RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PALIEPIŲ SENIŪNIJOS 2014 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Paliepių seniūnija (toliau – seniūnija)
įregistruota 1997 m. liepos 3 dieną, Valstybinės įmonės registrų centre. Seniūnija yra Raseinių
rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys (savivaldybės administracijos
filialas). Seniūnijos buveinė: Mokyklos g. 6, Sujainiai, Raseinių r. sav.
Paliepių seniūnijos teritoriją sudaro 92 kv. km, kurioje gyvena 1976 gyventojai, tuo
pačiu laikotarpiu 2013 m. gyventojų skaičius buvo toks pat – 1976. 2012 m. Paliepių seniūnijoje
gyveno 1980 gyventojų. Per analizuojamą laikotarpį gyventojų skaičius seniūnijoje keitėsi
nežymiai.
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.
Seniūnijoje dirba seniūnė, dvi vyresniosios specialistės ir valytoja - kūrikė.
Prireikus įvertina atskirų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia
savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo ir
paramos būdų.
Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų teikimui. Įgyvendinant
projektą „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimas
pilotinėse savivaldybėse“, 2014 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius, lyginant su praėjusiais
metais, ženkliai sumažėjo. Jei per 2012 metus priimti 1029 prašymai įvairioms išmokoms gauti, per
2013 m. - 598 prašymai, per 2014 metus priimti 544 prašymai.
2014 m. priimti 128 prašymai gauti intervencinius produktus iš ES, tiek pat, kiek 2013 m.
ir 39 mažiau nei 2012 m., 23 mažiau nei 2011 m. Priimta 10 prašymų gauti vienkartines pašalpas,
dėl paramos mokiniams – 53 prašymai, 21 prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, 2
prašymai dėl nemokamo maitinimo talonų. Dėl socialinių išmokų priimti 92 prašymai, iš jų dėl
išmokos vaikui – 66, dėl vienkartinės išmokos vaikui –20, dėl vienkartinės išmokos nėščiajai – 6.

Surašyti 205 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 1 vienišam asmeniui teikiamos
paslaugos į namus, 1 vienišas asmuo 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.
Šiuo metu Paliepių seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąraše yra 18
šeimų, kuriose auga 37 nepilnamečiai vaikai. 2013 metais taip pat buvo 18 šeimų, tačiau jose
augančių vaikų skaičius buvo mažesnis – 32. 2012 metais - 17 šeimų, kuriose 33 vaikai. Per 2014
metus į šį sąrašą yra įtrauktos 3 šeimos. Iš šio sąrašo išbrauktos 5 šeimos: 1 šeima, išnykus įrašymo
priežastims, 3 šeimos, išvyko gyventi į kitą seniūniją ir 1 šeimai, Raseinių rajono apylinkės teismo
sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia. Per minėtą laikotarpį, dėl tėvų girtavimo ir vaikų
nepriežiūros, penkiems mažamečiams vaikams iš 4 šeimų nustatyta laikinoji globa, vaikai
apgyvendinti globos įstaigose. Šiuo metu 2 vaikai jau sugrąžinti į šeimas, o dviejų šeimų vaikai vis
dar globojami. Socialinės rizikos šeimose lankytasi 418 kartų. Apsilankymų metu jos konsultuotos
įvairiais klausimais, stebėtas jų gyvenimo būdas. Paliepių seniūnijoje yra 15 šeimų, kurioms
vykdoma socialinių išmokų kontrolė: suteikiama pagalba apsiperkant, sumokami įvairūs mokesčiai.
2 socialinės rizikos šeimoms yra skirta kieto kuro kompensacija. Visoms šeimoms teikiamos
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos: ugdomi savitvarkos gebėjimai, higienos,
sveikos gyvensenos, darbiniai, motinystės - tėvystės įgūdžiai.
9 socialinės rizikos šeimų vaikai dalyvavo projekte ,,Vaikų svajonės“, buvo išpildytos 18
vaikų svajonės.
Visos socialinės rizikos šeimos gavo paramą iš ES bendrijos intervencinių atsargų, 9
socialinės rizikos šeimų vaikai gauna 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.
Kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.
Paliepių seniūnijoje pildoma 13 namų ūkių knygų. Kiekvienam kaimui yra užvesta namų
ūkio knyga. Knygos atnaujinamos kas penkeri metai. 2013 metais buvo užvestos naujos ūkinės
knygos. 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, duomenys
pateikiami ugdymo įstaigoms, Raseinių rajono savivaldybės administracijai. Ikimokyklinio amžiaus
vaikų 2012 metais buvo 115, 2013 metais – 109, 2014 metais - 119 ikimokyklinio amžiaus vaikų.
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 2014 metus pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių
laukinių gyvūnų padarytą žalą neužregistruota.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.
Paliepių seniūnijai 2014 metais buvo skirta 5441,0 Lt. vietos bendruomenių sprendimams
įgyvendinti. Apsvarstę gyventojų idėjas, kelios bendruomenės stiprino materialinę bazę: kaimų
bendruomenė „Anžiliai" nusipirko virtuvės komplektą bei komodą, Lakštučių kaimų bendruomenė
už gautas lėšas įsigijo itin trūkstamas 20 vnt. kėdžių, o kaimų bendruomenė „Sujainiai" šaldytuvą
bei virdulį. Kitos trys bendruomenės gautas lėšas skyrė tolimesniam patalpų remontui: Gervinės
kaimo bendruomenė dar neremontuotoje patalpoje pakeitė vieną plastikinį langą, visuomeninė
organizacija „Slabada" pirko statybines medžiagas virtuvės įrengimui, o kaimų bendruomenė
„Dumšiškiai", sparčiai remontuodama naujai įsigytus bendruomenės namus, pirko statybines
medžiagas ir jas panaudojo vidaus patalpų sienų tvarkymui.
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
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patikrinime, taip pat civilinės saugos stalo pratybose ,,Raseinių rajono civilinės sistemos subjektų
veiksmai afrikinio kiaulių maro įtarimo ir protrūkio atvejais“.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje.
2014 metais buvo išleista 10,2 tūkst. litų kultūrinių renginių programos įgyvendinimui.
Seniūnijos kultūrinių renginių programa įgyvendinta pilnai: Užgavėnių šventė, rajono seniūnijų
žiemos sporto šventė, Kovo 11-osios minėjimas, Motinos dienos šventė, seniūnijų vasaros sporto

šventė, Valstybės dienos paminėjimas, rajoninė šlagerių šventė ,,Skinsiu raudoną rožę“, rajoninė
rudens šventė ,, Sveiks, svieteli margs“, kalėdiniai renginiai seniūnijos bendruomenėse.
2014 metais pasveikinti 5 seniūnijos gyventojai 90 metų ir 2 gyventojai 95 metų
jubiliejų proga.
Organizuota visuomeninė talka ,,Darom 2014“, vyko gražiausių sodybų konkursasapžiūra ,,Gražinkime savo aplinką“, rajoninis konkursas ,,Metų ūkis“ ir ,,Jaunasis ūkininkas“.
Paliepių seniūnijos ūkininkai E. ir A. Borusai tapo rajoninio konkurso ,,Metų ūkis“ 2-os vietos
prizininkais. Gražiausių sodybų konkurso-apžiūros ,,Gražinkime savo aplinką“ prizininke tapo
Sujainių k. Tvenkinio g. gyventoja M. Ivaškevičienė.
Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir
būstų, kitus visuotinius surašymus.
2014 metais seniūnija tarpininkavo vykdant Lietuvos kaimo gyventojų apklausą dėl
gaunamų viešųjų paslaugų kiekio ir kokybės jų gyvenamosiose teritorijose.
Padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus.
2014 m. gegužės 11 d. vyko Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai, 2014 m.
gegužės 25 d. - rinkimai į Europos parlamentą. Seniūnijoje veikė 3 rinkiminės apylinkės, buvo
organizuotas gyventojų pavėžėjimas iki rinkiminės apylinkės.
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
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www.sujainiai.lt, kuriame gyventojai gali rasti įvairią su seniūnija bei rajonu susijusią informaciją,
naujausius įvykius. Apie Paliepių seniūniją informacija pateikiama Raseinių rajono savivaldybės
interneto tinklapyje www.raseiniai.lt, tinklalapyje www.manoraseiniai.lt. Gyventojai yra skatinami
naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Sujainių
filiale 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.

Dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį.
Sujainių gyvenvietėje, prie Žemaičių plento, yra ne tik vietinių gyventojų, bet ir
Raseinių miesto bei aplinkinių gyvenviečių gyventojų pamėgtas Sujainių tvenkinys. Paliepių
seniūnija, pasitelkdama asmenis, kurie atlieka visuomenei naudingą veiklą, kiekvienais metais
tvarko, modernizuoja, atnaujina tvenkinio pakrantėje esantį paplūdimį, iškerta menkaverčius
krūmus, šienauja ir prižiūri tvenkinio pakrantes. 2014 metais prie Sujainių vandens telkinio įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė.
Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
2014 metais darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui išleista 18 900 Lt,
viešuosius darbus atliko ir programa pasinaudojo 8 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 10
asmenų, teismo sprendimu siųsti už įvairius teisės pažeidimus.
Vykdant Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl visuomenei naudingų
darbų atlikimo už gautą piniginę socialinę paramą, 2014 metais buvo pasitelkti 45 darbingi
asmenys, 5 iš jų dalį laiko nedirbo, nes pristatė nedarbingumo pažymėjimus. 7 asmenims buvo
nutrauktas piniginės socialinės paramos teikimas dėl visuomenei naudingų darbų neatlikimo.
Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų,
kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą,
viešųjų tualetų paslaugų teikimą.
2014 metais išleista 274,6 tūkst. Lt. komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto
darbų (Nr. 10) programos priemonių įgyvendinimui. Gatvių ir kelių priežiūrai bei smulkiam
remontui išleista 86,5 tūkst. Lt. (suremontuoti žvyro dangos keliai: 7v101 Latakai-Ardiškiai, 7v103
Ardiškiai-Anžiliai, 7v18 Anžiliai-Sujainiai, 7v3 Slabada-Aleksandrai, 7v23 Gervinė-Aukštašlynis).
2014 metais duobėms asfaltbetonio dangoje remontuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
seniūnija skyrė 25 tūkst. Lt. Darbus atliko UAB ,,Helanas“.
2014 metais 52,8 tūkst. Lt. buvo išleista seniūnijos teritorijos gatvių, šaligatvių valymui,
žaliųjų plotų ir medžių, bei kapinių priežiūrai. Sujainių ir Slabados gyvenvietėse tiek vasarą, tiek
žiemą 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, tvarkomos pakelės.

Gatvių apšvietimo tinklų, kitų objektų priežiūrai ir remontui 2014 metais buvo išleista
110,3 tūkst. Lt. (įrengta nauja apšvietimo linija Ardiškiai-Galkaičiai, automobilių stovėjimo aikštelė
prie Sujainių vandens telkinio, suremontuotas Paliepių seniūnijos administracinio pastato
laukiamasis, koridoriai ir pasitarimų salė). Gatvių apšvietimo laikas derintas atsižvelgiant į paros
laiką. Šiuo metu bendras seniūnijos apšvietimo linijų ilgis – 11,265 km., dega 131 šviestuvas
(Sujainių gyvenvietėje – 68 šviestuvai, Slabados gyvenvietėje – 38 šviestuvai, Lakštučių
gyvenvietėje – 15 šviestuvų, Anžilių gyvenvietėje – 10 šviestuvų).
Paliepių seniūnijoje, prie Sujainių vandens telkinio, teikiamos viešojo tualeto paslaugos.
Nustatyta tvarka, pagal su gyventojais sudarytas sutartis, renkamos ir išvežamos atliekos.
2 kartus per metus visoje seniūnijoje surenkamos specifinės atliekos.
Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą, pašalpų skyrimą ir
mokėjimą.
2014 metais Paliepių seniūnija socialinės paramos teikimą organizavo vadovaudamasi
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
bendruomeninių, gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, seniūnaičiai. Socialinės paramos
teikimo komisija savo darbą organizavo pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintus Socialinės paramos teikimo komisijos veiklos nuostatus. Per 2014 metus piniginės
socialinės paramos gavėjų skaičius sumažėjo. Jei 2013 metais buvo 90 asmenų, tai 2014 metais –
75 asmenys. Sumažėjo ir išmokėtos paramos suma. 2013 metais seniūnijos gyventojams išmokėtos
socialinės paramos lėšos siekė 234394 Lt, 2014 metais – 159257 Lt, per einamus metus seniūnija
sutaupė 32,06 % piniginių išmokų.

Tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis.
Kiekvienais metais yra sudaromas dokumentacijos planas ir dokumentacijos plano
papildymų sąrašas. Dokumentacijos plane yra patvirtinta ir vedama 62 bylos, tame skaičiuje 27
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.

2014 metais atlikta gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimų 45,
2013 metais – 64, kai 2012 metais – 52. 2014 metais atvykimą deklaravo 112 asmenų, 17 asmenų
išvyko į užsienį, 3 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 2013 metais
109 asmenys deklaravo atvykimą, 20 asmenų išvykimą į užsienį, 1 asmuo įtrauktas į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduotos 225 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, t.y. 35
pažymomis mažiau, negu 2013 m.
Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 metų kovo 13 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-72
„Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 m. veiklos programų
patvirtinimo“ patvirtinta Paliepių seniūnijos 2014 metų veiklos programa. Programai finansuoti
buvo skirta 199,9 tūkst. Lt. 2014 m. balandžio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. TS-156 buvo papildomai skirta 11,5 tūkst. Lt., 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.
TS-201 – 12,5 tūkst. Lt., 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. TS-238 – 21,5 tūkst. Lt., 2014 m.
rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-284 – 5,7 tūkst. Lt., 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-330 –
10 tūkst. Lt., 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-418 – 1,2 tūkst. Lt., 2014 m. gruodžio 15 d.
sprendimu Nr. TS-433 – 10 tūkst. Lt., 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-446 – 10 tūkst. Lt.
Seniūnija kiekvieną mėnesį kontroliavo kaip vyksta lėšų naudojimas.
Rengia seniūnijos veiklos programas, ataskaitas, teikia jas tvirtinti seniūnijos
seniūnaičių sueigai. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis
programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą.
2014 m. vasario 7 d. seniūnaičių sueigos metu buvo pritarta 2013 m. Paliepių seniūnijos
veiklos ataskaitai. Raseinių rajono savivaldybės 2014 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-72 buvo
patvirtinta Paliepių seniūnijos 2014 m. veiklos programa.
Paliepių seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos. Anžilių seniūnaitijos seniūnaitė Virginija
Šadauskienė, Gervinės seniūnaitijos – Vida Jankauskienė, Lakštučių seniūnaitijos – Edvardas
Levickis, Slabados seniūnaitijos – Lina Kuzmarskienė, Sujainių seniūnaitijos – Irena Daveckienė.
2014 metais perrinkta seniūnaitė Blinstrubiškių seniūnaitijoje, ja tapo Eugenija Matelienė.
Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
2014 metais buvo sudarytos sutartys: komunalinėms paslaugoms – su UAB ,,Raseinių
komunalinės paslaugos“; Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo trišalė sutartis Nr. VD-05(7)

viešųjų darbų atlikimui su Kauno teritorine darbo birža ir UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“;
duobių asfaltbetonio dangoje remontui su UAB ,,Helanas“.
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.
2014 metais išduotos 225 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 2013 metais - 260,
2012 metais - 301 pažyma. Gyventojams išduotos 232 pažymos apie šeimos sudėtį, nuomojamą
žemę iš valstybės ir apie vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelankymą.
Seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų,
registruoja mirtis.
Per 2014 metus seniūnijoje užregistruotos 37 mirtys, lyginant su 2013 metais - 2 mirtimis
mažiau, ir 27 mirtimis mažiau, lyginant su 2012 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.
2014 metais Paliepių seniūnijoje atliktas 191 notarinis veiksmas, lyginant su 2013
metais, 9 notariniais veiksmais mažiau ir 31 notariniu veiksmu mažiau, lyginant su 2012 m.
Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja
administracinių pažeidimų bylas.
2014 metais administracinių teisės pažeidimų protokolų nesurašyta.
Registruoja arba paveda registruoti gyventojų skundus ir prašymus, juos nagrinėja
ir atsako į juos teisės aktų nustatytais terminais.
Per 2014 metus priimti 1136 gyventojų prašymai, lyginant su 2013 metų tuo pačiu
laikotarpiu - 117 mažiau ir 2 daugiau, lyginant su 2012 m. Buvo gauti:
- 233 prašymai išduoti pažymas, leidimus;
-

232 prašymai dėl įvairių pažymų gyventojams;

-

20 prašymų dėl lengvatos suteikimo;

-

225 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

-

112 gyvenamosios vietos deklaracijos;

-

45 prašymai dėl deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo;

-

191 atliktas notarinis veiksmas;

-

70 gauti ir registruoti dokumentai;

-

5 prašymai panaikinti deklaruotą gyvenamąją vietą savininko prašymu;

-

3 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Visi prašymai atsakyti laikantis teisės aktais nustatytų terminų.
Išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri, kaip laikomasi prekybos

viešose vietose taisyklių.
2014 metais išduoti 6 leidimai prekybai viešose vietose. Leidimai išduodami
vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl vietinių rinkliavų Raseinių
rajono savivaldybės teritorijoje“. Buvo tikrinama ar prekiautojai turi verslo liudijimus ir mokėjimo
kvitus už prekybą viešose vietose.
Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus,
rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos
klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
2014 metais buvo paruoštas 1 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo projektas dėl Blinstrubiškių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimo.
Šaukia seniūnijos priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų
susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
Seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį suorganizuota 1 seniūnaičių sueiga, 4 gyventojų
susirinkimai, kuriuose dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras, Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai, UAB ,,Raseinių
komunalinės paslaugos“ Viduklės padalinio vadovas, seniūnijos darbuotojai, bendruomenių
pirmininkai, seniūnaičiai.
Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai
priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą
seniūnijos valstybės tarnautoją.

2014 metais dalyvauta visuose Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose,
savivaldybės institucijų organizuotuose pasitarimuose.
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 20 prašymų dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio lengvatos.
Susirašinėja su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, organizacijomis savo
veiklos klausimais.
Per 2014 metus Paliepių seniūnija išsiuntė 124 dokumentus institucijoms įvairiais
klausimais, t. y. 70 mažiau, lyginant su 2013 metais. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Raseinių policijos komisariatui išsiųsti 59 raštai, t.y. 24 daugiau, lyginant su 2013
metais.
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: gyvenamosios
vietos deklaravimo, notarinių veiksmų atlikimo, medžių kirtimo ir genėjimo, piniginės socialinės
paramos ir socialinių pašalpų gavimo, kompensacijų už šildymą ir atliekų tvarkymą, socialinio
būsto gavimo klausimais, prekybos viešosiose vietose, gyvūnų laikymo, triukšmo prevencijos
priemonių laikymosi ir kitais klausimais.
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