RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PALIEPIŲ SENIŪNIJOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Paliepių seniūnija (toliau – 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.
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 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.
Paliepių seniūnijos teritoriją sudaro 92 kv. km, kurioje gyvena 1976 gyventojai, tuo
pačiu laikotarpiu 2012 m. Paliepių seniūnijos gyventojų buvo 1980, 2011 metais – 2053. Per
analizuojamą laikotarpį gyventojų sumažėjo 77.
Seniūnijoje nuolatinis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų sprendimui. Įgyvendinant
projektą „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimas
pilotinėse savivaldybėse“, 2013 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius, lyginant su praėjusiais
metais, ženkliai sumažėjo. Jei per 2011 metus įvairioms išmokoms gauti buvo priimti 1038
prašymai, per 2012 metus - 1029 prašymai, tai per 2013 m. priimti 598 prašymai.
2013 metais priimti 128 prašymai gauti intervencinius produktus iš ES, tai yra 39 mažiau
nei 2012 m., 23 mažiau nei 2011 m. Priimta 10 prašymų gauti vienkartines pašalpas, dėl paramos
mokiniams – 63 prašymai, 36 prašymai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, 2 prašymai dėl
nemokamo maitinimo talonų. Dėl socialinės išmokos priimti 66 prašymai, iš jų dėl išmokos vaikui
– 48, vienkartinė išmoka vaikui –14, vienkartinė išmoka nėščiai – 4. Surašyti 95 buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo aktai, 1 vienišam asmeniui teikiamos paslaugos į namus, 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.
Šiuo metu Paliepių seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąraše yra 18
šeimų, kuriose auga 32 nepilnamečiai vaikai. 2012 metais buvo 17 šeimų, kuriose augo 33 vaikai,
2011 metais - 15 šeimų, kuriose 28 vaikai. Per 2013 metus į šį sąrašą yra įtrauktos 2 šeimos. Iš šio
sąrašo išbrauktos 2 šeimos, išvykusios gyventi į kitą savivaldybę ir 1 šeima - šeimoje nelikus
nepilnamečių vaikų. Per minėtą laikotarpį, dėl tėvų girtavimo ir vaikų nepriežiūros, dviem
mažamečiams vaikams iš 2 šeimų nustatyta laikinoji globa, vaikai apgyvendinti globos įstaigoje.
Socialinės rizikos šeimose lankytasi 403 kartus. Apsilankymų metu jos konsultuotos įvairiais
klausimais, stebėtas jų gyvenimo būdas. Paliepių seniūnijoje yra 11 šeimų, kurioms vykdoma
socialinių išmokų kontrolė: suteikiama pagalba apsiperkant, sumokami įvairūs mokesčiai.

Seniūnijoje yra 6 padidintos rizikos šeimos, kuriose auga 12 vaikų. 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, motinystėstėvystės įgūdžiai.
26 socialinės rizikos šeimų vaikai dalyvavo projekte ,,Vaikų svajonės“, buvo išpildytos
26 svajonės: 20 svajonių išpildyta asmeniškai, nuperkant dovaną, 6 svajonės buvo įgyvendintos
pasirenkant pinigų paaukojimą, kurių suma virš 600 Lt.
Visos socialinės rizikos šeimos gavo paramą iš ES bendrijos intervencinių atsargų, 11
socialinės rizikos šeimų vaikų gauna nemokamą maitinimą mokykloje, iš jų 8 šeimų vaikams
paskirti nemokami pusryčiai. Jiems buvo skirta parama mokinio reikmenims įsigyti. Ši parama
įgyvendinta padedant Raseinių rajono socialinių paslaugų centro Paliepių 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, bendruomenių pirmininkais,
seniūnaičiais.
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. 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. Surinkti
duomenys teikiami Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Ikimokyklinio
amžiaus vaikų 2011 metais buvo - 96, 2012 metais – 115, 2013 metais - 109 ikimokyklinio
amžiaus vaikai.
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 2013 metus pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių
gyvūnų padarytą žalą neužregistruota.
Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.
Paliepių seniūnija dalyvavo 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. Sukurta šiuolaikiška, jauki, patraukli ir
patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo sąlygos
visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikių tenkinimui.

2013 metais įgyvendintas projektas „Slabados bendruomenės namų pastato remontas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Atlikti pastato paprastojo remonto darbai.
Gervinės kaimo bendruomenė parengė Raseinių rajono savivaldybės sveikatos
programos projektą „Sportuok ir būsi sveikas“. Gautos lėšos buvo skirtos septintosioms sportinėms
varžytuvėms Gervinėje organizuoti (prizai, medaliai, suvenyrai, smulkios sporto prekės). 2013
metais parengtas Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros projektas „Saugome savo
bendruomenės namus“. Lėšos skirtos naujai renovuotų bendruomenės patalpų draudimui, dalies
išlaidų už elektrą padengimui. Parengtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Man
čia gera gyventi“ (socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti). Už gautas lėšas nupirktos 1 didelė ir 3
mažesnės palapinės - pavėsinės lauko renginiams, sportinio inventoriaus, spinta priemonėms, darbo
priemonės užimtumo ir laisvalaikio organizavimui, įsigyta buitinių ir kanceliarinių prekių,
apmokėtos elektros bei žolės pjovimo išlaidos, maitinimo paslaugos renginių metu, pavasarį bus
sumontuoti sportiniai prietaisai vaikų žaidimo aikštelei. Tai didelė finansinė pagalba, įgyvendinant
bendruomenės veiklą. Gervinės kaimo bendruomenė dalyvavo Lietuvos mokinių ir studentų sporto
centro organizuojamame konkurse „Norime sportuoti – įsirengiame patys“. Savanoriškais
pagrindais sporto aikštelėje dalinai atnaujintas sportinis inventorius, pastatyta supynė, pradėta
įrengti tinklinio aikštelė. Gautas prizas - krepšinio, futbolo ir tinklinio kamuoliai, stalo teniso
raketės. 2013 metais parengta paraiška „Norime gyventi gražesnėje aplinkoje“. Planuojama gautas
lėšas skirti visuomeninės paskirties teritorijos, kaimo pradžioje esančio vandens telkinio pakrantės
ir aplink esančios aplinkos sutvarkymui, sukuriant jaukesnę zoną, tuo prisidedant prie gražesnės
gyvenvietės „Gervinė“ formavimo.
Kaimų bendruomenė ,,Anžiliai“ 2013 metais įgyvendino projektą ,,Anžilių
bendruomenės namų rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.“ Projekto
įgyvendimo metu buvo atliktas pastato kapitalinis remontas. Taip pat 2013 metais parengė projektą
,,Anžilių kaimo bendruomenės pastato remontas ir pritaikymas jaunimo užimtumui“. Jį įgyvendinus
bus užtikrintas jaunimo užimtumas.
Lakštučių kaimų bendruomenėje yra daug aktyvių vaikų, jie nori žaisti stalo tenisą,
biliardą, todėl bendruomenė 2013 metais rengė projektą ,,Lakštučių kaimų bendruomenės namų
stogo remontas“, kad įgyvendinus projektą jaunimas turėtų kur užsiimti sportine veikla.
Kaimų bendruomenė ,,Dumšiškiai“ 2013 metais parengė projektą ,,Dumšiškių
bendruomenės namų pastato remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Planuojama
pakeisti pastato stogo dangą, pakeisti langus, įrengti patalpas.
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
Paliepių seniūnijoje veikla civilinės saugos srityje buvo vykdoma pagal Raseinių rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2013 metų planą. Vyksta gyventojų
švietimas civilinės saugos klausimais: dalinami lankstinukai, platinami plakatai seniūnijos
informaciniuose stenduose.
Dalyvauja
rengiant ir įgyvendinant
aptarnaujamoje teritorijoje.
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Paliepių seniūnijoje 2013 metais buvo suorganizuota daug įvairių valstybinių, religinių
švenčių. Organizuota Užgavėnių šventė bei prie Sujainių tvenkinio švenčiamos Joninės, kalėdinės
eglutės įžiebimo šventė, adventinės vakaronės.
2013 metais pasveikinta 10 seniūnijos gyventojų 90 metų jubiliejaus proga.
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.
Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus
visuotinius surašymus.
2013 metais buvo vykdoma apklausa dėl Raseinių rajono bendrojo detaliojo plano ribų
nustatymo.
Padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus.
2013 metais nebuvo rengiami rinkimai ir referendumai.
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sujainių filiale ir toliau
įgyvendinamas VIPT projektas, kurio metu Paliepių seniūnijos gyventojai dalyvauja kompiuterinio
raštingumo projektuose, taip pat bibliotekoje gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Nuolat
atnaujinamas ir pildomas Paliepių seniūnijos portalas www.sujainiai.lt, kuriame gyventojai gali rasti
įvairią su seniūnija bei rajonu susijusią informaciją, naujausius įvykius. Raseinių rajono
savivaldybės interneto tinklapyje www.raseiniai.lt gyventojai gali rasti visą informaciją apie
seniūnijoje teikiamas paslaugas.
Veikla organizuojant 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.
Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
2013 metais viešųjų ir visuomenei naudingų darbų programai vykdyti buvo gauta 24
513 Lt, kurie panaudoti teritorijų, žaliųjų plotų, kultūros paveldo objektų priežiūrai, neįgaliems
asmenims, nepasiturinčioms šeimoms malkoms ruošti. Viešuosius darbus atliko ir programa
pasinaudojo 7 asmenys. Visuomenei naudingus nemokamus darbus dirbo 5 asmenys, teismo
sprendimu siųsti už įvairius teisės pažeidimus. Visuomenei naudingai veiklai atlikti buvo pasitelkta
60 darbingų asmenų, gaunančių piniginę socialinę paramą, 8 iš jų dalį laiko nedirbo, nes pristatė
nedarbingumo pažymėjimus. 10 asmenų buvo nutrauktas piniginės socialinės paramos teikimas dėl
visuomenei naudingų darbų neatlikimo.
Vykdant Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą, 2013 metais, dauguma
ūkinių, aplinkotvarkos bei remonto darbų seniūnijoje buvo atliekami pasitelkiant asmenis, kurie
atlieka visuomenei naudingą veiklą. Jie padėjo seniūnijos darbuotojams pildydami įvairią
dokumentaciją, archyvus, suteikė pagalbą socialinės rizikos šeimoms, vienišiems bei

pagyvenusiems žmonėms, tvarkė kultūros paveldo objektus, sąvartynus, padėjo kultūros bei
bibliotekos darbuotojams atlikti ūkinius bei remonto darbus.
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.
Paliepių seniūnijai priklausančioje teritorijoje yra 85,70 kilometrai gatvių ir kelių. Kelių
priežiūrą vykdė UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Viduklės padalinys. Nuolat 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 „Panemunės kelias“. Duobėms asfaltbetonio dangoje
remontuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų seniūnija skyrė 25000 Lt. Už šią sumą buvo
suremontuota 297,8 m2 duobių, 2012 metais - 271 m2 duobių, 2011 metais už tą pačią sumą lėšų
buvo suremontuota 317,86 m2. 2013 metais Sujainių gyvenvietėje atliktas Mokyklos gatvės
kapitalinis remontas, eismo saugumui gatvėse pastatyta 13 kelio ženklų.
Paliepių seniūnijos prižiūrimi žalieji plotai sudaro 16,86 ha, žaliųjų plotų ir medžių
priežiūrai 2013 metais buvo išleista 28,25 tūkst. litų. Žaliuosius plotus prižiūrėjo UAB ,,Raseinių
komunalinės paslaugos“ Viduklės padalinys.
Nuolat renkamos ir išvežamos atliekos pagal su gyventojais sudarytas sutartis visose
Paliepių seniūnijos gyvenvietėse. 2 kartus per metus visoje seniūnijoje surenkamos specifinės
atliekos.
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai 2013 metais buvo išleista 21,17 tūkst. litų. Sujainių,
Slabados, Lakštučių bei Anžilių gyvenvietėse yra įvestas apšvietimas. 2013 metais seniūnijoje veikė
108 šviestuvai, dalis šviestuvų (10 vnt.) metų eigoje buvo pakeisti naujais šviestuvais.
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 2013 metus piniginės
socialinės paramos gavėjų skaičius sumažėjo. Jei 2012 metais buvo 163 asmenys, tai 2013 metais –
90 asmenų. Sumažėjo ir išmokėtos paramos suma. 2012 metais seniūnijos gyventojams išmokėtos
socialinės paramos lėšos siekė 332944 Lt, 2013 metais – 234394 Lt, per einamus metus seniūnija
sutaupė 19,92 % 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 60 bylų, tame skaičiuje 25
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.
2013 metais atlikta gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimų – 64,
kai 2012 metais – 52. 109 asmenys deklaravo atvykimą, 20 asmenų išvykimą į užsienį, 1 asmuo
įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 260 pažymų apie deklaruotą
gyvenamąją vietą, t.y. 41 pažyma mažiau, negu 2012 m. ir 15 daugiau, lyginant su 2011 m.
Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
Raseinių rajono savivaldybės taryba 2013 metų kovo 28 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-121
„Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 m. veiklos programų
patvirtinimo“ patvirtinta Paliepių seniūnijos 2013 metų veiklos programą. Programai finansuoti
buvo skirta 153,6 tūkst. Lt, išleista 153,55 tūkst. Lt. Seniūnijos veiklai finansuoti lėšos buvo
perskirstytos 2013 m. gruodžio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. (1.1) TS-452.
2013 m. rugsėjo 26 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1) TS-337
ir 2013 m. gruodžio 19 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1) TS-435
Paliepių seniūnijai buvo papildomai skirta 2,7 tūkst. 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 2013 metais perrinkti
seniūnaičiai: Anžilių seniūnaitijos – Virginija Šadauskienė, Blinstrubiškių seniūnaitijos – Rūta
Pinskuvienė, Gervinės seniūnaitijos – Vida Jankauskienė, Lakštučių seniūnaitijos – Edvardas
Levickis, Slabados seniūnaitijos – Lina Kuzmarskienė, Sujainių seniūnaitijos – Irena Daveckienė.
Seniūnaičių sueigose buvo pristatyta patvirtinta veiklos programa ir jos vykdymo eiga.
Seniūnaičiai supažindinami su priimtais tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais
bei mero potvarkiais.
Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
2013 metais buvo sudarytos sutartys: 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.
2013 metais išduota 260 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 2012 metais - 301
pažyma, 2011 metais – 253. Gyventojams išduotos 257 pažymos apie šeimos sudėtį, nuomojamą
žemę iš valstybės ir apie vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankymą.
Seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja
mirtis.

Per 2013 metus seniūnijoje užregistruotos 39 mirtys, tai 25 mirtimis mažiau, lyginant su
2012 metais ir 8 mirtimis mažiau, lyginant su 2011 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.
2013 metais Paliepių seniūnijoje atlikta 200 notarinių veiksmų, lyginant su 2012 metais,
22 notariniais veiksmai mažiau ir 97 notariniais veiksmais daugiau, lyginant su 2011 m.
Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja
administracinių pažeidimų bylas.
2013 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 2013 metus priimti 1253 prašymai, lyginant su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu - 119
daugiau ir 136 daugiau, lyginant su 2011 m. Buvo gauti prašymai:
- 249 prašymai išduoti pažymas, leidimus;
- 257 prašymai dėl įvairių pažymų gyventojams;
- 52 prašymai dėl lengvatos suteikimo;
- 260 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- 129 gyvenamosios vietos deklaracijos;
- 64 prašymai dėl deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo;
- 200 atlikti notariniai veiksmai;
- 37 gauti ir registruoti dokumentai;
- 4 prašymai panaikinti deklaruotą gyvenamąją vietą savininko prašymu;
- 1 prašymas 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 r. 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.
2013 metais išduoti 7 leidimai prekybai. Buvo tikrinama ar prekiautojai turi verslo
liudijimus ir mokėjimo kvitus už prekybą viešose vietose.
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.
2013 metais buvo teikiami sprendimų projektai dėl vietos bendruomenės tarybos
nutarimo skirti lėšas įgyvendinant numatytas programas.
Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus, rengia
savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais,
organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
2013 metais buvo paruošti 2 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų projektai dėl seniūnaičių rinkimo.
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 socialinių 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.
2013 metais dalyvauta visuose Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose,
savivaldybės institucijų organizuotuose pasitarimuose.
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.
2013 metais Paliepių seniūnija kreipėsi į Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktorių dėl lėšų skyrimo seniūnijos pastato apšildymo sistemos įvedimui, dėl gatvių pavadinimų
suteikimo Blinstrubiškių kaimui, dėl kelio ženklų pastatymo Sujainių gyvenvietėje, dėl viešųjų
darbų atlikimui reikalingo inventoriaus įsigijimo.
Esant poreikiui, gyventojai buvo konsultuojami ir teikiama informacija apie
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės
teritorijoje.
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 2012 m. buvo pateikta 2013 m. vasario 20 dieną.

Dalyvauja įgyvendinantį 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 52 pareiškimai dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio lengvatos.
Susirašinėja su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, organizacijomis savo veiklos
klausimais.
2013 metais Paliepių seniūnija išsiuntė 194 dokumentus institucijoms įvairiais
klausimais, t.y. 6 mažiau, lyginant su 2012 metais. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Raseinių policijos komisariatui išsiųsti 35 raštai, t.y. 11 mažiau, lyginant su 2012
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, 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.
2013 metais Paliepių seniūnija dalyvavo Raseinių miesto 760 metų jubiliejinėje šventėje,
konkurso ,,Gražinkime savo aplinką“ projekte, kuriame Loretos ir Romualdo Samuilių sodyba
pripažinta gražiausia rajone.

Seniūnė

Rasa Spurgienė

