PRITARTA
Paliepių seniūnijos seniūnaičių
2018 m. vasario 8 d. sueigoje Nr. (1.6) 24-1
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PALIEPIŲ SENIŪNIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Paliepių seniūnija (toliau Paliepių
seniūnija) yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys
(savivaldybės administracijos filialas). Paliepių seniūnijai priklauso 92 km2 žemės plotas, ją sudaro
23 kaimai. Didžiausias gyventojų skaičius Sujainių k. - 465, Blinstrubiškių k. - 368, iš jų 197 Blinstrubiškių socialinės globos namų globotiniai, Slabados k. - 327. 2017 metais Paliepių
seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 154 gyventojai, iš jų 13 naujagimių. Demografinę situaciją
prastina išvykusiųjų deklaracijų skaičius – jų metų bėgyje buvo 27, ir didelis mirtingumas.

Gyventojų skaičiaus kaita Paliepių seniūnijoje

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais, seniūnijos
nuostatais.
Seniūnijos tikslas – spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje
rajono Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas
viešojo administravimo funkcijas. Prisidedant prie savivaldybės strateginio veiklos plano programų
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įgyvendinimo, 2017 m. buvo parengtas seniūnijos metinio veiklos plano projektas (numatyti tikslai,
uždaviniai ir priemonės). 2017 m. vasario 23 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybai sprendimu Nr.
TS-29 patvirtinus Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą, buvo patikslintas seniūnijos
2017 m. metinis veiklos planas. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2017 m.
seniūnijų metinių veiklos planų patvirtinimo“ patvirtino Paliepių seniūnijos 2017 m. metinį veiklos
planą. Šio plano įgyvendinimui buvo skirta 62 100 Eur. 2017 metų bėgyje Raseinių rajono
savivaldybės taryba tikslino Paliepių seniūnijai skirtus asignavimus: 2017 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimu Nr. TS-276, 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. TS-385. Paliepių seniūnija savo
veiklą vykdė vadovaudamasi metiniu veiklos planu, kiekvieną mėnesį kontroliavo kaip vyksta lėšų
įsisavinimas.

Plano priemonių įgyvendinimui skirtos lėšos (Eur)
500
Darbo rinkos politikos rengimas
ir įgyvendinimas
Reprezentacinės lėšos

735

500
2700

11900

Kultūrinių renginių
organizavimas
Gatvių ir kelių priežiūra
24200
Aplinkos apsaugos priemonių
įgyvendinimas
Komunalinio ūkio objektų
priežiūra ir remontas

19700

Visuomenei naudingų darbų
organizavimas

Viena iš metinio veiklos plano programų - savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir
valdymo tobulinimo programa (Nr. 01) - įgyvendinant darbo rinkos politiką, didinti darbo
ieškantiems seniūnijos gyventojams užimtumo galimybes. Ši programa buvo vykdoma iki 2017 m.
birželio 15 d. Šios priemonės įgyvendinimui išleisti 735 Eur, viešuosius darbus atliko ir programa
pasinaudojo 1 asmuo. Lietuvos Respublikos Seimui 2017 m. birželio 21 d. priėmus Užimtumo
įstatymą, Raseinių rajono savivaldybės taryba 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-254
patvirtino Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programą. Vadovaujantis
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-726, nuo 2017 m.
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rugpjūčio mėn. gyventojų užimtumo didinimo programa pasinaudojo 2 seniūnijos gyventojai,
besiieškantys darbo ir registruoti darbo biržoje. Jie kirto krūmus, tvarkė pakeles, genėjo medžius,
prižiūrėjo gėlynus, valė gatves, šlavė lapus, rinko šiukšles, ruošė malkas. Pagal teismo
baudžiamuosius įsakymus viešuosius, neatlygintinus darbus visuomenės labui atliko 3 asmenys,
teismo sprendimu siųsti už įvairius teisės pažeidimus.
2017 metais, kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programos (Nr. 05)
įgyvendinimui, buvo išleista 2700 eurų. Lėšos buvo įsisavinamos, vadovaujantis Raseinių rajono
savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programose numatytiems kultūriniams renginiams
skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašu. 1700 eurų skirta įsigyti įvairioms prekėms, 1000 eurų –
kultūrinio renginio organizavimo paslaugos pirkimui. Seniūnijos kultūrinių renginių programa
įgyvendinta pilnai: Sausio 13-osios dienos minėjimas; Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos
minėjimas; Užgavėnės šventė Lakštučių kaimų bendruomenėje; Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas; Motinos dienos šventė; renginys, skirtas tarptautinei vaikų gynimo
dienai paminėti; šventė visuomeninės organizacijos ,,Slabada“ bendruomenės kiemelyje
,,Paskutiniai vasaros žiedai“; šventė Dumšiškių kaimų bendruomenėje ,,Visos kartos kartu“;
respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“ prie Sujainių vandens telkinio; šventė Gervinės
kaimo bendruomenėje ,,Be noragų nebus pyragų“; šventė Lakštučių bendruomenėje ,,Po rudens
darbų – pabūkime kartu“; kaimų bendruomenės ,,Sujainiai“ padėkos vakaras ,,Bendrumas širdį
šildo“; kalėdiniai renginiai seniūnijos bendruomenėse; rajoninė rudens šventė „Rudens bendrystės
sodas“.

Paliepių seniūnijos kiemelis rajoninėje rudens šventėje ,,Rudens bendrystės sodas“
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2017 metais pasveikinti 8 seniūnijos gyventojai 90 -ies metų jubiliejų progomis, 3 – 95,
1 - 100-ojo. Jubiliejų proga taip pat buvo pasveikinti seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai,
aktyvūs bendruomenių nariai.
Organizuota visuomeninė talka „Darom 2017“, vyko gražiausių sodybų konkursasapžiūra „Gražinkime savo aplinką“, rajoninis konkursas „Metų ūkis“. Konkurse-apžiūroje
„Gražinkime savo aplinką“ gražiausių, geriausiai tvarkomų kaimo sodybų kategorijoje nugalėjo
Sujainių k. ,Tvenkinio g. 26, Lilijos ir Donato Jokubauskų sodyba.

Lilijos ir Donato Jokubauskų sodyba

2017 metais įsisavintos visos komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų
programos (Nr. 10) įgyvendinimui skirtos lėšos. Gatvių ir kelių priežiūrai bei smulkiam remontui
išleista 24 200 Eur. Buvo tvarkomi seniūnijai priskirti vietiniai keliai žvyro danga: 7v103
(Blinstrubiškiai – Anžiliai), 7v104 (Anžiliai – Užuomedis), 7v18 (Sujainiai – Anžiliai), 7v13
(Blinstrubiškiai – Viduklė), 7v14 (Paliepiai – Sujainiai), 7v23 (Gervinė – Aukštašlynis), 7v7
(Pareizgupio k., Sodų g.), 7G3 (Gervinės k., Šlynos g.), 7v113 (priv. prie Beržtų nuo kelio 3612).
Skaldos įsigyta 109,3 t, žvyro - 456 m3, žvyro-skaldos mišinio – 158 t, šalto asfalto – 6 t, smėlio –
57 m3. Taip pat remontuotos Dumšiškių k. (Dumšiškių g.), Slabados k. (Eglynės g., Šaltinio g.,
Vyšnių g., Žemaičių plento g., Aleksandrų g.), Sujainių k. (Sujainių g.) asfaltuotų kelių dangos
duobės, užpilant jas dolomitine skalda. 2017 metais duobėms asfaltbetonio dangoje remontuoti iš
Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 10 000 Eur, suremontuota 425,53 m2 kelio dangos.
Sutvarkytos duobės Sujainių k. (117,34 m2): Tvenkinio g. (33,39 m2), Pievų g (83,95 m2).; Slabados
k. (206,76 m2): Bokšto g. (30,36 m2), Daumėnų g. (13,25 m2), Pavasario g. (84,87 m2) , Aleksandrų
g. (53,05 m2), Justinavos g. (25,23 m2); Dumšiškių k. Dumšiškių g. (101,43 m2).
2017 metais išasfaltuotas rajoninis kelias Nr. 3531 (Žemaičių plentas – Anžilių k.).
Lakštučių gyvenvietė sujungta asfaltuota kelio danga su Žemaičių plentu. Baigti Lakštučių gatvės
asfaltavimo darbai per Galkaičių ir Ardiškių kaimus. Prie Sujainių vandens telkinio, siekiant
užtikrinti saugų eismą, įrengta 300 m. kelio apsauginių atitvarų.
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Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui (seniūnijos teritorijos gatvių, šaligatvių
sanitariniam valymui, žaliųjų plotų ir medžių, kapinių priežiūrai) 2017 metais buvo išleista 19 700
Eur. Tiek vasarą, tiek žiemą buvo prižiūrimi šaligatviai – vasarą šluojami, ravimi, renkamos
šiukšlės, žiemą – valomi nuo sniego ir ledo. Paliepių seniūnijoje žaliųjų plotų, kuriuos reikia
prižiūrėti ir tvarkyti – 17,3 ha. Kadangi 2017 metų vasaros sezonas buvo labai lietingas, parkas prie
Sujainių vandens telkinio ir kiti seniūnijos žalieji plotai buvo šienaujami 15-16 kartų, buvo sodinami
ir prižiūrimi gėlynai, karpomos gyvatvorės, šluojami ir išvežami lapai, tvarkomos pakelės.
Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų smulkių objektų)
priežiūrai ir paprastam remontui 2017 metais buvo išleista 19 700 Eur. Gatvių apšvietimo laikas
derintas atsižvelgiant į paros laiką. Šiuo metu bendras seniūnijos apšvietimo linijų ilgis – 12,87 km.,
dega 148 šviestuvų (Sujainių k. – 73 šviestuvai, Slabados k. – 36 šviestuvai, Lakštučių k. – 15
šviestuvų, Anžilių k. – 14 šviestuvų, Dumšiškių k. – 10 šviestuvų). Šventiniu laikotarpiu Sujainių k.
ir Slabados k. sumontuota 30 vnt. apšvietimo stulpų kalėdinių dekoracijų.
2017 m. suremontuotas Paliepių seniūnijos administracinio pastato laukiamasis (skirta
600 Eur statybinėms medžiagoms įsigyti), pagaminti suoleliai, kurie įrengti Slabados k. prie
krepšinio aikštelės. Sujainių k., Slabados k., Gervinės k. ir Lakštučių k. tinklinio aikštelėms atvežta
smėlio. Smėliu papildytas ir paplūdimys prie Sujainių vandens telkinio.
Nustatyta tvarka, pagal su gyventojais sudarytas sutartis, buvo surenkamos ir išvežamos
atliekos. 2 kartus per metus visoje seniūnijoje surenkamos specifinės atliekos. Poilsio zonoje, prie
Sujainių vandens telkinio, teikiamos viešojo tualeto paslaugos.
Vykdant 2017 m. rugsėjo 28 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS303 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 metais buvo pakviesti 49 darbingi asmenys atlikti darbus už
gautą piniginę socialinę paramą, 11 iš jų dalį laiko nedirbo, nes pristatė nedarbingumo pažymėjimus.
6 asmenims buvo nutrauktas piniginės socialinės paramos teikimas dėl visuomenei naudingų darbų
neatlikimo. Šios priemonės įgyvendinimui buvo skirta 500 Eur, įsigyta įvairių darbo priemonių ir
įrankių.
2017 metais Paliepių seniūnija socialinės paramos teikimą organizavo vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
Seniūnijoje sudaryta socialinės paramos teikimo komisija, į kurios sudėtį įtraukti gyvenamosios
vietovės bendruomenės nariai, seniūnaičiai. Socialinės paramos teikimo komisija savo darbą
organizavo pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. Nr. (5.3)A1-21
patvirtintus Socialinės paramos teikimo komisijos veiklos nuostatus. 2017 m. įvyko 14 socialinės
paramos teikimo komisijos posėdžių.
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Išmokėtos paramos suma 2017 metais siekė 46 770, 2016 metais – 41 523 Eur, 2015
metais – 48 428 Eur. 2017 metais priimta 120 prašymų gauti intervencinius produktus iš ES. Dėl
vienkartinės pašalpos priimta 12 prašymų, dėl paramos mokiniams – 45 prašymai, 19 prašymų dėl
specialiųjų poreikių lygio nustatymo, 2 prašymai dėl nemokamo maitinimo talonų, dėl kitų
socialinių paslaugų – 10 prašymų. Dėl socialinių išmokų priimta 70 prašymų, iš jų dėl išmokos
vaikui – 56, dėl vienkartinės išmokos vaikui – 13, dėl vienkartinės išmokos nėščiajai – 1. Per
analizuojamą laikotarpį surašytas 101 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, 4 vieniši
asmenys naudojasi lankomos priežiūros darbuotojo paslaugomis, 1 neįgaliam vaikui paskirta dienos
socialinė globa, parašyta 12 atsiliepimų ir išvadų teismui, priimti 2 prašymai dėl apgyvendinimo
socialinės globos namuose, priimti 2 prašymai dėl socialinės globos namuose.
2017 metais darbas su probleminėmis šeimomis buvo organizuojamas nuolat
bendradarbiaujant ir bendraujant su Raseinių socialinių paslaugų centru, Vaiko teisių apsaugos
skyriumi, su mokyklų socialiniais pedagogais, policijos pareigūnais, bendruomenių pirmininkais ir
seniūnaičiais. 2017 metais Paliepių seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąraše
buvo 11 šeimų, kuriose auga 23 nepilnamečiai vaikai. Per metus į šį sąrašą buvo įtrauktos 2 šeimos,
o išbraukta 1 šeima, kuri išvyko gyventi į kitą seniūniją. Per minėtą laikotarpį, dėl tėvų girtavimo ir
vaikų nepriežiūros, 1 vaikui nustatyta laikinoji rūpyba, berniukas apgyvendintas globos įstaigoje.
2017 metais 24 vaikai iš socialinės rizikos šeimų dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“, išpildytos
visos vaikų svajonės. Visos socialinės rizikos šeimos gavo paramą iš ES bendrijos intervencinių
atsargų, 18 socialinės rizikos šeimų vaikai gavo nemokamą maitinimą mokykloje. Jiems buvo skirta
parama mokinio reikmėms įsigyti.
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Paliepių seniūnijoje 2017 metais buvo 16 šeimų, kurioms vykdoma socialinių išmokų
kontrolė: suteikiama pagalba apsiperkant, sumokami įvairūs mokesčiai. Ši parama įgyvendinta
padedant Raseinių rajono socialinių paslaugų centro Paliepių seniūnijos socialinei darbuotojai ir
seniūnijos specialistei.
Seniūnijoje reguliariai vykdoma ikimokyklinio amžiaus vaikų apskaita, duomenys
pateikiami ugdymo įstaigoms, Raseinių rajono savivaldybės administracijai. 2014 m. ikimokyklinio
amžiaus vaikų buvo – 119, 2015 metais – 113, o 2016 metais – 106, 2017 metais - 94.
2017 metais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Šios priemonės
įgyvendinimui Paliepių seniūnijai buvo skirta 1485 Eur.

Kaimų bendruomenė ,,Dumšiškiai“

parengė ir įgyvendino projektą ,,Bendruomenių solidarumui skatinti“, kaimų bendruomenė
,,Sujainiai“ - ,,Sujainiškiai kuria jaukius namus“. Renginių organizavimui ir bendruomeniškumo
skatinimui buvo įsigytos 3 palapinės, 6 virduliai; sukurti jaukesnei aplinkai bendruomenės namuose
– 3 langų roletai.
2017 metais Paliepių seniūnijos veikla civilinės saugos srityje buvo vykdoma pagal
Raseinių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų 2017-2019 prevencijos priemonių

planą,

patvirtintą administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A1-196. 2017 m. kovo 28
d. vyko Raseinių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame įvertinta
Raseinių rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos 2016 m. veikla, atnaujintas Raseinių rajono
savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planas, supažindinta su institucijų pasiruošimu gaisrų
gesinimui. 2017 metais Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnai kartu su seniūnijos darbuotojais, Paliepių seniūnijos Blinstrubiškių k.
ir Sujainių k. daugiavaikių šeimų gyvenamuosiuose būstuose įrengė autonominius dūmų
signalizatorius. Seniūnijos informaciniuose stenduose buvo išplatinta informacija apie žolės
deginimo žalą gamtai, sveikatai bei atsakomybę už galimas pasekmes. Dalyvauta gyventojų
perspėjimo sistemos kompleksiniame patikrinime.
Sujainių gyvenvietėje, prie Žemaičių plento, yra ne tik vietinių gyventojų, bet ir Raseinių
miesto bei aplinkinių gyvenviečių gyventojų pamėgtas Sujainių vandens telkinys. Raseinių rajono
savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. TS-147 ,,Dėl Raseinių rajono
savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo“ nustatė Sujainių tvenkinį Raseinių rajono
savivaldybės maudykla ir įpareigojo sutvarkyti pagal HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų
vandens kokybė“ reikalavimus maudyklos ir paplūdimio teritoriją bei joje esančius statinius ir juos
prižiūrėti visą maudymosi sezoną. Paliepių seniūnija iki maudymosi sezono pradžios sutvarkė,
atnaujino tvenkinio pakrantėje esantį paplūdimį, iškirto menkaverčius krūmus, visą maudymosi
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sezoną šienavo ir prižiūrėjo tvenkinio pakrantes. Atsižvelgiant į ilgamečius vandens kokybės tyrimų
rezultatus, Sujainių tvenkinys įvertintas maudyklos kvalifikaciniu ženklu ,,Maudyklos vandens
kokybė puiki“.

Sujainių vandens telkinys

Apie Paliepių seniūniją informacija pateikiama Raseinių rajono savivaldybės interneto
tinklapyje www.raseiniai.lt, tinklalapyje www.manoraseiniai.lt. Marcelijaus Martinaičio viešosios
bibliotekos Sujainių filiale gyventojai gali nemokamai naudotis interneto paslaugomis.
Seniūnijos darbuotojai naudojasi įdiegta elektronine dokumentų valdymo sistema (DVS),
elektronine archyvo informacine sistema (EAIS), socialinės paramos šeimai informacine sistema
(SPIS), gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (GVDIS), kitomis programomis,
kurios reikalingos vykdant tiesiogines funkcijas.
Savivaldybės administracijoje yra įdiegta ir palaikoma valdymo sistema, atitinkanti LST
EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, patvirtintas Kokybės vadybos sistemos neatitikčių
valdymo ir veiklos gerinimo procedūrų aprašas. Nustatytos neatitiktys ar iškilusios problemos
registruojamos ,,Neatitikčių, problemų, korekcinių veiksmų registre“. 2017 metais Paliepių
seniūnijos darbuotojai užtikrino kokybišką ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį dokumentų
valdymą, todėl neatitikčių nebuvo registruota. Visi gyventojų prašymai atsakyti laikantis teisės
aktais nustatytų terminų.
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Administracinių paslaugų teikimas
2014 m.

2015 m.
232 225

225 226

204 200

2016 m.

2017 m.

214

132

69
45

50
31

30

26
6

15 17

Prašymai dėl gyv.
Pažymos apie
Prašymai išduoti
Prašymai išduoti
vietos duomenų deklaruotą gyv. vietą pažymas juridiniams leidimus prekybai
keitimo ir naikinimo
faktams patvirtinti

20 22 12
Prašymai dėl
lengvatų suteikimo

2017 metais išsiųstas 61 dokumentas institucijoms įvairiais klausimais, t. y. 21 mažiau,
lyginant su 2016 metais; gautų raštų užregistruoti 39, lyginant su 2016 metais, 2 raštais mažiau.
Vidaus dokumentų 2017 metais registruota 163, t. y. 62 mažiau, lyginant su 2016 metais.
Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas ir dokumentacijos plano papildymų
sąrašas. 2017 metais dokumentacijos plane yra patvirtintos ir vedamos 64 bylos, tame skaičiuje 28
dokumentų registrai, kurie derinami su Kauno apskrities archyvu. Visi dokumentai suvedami į DVS
sistemą.
2017 metais Paliepių seniūnijoje atlikti 166 notariniai veiksmai, lyginant su 2016 metais
43 notariniais veiksmais daugiau.
2017 m. rugsėjo 8 d. Raseinių rajono administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-933
,,Dėl inventorizacijos komisijų sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ buvo sudaryta nuolat
veikianti vietinė inventorizacijos komisija, kuri atliko ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto
bei trumpalaikio turto inventorizaciją pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. būklę.
2017 m. vasario 28 d. buvo pasirašytas susitarimas su UAB ,,Raseinių komunalinės
paslaugos“ prie komunalinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 25-02/2016-8/SR-98 dėl aplinkos
apsaugos priemonių įgyvendinimo, komunalinio ūkio objektų priežiūros, gatvių ir kelių priežiūros
bei smulkaus remonto paslaugų teikimo.
2017 metais Raseinių rajono savivaldybės meras 2 kartus skelbė vietos gyventojų
apklausas. 2017 m. spalio 2 d. – spalio 6 d. vyko vietos gyventojų apklausa dėl Raseinių rajono
savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo. Apklausoje dalyvavo 38 proc.
Paliepių seniūnijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Dar viena gyventojų apklausa dėl
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Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo vyko lapkričio 13 d. lapkričio 24 d. Šioje apklausoje dalyvavo 17,06 proc. Paliepių seniūnijos gyventojų, turinčių teisę
dalyvauti gyventojų apklausoje.
2017 m. liepos 11 d. vyko Paliepių seniūnijos gyventojų susitikimas su Raseinių rajono
savivaldybės meru, buvo pristatyta Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų veiklos ataskaita. Jame
dalyvavo seniūnijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, seniūnijos gyventojai.
2017 metais suorganizuotos 3 Paliepių seniūnijos seniūnaičių sueigos ir 3 išplėstinės
seniūnaičių sueigos. Seniūnaičių sueigose pritarta Paliepių seniūnijos 2016 m. metinio veiklos plano
ataskaitai, seniūnijos - biudžetinės įstaigos steigimui, vietinių kelių ir gatvių remonto bei
asfaltavimo eiliškumui. Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu pristatyta priemonė ,,Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, patvirtintos prioritetinės veiklos pagal kurias bendruomenės
teikė projektų paraiškas.
2017 m. liepos 24 d. buvo patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės administracijos
seniūnijų seniūnų sueigos nuostatai. Vadovaujantis šiais nuostatais, išrinktas seniūnų seniūnas.
Seniūnų sueigos posėdžiai vyko kiekvieną mėnesio penktadienį.
2017 metais dalyvauta visuose Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose,
savivaldybės institucijų organizuotuose pasitarimuose. Seniūnijos gyventojai buvo konsultuojami
įvairiais klausimais: gyventojų deklaravimo, notarinių veiksmų atlikimo, medžių pjovimo ir
genėjimo, socialinių pašalpų gavimo, kompensacijos už šildymą, prekybos viešosiose vietose,
reklamos, gyvūnų laikymo, būsto priežiūros, socialinio būsto gavimo ir kt. klausimais
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