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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paliepių seniūnija yra Raseinių rajono vakarinėje dalyje. Seniūnijai pavadinimą davę
Paliepiai bene pirmą kartą minimi 1590 m., o Sujainiai Raseinių žemės teismo knygose pirmą kartą
minimi 1580 m. gruodžio 9 d. Seniūnijos plotas yra 92 kv. km. Seniūnijoje dirba seniūnas ir seniūno
pavaduotoja. Administraciniame pastate dirba Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas ir
Socialinių paslaugų centro specialistė socialiniam darbui. Seniūnijos teritorijoje yra Blinstrubiškių
senelių globos namai, Raseinių viešosios bibliotekos Sujainių filialas, Raseinių kultūros centro Sujainių
ir Gervinės filialai, VšĮ Raseinių PSPC Sujainių medicinos punktas, Viduklės Simono Stanevičiaus
gimnazijos Sujainių skyrius. Seniūnijoje yra ir pelningai dirbanti ŽŪB Agrowill Dumšiškės.
Seniūnijoje įsikūrusios septynios bendruomenės, šešios seniūnaitijos, įregistruota 144
ūkininkų ūkiai, veikia penkios parduotuvės, trys kavinės, keletas uždarų akcinių bendrovių,
individualių įmonių.
Iki 2011m. balandžio 8 d. dirbo seniūnė Virginija Kiaušienė, nuo balandžio 9 d. seniūno
darbo funkcijas atliko seniūno pavaduotoja Remigija Skrodenienė.
Nuo 2011m. rugpjūčio 1 d. dirba seniūnė Jūratė Garliauskienė. Nuo 2011m. spalio 19 d.,
įgyvendinant valstybinės socialinės paramos ir socialinių paslaugų politiką rajone,

seniūno

pavaduotoja savo kompetencijos ribose atlieka savivaldybės direktoriaus įsakymu pavestas
socialinę paramą reglamentuojančių teisės aktų priskirtas savivaldybės administracijai funkcijas.
2. Paliepių seniūnijoje gyvena 2 053 gyventojai. Gyventojai pagal amžių pasiskirstę taip:
iki 7 m. – 101
nuo 7 iki 16 metų – 156
nuo 16 iki 18 metų – 47
nuo 18 iki 25 metų – 190
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nuo 25 iki 45 metų - 490
nuo 45 iki 65 metų – 498
nuo 65 iki 85 metų – 381
nuo 85 metų – 72.
Seniūnijoje gyvena trys šimtametės.
3. Seniūnijos teritoriją jungia 37 kaimai. Centras – Sujainių gyvenvietė, kurios teritoriją
jungia du kaimai Sujainiai ir Paliepiai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Didesnės gyvenvietės

Gyventojų skaičius

Sujainiai
Paliepiai
Blinstrubiškiai
Slabada
Anžiliai
Gervinė
Dumšiškiai
Lakštučiai
Pareizgupys
Galkaičiai
Mažesni kaimai
Paraseinis
Ardiškiai
Aukštašlynis
Nemaršionys
Varnėnai
Burgaičiai
Aleksandrai
Beržtai
Latakai
Minionys
Gūrai
Papelkiai
Daumėnai
Justinava

222
355
389
361
173
144
108
74
43
46
Gyventojų skaičius
28
24
13
13
12
10
9
6
6
6
5
4
1
1

Trylikoje kaimų negyvena nei vienas gyventojas.
4. Paliepių seniūnijoje 2011 metais gimė 11 vaikų (2010 m. - 14 ), mirė 47 seniūnijos
gyventojai (2010 m. – 62). Šeimų skaičius – 612. Pagal migracijos duomenis, seniūnijoje
gyvenamąją vietą deklaravo 80 gyventojų, 12 gyventojų įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą, 18 gyventojų deklaravo išvykimą iš Lietuvos.
5. Per 2011 m. atlikta:
5.1 atlikti 103 notariniai veiksmai;
5.2 išduotos 524 įvairios pažymos;
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5.3 išduotos 253 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
5.4 išduota 16 pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą;
5.5 priimta 372 gyventojų prašymai išduoti pažymas;
5.6 priimta 116 sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo, naikinimo;
5.7 gautas vienas ir taikiai ištirtas gyventojo skundas;
5.8 gauta 82 įvairūs raštai iš institucijų;
5.9 pateikti 11 prašymų dėl medžių kirtimo, gauta 11 leidimų;
5.10 priimti 54 prašymai lengvatoms atliekų tvarkymui.

II. KOMUNALINIS ŪKIS
6. Per ataskaitinį laikotarpį sėkmingai dirbo UAB „Raseinių komunalinis ūkis“ Viduklės
padalinys. Buvo atlikta darbų už 91 000 Lt, iš jų 53 988,28 – teritorijų tvarkymui, 7 554,39 Lt –
greideriavimo darbams, 12 0939,52 Lt – žaliųjų plotų priežiūros darbams, 3 161,26 Lt – smulkių
objektų priežiūros darbams, 14 256,55 Lt – apšvietimo išlaidoms. 25 000,00 Lt - skirta duobių
asfaltbetonio dangoje darbams.
Seniūnijoje yra 85, 671 km inventorizuotų kelių, iš jų 16, 35 km asfaltuotų, 9 741 kv. m
plytelių ir asfalto šaligatvių, 706 kv. m automobilių stovėjimo aikštelių, žalių ir šienaujamų
teritorijų plotas – 14,5 ha, apšviestos 4 seniūnijos gyvenvietės, apšvietimo tinklų ilgis 10, 885 km.
Yra pajungtas 131 šviestuvas, iš jų veikiantys (šviečiantys) 97 vnt. (Anžiliuose – 10, Lakštučiuose
– 15, Slabadoje – 37, Sujainiuose - 69, veikia – 49).
Dėl darbų kokybės ir atlikimo spartos Viduklės padalinio darbuotojams seniūnija neturi
jokių nusiskundimų, išskyrus tai, kad trūksta darbo inventoriaus.
7. Dar ne visose seniūnijos gyvenvietėse yra gatvių pavadinimų lentelės ir namų numeriai.
Keičiantis vienkiemių numeravimui yra nesklandumų dėl namų numerių. Trūksta gyvenvietės
pavadinimo – Paraseinys. Gautas Dumšiškių bendruomenės prašymas dėl kelio rodyklės į
gyvenvietes Dumšiškiai ir Paraseinys nuo Žemaičių plento. Prašymas perduotas valstybinei įmonei
„Raseinių kelių tarnyba“, gautas atsakymas, kad bus sprendžiamas klausimas 2012 metais.
8. Seniūnijos gyventojai 100% aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, tačiau kai kurios
šeimos pageidauja antro konteinerio. Dar yra nepatenkintų senyvo amžiaus žmonių teigiant, kad jie
neturi atliekų.
III. VIEŠIEJI DARBAI
9. Įgyvendinant Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos
(Nr.01) priemones, viešųjų darbų programai vykdyti 2011 m., seniūnijai buvo planuota gauti 19
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600 Lt. Gauta 19 400 Lt. Už skirtas lėšas buvo tvarkoma ir prižiūrima partizanų kapavietė
Dumšiškių kaime (Obelynė), Slabados gyvenvietėje esantis Drebulynės kultūros ir poilsio parkas,
šienaujamos pakelės, prižiūrima poilsiavietė Sujainių gyvenvietėje, prie Sujainių tvenkinio, o
pagrindinė Sujainių gyvenvietė – žalieji plotai ir šaligatviai, teikiamos socialinės paslaugos ir
dirbami kiti darbai. Viešuosius darbus atliko ir programa pasinaudojo 7 žmonės.

IV. EKOLOGIJA
10. Įvedus vietinę rinkliavą už buitinių atliekų surinkimą, seniūnijos gyventojai 100 %
aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais.
11. Seniūnijoje dar yra nemažai apleistų žemės ūkio paskirties pastatų arba nesutvarkytų
teritorijų, kurios yra likusios po pastatų nugriovimo. Pareizgupio kaime buvusių fermų teritorijoje
2010 m. likviduotas sąvartynas, Gervinės kaimo bendruomenės narių yra nuolat prižiūrimas.
Dumšiškių kaimo bendruomenės iniciatyva ir jų savanorišku darbu sutvarkyta mašinų detalių
atliekomis užteršta už kaimo esančių tranšėjų teritorija. Ypatingai nesutvarkytų teritorijų problema
opi Anžilių kaime buvusios mėsos perdirbimo įmonės ,,Kerūlė“, buvusio Slabados komplekso ir
Sujainių gyvenvietėje buvusių karvidžių teritorijose.
12. 2011 m. buvo registruojami gyventojai, norintys įsigyti konteinerius kompostui.
13. Įvardiname problemą – atliekų nerūšiavimas. 2012 metais ypatingą dėmesį skirsime
atliekų rūšiavimui ir specifinių atliekų išvežimui.
13.1. 2012 m. bus organizuojamos visuotinės aplinkos tvarkymo talkos bendruomenėse,
ypatingai Sujainių gyvenvietėje.
14. Įvardiname dar vieną problemą - nešienaujamos ūkininkų žemių pakelės, sklypų
ribos.
V. SOCIALINĖ PARAMA
15. Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų sprendimui. Auga
bedarbių skaičius, metų pabaigoje užsiregistravę darbo biržoje 153 Paliepių seniūnijos gyventojai.
16. Šiuo metu seniūnijoje gyvena 17 daugiavaikių šeimų, kuriose auga 55 vaikai. Vienišų
žmonių skaičius – 31, 4 - iems iš jų teikiamos paslaugos (lankymas namuose ir nuolatinė slauga).
17. Seniūnijoje gyvena 11 vaikų, turinčių negalią.
18. Paliepių seniūnijoje socialinės rizikos šeimų sąraše yra 15 šeimų, kuriose auga 28
vaikai. Priežastys, dėl kurių šeimos įtraukos į rizikos šeimų sąrašą – tėvų girtavimas, netinkama
vaikų priežiūra, socialinių įgūdžių stoka. Vienoje šeimoje metų pabaigoje sūnus laikinai
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apgyvendintas Raseinių globos namuose. Gaunamos pašalpos bei išmokos vaikams mokamos ir
kontroliuojamos seniūnijos specialisto socialiniam darbui su rizikos šeimomis.
19. Seniūnijoje gyvena 12 vaikų su negalia, 2 vaikai turi sunkų neįgalumo lygį, 21 šeima
yra daugiavaikė, 32 gyventojai yra vieniši. Šiuo metu 44 šeimos gauna socialinę pašalpą, 32
šeimoms buvo paskirta vienkartinė parama, 210 šeimų gavo maisto produktų iš intervencinių
atsargų. Per metus keitėsi seniūnijoje specialistai darbui su rizikos šeimomis.
19.1. 2011 m. seniūnijoje vaikai iš rizikos šeimų dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Šis
projektas – tai savarankiška iniciatyva, prie kurios galėjo prisidėti daug gerų žmonių ir kuri išvydo
dienos šviesą tam, kad būtų sukurtos visos galimybės padėti konkrečiam vaikui išpildant konkrečią
jo svajonę. Buvo surinkta 20 svajonių, 17 – išsipildė. Paliepių seniūnijos vaikučių svajones
įgyvendino geradariai iš Vilniaus, Kauno, Anykščių, Varėnos rajonų, dvi dovanos atkeliavo net iš
Airijos ir Vokietijos. O dvi šeimas aplankė patys geradariai asmeniškai. Gautos dovanėles
(žaidimai, knygos, batukai, rūbeliai, dideli žaislai, pakeliui jau keliavo didžiausia dovanakompiuteris) - gražiai įpakuotos. Tad prieš pat didžiąsias šventes seniūnė ir specialistė socialiniam
darbui Ramutė Linkienė kartu išvykome pas vaikučius, gyvenančius Sujainiuose, Gervinėje ir
Slabadoje.
20. Labdaringą veiklą vykdo seniūnijos bendruomenės. Prieš Kalėdas ir Velykas, pagal
pateiktas paraiškas gauna saldumynų skurstančioms šeimoms iš paramos fondo „Maisto bankas“.
Gervinės kaimo bendruomenė ir Sujainių kaimo bendruomenė dalyvavo vienos dienos vykdomoje
labdaringoje akcijoje IKI parduotuvėje. Tą dieną suaukotus produktus išdalino savo bendruomenių
sunkiai gyvenantiems gyventojams. Gervinės kaimo bendruomenė produktus, gautus iš IKI
parduotuvės vieną kartą per mėnesį išdalina pagal sąrašą savo bendruomenės sunkiai
besiverčiantiems gyventojams.
21. Socialinės paramos gavėjai aktyviau ir atsakingiau vykdo, atlieka visuomenei
naudingus darbus.
22. Vykdant labdaringą akciją, kurios metu buvo dalijami maisto produktai iš Europos
Sąjungos intervencinių maisto atsargų – paramos gavėjų skaičius - 233.
23. Per 2011 m. įvairių išmokų prašymų skaičius – 1166, nemokamų maisto talonų
skaičius – 16, nemokamos skalbimo paslaugų gavėjų skaičius – 1, piniginės socialinės paramos
priimtų prašymų skaičius – 484.
VI. KULTŪRA IR ŠVIETIMAS
24. Seniūnijoje veikia Raseinių rajono Kultūros centro Sujainių ir Gervinės filialai,
Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sujainių filialas.
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Sujainių filiale dirba trys darbuotojai (trys etatai). Sujainiuose yra sukurtas mišrus
ansamblis, kurio dalyviai dar pasiskirsto į kitus kolektyvus: duetas, vyrų ansamblis, moterų
ansamblis. Buvo jaunimo šokių kolektyvas, šiuo metu nešoka. Esamuose renginiuose dalyvauja
pradinės mokyklos mokinukai, kuriuos ruošia mokytojos. Vasarą repeticijos nevyksta, nėra šokių
vakarų, gyventojai skundžiasi skurdžia veikla, o jei kas vyksta - informacijos stoka. Darbuotojos
veiklos neviešina. Pagal pateiktą 2011 metų veiklos ataskaitą įvyko 29 renginiai, keli jų neįvykę
(tame skaičiuje pakviesti dainininkai, išvykos). Sujainiuose įvyko seniūnijos filialų ir
bendruomenių renginys „Talentų šou“ , didžiausias ir tradicija tapęs renginys „Padėkos vakaras“.
Metų pabaigoje buvo surengta bendra seniūnijos eglutės įžiebimo šventė Sujainiuose. Didelė dalis
patalpų Sujainių filiale suremontuota, vienoje salėje yra krosnis, kitos patalpos nešildomos,
neišnaudotos veiklai plėtoti.
Gervinės filiale dirba dvi darbuotojos (vienas etatas). Gervinėje vyksta įvairiapusė meninė
ir sportinė veikla (kuriami spektakliai, yra jaunimo ir moterų ansambliai, jaunesniųjų vaikų dainų ir
šokių grupė, humoro grupė). Kiekvieną mėnesį vyksta teminiai vakarai, pagal jaunimo
pageidavimus- šokių vakarai, yra sporto klubas. Pagal pateiktą 2011 m. veiklos ataskaitą 27
didesni renginiai, kiti renginiai – išvykos, pasirodymai, renginių vedimas kitose bendruomenėse,
filialuose. Gervinėje įvyko du rajoniniai renginiai „Tradicinės sportinės varžytuvės“ ir jubiliejinė
kaimo šventė „Gervinei – 450“. Veikla nuolat viešinama. Filialui būtinas bent kosmetinis remontas
(lubos, grindys), koridorius išbetonuotas bendruomenės gautomis lėšomis iš savivaldybės ir atliktas
jaunimo pastangomis. Filialui reikėtų muzikos instrumentų – labiausiai pianino. Taip pat reikia
šviesos aparatūros, ši planuojama įsigyti 2012 metais už jaunimo surinktas lėšas.
24.1. 2012 m. planuojama surengti bent du didesnius visos seniūnijos renginius, keisti
veiklos formas suburiant seniūnaitijas, bendruomenes, kultūros ir švietimo įstaigas, labiau sukviesti
Sujainių gyventojus.
25. Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sujainių filialas įsikūręs seniūnijos
administraciniame pastate, dirba viena bibliotekininkė. Bibliotekoje aktyviai lankosi skaitytojai,
skaito spaudą, naudojasi internetu, yra keturi kompiuteriai. Bibliotekose yra vaikų dramos būrelis ir
darbščiųjų rankų būrelis.

Į Slabados gyvenvietę bibliotekos vedėja vyksta su kilnojamąja

bibliotekėle. Pagal pateiktą 2011 m. veiklos ataskaitą, paminėtos valstybinės šventės, įvyko
susitikimai su literatu A.Vaičiuliu, poete Z. Gaižauskaite, žolininke D. Kunčiene, padėkos renginio
metu apdovanota „Metų skaitytoja“ 88 - erių metų gyventoja M. Barauskienė, sukurtas
spektakliukas Motinos dienai paminėti, Eglutės įžiebimo šventei buvo renkami laiškai Kalėdų
seneliu. Bibliotekos fondas 7497 vnt. Problema, kad patalpos šildomos elektriniu šildytuvu, nėra
vandens, tualeto.
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26. Sujainiuose yra Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Sujainių skyrius. Dirba dvi
mokytojos, du kūrikai, viena valytoja- kiemsargė. Mokykloje trys klasės. I klasėje – 3 mokiniai, II
klasėje – 4 mokiniai, IV klasėje - 12 mokinių. Mokytojos su mokiniais dalyvauja Sujainių filialo
renginiuose, metų pabaigoje vyko mokyklos ir vaikučių dar nelankančių mokyklos, Kalėdinė eglutė.
Mokyklos patalpos šildomos, tačiau yra problema – kiauras stogas. Vaikų skaičius mažėja.

VII. SVEIKATOS APSAUGA
27. Seniūnijoje veikia vienas Sujainių medicinos punktas. Jis priklauso Raseinių PSPC.
Patalpos, esančios seniūnijos administraciniame pastate, erdvios, tvarkingos. Dirba slaugytoja R.
Pukinienė, kurios aptarnaujama teritorija yra labai didelė - 11 kaimų. Slaugytoja aptarnauja apie
990 gyventojų, iš jų vaikai iki 16 m. – 90. Darbuotoja aptarnauja ir privačiose medicinos įstaigose
prisirašiusius gyventojus, suteikia skubią pagalbą. Slaugytoja džiaugiasi nauju automobiliu, nes
daugiausiai gyventojų aptarnauja namuose ir atokiose vietovėse. Mažiausiai vieną kartą per mėnesį
lanko ligonius, kuriems nustatyta nuolatinė slauga. Vienintelė problema – patalpų šildymas elektra.

VIII. ŽEMĖS ŪKIS
28. Seniūnijos teritorijoje yra įregistruota 144 ūkininkų ūkiai. 72 ūkininkai informuoti dėl
duomenų bazės atnaujinimo, 29 ūkiai atnaujinti. Seniūnijoje dirba Raseinių rajono savivaldybės
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas, kuris atliko šiuos veiksmus:
įregistruota 572 žemės valdos;
įbraižyta laukų deklaracijos metu – 2170;
pateikta papildomi dokumentai dėl pasėlių deklaravimo – 8;
atnaujintos 172 valdos;
atnaujinta duomenis LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 150;
išsiųsta prašymų dėl duomenų patikslinimo – 14;
atspausdinta ir išdalinta EDV aprašų – 32;
atnaujinta duomenų iki deklaravimo – 285;
įbraižyta žemėlapių fragmentų – 24;
surinkta informacija statistikai – 14;
pateikta statistikai dėl grūdų sandėliavimo – 3;
išduota pažymų dėl ž.ū. veiklos – 1;
priimta prašymų dėl mėsinių galvijų – 6.
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Gyventojai buvo konsultuojami ir telefonu dėl valdų atnaujinimo, pieno tiesioginio
pardavimo deklaracijų pildymo klausimais, buvo informuojami apie susidariusius nesklandumus,
apie išmokas už deklaruotus pasėlius ar parduotus galvijus, apie Valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo mokėjimo sąlygas.
IX. KAIMŲ BENDRUOMENĖS IR SENIŪNAITIJOS
29. Seniūnijoje veikia įregistruotos 7 kaimų bendruomenės. 2010 m. buvo – 6.
2011 m. spalio 11 d. įsikūrė Lakštučių kaimų bendruomenė.

Visos bendruomenės

aktyviai vykdo veiklą, gražina aplinkas, dalyvauja įvairioje veikloje, rengia projektus finansinei
paramai gauti, organizuoja renginius Vienas didžiausių projektų – 2011 m. kovo mėn. pradėtas
,,Gervinės kaimo bendruomenės patalpų ir pastato stogo rekonstravimas, pritaikant visuomenės
poreikiams“, jau baigiamas vykdyti, liko tik inventorizacijos darbai. Kitos bendruomenės, išskyrus
Dumšiškių ir Blinstrubiškių, 2012 m. turės galimybę teikti paraiškas pagal „Vietos plėtros
strategijos 2008-2014 m.“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ LEADER metodą. Visų
planuose patalpų remontai. Anžilių bendruomenė jau turi parengusi bendruomenės namų techninį
rekonstrukcijos projektas – statys priestatą, didins patalpas.
2011 m. kaimų bendruomenė „Sujainiai“ ir kaimų bendruomenė „Anžiliai“ vykdė Kaimo
tinklo projektus – organizavo mokomuosius vizitus į Lenkiją ir Švediją, finansavimas po 15 000 Lt.
Kaimų bendruomenė „Anžiliai“ parengė ir gavo finansavimą pagal vyriausybinį projektą ŽŪM
„Stiprinkime Anžilių bendruomenę“. Įsigijo baldų, kompiuterių, vaizdo kamera, fotoaparatas,
Multimedia. Iš viso už 19,8 tūkstančių lt. Į ŽŪM - kaimų bendruomenė „Sujainiai“ rengė projektą
ir gavo finansavimą „Kompiuterinė įranga būtinybė, o ne prabanga“ – įsigytas nešiojamas
kompiuteris, daugiafunkcinis įrenginys (kopijavimas, skenavimas), projektorius, projektoriaus
ekranas ir fotoaparatas, kitą projektą “Puoselėkime savo sveikatą” – įrengta futbolo aikštelė.
Gervinės kaimo bendruomenė rengė projektus Kredito Unijai „ Būkime vieningi“, Raseinių rajono
savivaldybei socialinėje srityje „Tradicinės sportinės varžytuvės Gervinėje“, jaunimo projektą
pilietinėms iniciatyvoms plėtoti, „Jaunimui – žalia šviesa“ , Lietuvos mokinių ir studentų sporto
centro projektą „Norime sportuoti- įsirenkime patys“ - pateko Lietuvoje į dešimtuką, gavo
apdovanojimą ir sportinio inventoriaus, rengė ir mažesnius projektus.
Visos bendruomenės organizuoja didesnius ir mažesnius renginius, mažiau žinoma
Blinstrubiškių bendruomenės veikla. Bus siūloma Blinstrubiškių gyventojams susirinkimo metu
atnaujinti veiklą. Visos bendruomenės aktyviai dalyvavo dviejuose rajoniniuose renginiuose bendruomenių sąskrydyje, rajoninėje rudens šventėje Raseiniuose. Bendruomenių pagalba keičiasi
kaimų aplinka.
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Į Paliepių seniūnijos veiklą įsijungė Paraseinio hipodrome įsikūręs Nacionalinis žirgų
klubas. Jo vice prezidentas ir komandos dalyviai dalyvauja seniūnaičių - bendruomenių pirmininkų
susirinkimuose, renginiuose.
PALIEPIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Bendruomenės
pavadinimas
Kaimų bendruomenė
„Sujainiai“
Kaimų bendruomenė
„Anžiliai“
Visuomeninė
organizacija
„Slabada“
Kaimų bendruomenė
„Dumšiškiai“
Gervinės kaimo
bendruomenė
Visuomeninė
organizacija
Blinstrubiškių kaimo
bendruomenė
Lakštučių
kaimų
bendruomenė

Narių
skaičius
54
85
106

38
101
50

44

Įvardiname problemą – Dumšiškių bendruomenės patalpos, nes pradėjus hipodromo
rekonstrukcijos projektą, bendruomenei reikės iš patalpų išsikelti.
PALIEPIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil.
Nr.

Seniūnaitijos
pavadinimas
Anžilių

1.
2.

Blinstrubiškių

3.

Gervinės

4.

Lakštučių

5.

Slabados

6.

Sujainių

Seniūnaitiją
jungiantys
kaimai
Anžilių k., Kaplių k., Kubiliškės
k., Nemaršionių k., Papelkių k.,
Puišių k.
Blinstrubiškių k.
Aukštašlynio k., Beržtų k.,
Gervinės k., Justinavos k.,
Pareizgupio k., Polimų k.
Ardiškių k., Galkaičių k.,
Lakštučių k., Latakų k., Pakerūlio
k. ,
Aleksandrų k., Daumėnų k.,
Dumšiškių k., Gūrų k., Mininių
k., Paraseinio k., Slabados k.,
Varnėnų k.
Burgaičių k., Naukaimio k.,
Paliepių k., Sujainių k.
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Visose seniūnaitijose naujai kadencijai - dvejiems metams išrinkti seniūnaičiai. 2012
m. bus renkamas Blinstrubiškių seniūnaitijos seniūnaitis. Kas mėnesį vyksta seniūnaičių sueigos,
aptariami klausimai, sprendžiamos problemos.
X. TEISĖTVARKA
30. Seniūnijoje gal kiek sumažėjo prekyba namine degtine, tačiau paplito prekyba
namuose alkoholiniais gėrimais, alumi iš parduotuvių ir cigaretėmis. Dėl prekybos degtine ypač
daug nusiskundimų gaunama iš Anžilių, Blinstrubiškių, Gervinės gyvenviečių. Gyventojai teigia
nesuprantą, kaip policija, puikiai žinodama ,,taškus“, nesiima priemonių jų likviduoti.
31. Pasigendama geresnio policijos darbo užtikrinant saugų eismą ir viešąją tvarką
gyvenvietėse švenčių ir poilsio dienų vakarais. Jaunimas ypatingai triukšmingai elgiasi vakarais,
šiukšlina viešąsias erdves, yra nusiskundimų iš gyventojų.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Pats opiausias klausimas seniūnijoje, tai yra keliai – jų remontas ir priežiūra.
seniūnijos centro - Sujainiai asfaltuotų gatvių ypatingai bloga danga;
būtina spręsti klausimus dėl seniūnijos administracinio pastato šildymo, mokyklos
kiauro stogo;
reikėtų spręsti problemą dėl Sujainių gyvenvietės Sujainių gatvės, Lakštučių,
Dumšiškių ir Pareizgupio, Slabados gyvenviečių gyventojų aprūpinimo vandeniu
ir nuotekų šalinimo;
Anžilių gyventojams reikalingas apšvietimas Pievų gatvėje;
didelėje seniūnijos teritorijoje – centrinėse gyvenvietėse – melioracijos
problemos.
problema - lietaus surinkimo šulinių iškilnojimas po žiemos šalčių, gadinama
gatvių asfaltavimo danga, grėsmė saugumui.

Seniūnė

Jūratė Garliauskienė

