Raseinių miesto seniūnija
Raseinių miesto seniūnijos teritorija sudaro 850,75 ha, padidinta teritorija Raseinių rajono
Tarybos sprendimu, 2015 m. gruodžio 29 d. Nr. TS-386. Raseinių mieste 2015 m. gruodžio 31 d.
gyveno 10941 gyventojas, kai tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. buvo 11087, per metus sumažėjo 146.
Miesto gyventojai pagal amžiaus grupes:
 iki 7 metų 577;
 nuo 7 iki 18 metų 1126;
 nuo 18 iki 25 metų 958;
 nuo 25 iki 45 metų 2609;
 nuo 45 iki 65 metų 3189;
 nuo 65 iki 85 metų 1989;
 virš 85 metų 271.
55,4 procentai yra moterys, skaičiuojant nuo visų miesto gyventojų skaičiaus, o virš 65 metų
amžiaus moterų yra 66,4 procentai.
2016 metų sausio 1 dienai Raseinių mieste buvo 531 bedarbis, iš jų 58 procentai vyrai.
Jaunimo, tai yra iki 29 metų amžiaus, buvo 84 arba 15,8 procentai. Jaunimo grupėje vyrai sudarė 57
procentus bedarbių.
2015 metais gauti 1603 pareiškimai įvairioms pašalpoms ir paramoms gauti. 992
pareiškimai dėl šildymo ir vandens kompensacijos, 312 prašymų gauti intervenciniams produktams
gauti iš ES, 204 prašymai nemokamo maitinimo mokiniams, 92 prašymai vienkartinėms pašalpoms
gauti, 3 prašymai nemokamo maitinimo talonams gauti.
Per metus įvyko 26 socialinės paramos komisijos posėdžiai. Surašyti 1106 buities tyrimo
aktai, tai 41 daugiau nei 2014m. Per metus 120 asmenų atlikinėjo visuomenei naudingus darbus, tai
38 mažiau negu 2014 m. 42 asmenys pateikė nedarbingumo pažymėjimus, dėl atleidimo nuo
visuomenei naudingų darbų atlikimo.
Socialinės rizikos šeimų sąrašuose yra 39 šeimos, tai 3 daugiau negu 2014 m.. Šiose šeimose
auga 80 vaikų. Naujai įrašyta 7 šeimos, į soc. rizikos šeimų sąrašą. 2 šeimos yra išbrauktos, nes
išvyko gyventi kitur. 32 šeimoms yra kontroliuojamos soc. išmokos. Socialinės rizikos šeimos
nuolat stebimos. Prireikus, šeimai suteikiama įvairi pagalba: organizuojamas nemokamas
maitinimas, sprendžiamos buities, teisines, sveikatos, ūkinės problemos. Su socialinės rizikos
šeimomis dirba dvi socialinių paslaugų socialinės darbuotojos.

2015 metais vyko du civilinės saugos garsinės sistemos patikrinimai, vienas mokymas
Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre.
2015 metais buvo išleista 2041 eurų kultūrinių renginių programai įgyvendinti, 200 eurų
mažiau negu 2014 m. Pilnai įgyvendinta seniūnijos kultūrinių renginių programa: Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos minėjimas, 28 gyventojai pasveikinti sulaukę 90, 95 metų, dalyvauta
rudens šventėje, organizuota visuomeninė akcija ,,DAROM“, vyko

gražiausių sodybų ir

daugiabučių namų, įmonių ir organizacijų konkursas, gražiausiai pasipuošusios privačios namų
valdos, daugiabučio, mokyklos, lopšelio-darželio, gamybinės įmonės, valstybinės įmonės,
prekybinės įmonės

konkursas ,,Kalėdinės aplinkos pasipuošimas“. Naujomis dekoracijomis

papuošta Vilniaus, Maironio ir Vytauto Didžiojo gatvės. Nupirkta nauji papuošimai Kalėdinei eglei.
Gruodžio mėnesį vyko renginys Raseinių miesto žmonių pagerbimui, daugiausiai prisidėjusiems
puoselėjant miesto grožį, bei seniūnaičių pagerbimo vakaronė. Seniūnijos sportininkai dalyvavo
žiemos ir vasaros sporto žaidynėse, kur laimėjo prizines vietas. Vienišiems žmonėms buvo paruošta
Kūčių vakarienė Raseinių prapijos namuose. Benamiams ir sunkiai gyvenantiems žmonėms, buvo
nemokamai suteiktos pirties paslaugos.
2015 metais vyko seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai. 2015 metais vyko rinkimai į Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybas. Raseinių mieste yra keturios rinkiminės apylinkės, kurios buvo
aprūpintos reikiamomis rinkimams priemonėmis.
Gyventojai nemokamai gali naudotis internetu Raseinių rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai. Apie Raseinių miestą ir seniūniją informaciją galima
rasti Raseinių rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.raseiniai.lt.
2015 metais V. Kudirkos ir Dominikonų gatvių erdvėse nupirktos ir pastatytos naujos
gėlinės. Baigti Raseinių miesto I ir II tvenkinio valymo darbai. Tvenkinyje įrengtas fontanas. Prie
tvenkinių pastatyti suolai ir šiukšliadėžės. Žemaičio aikštėje įrengti nauji šviestuvai. Papildomai
apšviestos Sodininkų ir Birutės gatvės. Prie daugiabučių namų, į vaikų žaidimo aikštelėse esančias
dėžes, užvežta smėlio, pagal finansines galimybes suremontuotas inventorius. Raseinių Maironio
parke papildomai įrengti vaikų žaidimo įrengimai. Padarytos naujos pėsčiųjų atitvaros Maironio ir
Ateities gatvėse. Vasaros metu vandeniu buvo pildomi tvenkiniai, esantys Maironio parke.
2015 metais darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui išleista 12083 eurai. Per 2015
metus seniūnijoje dirbo 57 žmonės, pagal įvairias užimtumo programas. Buvo atliekami įvairūs
darbai: prižiūrimi gėlynai, valomos gatvės, daugiabučių kiemai, viešosios erdvės, šienaujami žalieji
plotai, renkamos šiukšlės iš parkų, remontuojami smulkūs statiniai.
Vykdant Raseinių savivaldybės priimtą tarybos sprendimą, dėl visuomenei naudingų darbų
atlikimo už gautas pašalpas, išmokas, kompensacijas už šildymą, karštą, šaltą vandenį ir kt. 2015

metais buvo 974 pašalpų gavėjai. 120 asmenys buvo pakviesti dirbti visuomenei naudingų darbų. 42
žmonės pateikė nedarbingumo pažymėjimus, bei medicinines pažymas, kad negali dirbti. Per
ataskaitinį laikotarpių įvyko 26 socialinės paramos komisijos posėdžių.. Surašyti 1106 buities
tyrimo aktai.
2015 metais Raseinių miesto aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui (teritorijų rankinis
ir mechanizuotas valymas, kapinių priežiūra, žaliųjų plotų ir medžių priežiūra, gėlynai) išleista
316067 eurai, komunalinio ūkio paskirties objektų priežiūrai (pirties, gatvių apšvietimas, kapinių ir
kitų statinių remontas ir priežiūra) 117497 eurai, gatvių ir kelių priežiūrai išleista 45638 eurai.
Miesto aikštės, skverai, parkas ir žalieji plotai buvo šienaujami 1-12 kartų, per vasarą.
Miesto gėlynai, kurių yra virš 0,20 ha buvo apsodinti vienmetėmis gėlėmis, išskyrus miesto parką.
Dubysos, V. Grybo, Maironio g. gėlės buvo pasodintos gėlių piramidėse. Dominikonų, Bažnyčios,
Ateities, Maironio ir Vilniaus g. gėlės buvo pasodintos gėlinėse - loveliuose. Vytauto Didžiojo g.
buvo puošiama pastatomomis gėlinėmis su apsodintomis vienmetėmis gėlėmis, o Dubysos,
V. Grybo, Maironio gatvėse buvo pastatytos gėlių piramidės. Naujai buvo nupirktos ir pastatytos 6
gėlinės. Raseinių miesto kapinėse (Civilinėse, Karių) buvo sodinamos gėlės, pjaunama žolė, bei
renkamos šiukšlės. Vasaros laikotarpiu kapinės buvo aprūpintos vandeniu.
Raseinių Civilinėse kapinėse naujai pradėtas įrengti trinkelėmis centrinis takas. Dubysos,
Vaižganto, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo g. papildomai apšviestos pėsčiųjų perėjos.
Raseinių mieste yra virš 63 km kelių, t. sk. 11 km respublikinės reikšmės, 38 km asfaltuotų
gatvių, 16 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 40800 eurų. Metų eigoje žvyro 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.
Raseinių mieste 2015 metais nauja asfaltbetonio danga įrengta Gluosnių ir Liepų gatvėse,
bei naujai padaryta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje.
Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas. Dokumentacijos plane yra patvirtinta ir
vedama 54 bylos, t. sk. 26 dokumentų registrai, kurie derinami su Kauno apskrities archyvu. Visi
dokumentai yra suvedami į DVS sistemą.
Renkami statistiniai duomenys: 2015 m. buvo 573 ikimokyklinio amžiaus vaikų arba 11
mažiau negu 2014 m.; VSDFV skyriams pateikta 27 darbo užmokesčio pažymos
paskaičiuoti.

pensijai

2015 metais atlikta 843 gyventojų gyvenamosios vietos duomenų keitimų arba 142 mažiau
negu 2014 metais, iš jų 620 asmenys deklaravo atvykimą, 139 asmenys deklaravo išvykimą, 46
asmenims panaikinta deklaruojama vieta savininko prašymu, 38 asmenys įtraukti į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduotos 622 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
2015 metų vasario 23 d. sprendimu Nr.TS-36 buvo patvirtinta Raseinių miesto seniūnijos
2015 metų veiklos planas, buvo skirta 497558 eurų, išleista 512556 eurų, nes papildomai buvo
skirta 15000 eurų. Seniūnija kiekvieną mėnesį kontroliavo kaip vyksta lėšų naudojimas.
Raseinių miesto seniūnijoje yra 20 seniūnaitijų. 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.
2015 metais buvo sudarytos sutartys komunalinėms paslaugoms – su UAB ,,Raseinių
komunalinės paslaugos“ ir trišalė sutartis viešųjų darbų atlikimui su Raseinių darbo birža ir UAB
,,Raseinių komunalinės paslaugos“.
Raseinių mieste yra vienos veikiančios kapinės, kitos: Vokiečių, Karių bei Prabaudos
kapinės yra neveikiančios. Veikiančias kapines prižiūri vienas žmogus. Kapinėse susikaupusias
šiukšles, vandens tiekimą, medžių priežiūros, apšvietimo ir kitus darbus atlieka UAB ,,Raseinių
komunalinės paslaugos“.
Raseinių miesto seniūnijoje atliktos veiklos 2015 m.
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2015 metais

Raseinių rajono savivaldybės tarybai bei administracijos direktoriui buvo

teikiami apleistų ir neprižiūrimi žemės plotų sąrašai. Buvo teikiami prašymai dėl lėšų skyrimo
miesto aplinkai gerinimo.

2015 metais buvo paruošti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai
viešųjų darbų atlikimo vietų, dėl konkurso gražiausių sodybų išaiškinimo, dėl seniūnaitijų
seniūnaičių rinkimo ir kt.
2015 metų kovo ir gruodžio mėnesį buvo miesto gyventojų ir seniūnaičių sueigos. Vyko
seniūnaičių ir savivaldybės administracijos vadovų susitikimai. Kovo 11 d., seniūnijoje Valstybės
atkūrimo minėjimas. Seniūnaičių susitikimas su Raseinių policijos pareigūnais, bei LR Seimo
nariais.
2015 metais dalyvauta 16 savivaldybės tarybos posėdžiuose.
Buvo teikiamas sprendimo projektas, dėl vietos bendruomenės tarybos nutarimo, skirti lėšas
įgyvendinant numatytą projektą, tai yra Raseinių mieste Maironio parke ir Dominikonų skvere
biotualetų pirkimo ir V.Kudirkos ir Dominikonų g. erdvėse gėlinių pirkimo ir įrengimo.
Kiekvienais metais yra teikiama savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnaičiams bei
visuomenei veiklos plano ataskaita.
Kiekvienais metais pagal mokyklų pateiktus prašymus yra pateikiami vaikų sąrašai. Sąrašai
teikiami sausio ir rugsėjo mėnesiais.
2015 metais buvo parengti seniūno įsakymai: dėl gražiausių sodybų nustatymo, bei
gražiausiai pasipuošusių įstaigų, organizacijų, mokyklų, gamybinių, prekybinių įmonių, sodybų ir
daugiabučių namų, artėjant Naujiesiems metams. 56 asmenims įteiktos dovanėlės, už grožio
puoselėjimą. Per 2015 m. seniūnija išsiuntė 236 dokumentus įvairioms institucijomis įvairiais
klausimais, iš jų Raseinių policijos komisariatui 115, Raseinių rajono apylinkės teismui, VSDFV,
Probacijos tarnybai, advokatams ir kt. 121 pažymos.
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.

