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L PALIEPI SENI NIJOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paliepi seni nija yra Raseini rajono vakarin je dalyje, centras – Sujaini gyvenviet ,
kurioje gyvena per 600 gyventoj . Iš viso seni nijoje, kurios plotas yra 92 kv. km, gyvena 2 112
gyventoj . Didžiausios seni nijos gyvenviet s yra Sujainiai, Slabada, Anžiliai, Blinstrubiškiai,
Lakštu iai, Dumšiškiai, Gervin ir Pareizgupis.
2. 2010 metais gim 14 vaik , mir 62 seni nijos gyventojai.
3. Per 2010 m. atlikta 56 notariniai veiksmai, išduota 529 vairios pažymos, per metus
gyvenam viet seni nijoje deklaravo 124 asmenys, per t pat laikotarp išduotos 245 pažymos
apie deklaruot gyvenam viet .

II. KOMUNALINIS KIS
4. Seni nijoje yra 85, 671 km inventorizuot keli , iš j 16, 35 km asfaltuot , 9 741 kv. m
plyteli ir asfalto šaligatvi , 706 kv. m automobili stov jimo aikšteli , apšviestos 4 seni nijos
gyvenviet s, apšvietimo tinkl ilgis 10, 885 km. Yra pajungti 131 šviestuvas, iš j veikiantys
(švie iantys) 98 vnt.
5. Visose seni nijos gyvenviet se yra gatvi pavadinim lentel s ir nam numeriai.
6. Seni nijos gyventojai 100% apr pinti atliek surinkimo konteineriais.
7. Privalomoms komunalin ms paslaugoms ir darbams atlikti 2010 m. seni nijai buvo skirta
95 500 Lt. Rajono Savivaldyb s tarybos sprendimu skirtos l šos buvo paskirstytos aplinkosaugai
ir komunaliniam kiui. Many iau, kad ši l
paskirstymas: kam ir kiek j panaudoti tur
b ti
paliktas spr sti seni nijai. Skirtos l šos buvo panaudotos gatvi mechanizuotam ir rankiniam
valymui, gatvi apšvietimui, žali
plot šienavimui ir prieži rai, keli greideriavimui ir lietaus
kanalizacijos prieži rai.
8. Iš keli prieži ros ir pl tros programos keli ir gatvi prieži rai, ženklinimui bei
remontui 2010 m. seni nijai buvo skirta – 49 400 Lt. Iš j gatvi duobi remontui asfaltbetonio
dangoje 25 000 Lt, o žvyruot gatvi ir keli prieži rai bei remontui 33 000. Norint nors
patenkinamai suremontuoti asfaltuotas gatves ir sustatyti keli ženklus, l
reikia gauti nors tris
kartus daugiau, nes kas metai asfaltuot gatvi b kl vis blog ja, ir jeigu ateityje tebus skiriama
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tiek mažai l
remontas.

, tai ateis laikas, kai visoms asfaltuotoms gatv ms bus reikalingas kapitalinis
III. VIEŠIEJI DARBAI

9. Vieš
darb programai vykdyti 2010 m. seni nijai buvo skirta valstyb s tikslin
dotacija – 11 749 Lt, valstyb s dotacija 11 749 ir savivaldyb s biudžeto l šos 6 032 Lt. Iš viso 34
049 Lt. Už skirtas l šas buvo tvarkoma ir priži rima partizan kapaviet Dumšiški kaime
(Obelyn ), Slabados gyvenviet je esantis Drebulyn s kult ros ir poilsio parkas, šienaujamos
pakel s, priži rima poilsiaviet Sujaini gyvenviet je, prie Sujaini tvenkinio, teikiamos
socialin s paslaugos ir dirbami kiti darbai.

IV. EKOLOGIJA
10. vedus vietin rinkliav už buitini atliek surinkim , seni nijos gyventojai 100 %
apr pinti atliek surinkimo konteineriais.
11. Seni nijoje dar yra nemažai apleist žem s kio paskirties pastat arba nesutvarkyt
teritorij , kurios yra likusios po pastat nugriovimo. Ypatingai ši problema opi Anžili kaime
buvusios m sos perdirbimo mon s ,,Ker “, buvusio Slabados komplekso ir Sujaini
gyvenviet je buvusi karvidži teritorijose.
V. SOCIALIN

PARAMA

12. Seni nijoje gyvena 12 vaik su negalia, 2 vaikai turi sunk ne galumo lyg , 21 šeima
yra daugiavaik , 32 gyventojai yra vieniši. Šiuo metu 44 šeimos gauna socialin pašalp , 32
šeimoms buvo paskirta vienkartin parama, 210 šeim gavo maisto produkt iš intervencini
atsarg .
13. Seni nijoje yra 13 socialin s rizikos šeim , kuriose auga 28 vaikai ir 4 šeimos yra
stebimos, kuriose auga 11 vaik .
VI. KULT RA IR ŠVIETIMAS
14. Seni nijoje veikia Raseini rajono Kult ros centro Sujaini ir Gervin s filialai,
Raseini rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos Sujaini filialas.
15. Abiej kult ros nam ir bibliotekos darbuotojai aktyviai ir produktyviai
bendradarbiauja su kaim bendruomen mis ir seni nija. Kartu yra organizuojami valstybini
šven min jimai ir kiti kult riniai-masiniai renginiai.
VII. SVEIKATOS APSAUGA
16. Seni nijoje veikia tik vienas Sujaini medicinos punktas. Patalpos, esan ios seni nijos
administraciniame pastate, erdvios, tvarkingos. Slaugytojai R. Pukinienei, kurios aptarnaujama
teritorija yra labai didel (aptarnauja apie 1 200 gyventoj ), senas tarnybinis automobilis
pakeistas naujesniu.

VIII. ŽEM S KIS
17. Seni nijos teritorijoje yra registruotas 132 kinink kiai, 732 žem s valdos, priimta
342 paraiškos tiesiogin ms išmokoms gauti ir 16 prašym pakeisti paraiškos duomenis,
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atnaujinta 234 žem s valdos, registruotos 7 naujos valdos, 48 gyventojams išduotos pažymos
apie valdos EDV, 22 kininkams išduotos pažymos apie valdos registravim . Gyventojai buvo
konsultuojami vald atnaujinimo, pieno tiesioginio pardavimo deklaracij pildymo klausimais,
buvo informuojami apie susidariusius nesklandumus, kad gauti išmokas už deklaruotus pas lius
ar parduotus galvijus, apie Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo
mok jimo s lygas.
IX. KAIM BENDRUOMEN S
18. Seni nijoje veikia registruotos 6 kaim bendruomen s. Iš j aktyviai dirba 5.
Gervin s, Slabados ir Sujaini kaim bendruomen s kartu su kult ros darbuotojais organizavo
vairius kult rinius renginius. Slabados kaimo bendruomen s iniciatyva Drebulyn kult ros ir
poilsio parke išasfaltuota aikštel ir suremontuota estrada. Pasirašyta trišal sutartis ir prad tas
vykdyti projektas ,,Gervin s kaimo bendruomen s patalp ir pastato stogo rekonstravimas,
pritaikant visuomen s poreikiams“
X. TEIS TVARKA
19. Seni nijoje tebeklesti prekyba namine degtine. D l prekybos degtine ypa daug
nusiskundim gaunama iš Anžili gyvenviet s. Gyventojai teigia nesuprant , kaip policija,
puikiai žinodama ,,taškus“, nesiima priemoni j likviduoti.
20. Pasigendama geresnio policijos darbo užtikrinant saug eism ir vieš
tvark
gyvenviet se šven ir poilsio dien vakarais.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Pats opiausias klausimas seni nijoje, tai yra keliai – j remontas ir prieži ra. Taip pat
tina spr sti klausimus d l seni nijos administracinio pastato šildymo, d l seni nijos Sujaini
gyvenviet s Sujaini gatv s, Lakštu , Dumšiški ir Pareizgupio gyvenvie
gyventoj
apr pinimo vandeniu ir nuotek šalinimo.

Seni

Virginija Kiaušien
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