viešųjų paslaugų
teikimo gerinimo.
Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus
su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais
Ariogalos m. seniūnijoje yra 7 seniūnaitijos :
Eil.
Seniūnaitija Vardas, pavardė
Nr.
1. Verdėlupio
Birutė Balžekienė
2. Pramonės
Vytautas Juškevičius
3. Darbininkų
Gražina Kasperavičienė
4. Dubysos
Tadas Misevičius
5. Mokyklos
Danutė Nedzinskienė
6. Melioratorių Gediminas Pocius
7. Šiaurinė
Dalia Skeberdienė
Sušauktos 3 gyventojų sueigos dalyvaujant seniūnaičiams, dėl seniūnijos veiklos planavimo
bei kitais aktualiais klausimais.
Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų
administracinių pažeidimų bylas.

protokolus,

nagrinėja

2012 m. nebuvo surašyta, tačiau 11 gyventojų įspėti dėl netinkamai laikomų šunų ir 2
gyventojai dėl neprižiūrimų kačių.
Išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri, kaip laikomasi prekybos viešose vietose
taisyklių.
Prekyba, viešose vietose vykdoma pagal Raseinių rajono Tarybos sprendimą. Jame nustatyto
tam tik tam skirtose vietose: Ariogalos turgavietėje, prie Ariogalos civilinių kapinių ir renginių metu
vykstančių renginių teritorijoje.
Daugiausia leidimų prekybai viešose vietose išduodama tradicinės šventės „Su Lietuva širdy“
metu. 2012 m. viso buvo išduota 53 leidimai prekiauti viešose vietose.
Kartu su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinio darbuotojais nuolat
prižiūrima ir tvarkoma Ariogalos m. turgavietė bei Dainų slėnis švenčių metu.
Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos
valstybės tarnautoją.
2012 m. 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.
Buvo teikiami sprendimų projektai 1 dėl vietos bendruomenės tarybos nutarimo skirti
lėšas įgyvendinant numatytą programą, 2 kartus dėl viešųjų darbų atlikimui reikalingo inventoriaus
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įsigijimo.
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.
Organizuoja Vietinių rinkliavų įstatymo ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimų šiuo
klausimu įgyvendinimą.
2012 m. priimta 88 pareiškimai dėl komunalinių atliekų mokesčio lengvatų.

Seniū

Seniūnė

Renata Aleksiejienė

