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RASEINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Raseinių miesto seniūnija įregistruota 1997 m. liepos 3 d., adresu Maironio g. 38,
Raseiniai. Seniūnija dirba, kaip savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, vadovaudamasi Raseinių
rajono savivaldybės administracijos patvirtintais Raseinių miesto seniūnijos nuostatais bei seniūno
pareigybės aprašymu. Seniūnijoje dirba seniūnas, seniūno pavaduotoja, sezoninis kūrikas. Raseinių
miesto plotas - 848,14 ha. Tame skaičiuje miesto želdinių yra virš 193 ha. Miesto centre yra
Žemaičio aikštė, kurios plotas 5950 m2, Nepriklausomybės aikštė – 5980 m2, Raseinių miesto
parkas – 46083 m2, Raseikos parkas – 56140 m2 , Klevų gatvės skveras – 3255 m2 , Prabaudos ir
Vilkupio miškai – parkai bei kiti želdynai. Mieste yra virš 10 arų gėlynų, be to yra 12 gėlių –
piramidžių ir 30 dviejų rūšių gėlinių, kurios išdėstytos įvairiose miesto vietose. 88,3 ha miesto
teritorijos yra atliekamas sanitarinis valymas. 107 ha žaliųjų plotų yra šienaujami. Miesto
teritorijoje esančių kapinių statusas, patvirtinta pagal 2006 m. gegužės 25 d. Nr.(1.1)-TS-152
Rseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu: Raseinių civilinės kapinės užima 9,24 ha, tarybinės
karių kapinės – 0,51 ha, Vokiečių kapinės – 0,60 ha ir kapinė Prabaudos ir Partizanų išniekinimo ir
užkasimo vieta Ateities g. Pagrindinės miesto gatvės yra apšviestos, bendras apšvietimo linijų ilgis
48, 128 km, bendras šviestuvų skaičius -1065 vnt. Bendras gatvių ilgis yra virš 60 km. Šaligatviai
sudaro 61007 m2 . Gatvių šaligatviai, daugiabučių kiemai bei važiuojamoji kelio dalis, bei kitos
teritorijos yra tvarkomos ir valomos.
2012 m. sausio 1 d. mieste savo gyvenamąją vietą deklaravusių buvo 12060
gyventojų. Gyventojai, pagal amžių pasiskirstę taip:
 iki 7 metų 578. Tai sudaro 4,8 proc. visų gyventojų;
 nuo 7 metų iki 16 metų – 1260 ( 10,4 proc.);
 nuo 16 metų iki 18 metų – 310 ( 2,6 proc.);
 nuo 18 metų iki 25 metų - 1252 ( 10,4 proc.);
 nuo 25 metų iki 45 metų - 3110 ( 25,8 proc.);
 nuo 45 metų iki 65 metų - 3326 ( 27,6 proc.);
 nuo 65 metų iki 85 metų - 2012 ( 16,7 proc.);
 virš 85 metų - 210 ( 1,7 proc.).
Lyginant su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, gyventojų skaičius padidėjo visose
amžiaus grupėse, išskyrus iki 7 m. amžiaus grupėje.
2012 metų sausio 1 d. miesto seniūnijoje buvo 7187 darbingo amžiaus žmonės. Darbo
biržoje 2012 m. sausio 1 d. buvo 795 bedarbiai, kas sudaro 11.1 procentus nuo visų darbingo
amžiaus žmonių. Lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu nedarbas padidėjo 2,7 proc.

Raseinių mieste yra gimnazija, dvi vidurinės mokyklos, viena pagrindinė, viena
pradinė, Meno mokykla, specialioji mokykla, du lopšeliai – darželiai ir VšĮ Raseinių technologijos
ir verslo mokykla. Raseinių miesto gyventojams vandenį tiekia UAB ,,Raseinių vandenys‘‘, šilumą
- UAB ,,Raseinių šilumos tinklai‘‘, komunalinius patarnavimus bei miesto tvarkymo darbus vykdo
UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos‘‘ bei Savivaldybės įmonė Raseinių butų ūkis. Mieste yra
bažnyčia ir cerkvė, Raseinių krašto istorijos muziejus, kultūros centras, biblioteka, 6 bankai, bei
kitos institucijos.
II.

SENIŪNIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Seniūnija 2011 m. įgyvendino ir vykdė jai pavestas funkcijas. Seniūnas savo veiklą
grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais bei patvirtintais
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr.
(5.4)A2 -617p Raseinių rajono savivaldybės Raseinių miesto seniūnijos nuostatais.
Vykdant seniūnijos funkcijas atlikti šie darbai:
 gauta ir registruota 2775 prašymai;
 gauta ir registruota dokumentų - 278;
 gyventojams išduota įvairių pažymų - 2247;
 išduota leidimų laidojimui - 159;
 išduota leidimų prekybai - 43;
 išduota leidimų renginių organizavimui - 7;
 deklaruota asmenų (atvykimo deklaracijos) - 459;
 išdeklaruota asmenų (išvykimo į užsienį deklaracijos) - 60;
 išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą - 1014;
 panaikinta deklaracijų pagal savininko prašymą - 67;
 įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą - 40;
 atlikta notarinių veiksmų - 711.
III. MIESTO GEROVĖ. KOMUNALINIS ŪKIS
Raseinių mieste žaliuosius plotus prižiūri UAB ,,Raseinių komunalinis ūkis“. 2011
metams Raseinių miesto seniūnijos gerbūvio darbams buvo skirta 1441,9 tūkst.litų. Didžiausia lėšų
suma sunaudota teritorijų, gatvių, šaligatvių, kiemų ir kt. teritorijų mechanizuotam ir rankiniam
valymui – 724,9 tūkst. litų. Žaliųjų plotų priežiūrai išleista 383,1 tūkst. Litų, tai žolės pjovimui,
gėlėms ir jų priežiūrai, medžių pjovimui ir genėjimui. Gatvių, kiemų, parkų, skverų ir kt. teritorijų
apšvietimui ir elektros tinklų eksploatacijai sunaudota 175,5 tūkst. Litų, nors buvo planuota 269
tūkst. Litų, tačiau dėl lietingos vasaros žymiai daugiau lėšų reikėjo žolės pjovimui, bei kelių
greideriavimui. Kapinių priežiūrai sunaudota 98,1 tūkst. Litų, tai 15,1 tūkst. Litų daugiau negu
planuota, dėl lietingos vasaros daugiau lėšų sunaudota žolės pjovimui. Kelių greideriavimui ir kelio
ženklų atstatymui sunaudota 47,7 tūkst. litų. Pirties eksploatacijai 11,2 tūkst. Litų. Įvairių objektų
remontui, bei eksploatacijai sunaudota 1,4 tūkst. litų.
2011 m. buvo baigti renovacijos darbai Vytauto Didžiojo gatvėje, bei Bagdoniškės,
Mindaugo ir Vilties gatvių asfaltavimo darbai. Naujai padaryti šaligatviai Algirdo garvėje.
Renovuoti šaligatviai Jaunimo, Vytauto Didžiojo, Pieninės, dariaus ir Girėno gatvėse. Raseinių
civilinėse kapinėse baigtas asfaltuoti įvažiavimas. 2011 metais gatvių duobių taisymui buvo išleista
188 tūkst. Litų, už šias lėšas užtaisyti 2330 m2 . Tačiau dėl lėšų stygiaus ne visi poreikiai patenkinti,
nes padidėjo 1 m2 kaina, Jei 2010 m. buvo 44,63 Lt/m2 , tai 2011 metais - 78,6 Lt/m2 už 1
kvadratinį metrą. Žibuoklių gatvės kapitalinis remontas.
Kiek leido finansinės galimybės, Raseinių miesto gatvės periodiškai buvo
greideriuojamos bei žvyru užtaisomos duobės. Esant nepalankiems orams, smėlio-druskos mišiniu
buvo barstomi šaligatviai bei gatvės. Per metus pastatyti 77 kelio ženklai, atnaujintos gatvių linijos,

bei pėsčiųjų parėjos. Buvo atliekami smulkūs gatvių remonto darbai. Mieste, prie daugiabučių namų
buvo atnaujinamos vaikų žaidimo aikštelės. Miesto gėlynams ir žaliųjų plotų priežiūrai išleista per
383 tūkst. litų. Iš šios sumos gėlynų tvarkymui , sodinimui, priežiūrai, bei darbo apmokėjimui
išleista per 120 tūkst. litų. Karščių metu, gėlynai buvo laistomi du kartus dienoje. Papildomai
tręšiami, naudojami įvairūs pesticidai ir insekticidai nuo ligų ir kenkėjų. Žemaičio aikštė,
Nepriklausomybės aikštė, miesto parkas ir miesto centre esantys žalieji plotai buvo pjaunami pagal
poreikį, tačiau kitiems plotams reguliariai prižiūrėti trūko lėšų.
Raseinių mieste sutvarkytas atliekų surinkimas. Mieste nustatytose vietose pastatyti
konteineriai antrinėms žaliavoms bei buitinėms. Stambiagabaritės atliekos surenkamos pagal atskirą
grafiką. Tai sumažino atliekų išmetimą į gatves, skverus bei žaliuosius plotus.
2011 metais Raseinių miesto gatvių, šaligatvių, kiemų ir kt. teritorijų apšvietimui, elektros
linijų eksploatacijai buvo panaudota 175,5 tūkst. litų, toks lėšų kiekis neleido pilnai apšviesti visų
teritorijų. Mieste buvo atjungtas kas antras šviestuvas, bei sutrumpintas apšvietimo laikas. Dėl lėšų
stygiaus nebuvo naudojamas fontanas, tvenkinyje prie bažnyčios.
2011 m. Raseinių miesto seniūnijoje buvo vykdoma viešųjų darbų programa. Joje dalyvavo
virš 80 bedarbių, kurie dirbo po 2 mėnesius. Viešųjų darbų programai sunaudota 113,7 tūkst. litų.
Bedarbiai dalyvavo miesto tvarkymo darbuose, istorinio, kultūrinio paveldo, malkų ruošimo ir
pagalbiniuose darbuose.
IV. KULTŪRA. SPORTAS. RENGINIAI
2011 m. Raseinių mieste vyko tradiciniai renginiai:
- konkursas – gražiausiai tvarkomų sodybų, daugiabučių, įmonių aplinkos;
- konkursas – gražiausios sodybos, daugiabučio, įmonės, įstaigos, organizacijos, prekybinio
centro pasipuošimo belaukiant šv. Kalėdų ir Naujųjų metų;
- medelių sodinimo talka Žibuoklių kvartale;
- vienišiems ir neturintiems pastovios gyvenamosios vietos – šv. Kūčių vakarienė Raseinių
parapijos namuose;
- Raseinių mieste vyko rudens šventė;
- vyko akcija ,,DAROM‘‘, kurios metu buvo tvarkomas Prabaudos miškas – parkas, Vilkupio
upelis bei kitos teritorijos;
- vyko renginys skirtas pagerbti gražiausių sodybų šeimininkus, bei žmonėms daugiausiai
prisidėjusiems tvarkant Raseinių miestą;
- vyko valstybinių švenčių minėjimai, įvairūs kultūriniai renginiams.
Raseinių mieste buvo pagerbiami ilgaamžiai gyventojai, sulaukę 95 ir 90 metų, jų buvo 30.
Buvo padedama sunkia gyvenantiems, vienišiems, daugiavaikėms ir kt. žmonėms, pas juos buvo
lankomasi. Artėjant šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams buvo papuoštos miesto Vilniaus,
Vytauto Didžiojo ir Maironio gatvės, Žemaičio bei Nepriklausomybės aikštės. Žemaičio aikštėje
papuošta Kalėdinė eglė, šiems darbams atlikti išleista 9000 litų.
V. SOCIALINĖ APSAUGA. TEISĖSAUGA
Raseinių miesto seniūnijoje yra 35 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 62 vaikai. 8
šeimoms yra vykdoma išmokų kontrolė. Šešios šeimos priskiriamos prie padidintos socialinės
rizikos šeimų. Viena šeima yra išbraukta iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, ryšium su
pasikeitusiomis gyvenimo sąlygomis šeimoje. Virš 700 šeimų gavo iš ES intervencinius maisto
produktus. Kiekvieną mėnesį apie 10 asmenų gaudavo nemokamo maitinimo talonų.
Pagal poreikį vyksta susitikimai su Policijos komisariato darbuotojais. Miesto
viešosiose vietose beveik neliko nelegalių prekeivių.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Raseinių miesto seniūnija atlieka darbus pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos
priimtą sprendimą, dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių miesto seniūnijos
metų veiklos programą. Raseinių miesto seniūnija 2012 m. ir vėlesniais metais tikisi gauti
papildomai lėšų miesto įvaizdžio gerinimui:
1. Sutvarkyti Vilniaus gatvės šaligatvius, vandentvarką;
2. Vytauto Didžiojo gatvės gėlinėms įsigyti lėšų;
3. Raseinių miesto civilinių kapinių pagrindinio tako renovacijai bei kolumbariumo
projektavimui ir statybai;
4. Raseinių miesto parko rekonstrukcijos darbams;
5. Vinco Grybo, Stonų ir Dubysos gatvių kapitaliniam remontui;
6. Mašinų stovėjimo aikštelės suprojektavimui ir įrengimui prie prezidento Jono
Žemaičio gimnazijos;
7. Prabaudos paplūdimio įrengimui ir parko-miško sutvarkymas poilsio reikmėms;
8. Atnaujinti vaikų žaidimo aikšteles;
9. Suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių namų ir stengtis perduoti namų
bendrijoms ir namo savininkams aplinkos priežiūros darbus;
10. Atnaujinti dėžes esančias gatvėse, smėlio laikymui;
11. Nepriklausomybės aikštės sutvarkymas, apšvietimo, plytelių ir suolų pakeitimas;
12. Suprojektuoti Žibuoklių g. poilsio zoną;
13. Suprojektuoti Kalnų kvartale parką (buvęs gyvulių supirkimo punkto sodas).
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