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SKAUDVILĖS SENIŪNIJOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Skaudvilės seniūnija, kaip savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys,
veikdamas Skaudvilės seniūnijos teritorijoje ir vykdydamas savo misiją teikti seniūnijos
gyventojams viešojo administravimo paslaugas, numatytas teisės norminiuose aktuose ir padėti
seniūnijos gyventojams įgyvendinti viešuosius poreikius ir interesus:
 užtikrino kokybiškų viešojo administravimo paslaugų teikimą ir informacijos rūpimais
klausimais suteikimą seniūnijos gyventojams;
 organizavo darbą, atitinkantį Vietos savivaldos, Viešojo administravimo bei kituose
įstatymuose nurodytus reikalavimus;
 organizavo gyventojų susitikimus su valstybės ir savivaldybės pareigūnais ir kitais
vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais;
 dalyvavo Savivaldybės institucijų ir jų komisijų posėdžiuose, susirinkimuose bei kituose
dalykiniuose pasitarimuose, kai buvo svarstomi su seniūnijos veikla ar su seniūnijos bendruomenės
gyvenimu susiję klausimai;
 dalyvavo konferencijose, seminaruose ir kituose informaciniuose renginiuose;
 dalyvavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje;
 dalyvavo ir rėmė įvairius renginius, kurie vyko seniūnijoje.
SENIŪNIJOS GYVENTOJAI
Mūsų duomenimis seniūnijoje 2015 m. sausio 1 d. buvo 4036 gyventojai:
Gyventojų grupė
Vyrų
Moterų
Viso
nuo 1 iki 7 metų
115
108
223
nuo 7 iki 16 metų
159
147
306
nuo 16 iki 18 metų
49
52
101
nuo 18 iki 25 metų
230
217
447
nuo 25 iki 45 metų
535
464
999
nuo 45 iki 65 metų
564
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nuo 65 iki 85 metų
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nuo 85 metų ir daugiau
27
90
117
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Mirtingumo ir gimstamumo dinamika seniūnijoje .
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VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KITI DOKUMENTAI
Per ataskaitinį laikotarpį parengta įsakymų, potvarkių, sprendimų projektų :
Tarybos sprendimų –1;
Mero potvarkių - 0;
Administracijos direktoriaus įsakymų –11 .
Parengtas ir užregistruotas 181 seniūno įsakymas šiais klausimais:
veiklos – 36;
atostogų ir komandiruočių –59;
personalo (viešųjų darbų) – 86.
Užregistruota įvairiais klausimais aktų, posėdžių protokolų, sutarčių, prašymų ir vidaus
susirašinėjimo dokumentų .
Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ( Žin., 2011, Nr.32-1534) parengtas ir
suderintas seniūnijos 2015 m. dokumentacijos planas ir patvirtintas dokumentų registrų sąrašas.
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS
2014 m. iš įvairių įstaigų ir organizacijų gauta raštų - 181.
Iš gyventojų ir juridinių asmenų gauta prašymų (pasiūlymų) ir skundų –244.
Per ataskaitinį laikotarpį seniūnija parengė ir išdavė (išsiuntė):
 įvairioms institucijoms raštus -332 ;
 pažymas gyventojams dėl įvairių juridinių faktų patvirtinimo – 240;
 leidimus kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius (medžius ar krūmus)
augančius ne miško zonoje -23;
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leidimus vesti renginius, organizuoti kultūrinę programą Skaudvilės seniūnijos
teritorijoje – 5;
 leidimus prekiauti viešosiose vietose – 9;
 leidimus žemės darbams vykdyti – 4.
 leidimus laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse – 66.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.28 straipsniu, Lietuvos Respublikos
notariato įstatymo ( Žin., 1992, Nr.28-810; 1994, Nr. 78-1463;2001, Nr. 55-1943; 2003, Nr. 15598) 27' straipsniu ir LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 32 straipsnio 3
dalies 8 punktu, seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams
notarinius veiksmus ir tvirtina oficialiems testamentams prilygintus testamentus.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikti notariniai veiksmai - 541, iš jų:
 patvirtinta testamentų- 8,
 patvirtinta įgaliojimų - 11,
 atlikta parašo tikrumo paliudijimų – 27 ,
 kitų notarinių veiksmų -495.
BIUDŽETAS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Skaudvilės seniūnijos patvirtintas 2014 metų
biudžeto asignavimų planas – 1019,9 tūkst. Lt, įvykdytas –1016,96 tūkst .Lt ( 99,71 procento)
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2014 m. seniūnijos biudžeto asignavimų plano metams ir kasinių išlaidų įvykdymo pagal
programas diagrama (tūkst. lt) .
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Deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų asignavimų plano metams ir faktinių išlaidų
įvykdymo pagal programas diagrama (tūkst.lt ).
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Specialiųjų lėšų asignavimų plano metams ir kasinių išlaidų įvykdymo pagal programas
diagrama (tūkst. Lt ).
asignavimų planas metams

kasinės išlaidos

15,9 15,9

8,5 7,8

P006

P010

ŽEMĖS ŪKIS
2014 m. seniūnija organizavo ir įgyvendino valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje:
atnaujinti duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre– 618 (2011
m.- 550; 2012 m. – 491; 2013 m. - 469) ;
priimti prašymai išregistruoti žemės ūkio valdą iš LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro- 8 (
2011 m. – 15; 2012 m. – 12; 2014 m. - 3);
priimti prašymai įregistruoti žemės ūkio valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre- 4
( 2011 m.- 12; 2012 m. – 9; 2014 m. -13);
priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti –
462 ( 2011 m.- 539; 2012 m. -486 ; 2013 m. - 465) ;
elektroniniu būdu įbraižyta 3851 laukas, patvirtintose paraiškose bendras deklaruotas plotas –
7953,84 ha ;
priimta prašymų papildyti, pakeisti pasėlių deklaracijas – 32 (2011 m. – 32; 2012 m. – 36;
2013 m. - 20);
padėta 2 pareiškėjams užpildyti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“;
pateikta ūkininkų nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių
savaitinė/ ketvirtinė ataskaita GS-5 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui – 12 (2011 m.
-11; 2012 m. – 10; 2013 m. - 11).
2014 m. rugsėjo 6 d. dalyvauta Tauragės rajono žemdirbių ir liaudies kapelų šventėje. Šventėje
buvo pagerbta skaudviliškių Antano ir Zitos Šegždų šeima, kuri sėkmingai ūkininkauja, turi tris
vaikus, iš kurių vienas ar keli ūkininkauja. Savivaldybės mero padėka apdovanoti konkurso „Metų
ūkis“ nugalėtojai ūkininkai Rita ir Kęstutis Stankai (pienininkystės ūkis).
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GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS IR NETURINČIŲ GYVENAMOSIOS
VIETOS ASMENŲ APSKAITA
2014 m. seniūnija vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo ir neturinčių gyvenamosios vietos
asmenų apskaitos funkcijas:
priimta gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą
Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką – 183 (2011 m. – 218; 2012 m. –
226; 2013 m. - 193);
priimta gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – 33 ( 2011 m. – 51; 2012 m. – 23; 2013 m. 25);
įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 12 (2011 m. -15; 2012 m. -6;
2013- 9);
gauta prašymų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais – 661 ( 2011 m.-404; 2012 m. 774; 2013 m. - 535) ;
išduota pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – 406 (2011 m. – 333; 2012 m. 497; 2013 m. - 317);
išduota pažymų gyvenamosios patalpos savininkams –296 (2011 m.- 119; 2012 m. -335;
2013 m. - 272) ;
priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo, keitimo, taisymo – 69 (2011 m. –
211; 2012 m. -107; 2013 m. - 84);
išduotą pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą –6
( 2011 m. -11; 2012 m. -13; 2013 m. - 6).
SOCIALINĖ PARAMA
2014 m. buvo teikiama socialinė parama įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių
klientams. Buvo lankomasi socialinės paramos ir tikslinės vienkartinės pašalpos gavėjų šeimose
(surašyti 132 buities tyrimo aktai), socialinės rizikos šeimose (surašyti 345 apsilankymo aktai),
priimti prašymai dėl spec. nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos nustatymo, prašymai spec.
poreikių lygiui nustatyti. Tarpininkauta tarp asmenų, gydymo įstaigos bei Socialinių paslaugų
centro dėl kompensacinės technikos įsigijimo neįgaliems seniūnijos gyventojams – 10.
Tarpininkauta dėl asmenų gydymosi Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje,
Tauragės psichikos sveikatos centre, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, bendraujama
su NVO organizacijomis ir Vaiko apsaugos institucijomis.
ES pagalbos fondas skyrė maisto paketus labiausiai nepasiturintiems seniūnijos
gyventojams. Maisto produktų paketai (miltai, cukrus, kruopos ir kt. maisto produktai) buvo
dalijami 4 kartus (kovo, gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiais). Paramą maisto produktais
seniūnijoje gavo 711 asmenų ( 2011 m. -1030; 2012 m. -1010; 2013 m. - 930).
2014 m. seniūnijoje pagalbos į namus paslaugas teikė keturi lankomosios priežiūros
darbuotojai, jie prižiūrėjo 21 vienišą bei neįgalų asmenį. 6 asmenims buvo mokami pagalbos
pinigai, kurie skirti susimokėti už pagalbą namuose analogišką socialinėms paslaugoms.
2014 m. į seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitą įtraukta 1 šeima, išbraukta - 5 šeimos.
2014 m. gruodžio 31 d. seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 24 šeimos. Per 2014
metus Vaikų globos namuose ,,Šaltinėlis“ apgyvendinti 5 vaikai, į šeimą grąžintas 1 vaikas.
Minėtos šeimos dažnai lankomos, surašomi apsilankymo aktai, konsultuojamos, vedamas
prevencinis darbas, atstovaujama teismuose, posėdžiuose, pateikiama seniūnijos nuomonė dėl
šeimų buities sąlygų ir tėvų elgesio prieš grąžinant vaikus į šeimas arba juos apgyvendinant Vaikų
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globos namuose. 14 šeimų ribojamos išmokos, pinigai išmokami seniūnijos kasoje, padedama
apsipirkti ir apsimokėti už gautas komunalines paslaugas ir kt.
Vadovaujantis patvirtinta Tauragės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai
tvarka, seniūnijoje 2014 m. visuomenei naudingą veiklą atliko 160 asmenų. Per metus jiems
išrašyta 600 siuntimų , sudaryta sutarčių - 288. Visuomenei naudingos veiklos atlikėjai rinko
šiukšles, valė nuo susikaupusių žemių ir sniego šaligatvius ir gatves, kirto krūmus ir atliko kitus
specialaus pasiruošimo nereikalaujančius darbus.
Per ataskaitinį laikotarpį Skaudvilės seniūnijos gyventojams išmokėtos sumos pagal išmokų
rūšis:
Išmokos pavadinimas
▫ socialinė pašalpa
▫ išmoka vaikui
▫ vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
▫ speciali laidojimo pašalpa mirties atveju
▫ parama mokinio reikmėms įsigyti
▫ šildymo išlaidų kompensacija ( kitas kuras)
▫ vienkartinė išmoka vaikui gimus
▫ vienkartinė tikslinė pašalpa

Šeimų skaičius
357
147
15
36
98
171
36
80

Suma (tūkst. Lt)
1127,0
137,5
3,9
37,4
22,8
133,7
51,5
17,0

VYKDYTI PAGRINDINIAI DARBAI
Skaudvilės seniūnijoje 2014 m. vykdyti šie pagrindiniai darbai:
 atliktas dalies patalpų einamasis remontas Skaudvilės kultūros namuose (ūkio
būdu suremontuotos trys Skaudvilės bibliotekos patalpos, darbų apimtis - 130 kv. m .,
darbų vertė – 28,0 tūkst. Lt);
 atliktas Skaudvilės kultūros namų II aukšto koridoriaus patalpų remontas ( ūkio
būdu, darbų apimtis - 38 kv.m , darbų vertė – 9,0 tūkst. Lt) ;
 prijungtas prie Skaudvilės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų vienas socialinis
būstas ( Trumpoji g. 11, Skaudvilės m.);
 aptvertos Leliškės kaimo kapinaitės (tvoros ilgis- 210 m., darbų vertė – 8,5 tūkst.
Lt);
 ūkio būdų atliktas šaligatvių remontas Skaudvilės mieste, Malūno g., Liaudies a., J.
Janonio g., Mokyklos skg., Žemaitės g. ( darbų vertė – 30,0 tūkst. ) .
 atliktas socialinio būsto ( Skaudvilė, Kelmės g. 27- 4) einamasis remontas
( darbų apimtis – 61,72 kv. m) .
 tvarkoma teritorija prie Skaudvilės užtvankos (poilsiavietės teritorija);
 prižiūrimi miesto želdiniai (genimi medžiai, kertami krūmai, šienaujami žalieji
plotai), surenkamos ir išvežamos šiukšlės iš viešųjų vietų;
 organizuojami viešieji darbai. 2014 metais seniūnijoje pagal viešųjų darbų
programą dirbo 16 asmenų. Viešųjų darbų darbininkai atliko įvairius pagalbinius darbus:
rinko šiukšles, tvarkė ir prižiūrėjo poilsiavietę, prižiūrėjo gėlynus, pjovė žolę, kirto krūmus,
genėjo medžius, tvarkė ir šlavė šaligatvius, dirbo kitus darbus.
 prižiūrimos seniūnijos teritorijoje esančios kapinės;
 panaudojant 2014 m. kelių priežiūrai ir remontui skirtas lėšas buvo atlikti šie darbai
(darbų vertė – 230,4 tūkst. litų):
› atliktas asfalto dangos viengubas apdorojimas emulsija ir granitine skaldele Skaudvilės
mieste, Kauno g., Kundročių g. , Ančios g. ( darbų vertė - 70000 Lt, darbus atliko VĮ ,,Tauragės
regiono keliai“);
› atliktas seniūnijos gatvių su asfaltbetonio danga duobių taisymas už 40000 Lt ( darbus atliko
VĮ ,,Tauragės regiono keliai“);
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› atliktas Sodalės k., Pavarčio k., Kalniškių k., Snieguoniškės I k., Snieguoniškės II k.,
Adakavo k. kelių su žvyro danga duobių taisymas (žvyravimas) už 75999,31 Lt (darbus atliko
UAB ,,Uliksas“ );
› įrengtas asfaltbetonio dangos išlyginamasis sluoksnis Adakavo k. Bažnyčių g. ir Gluosnių g.
( darbų vertė – 40508,18 Lt , darbus atliko AB ,,Kauno tiltai“ )
› pastatyta 17 kelio ženklų ir įrengta 15 atramų ( darbų vertė - 3885,64 Lt , darbus atliko
UAB ,,Eismo sauga“).

PROBLEMOS, KURIOS AKTUALIOS SENIŪNIJOS GYVENTOJAMS:
• Skaudvilės kultūros namų langams žaliuzių įsigijimas;
• Pilsūdų kultūros namų remontas;
• asfaltbetonio dangos įrengimas Skaudvilės prekyvietės teritorijoje;
• Adakavo ir Pilsūdų gyvenviečių gatvių apšvietimo renovacija;
• sporto aikštelių įrengimas Pilsūdų ir Trepų gyvenvietėse;
• privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelės su asfaltbetonio danga prie seniūnijos
naujų kapinių Jakštų kaime įrengimas;
• automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Liaudies aikštėje, Skaudvilės mieste (tarp
Trumposios ir Malūno gatvių ) ;
• Ančios upės krantų erozija;
• poilsio- rekreacinės zonos prie Skaudvilės užtvankos įrengimas ( automobilių stovėjimo
aikštelės ir privažiavimo kelių asfaltbetonio dangos įrengimas, vaikų žaidimų, sporto aikštelės bei
treniruoklių įrengimas, takų ir apšvietimo įrengimas ir kt.);
• Adakavo parko uždumblėjusių vandens telkinių išvalymas ir parko pritaikymas poilsiui;
• lėšų trūkumas seniūnijos kelių priežiūrai vasaros ir žiemos metu;
• leidinio apie Skaudvilės seniūniją išleidimas.

PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS KRYPTYS:
• dirbti vadovaujantis seniūnijų veiklos ir darbuotojų pareiginiais nuostatais;
• kelti seniūnijos darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti viešąjį administravimą;
• paremti bendruomenių veiklą;
• bendradarbiauti su kitomis seniūnijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
Seniūnas

Virginijus Būdvytis

