RASEINI RAJONO SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJOS
BETYGALOS SENI NIJA
Seni nijos duomenys: savivaldyb s biudžetin s staigos strukt rinis teritorinis padalinys,
Sporto g. 1, Betygalos mstl., 60209 Raseini r., tel. (8 428) 72 090, faks. (8 428) 41 570, el.p. betygala@raseiniai.lt,
kodas 188628479.

BETYGALOS SENI NIJOS 2010 MET
VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Seni nijos teritorijos plotas yra 16645 ha, gyvena 2360 gyventoj (2009 m. - 2422).
Pagrindin se gyvenviet se gyvena: Betygalos miestelyje – 510, Ilgiži – 343, Pože
- 262,
Berteški – 219, Žibuli – 183, Saugaili – 155 ir Steponkaimio -139 gyventojai. Seni nijoje yra 77
kaimai, iš j 17 lik be gyventoj . Gyvena 578 pensinio amžiaus žmon s, 436 iki 18 met
(nepilname iai) ir 1354 darbingo amžiaus gyventojai. Raseini darbo biržoje yra užregistruota 212
seni nijos gyventoj . Per ataskaitinius metus seni nijoje mir 40 (2009 m.-39) gyventoj .
2. Užpildytos 81 atvykimo ir 47 išvykimo deklaracijos.
3. Išduotos 208 pažymos apie asmens gyvenam viet .
4. Atlikti 44 notariniai veiksmai.
5. Gauti 507 prašymai iš gyventoj .
6. Gyventojams vairiais klausimais išduotos 608 pažymos.
7. Išsi sti 222 informaciniai dokumentai.
8. Gauti 64 vair s dokumentai.

II. KOMUNALINIS KIS
9. Seni nijoje yra 105,8 km vietini keli su žvyro danga ir 6,2 km vietini keli su
asfaltbetonio danga, 2,4 ha priži rim žali
plot ir 4,0 ha kapini teritorij .
10. Privalomoms komunalin ms paslaugoms ir darbams atlikti 2010 metais seni nijai buvo
skirta 105,7 t kst. lit . Šios l šos buvo panaudotos taip:
10.1. teritorij , gatvi , keli sanitariniam, rankiniam ir mechanizuotam valymui – 23,9
kst. lit ;
10.2. kapini prieži rai – 20,4 t kst. lit ;
10.3. gatvi ir keli prieži rai – 37,1 t kst. lit ;
10.4. gatvi apšvietimui ir apšvietimo tinkl eksplotacijai – 8,1 t kst. lit ;
10.5. komunalin s paskirties objekt remontui – 13,8 t kst. lit ;
10.6. kitoms paslaugoms – 2,4 t kst. lit .

III. VIEŠIEJI DARBAI
11. 2010 met vieš
darb programai vykdyti seni nijai buvo skirta 20,4 t kst. lit . Šios
programos l šomis buvo tvarkomos kapin s, žalieji plotai, istorijos ir kult ros paveldo objektai,
vyko malk ruošimo darbai. Šiuos darbus atliko ir programa pasinaudojo 11 seni nijos gyventoj .

IV. SOCIALIN PARAMA IR PASLAUGOS
12. Seni nijoje dirba dvi socialini paslaug centro specialist s socialiniam darbui, kurios
konsultuoja gyventojus vairiais socialini išmok klausimais, priima prašymus ir kitus dokumentus
vairioms išmok r šims gauti, padeda juos užpildyti, dirba su socialin s rizikos šeimomis.
13. Pagrindiniai seni nijos socialiniai duomenys:
13.1. seni nijoje gyvena 44 vieniši gyventojai, virš 90 met - 21.
13.2. 49 daugiavaik s šeimos, 16 vaik su negalia;
13.3. 18 socialin s rizikos šeim , kuriose auga 47 vaikai;
13.4. vairioms socialin ms išmokoms, paramai gauti priimti 1472 prašymai;

V. ŽEM S KIS
14. Seni nijoje yra registruoti 372 kinink kiai.
15. Informacija apie seni nijos gyventoj vykdom žem s kio veikl :
15.1. priimtos 532 paraiškos tiesiogin ms išmokoms gauti už žem s kio naudmen ir
pas li plotus, energetinius augalus;
15.2. priimta 590 prašym d l žem s kio ir kaimo vald duomen atnaujinimo;
15.3. priimta tiesiogini pardavim pieno gamybos ir realizavimo metini deklaracij – 4;
15.4. gauta rašt , prašym siun iam NMA, VIC ir kt. – 54;
15.5. vienas gyventojas pateik prašym pieno gamybos kvotai perimti, perduoti;
15.6. apklausti 33 kininkai teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nu mim , grud
laikym sand liuose ir pardavim .

VI. KULT RA IR ŠVIETIMAS
16. Seni nijos kult rinis gyvenimas vyksta Raseini rajono kult ros centro, Betygalos
filialo sal je, Berteški ir Ilgiži laisvalaikio sal se.
17. Per ataskaitinius metus Betygalos kult ros namuose vyko 23 vair s renginiai. Buvo
pamin tos Lietuvos Valstyb s atk rimo ir Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo dienos,
organizuotas Valstyb s (Lietuvos Karaliaus Mindaugo kar navimo) dienos pamin jimas
Betygaloje. Per ataskaitin laikotarp buvo dalyvauta rajonin je saviveiklinink apži roje „Po
senoli pastoge“, rajonin je rudens švent je. Seni nijoje buvo organizuotos ir šven iamos
Užgav ni , Jonini ir Onini švent s, organizuojamos vakaron s, koncertai.
18. Berteški ir Ilgiži laisvalaikio sal se buvo šven iamos Užgav ni , Jonini , sen
met
palyd ir kitos švent s, vyko vakaron s, koncertai.
19. Jau tradicin mis tapo seni nijoje organizuojamos žiemos sporto švent s. 2010 metais
septynios seni nijos bendruomeni komandos varž si vairiuose rungtyse d l prizini viet ir
komandos nugal tojos titulo.

20. Betygalos Maironio vidurin je mokykloje mokosi 232, Ilgiži pagrindin je mokykloje
119 mokini . Mokyklose 226 mokiniai yra maitinami nemokamai. Mažas pajamas gaunan ioms
šeimoms buvo skirta socialin parama mokyklini reikmen sigijimui.
21. 2010 metais Betygalos Maironio vidurin je ir Ilgiži pagrindin je mokyklose atliktas
vidaus patalp einamasis remontas, Ilgiži pagrindin je mokykloje sutvarkyta katilin .

VII. SVEIKATOS APSAUGA
22. Betygalos ambulatorija aptarnauja apie 1600 gyventoj . Joje dirba bendros praktikos
gydytoja, gydytoja odontolog ir kitas aptarnaujantis personalas.
23. Seni nijoje veikia Berteški , Ilgiži ir Pože
medicinos punktai, kuri paslaugomis
naudojasi aplinkini kaim gyventojai.

VIII. KAIM BENDRUOMEN S. BIBLIOTEKOS
24. Seni nijoje savo veikl vykdo Betygalos, Ilgiži , Berteški , Žibuli , Saugaili ,
Steponkaimio ir Pože
kaim bendruomen s. Užregistruotos 7 seni naitijos, išrinkti seni nai iai,
kurie kartu su bendruomeni pirmininkais, bendruomeni nariais užsiima aktyvia visuomenine
veikla:
24.1 kaim bendruomen ,,Betygala“ pagal 2010 metais pagal parengt projekt ir gaut
finansavim prad jo vykdyti bendruomen s nam administracinio pastato ir patalp rekonstravimo
darbus, aktyviai dalyvavo šven iant Užgav ni , Jonini , sen
met palyd ir kitas šventes,
vakarones, koncertus. Tradiciškai švent Balt vienyb s dien , degino laužus ant Betygalos
piliakalnio su šv. Mišiomis ir atjautos pietumis, paminint iš jusius anapilin betygališkius;
24.2 Pože
kaim bendruomen
sisavinusi pagal projekt gautas l šas baig
bendruomen s pastato remont ir atšvent kurtuves. Kiekvienais metais bendruomen s iniciatyva
organizuojamos aplinkos tvarkymo, gražinimo talkos, vyksta gyventoj susirinkimai, švent s
skirtos šeimoms, jaunimui, kuriose nuotaikas praskaidrina vietos saviveiklininkai, jungiantys
jaunim ir pagyvenusius bendruomen s narius. D l savo aktyvios ir nesavanaudiškos veiklos 2010
metais bendruomen laim jo „Auksin s širdies bendruomen s“ nominacij LNK televizijos
kuriamoje laidoje „Auksin širdis“.
25. Seni nijoje veikia 3 bibliotekos, kuri paslaugomis naudojasi apie 500 gyventoj . Tai
Betygalos miestelio biblioteka, kurioje veikia nemokama interneto prieiga ir rengtos 4
kompiuterin s darbo vietos, Berteški ir Ilgiži bibliotekos. Nuo 2010 m. birželio 1d. uždaryta
Pože kaimo biblioteka, kurios skaitytojus šiuo metu aptarnauja Betygalos biblioteka.

IX. POLICIJA
26. Seni nijoje dirba Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseini rajono
policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio tyr jas (apylink s
inspektorius) Raimondas Levikovas, kuris taip pat aptarnauja dal Ariogalos kaimiškosios
seni nijos teritorijos. Per 2010 metus pareig nas prad jo 9 ikiteisminius tyrimus (2009-9), gavo ir
ištyr 141 (2009-125) gyventoj skund bei pareiškim , suraš 84 (2009-88) administracin s teis s
pažeidimo protokolus, iš j :
26.1. už girtavim ir girto pasirodym viešose vietose – 23;
26.2. už viešosios rimties trikdym – 4;
26.3. už Keli eismo taisykli pažeidimus – 18;
26.4. už gyv
laikymo taisykli pažeidimus – 5;
26.5. už viešosios tvarkos pažeidimus (nedidel chuliganizm ) – 16;
26.6. už namin s degtin s gamyb ir pardavin jim – 3;

26.7. už gyvenim be asmens dokumento – 2;
26.8. už kitus pažeidimus – 13.
Per ataskaitin laikotarp seni nijoje vykdyta 22 nusikalstamos veikos (2009-22).
Palyginimui, Ariogalos sen. – 86, Girkalnio sen.-35.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Pagrindin d mes 2011 metais seni nijoje reik
skirti:
27.1. seni nijos keli remontui ir prieži rai;
27.2. kelio atkarpos Betygalos piliakalnio kapines asfaltavimui;
27.3. Betygalos miestelio vandentiekio ir nuotek tinkl rengimui;
27.4. Betygalos piliakalnio kapini tvoros pakeitimui;
27.5. Seni nijos administracinio pastato išor s ir vidaus remontui.

Seni nas
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