Paliepių seniūnija
Paliepių seniūnijoje yra 23 kaimai. Seniūnijai priklauso 92 km2 žemės plotas. Palyginus su
2014 m. ir 2013 m. seniūnijos gyventojų skaičius sumažėjo 0,6 proc., Paliepių seniūnijoje 2015 m.
gyveno 1965 gyventojai. Demografinę situaciją prastina išvykusiųjų deklaracijų skaičius (31) ir
didelis registruotų mirčių skaičius - 50. 2015 m. gimė 12 Paliepių seniūnijos gyventojų.
Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų teikimui. 2015 m. socialinės
pašalpos gavėjų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 8 proc. 2015 m. priimti 587
prašymai įvairioms išmokoms gauti, 2014 m. - 544, 2013 m. - 598 prašymai. Per analizuojamą
laikotarpį priimti 8 prašymai dėl socialinių paslaugų teikimo.
2015 m. priimta 140 prašymų gauti intervencinius produktus iš ES, 2014 ir 2013 m. – 128
prašymai. Priimta 16 prašymų gauti vienkartines pašalpas, dėl paramos mokiniams – 55 prašymai,
27 prašymai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, 1 prašymas dėl nemokamo maitinimo talonų.
Dėl socialinių išmokų priimti 69 prašymai, iš jų dėl išmokos vaikui – 53, dėl vienkartinės išmokos
vaikui – 15, dėl vienkartinės išmokos nėščiajai – 1.
Per analizuojamą laikotarpį surašyti 127 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 1
vienišam asmeniui teikiamos paslaugos į namus, 1 vienišas asmuo naudojasi lankomos priežiūros
darbuotojo paslaugomis.
2015 m. pabaigoje Paliepių seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąraše
buvo 14 šeimų, kuriose augo 33 nepilnamečiai vaikai. 2014 m. buvo 18 šeimų, jose augo 37 vaikai.
2013 m. taip pat 18 šeimų, tačiau jose augančių vaikų skaičius buvo mažesnis - 32. Per 2015 m. į šį
sąrašą yra įtrauktos 2 naujos šeimos. Iš šio sąrašo išbrauktos 3 šeimos: 1 šeima, išnykus įrašymo
priežastims, 2 šeimoms, Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu neterminuotai apribota tėvų
valdžia. Per minėtą laikotarpį, dėl tėvų girtavimo ir vaikų nepriežiūros, 1 nepilnamečiui vaikui
nustatyta laikinoji rūpyba. Socialinės rizikos šeimose lankytasi 587 kartus. Apsilankymų metu jos
konsultuotos įvairiais klausimais, stebėtas jų gyvenimo būdas. 2015 m. pabaigoje Paliepių
seniūnijoje buvo 11 šeimų, kurioms vykdoma socialinių išmokų kontrolė: suteikiama pagalba
apsiperkant, sumokami įvairūs mokesčiai (metų bėgyje šeimų skaičius kito). 2 socialinės rizikos
šeimoms buvo skirta kieto kuro kompensacija. Visoms šeimoms buvo teikiamos socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugos: ugdomi savitvarkos gebėjimai, higienos, sveikos gyvensenos,
darbiniai, motinystės - tėvystės įgūdžiai. Taip pat šeimos nuolat informuojamos, konsultuojamos
įvairiais klausimais, joms buvo teikiamos tarpininkavimo ir daugelis kitų paslaugų.
2015 metais 11 socialinės rizikos šeimų vaikų dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“ buvo išpildytos
24 vaikų svajonės.

Visos socialinės rizikos šeimos gavo paramą iš ES bendrijos intervencinių atsargų, 11
socialinės rizikos šeimų vaikų gavo nemokamą maitinimą mokykloje. Jiems buvo skirta parama
mokinio reikmėms įsigyti. Ši parama įgyvendinta padedant Raseinių rajono socialinių paslaugų
centro Paliepių seniūnijos socialinei darbuotojai ir seniūnijos 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, bendruomenių pirmininkais ir seniūnaičiais.
Paliepių seniūnijoje pildoma 13 namų ūkių knygų. Kiekvienam kaimui yra užvesta namų
ūkio knyga. 2013 - 2017 m. laikotarpiui yra užvestos naujos ūkinės knygos, užvestas ir namų ūkių
abėcėlinis sąrašas. Knygose įrašyti visi seniūnijos namų ūkiai, sutikslinti adresai pagal einamųjų
metų spalio 1 d. duomenis.
Seniūnijoje reguliariai vykdoma ikimokyklinio amžiaus vaikų apskaita, duomenys
pateikiami ugdymo įstaigoms, Raseinių rajono savivaldybės administracijai. 2013 m. ikimokyklinio
amžiaus vaikų buvo – 109, 2014 metais – 119, o 2015 metais - 113.
Per 2015 m. pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių
gyvūnų padarytą žalą neužregistruota. 2015 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu Nr. (GA)-D2-1841 leido
reguliuoti medžiojamų gyvūnų (bebrų) gausą prie Sujainių vandens tvenkinio.
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administracijos direktorius 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-129 Paliepių seniūnijai 2015 m.
skyrė 1741 Eur. 2015 m. Paliepių vietos bendruomenės taryba, kurią sudarė 4 Paliepių seniūnijos
seniūnaičiai, 6 seniūnijos bendruomenių pirmininkai ir tarybų nariai bei seniūnas, nusprendė, kad
lėšos būtų padalintos 7 seniūnijos bendruomenėms pagal gyventojų skaičių bendruomenėse ir
paskirtos jų pasiūlytoms veikloms įgyvendinti. Kelios bendruomenės stiprino materialinę bazę:
kaimų bendruomenė „Lakštučiai“, funkcionaliai naudodami patalpas, nusipirko virtuvinį stalą bei
biuro lentynas; kaimų bendruomenės „Dumšiškiai“ ir „Anžiliai“ renginių ir švenčių organizavimui
įsigijo muzikinius centrus. Visuomeninės organizacijos „Slabada“ ir Blinstrubiškių kaimo
bendruomenė gautas lėšas skyrė tolimesniam patalpų remontui: pirko statybines medžiagas, jas
panaudojo vidaus patalpų remontui. Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ viešoje erdvėje, parkelyje prie
kultūros centro, pastatė 3 medinius lauko suolus. Gervinės kaimo bendruomenė minėjo 10-mečio
jubiliejų, skirtas lėšas panaudojo šventinio renginio įgarsinimui.
Paliepių seniūnija pritarė 2015 m. spalio 16 d. gyventojų sueigos Nr. (1.6) 24-2 siūlymui
rinkti parašus ir kreiptis raštu į VĮ „Automagistralė“ dėl planuojamos sankryžos automagistralėje

Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sujainių k. rekonstrukcijos, įrengiant viaduką su abipusiu
nuvažiavimu į automagistralę. Surinkta virš 500 Paliepių seniūnijos gyventojų parašų.
2015 metais Paliepių seniūnijos veikla civilinės saugos srityje buvo vykdoma pagal Raseinių
rajono savivaldybės ekstremalių situacijų 2014-2016 prevencijos priemonių

planą, patvirtintą

administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-128. 2015 m. rugsėjo 2 d.
dalyvauta Raseinių r. savivaldybėje ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl afrikinio kiaulių
maro prevencijos priemonių taikymo savivaldybės teritorijoje. Seniūnijos teritorijoje, vykdant
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. nurodymą Nr. B1-806, buvo
organizuoti susitikimai su gyventojais dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo.
2015 m. gruodžio 22 d. VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre vyko savivaldybės lygio
funkcinės civilinės saugos pratybose, kuriose buvo mokomasi veikti ekstremaliojo įvykio metu,
vykdant gyventojų evakavimą bei avarijos padalinių likvidavimą. Dalyvauta gyventojų perspėjimo
sistemos kompleksiniame patikrinime. Seniūnijos informaciniuose stenduose buvo išplatinta
informacija apie žolės deginimo žalą gamtai, sveikatai bei atsakomybę už galimas pasekmes.
2015 m. buvo išleista 2813 eurų kultūrinių renginių programos įgyvendinimui. 1813 eurų
skirta įsigyti įvairioms prekėms, 700 eurų – scenos nuomai, 300 eurų – kitoms paslaugoms.
Seniūnijos kultūrinių renginių programa įgyvendinta 100 : Užgavėnių šventė, Kovo 11-osios
minėjimas, Motinos dienos šventė, seniūnijų vasaros sporto šventė, Valstybės dienos paminėjimas,
rajoninė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“, rajoninė rudens šventė „Žemaičių sueiga
Raseiniuose “, kalėdiniai renginiai seniūnijos bendruomenėse. 2015 m. pasveikinti 7 seniūnijos
gyventojai 90 metų jubiliejų proga.
Organizuota visuomeninė talka „Darom 2015“, vyko gražiausių sodybų konkursas-apžiūra
„Gražinkime savo aplinką“, rajoninis konkursas „Metų ūkis“ ir „Jaunasis ūkininkas“. Paliepių
seniūnijos ūkininkas tapo rajoninio konkurso „Metų ūkis“ 2-os vietos prizininku. Konkurse
„Gražinkime savo aplinką“ gražiausių, geriausiai tvarkomų kaimo sodybų kategorijoje nugalėtoja
tapo Lakštučių k. gyventojų sodyba.
2015 m. kovo 1 d. vyko Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai. Seniūnijoje
veikė 3 rinkiminės apylinkės, buvo organizuotas gyventojų pavėžėjimas iki rinkiminės apylinkės.
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.
Sujainių gyvenvietėje, prie Žemaičių plento, yra ne tik vietinių gyventojų, bet ir Raseinių
miesto bei aplinkinių gyvenviečių gyventojų pamėgtas Sujainių tvenkinys. Paliepių seniūnija
kiekvienais metais tvarko, modernizuoja, atnaujina tvenkinio pakrantėje esantį paplūdimį, iškerta
menkaverčius krūmus, šienauja ir prižiūri tvenkinio pakrantes.
2015 m. darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui išleista 4207 eurų, viešuosius
darbus atliko ir programa pasinaudojo 9 asmenys. 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 6 asmenys,
teismo sprendimu siųsti už įvairius teisės pažeidimus.
Vykdant Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl visuomenei naudingų darbų
atlikimo už gautą piniginę socialinę paramą, 2015 m. buvo pasitelkti 53 darbingi asmenys, 9 iš jų
dalį laiko nedirbo, nes pristatė nedarbingumo pažymėjimus. 7 asmenims buvo nutrauktas piniginės
socialinės paramos teikimas dėl visuomenei naudingų darbų neatlikimo.
2015 m. įsisavintos visos komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų (Nr. 10)
programos priemonių įgyvendinimui skirtos lėšos.
Gatvių ir kelių priežiūrai bei smulkiam remontui išleista 17 401 Eur. Buvo tvarkomi
seniūnijai priskirti vietiniai keliai žvyro danga: 7v101 (upė Alsa – Galkaičiai), 7v103 (Ardiškiai –
Anžiliai), 7v18 (Sujainiai – Anžiliai), 7m3 (Gūrai – Aleksandrai), 7v23 (Gervinė – Aukštašlynis),
7v7 (Pareizgupio k., Sodų g.), 7v115 (Gervinė – Palovaitis), 7v22 (prie Gervinės kaimo
bendruomenės namų), 7G3 (Gervinės k., Šlynos g.). Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta 4
100 Eur smėlio – žvyro mišiniui įsigyti. Taip pat remontuotos Dumšiškių k., Lakštučių k. ir
Galkaičių k. asfaltuotų kelių dangos duobės, užpilant jas dolomitine skalda. 2015 m. duobėms
asfaltbetonio dangoje remontuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 8 500 Eur.
Sutvarkytos duobės Sujainių k.: Liepų g., Tvenkinio g., Rožių g., Klevų g., Pievų g., Gėlių g.;
Slabados k.: Bokšto g., Daumėnų g., Pavasario g., taip pat Dumšiškių k. Dumšiškių g. ir Anžilių k.
Kranto g. 2015 m. prie Sujainių vandens telkinio, siekiant užtikrinti saugų eismą, buvo įrengti kelio
apsauginiai atitvarai.
Seniūnijos teritorijos gatvių, šaligatvių valymui, žaliųjų plotų ir medžių, bei kapinių
priežiūrai 2015 m. buvo išleista 13 134 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. Parkas prie Sujainių vandens telkinio ir

kiti seniūnijos žalieji plotai buvo šienaujami vasaros sezono metu 10-12 kartų, buvo sodinami ir
prižiūrimi gėlynai, karpomos gyvatvorės, šluojami ir išvežami lapai, tvarkomos pakelės.
Gatvių apšvietimo tinklų, kitų objektų priežiūrai ir remontui 2015 m. buvo išleista 32 085
Eur (įrengtas naujas apšvietimo tinklas Dumšiškių k., pratęstas apšvietimo tinklas Sujainių k. Pievų
g. bei Anžilių k. Tiesiosios g. ir Pievų g., įsigyta 14 vnt. apšvietimo stulpų kalėdinių dekoracijų).
Gatvių apšvietimo laikas derintas atsižvelgiant į paros laiką. Šiuo metu bendras seniūnijos
apšvietimo linijų ilgis – 12,87 km., dega 153 šviestuvai (Sujainių k. – 73 šviestuvai, Slabados k. –
41 šviestuvas, Lakštučių k. – 15 šviestuvų, Anžilių k. – 14 šviestuvų, Dumšiškių k. – 10 šviestuvų).
2015 m. pastatyta ir įrengta patalpa kuro granulėms, skirtoms seniūnijos administracinio pastato
šildymui, laikyti.
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.
2015 m. Paliepių seniūnija socialinės paramos teikimą organizavo vadovaudamasi 2012 m.
gruodžio 29 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-322 patvirtintu Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje, vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją,
tvarkos aprašu.
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. 2015 m. piniginės
socialinės paramos gavėjų buvo 67, 2014 m. - 75, 2013 m. – 90. Kiekvienais metais piniginės
socialinės paramos gavėjų skaičius mažėja. Išmokėtos paramos suma 2013 m. siekė 234394 Lt,
2014 m. – 159257 Lt, 2015 m. - 48428 Eur.
Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas ir dokumentacijos plano
papildymų sąrašas. 2015 m. dokumentacijos plane patvirtintos ir užvestos 62 bylos, 27 dokumentų
registrai, kurie derinami su Kauno apskrities archyvu. Visi dokumentai yra suvedami į DVS
sistemą.
2015 m. atliktas 31gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimas, 2014 m.
– 45, 2013 m. – 64. 2015 m. atvykimą deklaravo 113 asmenų, 31 asmuo išvyko į užsienį, 4 asmenys
įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 2014 m. 112 asmenų deklaravo
atvykimą, 17 asmenų išvykimą į užsienį, 3 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą. Išduotos 226 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, t. y. 1 pažyma daugiau,
negu 2014 m.

Raseinių rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-36 patvirtino
Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą. Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-202 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės
administracijos 2015 m. seniūnijų metinių veiklos planų patvirtinimo“ patvirtino Paliepių seniūnijos
2015 m. metinį veiklos planą. Šio plano įgyvendinimui buvo skirta 67 560 Eur. 2015 metų bėgyje
Raseinių rajono savivaldybės taryba tikslino Paliepių seniūnijai skirtus asignavimus: 2015 m.
gegužės 7 d. sprendimu Nr. TS-167, 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-224, 2015 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-260, 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-299, 2015 m.
lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-325, 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. TS-364. Seniūnija
kiekvieną mėnesį kontroliavo kaip vyksta lėšų įsisavinimas.
2015 m. vasario 20 d. Nr. 14-32 parengta Paliepių seniūnijos 2014 m. veiklos ataskaita, jai
pritarta gyventojų sueigos metu. 2015 m. vasario 23 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybai
sprendimu Nr. TS-36 patvirtinus Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą, buvo parengtas
Paliepių seniūnijos 2015 m. metinis veiklos planas, jam pritarta 2015 m. kovo 17 d. Nr. (1.7) 25-3
seniūnijos gyventojų sueigos metu. Paliepių seniūnijos 2015 m. metinis veiklos planas patvirtintas
2015 m. kovo 26 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-202.
Paliepių seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos. Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2015 m. gegužės 14 d. įsakymais Nr. A1-349 ir 2015 m. lapkričio 6 d. Nr. A1-959
nustatė seniūnaičių rinkimų Paliepių seniūnijoje datą ir laiką. 2015 m. buvo išrinkti nauji Paliepių
seniūnijos seniūnaičiai. 2015 metais Paliepių seniūnijos seniūnaičiai suorganizavo 2 sueigas: 2015
m. rugsėjo 7 d. Nr. (1.6) 24-1 ir 2015 m. spalio 16 d. (1.6)24-2. Sueigų metu jie buvo
supažindinami su priimtais tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais bei mero
potvarkiais. Seniūnaičiai aktyviai dalyvavo visuose seniūnijos organizuotuose renginiuose.
2015 m. buvo sudarytos sutartys: komunalinėms paslaugoms – su UAB „Raseinių
komunalinės paslaugos“ Nr. SR-287; Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartys Nr. VD07-60(7) ir Nr. VD-08-80(7); duobių asfaltbetonio dangoje remontui su UAB „Helanas“.
2015 m. išduotos 226 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 2014 m. – 225, 2013 m.
– 260 pažymų. Gyventojams išduotos 225 pažymos apie šeimos sudėtį, nuomojamą žemę iš
valstybės ir apie vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelankymą.
Per 2015 m. seniūnijoje užregistruota 50 mirčių, 2014 m. - 37, 2013 m. – 39 mirtys.
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Per 2015 m. priimti 1185 gyventojų prašymai, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu - 49
daugiau ir 68 mažiau, lyginant su 2013 m. 2015 m. buvo gauti 253 prašymai išduoti pažymas,
leidimus, 225 prašymai dėl įvairių pažymų gyventojams, 22 prašymai dėl lengvatos suteikimo, 226
pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 50 prašymų įregistruoti mirtį, 113 gyvenamosios vietos
deklaracijų, 31 išvykimo deklaracija, 31 prašymas dėl deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo, 2
prašymai patalpų savininkams, atlikti 197 notariniai veiksmai, gauta ir užregistruota 30 raštų, 1
prašymas panaikinti deklaruotą gyvenamąją vietą savininko prašymu, 4 prašymai įtraukti į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Visi prašymai atsakyti laikantis teisės aktais
nustatytų terminų.
2015 m. išduota 30 leidimų prekybai viešose vietose. Leidimai išduodami vadovaujantis
2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-378 „Dėl vietinių
rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“. Buvo tikrinama ar prekiautojai turi verslo
liudijimus ir mokėjimo kvitus už prekybą viešose vietose.
2015 m. buvo paruošti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-349 ir 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. A1-959 projektai dėl
Paliepių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų.
Seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį suorganizuotos 2 seniūnaičių sueigos, 4 gyventojų
susirinkimai, kuriuose dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras, Raseinių rajono savivaldybės
administracijos atstovai, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono
policijos komisariato pareigūnai, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Viduklės padalinio
vadovas, seniūnijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai.
2015 m. dalyvauta visuose Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose bei
savivaldybės institucijų organizuotuose pasitarimuose.
2015 m. rugpjūčio 31 d. Raseinių rajono administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-706
,,Dėl inventorizacijos komisijų sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ sudarė nuolat veikiančias

inventorizacijos ir turto vertės nustatymo komisijas, kurios atliko ilgalaikio ir trumpalaikio turto
inventorizaciją. Netinkamas naudojimui ir nusidėvėjęs turtas buvo nurašytas.
Priimti 22 prašymai dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio lengvatos.
Per 2015 m. Paliepių seniūnija išsiuntė 82 dokumentus institucijoms įvairiais klausimais, t.
y. 40 mažiau, lyginant su 2014 metais. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių
policijos komisariatui išsiųsti 40 raštų, t. y. 19 mažiau, lyginant su 2014 metais.

