RASEINI RAJONO SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJOS
NEMAKŠ
SENI NIJA
Seni nijos duomenys: savivaldyb s biudžetin s staigos strukt rinis teritorinis padalinys, Laisv s g. 27, Nemakš iai,
60382 Raseini r., tel. (8 428) 48 342, faks. (8 428) 41 573, el.p. nemaksciai@raseiniai.lt, kodas 188627758.

NEMAKŠ

SENI NIJOS 2010 MET VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseini rajono savivaldyb s administracijos Nemakš

seni nija yra Raseini rajono

savivaldyb s administracijos strukt rinis teritorinis padalinys – jos filialas, veikiantis jai priskirtoje
teritorijoje. Seni nijos steig jas yra Raseini rajono savivaldyb s taryba. Seni nija savo veikl
grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos

statymu ir kitais Lietuvos

Respublikos statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimais, rajono Savivaldyb s tarybos
sprendimais, rajono Savivaldyb s administracijos direktoriaus sakymais, patvirtintais veiklos
nuostatais ir tarnautoj pareigybi aprašymais. Seni nijoje dirba seni nas, seni no pavaduotoja, du
specialistai socialiniam darbui, Kaimo reikal

skyriaus specialistas, seni nijos apylink s

inspektorius, sezoniniai k rikai, valytoja, Svarbiausias seni nijos uždavinys – atlikti Raseini
rajono savivaldyb s tarybos pavestas viešojo administravimo funkcijas.
Nemakš

seni nija yra Raseini

rajono vakaruose. Seni nijos centras – Nemakš

miestelis, esantis prie Kauno–Klaip dos plento, Vilniaus – Klaip dos automagistral s, 7 km nuo
Rygos – Karaliau iaus plento. Seni nija jungia 6 gyvenvie

centrus, 64 kaimus, (10 negyvenami).

Seni nijoje veikia 1 vidurin ir 1 pradin mokykla, vaik darželis, 3 bibliotekos, 1 ambulatorija ir 1
medicinos punktas, 2 muziejai, vaistin , paštas, veterinarijos gydykla ir kt. Pagrindin s verslo r šys
– žem s kis, gyventoj aptarnavimo ir paslaug

mon s. Seni nijos plotas 11436 ha, iš jo 2300 ha

yra miškai.
2010 m. gruodžio 31 d. seni nijoje savo gyvenam

viet deklaravusi gyventoj buvo

2102. Per pra jusius metus gim 16 vaik , o mir 34 žmon s. Gyventojai pagal amžiaus grupes
pasiskirst taip:
iki 7 met – 121;
nuo 7 met iki 16 met – 173;
nuo 16 met iki 18 met – 70;
nuo 18 met iki 25 met – 280;
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nuo 25 met iki 45 met – 539;
nuo 45 met iki 65 met – 458;
nuo 65 met iki 85 met – 428;
nuo 85 met – 33.
II. ATLIKTI DARBAI
2. Keli taisymas:
2.1. žvyru užpiltos duob s Rezgali , Yli , Kampai

kaim

keliuose, Nemakš

miestelio Aušros ir Lakštingal gatv se, Aukštkeli gyvenviet s Berž gatv je;
2.2. Aukštkeli gyvenviet je sutvarkyta Stoties gatv ;
2.3. atliktas duobi remontas asfaltbetonio dangoje Nemakš

miestelio ir Užkalni

gyvenviet s gatv se.

3. Bendro naudojimo teritorij tvarkymas ir prieži ra:
3.1. rengtas informacinis stendas Užkalni k., Liep gatv je;
3.2. perdažytas Pašešuvio bendruomen s nam pastatas;
3.3. Užkalni

k., Liep

gatv je esan io daugiabu io balkonai apkalti medin mis

lentel mis;
3.4. akcijos „Darom 2010“ metu sutvarkyta Nemakš
Bal

, Aukštkeli

gyvenvie

miestelio, Užkalni , Pašešuvio,

aplinka, pasodinti medeliai Nemakš

Pašešuvio, Užkalni gyvenviet se, sutvarkytos seni nijai priklausan

miestelyje,
keli ir gatvi

pakel s.

4. Kapini tvarkymo darbai:
4.1. sutvarkytos neveikian ios kapinait s Paeglynio kaime:
4.1.1. išlyginta žem , užs ta veja, aptverta tvora;
4.1.2. pastatytas ir pašventintas kryžius:
4.2. rengtas 20 laistytuv stovas laistyti kapams Nemakš

civilin se kapin se.

5. 2010 metais gyvendinti projektai:
5.1. piliakalni tvarkymas: užbaigti Molav

piliakalni komplekso išsaugojimo ir

pritaikymo kult ros ir viešojo turizmo reikm ms darbai;
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5.2. Raseini rajono savivaldyb s Nemakš

seni nijos „Nemakš

bendruomenin s

infrastrukt ros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“:
5.2.1. galimybi studijos ir investicinio projekto parengimas;
5.2.2. projekto administravimas;
5.2.3. vieš

pirkim

konkursas techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo

prieži ros paslaugoms pirkti;
5.2.4. techninio projekto rengimas;
5.2.5. vieš

pirkim konkurs techninio projekto ekspertizei atlikti;

5.2.6. techninio projekto ekspertiz .

6. Raštai:
6.1. gauta rašt –91;
6.2. išsi sta rašt – 260;
6.3. gauta prašym – 683;
6.4. išrašyta pažym – 587;
6.5. parašyta galiojim – 25;
6.6. surašyta testament – 13;
6.7. patvirtintas paraš tikrumas – 22;
6.8. patvirtinta kopij – 88;
6.9. gauta skund , pareiškim – 3;
6.10. deklaravo gyvenam

viet – 89 asmenys;

6.11. deklaravo gyvenamosios vietos išvykim iš LR – 43 asmenys;
6.12. išrašyta gyvenamosios vietos deklaracijos pažym – 260;
6.13. d l deklaravimo duomen keitimo, naikinimo ar taisymo priimta sprendim - 38;
6.14. traukta gyvenamosios vietos neturin
6.15. išrašyta pažym apie traukim

asmen apskait – 10 asmen ;

gyvenamosios vietos neturin

asmen apskait -

6;
6.16. išrašyta pažym patalp savininkams – 1;
6.17. priimta prašym
rinkliavas – 170;

d l lengvat

suteikimo už komunalini

atliek

tvarkymo

6.18. išduota laidojimo leidim – 37;
6.19. išduota leidim prekybai viešoje vietoje – 45.
7. Socialinis darbas:
7.1. Socialin s rizikos šeim s raše yra 25 šeimos, jose auga 86 vaikai;
7.2. Seni nijoje gyvena 40 vieniš asmen , 13 asmen teikiama pagalba namus, dirba
9 lankomosios prieži ros darbuotojai ir 2 asmenims skiriami paramos pinigai,
susimok jimui už suteiktas paslaugas;
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7.3. priimta prašym :
7.3.1. d l išmok paskyrimo – 1188;
7.3.2. d l kompensacin s technikos sigijimo – 21;
7.3.3. d l nemokamo maitinimo talon – 17;
7.3.4. d l nemokamo skalbimo paslaug – 13;
7.3.5. d l intervencini maisto atsarg – 338;
7.3.6. d l speciali

poreiki lygio nustatymo – 43;

7.4. vertintas socialini paslaug teikimo klientui poreikis – 3 asmenims;
7.5. paruošta išvad d l globos ar r pybos nustatymo – 6;
7.6. apgyvendinta vaik globos namuose – 3;
7.7. aplankytos problemin s šeimos – 526 kartus.
8. Kaimo reikalai:
8.1. išsi sta gyventoj prašym

NMA – 21;

8.2. išduota kaimo vald pažym jim – 22;
8.3. išduota EDV pažym jim – 59;
8.4. išduota pažym d l žem s kio veiklos – 1;
8.5. atnaujinta žem s kio ir kaimo vald – 585;
8.6. priimta paraišk už žem s kio naudmen ir pas li plotus – 520;
8.7. priimta dokument už žem s kio naudmen ir pas li plotus – 58;
8.8. statistiniai duomenys apie nuimt derli – 8;
8.9. pieno kvotos K-11 – 2;
8.10. pieno kvotos K-3 – 1.
9. Kult rin veikla:
9.1. Motinos dienos, Antanini , Jonini , vasaros palyd , Balt
pamin jimo, kal din s eglut s žiebimo, sen
met palyd renginiai;
9.2. valstybini šven

vienyb s dienos

pamin jimai.

10. Meno kolektyv veikla:
10.1. Nemakš

vyro vokalinio ir instrumentinio ansamblio koncertin veikla:

10.1.1. kapel švent s „Grok, Jurgeli“ dalyviai ir ži rov simpatij prizo laim tojai;
10.1.2.Užkalni bendruomen s švent „Gyvenkime grožio apsupti";
10.1.3. Vidukl s bendruomen s švent ;
10.1.4. Pašešuvio mokyklos jubiliejus;
10.1.5. Mažosios Vidukl s bendruomen s Antanini švent ;
10.1.6. Jonin s ir vasaros palyd švent Nemakš iuose;
10.1.7. Balt vienyb s dienos pamin jimas Molav nuose.
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11. Rajoniniai konkursai:
11.1. Nemakš
ambulatorija 2010 m. konkurso – apži ros „Gražinkime savo aplink “
nominacijos „Gražiausiai tvarkoma valstybin mon “ laim toja.
III. BENDRUOMEN S IR J VEIKLA
12. Veikian ios bendruomen s:
12.1. Bal

kaimo bendruomen ;

12.2. Nemakš

bendruomen s santalka;

12.3. Užkalni kaimo bendruomen ;
12.4. Pašešuvio kaimo bendruomen ;
12.5. Mažosios Vidukl s kaim bendruomen .
13. Parašyti projektai ir gautos l šos:
13.1. Bal

kaimo bendruomen

pateik

id

vietos projektui „Bal

prekybos

paskirties pastato rekonstrukcija pritaikymas visuomen s poreikiams ir materialin s baz s
stiprinimas“ ir laim jo finansavim ;
13.2.

Bendruomen

pateik

id

vietos

projektui

„Užkalni

bendruomen s

administracini patalp rekonstrukcija ir materialin s baz s gerinimas“ ir laim jo finansavim ;
13.3. Nemakš

bendruomen s santalka sigijo ir suremontavo bendruomen s namus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. 2011 metais numatomi prioritetiniai darbai:
14.1. pagaminti ir pastatyti lenteles su gatvi pavadinimais Aukštkeli gyvenviet je;
14.2. Nemakš

miestelio Piev

gatv s apšvietimas, Milžav

kaimo Gluosni

gatv s apšvietimas;
14.3. t sti seni nijos pastato renovacij ;
14.4. nutiesti keli

Mažint kaim ;

14.5. Pašešuvio gyvenviet s gatvi apšvietimas;
14.6. restauruoti koplytstulp , esant Žvirzd s kaime.

15. 2011 metais numatomi gyvendinti projektai:
15.1.

Raseini

rajono

savivaldyb s

Nemakš

bendruomenin s infrastrukt ros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“:
15.1.1. numatoma rengti šaligatvius Vyšni g. ir Laisv s g.;

seni nijos

„Nemakš
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15.1.2. išasfaltuoti dal Aušros gatv s;
15.1.3. rekonstruoti p

takus prie seni nijos administracinio pastato;

15.1.4. atnaujinti vej prie seni nijos administracinio pastato;
15.1.5. perstatyti lauko tualetus prie seni nijos administracinio pastato ir prie
Nemakš

Martyno Mažvydo vidurin s mokyklos;
15.1.6. rengti vasaros estrad ;
15.1.7. rengti p

takus aplink stadion ;

15.1.8. rengti b gimo takus stadione;
15.1.9. rengti apšvietim Aušros gatv je;
15.1.10. rengti automobili stov jimo aikšteles;
15.1.11. rengti vaik žaidimo aikštel prie vasaros estrados.

16. Pagrindin s seni nijos problemos:
16.1. daug ja socialiai remtin žmoni ; did ja nedarbas;
16.2. duob ti keliai ir gatv s, neapšviestos visos gatv s ir gyvenviet s.

17. Problem sprendimo b dai:
17.1. reikalingas didesnis finansavimas.

18. Seni nijos vizija:
18.1. kurti dienos centr Užkalni kaime;
18.2. Nemakš

miestelyje šiuolaikiškai sutvarkyti stadion , kurti park ir apšviesti

gatves, asfaltuoti visas Nemakš
18.3.

miestelio gatves;

rengti centralizuot

vandentiek

ir nuotek

šalinimo

renginius visose

seni nijos gyvenviet se.

Seni nas

Remigijus Laugalis

