RASEINI RAJONO SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJOS
PAGOJUK SENI NIJA
Seni nijos duomenys: savivaldyb s biudžetin s staigos strukt rinis teritorinis padalinys,
Liolingos g. 1, Kaulaki k., 60456 Raseini r., tel. (8 428) 72 096, el.p. pagojukai@raseiniai.lt, kodas 188628098.

PAGOJUK SENI NIJOS 2010 MET
ATASKAITA

VEIKLOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prab go 2010 metai, kurie buvo reikšmingi m
seni nijos kolektyvui ir visiems
gyventojams savo darbais, id jomis ir r pes iais.
2. Seni nijoje, ataskaitiniu laikotarpiu 49 kaimuose gyveno 1693 gyventojai, iš j :
darbingo amžiaus – 1047, nepilname – 336 ir pensinio amžiaus – 310 gyventoj . Gim – 13, mir
24 asmenys. Seni nijos teritorijos plotas sudaro 15385 ha.
3. Per 2010 metus seni nijoje buvo atlikti 77 notariniai veiksmai: 4 testamentai, 22
galiojimai, 51 pasirašiusi asmen paraš ir dokument kopij paliudijimai. Buvo išleistas 1
seni no sakymas, išduotos 585 vairios pažymos, iš j : 300 gyventojams, 225 vairioms staigoms,
tarnyboms, organizacijoms. Taip pat buvo išduota 160 pažym apie asmen deklaruot gyvenam
viet , 12 asmen išsiregistravo ilgesniam laikotarpiui išvykdami užsien .
II. KOMUNALINIS KIS
4. 2010 metais pagal seni nijos veiklos program UAB ,,Raseini komunalin s
paslaugos“ Pagojuk padaliniui seni nijos teritorijos objekt prieži ros bei remonto darb
vykdymui buvo skirta 84300.00 Lt. Iš j skirta: gatvi ir keli greideriavimui, smulkiam remontui
9100.00 Lt, teritorij , keli , gatvi ir šaligatvi sanitariniam valymui 46200.00 Lt, Vosiliškio
kapini prieži rai 10000.00 Lt, žali
plot ir medži prieži rai 10000.00 Lt, gatvi apšvietimo
tinkl prieži rai 9000.00 Lt. Taip pat buvo gauta 32600.00 Lt l
iš keli prieži ros ir pl tros
programos.
5. Seni nijos teritorijoje priži rimi žalieji plotai sudaro 12.90 ha, Vosiliškio kapini
plotas 1.15 ha, vietini keli su žvyro danga ilgis sudaro 110.10 km, vietini keli su asfaltbetonio
danga ilgis 9.30 km, gyvenvie gatvi , šaligatvi , aikšteli valomas plotas sudaro 15300.40 m2.
6. Per ataskaitinius metus d l l
tr kumo seni nijos vietini keli žvyro danga
nebuvo remontuojama. Buvo atliekami tik greideriavimo ir smulkaus remonto darbai.
7. Teikdamas vairias paslaugas gyventojams UAB ,,Raseini komunalin s paslaugos“
Pagojuk padalinys atliko darb už 110009.60 Lt.
8. Barsukyn s kaime už 19998.00 Lt buvo atlikti nelegalaus s vartyno likvidavimo
darbai.
9. Iš viso Pagojuk padalinio kolektyvas per 2010 metus atliko darb už 246907.60 Lt.
10. Buitini ir specifini atliek surinkimui ir r šiavimui pagrindin se gyvenviet se yra
rengtos 5 aikštel s. R šiuojamos buitin s atliekos iš aikštel se esan
dideli konteineri
išvežamos du kartus, o iš gyventoj surenkamos ir išvežamos vien kart per m nes . Specifini
atliek surinkimas vyksta du kartus per metus – pavasar ir ruden . Seni nijos gyventojai
konteineriais apr pinti 100 %. Iš viso išdalinta 640 konteineri , o 26 šeimos naudoja po du
konteinerius.
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III. VIEŠ

DARB PROGRAMA

11. 2010 metais vieš
darb programai vykdyti buvo skirta 16100.00 Lt ir papildomai
per lapkri io ir gruodžio m nesius darbams atlikti 15086.00 Lt. Iš viso buvo gauta 31186.00 Lt
. Buvo tvarkomos seni nijos rekreacin s zonos, istorijos ir kult ros paveldo objektai, buvo
ruošiamos malkos pensinio amžiaus asmenims ir asmenims turintiems negalia.
IV. SOCIALIN PARAMA IR PASLAUGOS
12. 2010 met pabaigoje seni nijoje buvo 129 bedarbiai, ieškan
darbo asmen nuo
darbingo amžiaus žmoni sudar 14.6 %. Gyveno 27 daugiavaik s šeimos, 115 ne gali
asmen ,
iš j 9 vaikai, 24 vieniši senoliai, iš j 2 slaugomi ir 24 socialin s rizikos šeimos. Ataskaitiniais
metais vienkartines pašalpas gavo 30, socialines 85 šeimos, o 12 šeim pašalpas gavo per seni nijos
socialini paslaug specialistes. Socialini paslaug centro teikiama parama pasinaudojo 5 šeimos,
11 asmen gavo kompensacin s technikos. Kompensacijas kietam kurui gavo 16, nemokamo
skalbimo talon 1, nemokamo maisto talon 11 šeim . Be to, 101 šeimos vaikai, besimokantys
bendrojo lavinimo mokyklose, gavo nemokam maitinim . Iš viso per 2010 metus išmok ta
socialini pašalp už 354417.10 Lt.
13. Iš vykdom labdaring akcij seni nijos socialiai remtinos šeimos nuolat gauna
nemaž param . Per 2010 metus 146 šeimos gavo maisto produkt iš Europos intervencini maisto
atsarg . Taip pat seni nijoje veikia vietin labdara, kurios metu gauti iš vietini gyventoj r bai,
avalyn , baldai ir kt. daiktai atiduodami problemin ms ir kitoms skurdžiai gyvenan ioms šeimoms.
V. VERSLAS. KAIMO TURIZMAS
14. 2010 metais ir toliau s kmingai dirbo Kaulakiuose esanti dan mon UAB ,,RW
Produktai“, kuri iš medžio pjuven gamina granules krosni kurui. Kaulakiuose ir aplinkiniuose
kaimuose veikia 4 mon s – gateriai, kurios gamina pad klus ir teikia paslaugas gyventojams. Per
ataskaitinius metus veikl nutrauk Kaulakiuose veikusi naftos produkt ir duj degalin .
15. Seni nijos teritorijoje kaimo turizmo paslaugas s kmingai teikia dvi šeimos, tai
Dalios ir Algimanto Babili Kaulaki gyvenviet je ir Lijanos ir Rimo Puidok Fliorencijos kaime .
Šiose sodybose yra sudarytos puikios poilsio, gyvenimo s lygos, ši sodyb šeimininkai džiugina
sve ius gražiai tvarkoma sodyb aplinka.
VI. ŠVIETIMAS
16. Ataskaitiniais metais seni nijoje mokiniai mok si Raseini
Šaltinio vidurin s
mokyklos Kaulaki ir Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindin s mokyklos Vosiliškio skyriuose
(pradin se mokyklose). Kaulaki mokykloje mok si 15, o Vosiliškio mokykloje 13 mokini .
17. Kaulaki mokykla kartu su Kaulaki kaimo bendruomene dalyvavo bendrame
projekte ,, sirengsime patys“. Mokyklos teritorijoje buvo rengta vaik žaidim ir aktyvaus poilsio
aikštel , kur buvo pastatytos 2 s pyn s, 10 kaladži – kupst , buomas, 8 suoliukai ir skersinis.
VII. SVEIKATA
18. Kaulaki ir Vosiliškio medicinos punkt bendruomeni slaugytojai r pinasi
seni nijos gyventoj sveikata. Abu medicinos punktai turi geras darbo s lygas. Patalpos kapitališkai
suremontuotos, nupirkti baldai. Vosiliškio medicinos punktui, gyventoj aptarnavimui, skirtas ir
lengvasis automobilis.

VIII. KULT RA
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19. Per 2010 metus seni nijoje nemažas d mesys buvo skiriamas ir kult riniam
gyvenimui, kuris vyko ne tik Kaulaki kult ros namuose, bet ir kiekvienoje kaim bendruomen je,
mokyklose, bibliotekose, atskiruose kaimuose.
20. Kaulaki kult ros namai per ataskaitin laikotarp organizavo Laisv s gyn dienos
(sausio 13 d.), Lietuvos valstyb s atk rimo dienos (vasario16 d.), Lietuvos nepriklausomyb s
atk rimo dienos (kovo 11 d.) min jimus, Užgav ni , Jonini šventes, Kal
vakaron . Kult ros
namai kartu su seni nija organizavo seni nijos jaunimo sporto, žmoni su negalia ,,Pab kime kartu“
šventes. S kmingai sudalyvauta ir tradicin je rajono Rudens švent je.
21. Seni nijos saviveiklininkai koncertavo rajono Užgav ni , Jonini , Rudens švent se,
Vidukl je, Gruzdišk je. Respublikiniame vokalini ansambli konkurse ,,Sidabriniai balsai“(duetas)
iškovojo antro laipsnio diplom , o respublikiniame konkurse ,,Šil aidai“(duetas) vertintas tre ia
vieta.
22. Pasandravyje vyko tradicinis 27 – asis ,,Poezijos pavasar lis“, kuriame dalyvavo
daug garbing sve , literat iš kaimynini rajon .
23. Per 2010 metus Kaulaki , Pik
ir Vosiliškio bibliotekose lank si 453 skaitytojai
(175+132+146). Buvo išduota 12370 (4757+3505+4108) knyg ir vairi periodini leidini .
Suorganizuota 50 (23+10+17) vairi rengini .
IX. KONKURSAS ,,GRAŽINKIME SAVO APLINK “
24. Šiam konkursui seni nijos vertinimo komisija atrinko 102 sodybas gyvenviet se, 7
sodybas vienkiemiuose, aplink prie 4 kaim bendruomeni centr , aplink prie 4 daugiabu
nam , aplink 4 moni , staig teritorij ir 4 gyvenvietes. Komisija vertino pagal vertinimo
kriterijus 6 kategorijose. Gražiausiai tvarkomos sodybos gyvenviet se pripažintos Linos ir Dano
Meškausk (Vosiliškio gyvenviet ), Linos Steponavi iut s ir Andriaus Krivicko (Kaulaki
gyvenviet ) ir Gemos ir Povilo Tamošai
(Kaulaki gyvenviet ). Vienkiemi sodyb kategorijoje
gražiausiai tvarkoma aplinka Gražinos ir Valdemaro Jacik (Petk nišk s k.), Lijanos ir Rimo
Puidok (Fliorencijos k.) ir G s Kulakevi ien s (Tendžiogalos k.). Tarp kaim bendruomeni
centr išsiskiria gražiai ir išradingai tvarkoma aplinka Vosiliškyje. Aplink prie daugiabu
nam
pavyzdingai tvarko Janinos ir Antano Galubick (Akstin k.), Jurgitos Andzelyt s ir Tomo Bernoto
(Kaulaki gyvenviet ) ir Astos ir Alberto Nork (Kaulaki gyvenviet ) šeimos. moni , staig
kategorijoje gražiausiai tvarkoma teritorija pripažinta Vosiliškio, Kaulaki pradini mokykl ir
Viliaus Norvainio vet. gydyklos (Kaulaki gyvenviet ). Gyvenvie
kategorijoje tvarkant aplink
sau lygi neturi Kaulaki gyvenviet . Vertinimo komisija už nuolat gražiai tvarkom nam aplink
nutar apdovanoti žuolo lentele ,,Pavyzdingai tvarkoma sodyba“ Jurgitos ir Raimondo Dunausk
šeim (Kaulaki gyvenviet ). Seni no pad komis apdovanoti 7 sodyb šeimininkai už darom
pažang tvarkant savo nam aplinkas.
X. ŽEM S KIS. ŽEM TVARKA
25. Seni nijoje yra registruota 228 kinink ki . Žem s kio naudmenas ir pas lius
per 2010 metus deklaravo 349 asmenys. Seni nijoje Kaimo reikal skyrius per pra jusius metus
atnaujino 400 kio vald , išdav 150 vairi pažym , teik gyventojams vairias konsultacijas.
Pien iš gyventoj superka 6 pieno supirkimo punktai, dirba vienintel Ž B
,,Skudži nai“, kuri augina audines. Tverijonišk s kaime sik rusi Ilonos Vidrinskien s avi ferma.
26. Iš seni nijos teritorijos, kuri užima 15385 ha plot , laisvas valstybin s žem s plotas
sudaro 1193 ha, daugiau kaip pus šio ploto yra išsinuomav seni nijos gyventojai. Nuosavyb
nat ra žem atkurta 100%. Iš laisvo valstybin s žem s fondo 50 asmen pageidauja pirkti apie 500
ha žem s.
XI. KAIMO BENDRUOMEN S
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27. Kaulaki kaimo bendruomen , vienijanti 86 narius, yra viena iš aktyvesni
seni nijos kaim bendruomeni . Per 2010 metus organizavo tradicin vietos medžio dro
stovykl , parašytos dvi paraiškos labdaros ir paramos fondui ,,Maisto bankas“, parašyti du projektai
,,Mes b sime žinomi“, iš šio projekto gautomis l šomis, bus išleistas leidinys ,,Po Kaulaki krašt “.
Bendruomen s nariai lank si Ignalinos, Marijampo s savivaldyb se, Lenkijos Liubartovo ir
Liublino miestuose, Švedijoje, kur buvo dom tasi vietos bendruomeni veikla, dalintasi patirtimi.
Bendruomen s aktyvas organizavo vairius renginius, šventes, ekskursij Palang , išvyk Kauno
muzikin teatr .
28. Akstin kaimo bendruomen je yra 42 nariai. 2010 metais bendruomen s aktyvas
Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo dienos proga organizavo jaunimo sporto varžybas, sukviet
visus kraštie ius švent ,,Atsigerkim atminties šulin “, Vidukl je, konferencijos ,,Raseini rajono
VVG strategija - naujos galimyb s kaim bendruomen ms“ metu koncertavo Akstin kaimo
bendruomen s moter ansamblis. Švent Kal
proga buvo suorganizuota ,,Gerumo akcija“, kurios
metu su dovan mis buvo aplankyti vieniši ir ne gal s vietiniai gyventojai. 2010 metais buvo
prad tas vykdyti projektas ,,Pažinkime savo krašto istorij “. Buvo sutvarkytos sukil li kapinait s
Kiaulinink kaime, šiuo metu renkami prisiminimai apie šiame krašte veikusias mokyklas, ši
mokykl istorija, planuojama amžinti žymias šio krašto vietas.
29. Skirmantišk s kaimo bendruomen s veikloje dalyvauja 109 nariai. Buvo
suorganizuotos Užgav ni , Motinos dienos ,,Už visk tau d koju Mama“ ir ,,Rudens darbus
užbaigus“ švent s. Bendruomen s nariai dalyvavo išvykoje
Trakus, Kernav . Susib
bendruomen s moter ansamblis, kuris nudžiugino visus gražiomis dainomis. S kmingai buvo
suorganizuota ,,Jaunimo sporto“ švent , aktyviai bendruomen sudalyvavo ir daug darb nuveik
per visuotin akcij ,,Darom 2010“.
30. Gera veikla ir aktyvumu pasižymi ir Sargeli bendruomen s centras. Veikloje
dalyvauja 76 nariai. Per 2010 metus buvo vykdomas 9000.00 Lt vert s Baltijos labdaros fondo
projektas ,,Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palanki versl skatinimas bendruomen je,
taikant ekstensyv kininkavim “. 2010 metais Sargeli bendruomen tapo konkurso ,,Auksin
širdis“ laureatais nominacijoje ,,Auksin s širdies bendruomen – vietos bendruomen , savanoriškais
pagrindais vykdanti socialin , kult rin ir šviet jišk veikl “.
31. Aktyvia veikla, gražiais darbais pasižymi ir Vosiliškio kaimo bendruomen , kurioje
yra 61 narys. 2010 metais buvo atliktas lauko, vidaus ir stogo Vosiliškio Švento Juozapo parapijos
bažny ios remontas. Prie tvenkinio buvo rengta poilsiaviet , kurioje buvo pastatyti 3 suolai, stalas,
tualetas ir persirengimo kabina. 2010 metais bendruomen švent savo 10 – me io jubiliej . Šia
proga vyko bendruomen s Pad kos švent , kurios metu buvo atidarytas kaimo kraštotyros muziejus,
kurio
ja yra 2006 met respublikinio konkurso ,,Kaimo bendruomen s lyderis“ laureat Val
Kelbauskien .
XII. SENI NIJOS VYKI APŽVALGA
32. 2010 met pabaigoje Kaulaki gyvenviet je buvo prad tas vykdyti projektas
,,Raseini rajono savivaldyb s Pagojuk seni nijos Kaulaki kaimo bendruomenin s infrastrukt ros
ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“, kurio vert sudaro 2 672 610.00 Lt.
33. Lietuvos valstyb s atk rimo dienos proga Savivaldyb s mero pad komis buvo
apdovanoti seni nijos gyventojai: Algimantas Babilius, Vladas Danusas ir Vincentas Preimantas.
34. Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo dienos proga buvo apdovanoti Savivaldyb s
mero pad komis seni nijos moksleiviai: Laura Poci , Enrika Lauraityt ir studentas Tautvydas
Miežinis.
35. Prezident roje buvo teiktas Motinos dienos proga ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“
medalis seni nijos gyventojai Elenai Paulauskienei.
36. 2010 metais 95 met jubiliej švent Elena Gadliauskien , 90 met jubiliejus švent
Eugenija Rainien , Michalina Petravi ien , Elena Poškut , Petr na Bartkuvien ir Michalina
Dzviegien . Jubiliatus sveikino Savivaldyb s meras Petras Vežbavi ius, mero pavaduotoja Gitana
Rašimien , mero pad jas Antanas Vizbaras, mero patar jas K stutis Kordušas, seni nas Albinas
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Renusas, bendruomeni atstovai.
37. Raseini rajono savivaldyb s delegacija, kurioje buvo ir Pagojuk seni nas Albinas
Renusas su seni nijos kaim bendruomeni atstovais, dalyvavo Lenkijos Liubartovo mieste
tradicin je švent je ,,Liubartovo dienos“. Trij dien vizito metu delegacij pri
Liubatovo
burmistras Jerzy Zvolinski. M
kraštie iai tur jo galimyb susipažinti su Liubartovo istoriniais
paminklais, pabendrauti su Ukrainos ir Vengrijos šali delegacijomis. Išvykos metu buvo pasirašyta
preliminari sutartis tarp Liubartovo miesto ir Pagojuk seni nijos, kur buvo nuspr sta
bendradarbiauti kult rin je, sporto, jaunimo, bendruomeni ir kt. veiklose.
38. Seni nijoje sve iavosi Ukmerg s rajono Tauj
kaimo bendruomen s atstovai,
kurie dom josi seni nijos, bendruomeni pasiekimais, apži jo Kaulaki gyvenviet , sodybas,
Maironio gimtin ir t višk , dalyvavo Sargeli bendruomen s centro vakaron je.
39. Lietuvos respublikos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis pad kojo seni nijai,
prisid jusiai prie s kmingo 2005 – 2008 m. projekto ,,Kaimišk
vietovi informacini
technologij pla iajuostis tinklas RAIN“ gyvendinimo.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40.
2011 metais laukia daug darb , artimiausiu metu spr stin problem ;
40.1 projekto ,,Raseini rajono savivaldyb s Pagojuk seni nijos Kaulaki kaimo
bendruomen s infrastrukt ros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ vykdymo užbaigimas;
40.2 organizuoti tradicin vietos medžio drož stovykl ;
40.3 Boguši kaime Alyv gatv je rengti apšvietim ;
40.4 pastatyti Vosiliškio ir Dievogalos gyvenviet je gatvi pavadinimus nurodan ias
lenteles;
40.5 suremontuoti Šlapu gatv s žvyro dang Vosiliškio gyvenviet je.

Seni nas

Albinas Renusas

