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DĖL ARIOGALOS SENIŪNIJOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ariogalos seniūnijos plotas 29832 ha. Teritorijoje šiuo metu gyvenamąją vietą deklaruoja 4426
žmonės (2258 moterys ir 2168 vyrai). Daugiau kaip 300 žmonių gyvena Ariogalos seniūnijos
teritorijoje, tačiau gyvenamąją vietą deklaruoja kitur.
2. Seniūnijoje yra 94 kaimai, tačiau yra sodybų, kuriose niekas negyvena, šiuo metu gyvenama
tik 87 kaimuose.
3. Didžiausios gyvenvietės – Butkiškė (498 gyventojai), Gėluva (485), Paliepiai (404), Verėduva
(302), Didžiuliai (282), Plikiai (226), Milašaičiai (254), Taurupys (162) ir Grajauskai (122).
4. 2009 metais registravome 54 mirtis, o gimusių buvo tik 21. Pagal gyventojų prašymus
išrašytos 586 įvairios pažymos, paruošti 396 raštai rajono Savivaldybei ir kitoms institucijoms.
Atlikti 192 notariniai veiksmai: patvirtinti 28 testamentai, 13 įgaliojimų, 36 dokumentuose
patvirtinta parašų. Deklaravo gyvenamąją vietą 115 asmenų. Išduotos apie deklaruotąją
gyvenamąją vietą 374 pažymos.
II. KOMUNALINĖS PASLAUGOS
5. Komunalinėms paslaugoms ir darbams 2009 metais seniūnijai buvo skirta 214 tūkst. Lt, šias
paslaugas atliko UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinys:
5. 1. Butkiškės, Paliepių, Milašaičių ir Leščių kapinių priežiūrai ir tvarkymui išleista 40,5 tūkst.
Lt;
5.2. Gėluvos, Paliepių, Butkiškės ir Milašaičių sąvartynų tvarkymui išleista 0,8 tūkst. Lt;
5.3. gatvių bei kelių priežiūrai ir valymui kartu su pakelių šienavimu ir krūmų kirtimu 71 tūkst.
Lt;
5.4. Gėluvos ir Didžiulių eksploatuojamoms pirtims išleista 0,5 tūkst. Lt;
5.5. gyvenviečių, gatvių apšvietimui, tinklų eksploatacijai ir remontui išleista 27,3 tūkst. Lt;
5.6. viešųjų darbų atlikta už 29,3 tūkst. Lt (krūmų kirtimas pakelėse, paslaugos socialiai
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remtiniems gyventojams, kultūros vertybių tvarkymas, užterštų teritorijų valymas), prižiūrima ir
tvarkoma Daugirdų šeimos kapavietė Daugirdėnuose, Gėluvos piliakalnis, senosios žydų kapinės
Uždubysio kaime, Pajakališkio miškelyje rezistencijos aukų laidojimo vieta, prie Dubysos šaltinėlis
ir Gedimino stulpų aplinka;
5.7. teritorijų, pakelių ir gatvių sanitariniam valymui išleista 40,2 tūkst. Lt;
6. Seniūnijoje yra 236 km vietinių kelių, iš kurių tik 19,5 km asfaltuoti. Prižiūrėjimui,
greideriavimui, žvyravimui, remontui skirta ir iš kelių fondo 66 tūkst. Lt.
7. Vanduo tiekiamas 8 gyvenvietėse: 6 vietoves pržiūrėjo UAB „Raseinių vandenys“. 2009
metais Gėluvos gyvenvietei ir Dvaro gatvei geriamojo vandens tiekimas iš Ariogalos miesto
vandentiekio tinklų – pagerėjo, įvykdžius Nemuno vidurio baseino pirmo vandentvarkos ūkio
investicijų etapą, finansuojamą iš ES Sanglaudos fondo.
8. Pradėta tverti nauja tvora Paliepių kapinėse ir paruoštos eksploatacijai Butkiškės kapinės.
9. Paliepių kaime apšviesta Vinco Trumpos gatvė.
III. ŠVIETIMAS
10. Pagrindinės mokinių vežiojimo problemos išspręstos. Į Ariogalos gimnaziją ir Ariogalos
pradinę mokyklas, mokiniai vežami šešiais autobusų maršrutais. Dalį mūsų seniūnijos mokinių
nusiveža į Girkalnį, Juodaičius ir Čekiškę.
11. Ariogalos gimnazijai priklausančiame Gynėvės skyriuje mokosi tik 11 mokinių.
IV. KULTŪRA
12. Seniūnijoje dirba penki laisvalaikio salių organizatoriai. Puikiai darbai organizuojami
Butkiškėje, Plikiuose, Didžiuliuose, Paliepiuose. Visuose laisvalaikio centruose rengiamos
vakaronės, minimos valstybinės šventės.
13. Seniūnijoje yra 7 bibliotekos. Pagal galimybes čia dirbantiems darbuotojams ir
besilankantiems skaitytojams stengiamasi sudaryti geras darbo sąlygas. Ypač geros sąlygos
Verėduvos, Paliepių ir Milašaičių bibliotekose.
V. ŽEMĖS ŪKIS
14. 2009 metais įregistruota 560 ūkininko ūkių, iš jų sertifikuoti 28 ekologiniai ūkiai.
15. 2009 metais priimtos 843 paraiškos, tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus gauti.
16. Atnaujino žemės ūkio valdų duomenis VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro
informacinėje sistemoje 646 ūkininkai.
17. Seniūnijoje suteikiama informacija apie reikalingus pateikti dokumentus ir reikalavimų
laikymąsi dalyvaujant 2007-2013 metų KPP programoje. Taip pat teikiama informacija apie pieno
kvotų, subsidijų už gyvulius, žemės deklaravimo, išmokų už pasėlius klausimais.
18. Informacija apie paraiškų surinkimo terminus buvo skelbiama skelbimų lentoje.
VI. SOCIALINĖ PARAMA
19. Seniūnijoje gyvena 588 neįgalūs žmonės, iš jų: 75 – su visiška negalia, 16 vaikų su negalia
iki 18 m. Daugiavaikių šeimų yra 60. Socialines pašalpas gauna 94 šeimos. Išmokų vaikui gauna
924 vaikai. Socialinių rizikos šeimų yra 14 , jose 28 vaikai.
20. Iš intervencinių atsargų dalinami maisto produktai labiausiai nepasiturintiems seniūnijos
gyventojams. Šiais produktais aprūpinama 514 šeimų. Jose yra 1312 asmenų. Dalijimas
organizuojamas seniūnijos 14 vietų.
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VII. EKOLOGIJA
22. Rūpintasi komunalinių atliekų iš gyventojų surinkimu. Gyventojams išdalinta 1527 invidualių
šiukšlių surinkimo konteinerių, likviduoti sąvartynai: Gėluvos, Paliepių, Milašaičių ir Butkiškės.
23. Seniūnijoje yra dar nemažai apleistų žemės ūkio paskirties pastatų arba nesutvarkytų
teritorijų, kurios yra likusios po pastatų nugriovimo. Ypatingai ši problema aktuali prie Butkiškės
komplekso, šiltnamių teritorijoje ir Molupių kaime, buvusioje plytinėje.
VIII. KAIMŲ BENDRUOMENĖS IR SENIŪNAITIJOS
24. Seniūnijoje veikia įregistruotos 8 kaimų bendruomenės. Iš jų aktyviai dirba Butkiškės
(pirmininkas – Linas Bielskis), Gynėvės (pirmininkė - Valentina Masalskienė), Didžiulių
(pirmininkė - Renata Aleksiejienė), Paliepių (pirmininkas - Zenonas Dubinskas), Gėluvos
(pirmininkas - Jonas Vazgys), Milašaičių (pirmininkas - Romanas Daujotas).
25. Bendruomenės ruošė įvairius projektus ir visos gavo valstybės paramą.
26. 2009 metais seniūnijos teritorijos gyvenamosiose vietovėse buvo sudaromos seniūnaitijos.
27. Mūsų seniūnijoje 2009 metais gegužės – birželio mėnesiais buvo išrinkti seniūnaičiai: Irena
Dobrovolskienė (Kilupiai), Romanas Daujotas (Milašaičiai), Ona Čepkauskienė (Plikiai), Kazys
Čepas ( Paliepiai), Saulius Kringelis (Graujauskai), Sigitas Džiaugys (Gėluva), Gintaras Atkočiūnas
(Butkiškė), Vytautas Zaksa (Verėduva) ir Diana Kaupaitienė (Didžiuliai), - visi jie puikūs
pagalbininkai.
28. Ypatingai daug darbų padėjo organizuoti Gėluvos, Paliepių, Milašaičių ir Verėduvos
seniūnaičiai.
IX. SPRĘSTINOS PROBLEMOS
29. Baigti likviduoti nelegalius sąvartynus.
30. Milašaičių ir Paliepių kapines aptverti naujomis tvoromis, panaudojant pinigus, skirtus
viešiesiems darbams.
31. Ypatingą dėmesį skirti asfaltuotų gatvių priežiūrai ir remontui.
32. Butkiškės, Uždubysio ir Gėluvos kaimuose reikalinga apšviesti šias gatves: Dubysos, Miško
ir Dvaro.
33. Išasfaltuoti kelią Pagojys – Grajauskai (2900 metrų). Gėluvos gyvenvietėje – Vingio, Dvaro
ir Legendų gatves.
34. Didžiulių ir Gėluvos gyvenvietėse, Dvaro gatvėje, daugiabučių namų kvartale, reikalinga
įrengti nuotekų šalinimo trasas.

Seniūnas
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