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Raseinių rajono savivaldybės administracijos Paliepių seniūnija įregistruota 1997 m.
liepos 3 dieną, Valstybinės įmonės registrų centre. Seniūnija dirba, kaip savivaldybės biudžetinės
įstaigos filialas. Seniūnijos buveinė: Mokyklos g. 6, Sujainiai, Raseinių r. sav.
Seniūnijoje dirba: seniūnas ir dvi vyresniosios specialistės. Seniūnija savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir
Seniūnijos nuostatais. Seniūnijos tikslas – spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus
atitinkamoje rajono Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei
įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
Prireikus įvertina atskirų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės
administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo ir paramos
būdų.
Paliepių seniūnijos teritoriją sudaro 92 kv. km, kurioje gyvena 1980 gyventojų. Tuo
pačiu laikotarpiu 2011 m. seniūnijoje gyveno 2053 žmonės. Per metus gyventojų skaičius sumažėjo
73 gyventojais.
Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų sprendimui. Įgyvendinant
projektą „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimo
pilotinėse savivaldybėse“ socialinės pašalpos gavėjų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, daug
nesikeitė. Jei per 2010 metus įvairioms išmokoms gauti buvo priimta 970 prašymai, per 2011
metus – 1038, tai per 2012 metus buvo gauta 1029 prašymai.
Per 2012 metus priimti 167 prašymai gauti intervencinius produktus iš ES, tai yra 62
mažiau nei 2011 m., 56 mažiau nei 2010 m. Priimti 15 prašymų gauti vienkartines pašalpas, dėl
paramos mokiniams – 67 prašymai. 45 prašymai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, 3
prašymai dėl nemokamo maitinimo talonų. Dėl socialinės išmokos priimta 89 prašymai, iš jų
išmoka vaikui – 63, vienkartinė išmoka vaikui – 20, vienkartinė išmoka nėščiai – 6.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos struktūrinis teritorinis padalinys,
Mokyklos g. 6, Sujainiai, 60344 Raseinių r., tel. (8 428) 72 097, faksas (8 428)
41 575, el.p. paliepiai@raseiniai.lt, kodas 188627943.
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Šias metais, pereinant prie skaitmeninės televizijos, mažas pajamas gaunantiems
asmenims ir šeimoms buvo kompensuojama skaitmeninės televizijos įranga. Įrangai kompensuoti
buvo priimti 33 prašymai.
Surašyta 27 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų, 2 vieniši asmenys gauna
pagalbos pinigus, 2 vieniši asmenys naudojasi lankomos priežiūros darbuotojo paslaugomis.
Pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis,
kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu Paliepių seniūnijoje gyveno 17 socialinės rizikos šeimų,
kuriose auga 33 nepilnamečiai vaikai. 2010 metais buvo 13 šeimų, kuriose augo 28 vaikai, 2011
metais 15 šeimų, kuriose 28 vaikai. Per 2012 metus 2 naujos šeimos įtrauktos į socialinės rizikos
šeimų sąrašą. 2 šeimos išvyko gyventi į kitą savivaldybę. Šeimose lankytasi 385 kartus.
Apsilankymų metu jos konsultuotos įvairiais klausimais, stebėtas jų gyvenimo būdas. 9 šeimoms
yra vykdoma socialinių išmokų kontrolė, suteikiama pagalba apsiperkant, sumokami įvairūs
mokesčiai. 5 šeimos, kuriose auga 11 vaikų yra stebimos ir konsultuojamos. Dvi šios grupės
šeimos gauna socialines pašalpas. Nuo metų pradžios visoms socialinės rizikos šeimoms,
gaunančioms socialines pašalpas, lėšas padeda administruoti socialinė darbuotoja.
16 socialinės rizikos šeimų gauna paramą iš ES bendrijos intervencinių atsargų, 13
socialinės rizikos šeimų vaikų gauna nemokamą maitinimą mokykloje, iš jų 6 šeimų vaikams
paskirti nemokami pusryčiai. Jiems buvo skirta parama mokinio reikmenims įsigyti. Ši parama
įgyvendinta padedant seniūnijos socialinei darbuotojai ir vyresniajai specialistei. Konsultuojant ir
organizuojant darbą su probleminėmis šeimomis nuolat bendradarbiaujama ir bendraujama su
Vaiko teisių apsaugos skyriumi, su mokyklų socialiniais pedagogais, policija, bendruomenės
slaugytoja ir su bendruomenių pirmininkais.
Kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.
Paliepių seniūnijoje pildomos 13 namų ūkių knygų. Kiekvienam kaimui yra užvesta
namų ūkio knyga. Knygos atnaujinamos kas penkeri metai. Yra užvestas ir namų ūkių abėcėlinis
sąrašas. Knygose įrašyti visi seniūnijos namų ūkiai, sutikslinti adresai.
Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio
amžiaus vaikų apskaitai.
Seniūnijoje reguliariai vykdoma ikimokyklinio amžiaus vaikų apskaita. Surinkti
duomenys teikiami savivaldybės administracijos direktoriui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 2010
metais Paliepių seniūnijoje buvo 111, 2011 metais – 96 vaikai, 2012 metais – 115 ikimokyklinio
amžiaus vaikų. Mokyklinio amžiaus vaikų sąrašų per 2012 metus nebuvo pareikalauta.
Kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir
naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų
padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui.
Per 2012 metus pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių
gyvūnų padarytą žalą neužregistruota.
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Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.
Paliepių seniūnija betarpiškai dalyvavo rengiant, įgyvendinant ir vykdant šiuos
projektus:
Įgyvendinant kaimų bendruomenės „Sujainiai“ projektą „Sujainių kaimų bendruomenės
patalpų remontas ir materialinės bazės stiprinimas” buvo atliekamas patalpų remontas: sienų, lubų
ir grindų atnaujinimas, pakeistos durys ir langai, sutvarkytas sanitarinis mazgas, elektros
instaliacija, įrengta šildymo sistema. Taip pat sustiprinta materialinė bazė –įsigyta 30 vnt. kėdžių, 4
spintelės ir stalas. Bus sukurta šiuolaikiška, jauki, patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos
užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos
gyventojų poreikių tenkinimui.
Aktyviai dalyvavome parengiant projektą „Slabados bendruomenės namų pastato
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ .Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami
pastato paprastojo remonto darbai. Nacionalinio kaimo tinklo projekte „Tradicijų ir
bendruomeniškumo puoselėjimas“ Visuomeninės organizacijos „Slabada“ surengta konferencija ir
mokomasis vizitas į Rokiškio rajoną.
Dalyvauta įgyvendinant kelis projektus „Gervinės“ kaimo bendruomenėje: Lietuvos
kaimo tinklo projekte „Praeitis, dabartis, ateitis – geroji patirtis ir naujos idėjos“ surengta
konferencija, pristatant pastato rekonstrukcijos projektą ir mokomasis vizitas į Klaipėdos ir Šilutės
rajonų bendruomenes. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekte „Gera daryti gerą“, kurio
tikslas savo kiemo ir kaimo aplinkos gražinimas, socialinių įgūdžių stiprinimas. Įsigyta aplinkos
tvarkymo priemonių, nupirktas žolės pjovimo įrenginys, pasodinta dekoratyvinių medelių.
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
Paliepių seniūnijoje veikla civilinės saugos srityje buvo vykdoma pagal Raseinių rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2012 metų planą. Vyksta gyventojų
švietimas civilinės saugos klausimais: dalinami lankstinukai, platinami plakatai seniūnijos
informaciniuose stenduose.
Dalyvauja
rengiant ir įgyvendinant
aptarnaujamoje teritorijoje.

gyventojų

užimtumo

programas

seniūnijos

Paliepių seniūnijoje Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programos
priemonėms įgyvendinti buvo skirta 4700 Lt. Lyginant su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais ši
suma yra ženkliai didesnė. 2010 m. skirtos lėšos sudarė 2400 Lt, 2011 m. – 1600 Lt. Paliepių
seniūnijoje 2012 m. buvo suorganizuota daug įvairių valstybinių, religinių švenčių. Organizuotos
jau tradicinėmis tapusios Užgavienės, bei prie Sujainių tvenkinio švenčiamos, Joninės, kalėdinės
eglutės įžiebimo šventės, adventinės vakaronės, pasveikinti 9 seniūnijos gyventojai 90 ir 95 metų
jubiliejaus progomis.
Be seniūnijos gyventojų poilsį ir laisvalaikį organizuoja, Raseinių kultūros centro Sujainių ir
Gervinės filialai, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sujainių filialas. Į seniūnijos
gyventojų kultūros bei poilsio organizavimą labai aktyviai įsilieja ir kaimų bendruomenės, verslo
atstovai. Daug prie vietos gyventojų laisvalaikio organizavimo prisidėjo Sujainių, Slabados,
Anžilių, Gervinės kaimų bendruomenės. Seniūnija nuolat remia tokias kaimų bendruomenių
iniciatyvas.
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Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus
visuotinius surašymus.
2012 metais apklausos nebuvo vykdomos.
Padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus.
2012 m. spalio 14 d. padėjome organizuoti Seimo rinkimus ir referendumą dėl naujos
atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje. Paliepių seniūnijoje veikė 3 rinkiminės
apylinkės. Rinkiminės apylinkės buvo paruoštos teisės aktų nustatyta tvarka: aprūpintos
patalpomis, kompiuterine ir telekomunikacine įranga, interneto prieiga, organizuotas atokesnių
gyvenviečių gyventojų pavėžėjimas į balsavimo apylinkes.
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
Sujainių bibliotekoje ir toliau įgyvendinamas VIPT projektas, kurio metu Sujainių
seniūnijos gyventojai dalyvavo kompiuterinio raštingumo projektuose, taip pat bibliotekoje
gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Per 2012 metus savivaldybės administracijoje įdiegta
dokumentų valdymo elektroninė sistema (DVS). Sistema ne tik palengvina seniūnijos darbuotojų
darbą, bet ir užtikrina, kad pavestos užduotys būtų atliktos teisės aktais nustatytu laiku. Be to,
kiekvienas prisijungęs prie sistemos gali surasti bet kurį dominantį dokumentą ir pažiūrėti, kas yra
atsakingas už jo rengimą ar užduoties, susijusios su gautu prašymu, atlikimą. Nuolat atnaujinamas ir
pildomas Sujainių seniūnijos portalas www.sujainiai.lt, kuriame gyventojai gali rasti įvairią su
seniūnija bei rajonu susijusią informacija, naujausius įvykius. Raseinių rajono savivaldybės
interneto tinklapyje www.raseiniai.lt. gyventojai gali rasti visą informaciją apie seniūnijoje
atliekamų paslaugų teikimą.
Veikla organizuojant gyventojų poilsį.
Sujainių gyvenvietėje, prie Žemaičių plento, yra ne tik vietinių gyventojų, bet Raseinių
miesto bei aplinkinių gyvenviečių gyventojų pamėgtas Sujainių tvenkinys. Paliepių seniūnija
kasmet tvarko, modernizuoja, atnaujina tvenkinio pakrantėje esantį paplūdimį. Per 2012 metus buvo
papildomai vežamas kvarcinis smėlis, pastatyta persirengimo kabina, iš vietos bendruomenių
taryboms skirtų lėšų užsakyta ir išdrožinėta vaikų žaidimų aikštelė, įvairūs paplūdimį puošiantys
drožiniai, dideli vazonai, suoleliai, pastatytas informacinis stendas. Paplūdimys buvo ruošiamas
praplėsti – iškirsti pakrantėje esantys krūmynai. Atnaujinta paplūdimio tinklinio aikštelės danga –
atvežta smėlio.
Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
2012 metais viešųjų ir visuomenei naudingų darbų programai vykdyti buvo gauta
16130 Lt, kurie panaudoti teritorijų, žaliųjų plotų, kultūros paveldo objektų priežiūrai, neįgaliems
asmenims, nepasiturinčioms šeimoms malkoms ruošti. Viešuosius darbus atliko ir programa
pasinaudojo 9 asmenys. 2012 m. lyginant su 2011 m. lėšų gauta 3100 Lt mažiau, ir netgi 17902. Lt
mažiau nei 2010 metais. 2010 metais programa pasinaudojo 9 asmenys, 2011 metais – 5 asmenys.
Visuomenei naudingus nemokamus darbus dirbo 2 asmenys, teismo sprendimu siųsti už įvairius
teisės pažeidimus. Visuomenei naudingiems darbams atlikti, gaunantys socialines pašalpas,
pasitelkti 104 darbingi asmenys., iš jų nedirbo, pristatę nedarbingumo pažymėjimus 11 asmenų, 3
su neįgalumo pažymėjimais. 13 asmenų nutrauktas pašalpų mokėjimas dėl visuomenei naudingų
darbų neatlikimo.
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Dauguma seniūnijos ūkinių, aplinkotvarkos, bei remonto darbų per 2012 m. buvo
atliekami viešųjų bei visuomenei naudingų darbų darbininkų rankomis.
Darbininkai ne tik atlieka išvardintus darbus, bet ir padeda seniūnijos darbuotojams pildydami
įvairią dokumentaciją, archyvus, suteikia pagalbą socialinės rizikos šeimoms, vienišiems bei
pagyvenusiems žmonėms, tvarko kultūros paveldo objektus, sąvartynus, padeda kultūros bei
bibliotekos darbuotojams atlikti ūkinius bei remonto darbus. Socialinių pašalpų gavėjai mielai
tvarko seniūnijos aplinką, talkininkauja dalinant labdarą, šienauja, pjauna malkas. Rezultatai išties
stebinantys: nebeliko savavališkų sąvartynų, šienaujamos pakelės, valomos tvenkinių pakrantės,
kertami per arti kelio augantys krūmai, ruošiamos malkos, griebiami ir išvežami medžių lapai,
Sujainių gyvenvietės bei visos seniūnijos vaizdas nuolat gražėja.
Veikla organizuojant ir kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų,
kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų
apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas.
Seniūnijai priklausančioje teritorijoje yra 85,70 kilometrai gatvių ir kelių. Seniūnijai
organizuojant, kontroliuojant ir prižiūrint kelių priežiūros darbus atliko UAB „Raseinių
komunalinės paslaugos“. Pastoviai prižiūrima visų 66,80 km ilgio žvyruotų kelių danga, žvyru
užpilamos duobės, metų eigoje pagal poreikį šie keliai greideriuojami, žiemą valomas sniegas,
tvarkomos pakelės. Konkursą kelių su asfaltbetonio danga duobėms remontuoti laimėjo UAB
„Helanas“. Duobėms asfaltbetonio dangoje remontuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
seniūnija skyrė 25000 Lt. Už šią sumą buvo suremontuota 271 m2 duobių. 2011 metais už tą pačią
sumą lėšų buvo suremontuota 317,86 m2, 2010 metais – 462 m2. Kasmet suremontuojamų duobių
ploto mažėjimą lemia augančios remonto paslaugų, medžiagų kainos, esant tokiam pačiam
finansavimo lygiui. Per ataskaitinį laikotarpį nušienautos visų kaimų pakelės.
Sujainių gyvenvietėje nuolat prižiūrimi šaligatviai – vasarą šluojami, ravimi,
renkamos šiukšlės, žiemą valomi nuo sniego ir ledo. Šiltuoju sezonu tvarkomi želdiniai. Sodinami
ir prižiūrimi gėlynai, karpomos gyvatvorės, prižiūrimi šienaujami plotai, tvarkomos pakelės,
šalinami pavojingi medžiai, genimos ir formuojamos lajos gyvenviečių medžiams.
Nuolat renkamos ir išvežamos šiukšlės pagal sudarytas sutartis visose Paliepių seniūnijos
gyvenvietėse. 2 kartus per metus visoje seniūnijoje surenkamos specifinės atliekos.
Sujainių, Slabados, Lakštučių bei Anžilių gyvenvietėse yra įvestas apšvietimas. 2012
metais seniūnijoje veikė 110 šviestuvų, dalis šviestuvų (24 vnt.) metų eigoje buvo pakeisti naujais
šviestuvais.
Daugiausiai lėšų panaudota sanitariniam kelių, gatvių ir šaligatvių valymui – per 30000 Lt.
Žalųjų plotų šienavimui – 11900 Lt. Gyvenviečių gatvių apšvietimui panaudota 21300 Lt.
Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą, pašalpų skyrimą ir mokėjimą.
Paliepių seniūnija socialinės paramos teikimą organizuoja remiantis patvirtintu
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje
vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją tvarkos aprašu. Piniginė socialinė parama
finansuojama iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų, vadovaujantis rajono Savivaldybės tarybos
patvirtinta lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodika.
Seniūnijoje sudaryta Socialinės paramos teikimo komisija, į kurios sudėtį įtraukti
bendruomeninių, gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, seniūnaičiai. Socialinės paramos
teikimo komisijos savo darbą organizuoja pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintus Socialinės paramos teikimo komisijos veiklos nuostatus. Per 2012 metus pašalpų gavėjų
skaičius sumažėjo. Jei 2011 metai buvo 163 asmuo, tai 2012 metais – 141 asmuo. Sumažėjo ir
išmokėtos paramos suma. 2011 metais seniūnijos gyventojams išmokėtos socialinės paramos lėšos
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siekė 464289 Lt, tai 2012 metais – 332944 Lt, per einamus metus seniūnija sutaupė 28.3 %
piniginių išmokų.
Tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis.
Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas. Dokumentacijos plane yra
patvirtinta ir vedama 51 byla, tame skaičiuje 22 dokumentų registrai, kurie derinami su Kauno
apskrities archyvu. Visi dokumentai yra suvedami į DVS sistemą.
Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
2012 metais atlikta gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimų – 52,
kai 2011 metais – 116. 117 asmenų deklaravo atvykimą, 21 asmuo išvykimą į užsienį, 2 asmenys
įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 301 pažyma apie deklaruotą
gyvenamąją vietą, t.y. 48 pažymomis daugiau, negu 2011 m. ir 56 daugiau, negu 2010 m.
Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-101
„Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2012 m. veiklos programų
patvirtinimo“ buvo patvirtinta Paliepių seniūnijos 2012 metų veiklos programa. Programai
finansuoti buvo skirta 87,33 tūkst. Lt, išleista 96,33 tūkst. Lt, nes Tarybos sprendimu 2012 m.
spalio 30 d. Nr.(1.1) TS-382 „ Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo“
asignavimai seniūnijai buvo padidinti 9000 Lt. Seniūnija kiekvieną mėnesį kontroliavo, kaip vyksta
lėšų naudojimas.
Rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas tvirtinti seniūnijos seniūnaičių sueigai.
Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria
skirtų asignavimų naudojimą.
Paliepių seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.
Seniūnaičių sueigos yra pristatoma patvirtinta veiklos programa ir jos vykdymo eiga. Su seniūnaičių
pritarimu yra vykdomi kultūriniai renginiai. Seniūnaičiai yra supažindinami su priimtais tarybos
sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais bei mero potvarkiais.
Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
2012 metais buvo sudarytos sutartys: šienavimo darbams atlikti su UAB „Tikas“,
komunalinėms paslaugoms – su UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ ir trišalė sutartis viešųjų
darbų atlikimui su Raseinių darbo birža ir UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“.
Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius
dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais
dokumentais.
2012 metais išduota 301 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 2011 metais
išduotos 253 pažymos, 2010 metais – 245. Gyventojams išduota 327 pažymos apie šeimos sudėtį,
nuomojamą žemę iš valstybės ir apie vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankymą .
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Seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja
mirtis.
Per 2012 metus seniūnijoje užregistruotos 64 mirtys, tai 17 mirčių daugiau, negu 2011
metais ir 2 mirtimis daugiau, negu 2010 metais.
Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina
seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus
testamentus, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nėra notarų biuro.
2012 metais atlikta 222 notariniai veiksmai. Lyginant su 2011 metais, daugiau 119 ir
166 notariniais veiksmais daugiau, negu 2010 m.
Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja
administracinių pažeidimų bylas.
2012 metais administracinių teisės pažeidimų protokolų nesurašyta.
Registruoja pats arba paveda registruoti gyventojų skundus ir prašymus, juos nagrinėja ir
atsako į juos teisės aktų nustatytais terminais.
Per 2012 metus priimta 1134 prašymai, tai 3 daugiau negu 2011 m. ir 17 daugiau
negu 2010 m. Gauti prašymai pasiskirsto tokia tvarka:
- 327 įvairios pažymos gyventojams;
- 32 prašymai dėl lengvatos suteikimo;
- 301 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- 146 gyvenamosios vietos deklaracijos;
- 52 prašymai dėl deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo;
- 222 atlikti notariniai veiksmai;
- 48 gauti ir registruoti dokumentai;
- 4 prašymai panaikinti deklaruotą gyvenamąją vietą savininko prašymu;
- 2 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Visi prašymai atsakyti laikantis nustatytų terminų.
Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose.
Prekyba, viešosiose vietose vykdoma pagal priimtą Raseinių sav. Tarybos sprendimą.
Prekyba vykdoma tam skirtose vietose: renginių metu vykstančių seniūnijos teritorijoje, numatytose
vietose.
Išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri , kaip laikomasi prekybos viešose vietose
taisyklių.
2012 metais leidimų prekybai nebuvo išduota.
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Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų
veiklos seniūnijos priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių,
gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto
organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių
priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
2012 metais savivaldybės administracijai buvo pateikta siūlymų įvairiais klausimais: tai
kelio bortų, plytelių ir trinkelių skyrimo seniūnijos viešųjų erdvių tvarkymui, papildomų lėšų
skyrimo žvyrui įsigyti, dėl įrankių, skirtų aplinkos tvarkymui, įsigijimo.
Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus, rengia
savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais,
organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
2012 metais buvo paruošti 4 savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus
įsakymų projektai įvairiais klausimais: viešųjų darbų atlikimo vietų, papildomų kultūrinių lėšų.
Šaukia seniūnijos priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus
su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
Seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį suorganizuotas 1 seniūnaičių susirinkimas.
Seniūnijos iniciatyva buvo suorganizuoti 4 gyventojų susirinkimai, kuriuose dalyvavo rajono
savivaldybės, VšĮ Raseinių paslaugų centro, seniūnijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai,
seniūnaičiai, mokyklų socialinės pedagogės, policijos atstovai.
Seniūnijoje veikia seniūnaičių taryba, Vietos bendruomenių taryba, į kurią atstovus
delegavo seniūnijos bendruomenės, organizacijos savo susirinkimų metu.
Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos
valstybės tarnautoją.
2012 metais dalyvauta 19 savivaldybės tarybos posėdžiuose, tame skaičiuje 2 neeiliniuose
Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos
savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės
administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
Buvo teikiami sprendimų projektai dėl viešųjų darbų atlikimui reikalingo inventoriaus
įsigijimo, dėl vietos bendruomenės tarybos nutarimo skirti lėšas įgyvendinant numatytą programą.
Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir
savivaldybės administracijos direktoriui.
Kiekvienais metais yra teikiama savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnaičiams
bei visuomenei veiklos programos ataskaita. Už 2011 metus buvo pateikta 2012 metų balandžio
mėnesį. Už 2012 m. pateikta 2013 m. vasario 20 dieną.
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Dalyvauja įgyvendinant švietimo ir kitus įstatymus, teikia pagalbą valstybės įstaigoms
įgyvendinant įvardintus įstatymus.
Kiekvienais metais, pagal mokyklų pateiktus prašymus, yra pateikiami vaikų sąrašai.
Užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą.
Kiekvienais metais yra atliekama ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija.
Netinkamas naudojimui ir nusidėvėjęs turtas yra nurašomas.
Organizuoja Vietinių rinkliavų įstatymo ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimų šiuo
klausimu įgyvendinimą.
Priimta 32 pareiškimai dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio lengvatos.
Susirašinėja su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, organizacijomis savo veiklos
klausimais.
Per 2012 m. seniūnija išsiuntė 200 dokumentų institucijoms įvairiais klausimais, t.y. 31
susirašinėjimu daugiau, negu 2011 m. Tame skaičiuje Raseinių policijos komisariatui išsiųsta 46
raštai t.y. 29 raštais daugiau, negu 2011 m.
Konsultuoja seniūnijos bendruomenės atstovus, seniūnijos gyventojus ir teikia jiems
informaciją apie rajono Savivaldybės institucijų, administracijos padalinių, valstybės
institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių
atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos administracijos direktoriui.
Paliepių seniūnijos gyventojai buvo konsultuojami įvairiais klausimais: gyventojų
deklaravimo, notarinių veiksmų atlikimo, medžių kirtimo ir genėjimo, socialinių pašalpų gavimo,
kompensacijų už šildymą ir atliekų tvarkymą, socialinio būsto gavimo klausimais, prekybos
viešosiose vietose, gyvūnų laikymo, dėl priimtų triukšmo prevencijos priemonių laikymosi ir kitais
klausimais.
Vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų
pasiekti rajono Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
2012 metais buvo vykdoma Kryžių kelio programa, Raseiniai – Šiluva kelyje, kurioje
seniūnija dalyvavo pastatant 1 kryžių, tvarkant ir prižiūrint jų aplinką. Dalyvauta projekte ruošiant
seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų aprašymą, dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizės ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano Raseinių rajono savivaldybėje parengime,
dėl Raseinių krašto tradicinių amatų mugės organizavimo, konkurso ,,Gražinkime savo aplinką“
projekte, kuriame Anos ir Edvardo Levickių sodyba pripažinta gražiausia rajone.
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