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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BATAKIŲ SENIŪNIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Seniūnijos veiklos misija – savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuoti ir įgyvendinti
savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, administruoti jai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą
seniūnijos gyventojams.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu,
Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tauragės rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, Tauragės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Batakių seniūnijos veiklos
nuostatais.
BENDROJI DALIS
Seniūnijos plotas – 10 247,1 ha: vandens telkinių – 39,6 ha, miškų – 3 179,87 ha, žemės ūkio
naudmenų – 5 751,43 ha. Seniūnijos centras – Batakių miestelis. Batakių seniūnijoje šiuo metu gyvena
apie 1520 gyventojų, daugiausiai – Batakių miestelyje (apie 320 gyventojų). Seniūnija turi 25 kaimus, 3
viensėdžius.
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Batakių seniūnija, vykdydama savo funkcijas,
įstatymų nustatyta tvarka, teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų
seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio, darbą.
Batakių seniūnijoje šiuo metu savo veiklą vykdo dvi kaimo bendruomenės: Batakių kaimo
bendruomenė „Aukaja“ ir Eidintų kaimo bendruomenė „Santaka“. 2014 m. bendruomenėms skirta 6
100 Lt. patalpų remontui.
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Batakių miestelyje vyksta tradiciniai renginiai: Vasario 16-osios paminėjimas, Užgavėnių
šventė, Motinos dienos paminėjimas, Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir kt.

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
Batakių seniūnijos gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2015-01-01 duomenimis
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupė
Iki 7 metų
Nuo 7 metų iki 16 metų
Nuo 16 metų iki 18 metų
Nuo 18 metų iki 25 metų
Nuo 25 metų iki 45 metų
Nuo 45 metų iki 65 metų
Nuo 65 metų iki 85 metų
Nuo 85 metų
Iš viso:

Vyrų
41
55
13
84
224
204
91
6
718

Moterų
43
60
21
82
192
195
185
24
802

Iš viso
84
115
34
166
416
399
276
30
1520

Pastabos

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per
2014 metus išduota 162 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, (2013 m. - 155), 201 pažyma
gyvenamosios patalpos savininkams, priimtas 31 sprendimas dėl gyvenamosios vietos duomenų
keitimo, naikinimo ir taisymo. 13 asmenų išvyko į užsienį (2013 m. -12). Savo gyvenamąją vietą
Batakių seniūnijoje naujai deklaravo 90 asmenų (2013 m. - 65).

3
Gyventojų skaičius turi tendenciją kisti, mažėti, jaunimas išvyksta į užsienio šalis, dalis
gyventojų deklaruoja gyvenamą vietą kitose savivaldybėse. Mažas gimstamumo lygis ir emigracija
lemia spartų seniūnijos gyventojų senėjimą.
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį parengtas 91 seniūno įsakymas: 6 veiklos, 64 personalo klausimais,
21 atostogų ir komandiruočių klausimais.
Iš įvairių įstaigų ir organizacijų gauti 102 raštai ir dokumentai. Per 2014 metus seniūnija
parengė ir išdavė (išsiuntė) įvairioms institucijoms raštų – 123, leidimų kirsti, persodinti ar kitaip
pašalinti, genėti medžius ir krūmus – 6, leidimų renginių organizavimui, prekybai – 4, leidimų laidoti
seniūnijos kapinėse – 20.

Išduotos pažymos per 2013 - 2014 metus
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Seniūnas neatlygintinai atliko seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams 252 notarinius
veiksmus: surašyta - 12 įgaliojimų, patvirtinti - 2 parašų tikrumai, atlikta - 238 kiti notariniai veiksmai
(dokumentų kopijų tvirtinimas).
Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, parengtas ir suderintas seniūnijos 2015
m. dokumentacijos planas ir patvirtintas dokumentų registrų sąrašas, bei 2014 m. dokumentacijos plano
papildymų sąrašas.
BIUDŽETAS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Batakių seniūnijos patvirtintas 2014 metų biudžeto
asignavimų planas – 692,6 tūkst. Lt, įvykdytas –687,3 tūkst. Lt (99,23 procento).
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Batakių seniūnijos biudžeto lėšos

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Išlaidų pavadinimas

Skirta 2012
metais tūkst. Lt

Seniūnijai skirtos biudžeto lėšos
Deleguotos funkcijos
Viešieji darbai
Spec. lėšos
Viso asignavimų: (1+2+3+4)

650,3
74,4
23,3
0,8
748,8

Skirta 2013
metais tūkst.
Lt
529,4
92,3
16,7
2,0
640,4

Skirta 2014
metais
tūkst. Lt
620,0
38,3
32,7
1,6
692,6

Seniūnijai skirti asignavimai 2012-2014 metais
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SOCIALINĖ SRITIS
Batakių seniūnija 2014 metais organizavo socialinės paramos teikimą ir pašalpų bei kitų
socialinių išmokų mokėjimą, rinko duomenis, skaičiavo ir mokėjo kompensacijas kurui, paramai
mokiniams.
Per praėjusius metus užregistruota 1818 prašymų įvairiai paramai gauti (2012 m. –1541;
2013 m. - 1383); iš jų - 900 socialinei pašalpai ir kieto kuro kompensacijai gauti, 93 prašymai
moksleivių paramai gauti,

67 prašymai dėl vaiko išmokos, 225 prašymai dėl paramos maisto

produktams gauti. 2014 metais ES paramą labiausiai nepasiturintiems asmenims maisto produktais iš
intervencinių atsargų gavo - 545 asmenys, 2013 m. ir 2012 m. – 636 asmenys, gaunančių paramą
maisto produktais sumažėjo, lyginant su praėjusiais metais.
Seniūnijoje yra daug mažas pajamas gaunančių šeimų, vienišų asmenų. Nemaža dalis
seniūnijos gyventojų yra pensijinio amžiaus. Žmonėms trūksta lėšų susimokėti už medikamentus,
komunalines paslaugas ir kt. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo į seniūniją pernai kreipėsi 27 asmenys.
Vienkartinių pašalpų per praėjusius metus išmokėta – 6 tūkst. Lt. Visi, kurie kreipėsi dėl vienkartinės
pašalpos, buvo aplankyti namuose, surašyti buities tyrimo aktai.

Socialinės paramos gavėjų skaičiaus
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Buvo įvertintos 71 šeimos gyvenimo sąlygos ir pranešta Socialinės paramos skyriui dėl
socialinės paramos teikimo.
Aplankyti 28 vieniši senyvo amžiaus, neįgalūs asmenys (šeimos), asmenys konsultuoti,
padėtos išspręsti jų problemos.
Lankomosios priežiūros darbuotojai nuolat lanko senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis, padeda
jiems tvarkytis buityje, aprūpina maisto produktais ir kitais reikalingais daiktais, palydi į gydymo
įstaigas ir pan.
DARBAS SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS
2014 metų pradžioje Batakių seniūnijoje buvo 17 socialinės rizikos šeimų. 2014 metų
pabaigoje sumažėjo 2 šeimomis, nes tos šeimos išsikėlė gyventi į kitus rajonus. 2014 metų pradžioje
Batakių seniūnijos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašyta 1 šeima, nes ši
šeima turi psichiškai neįgalų vaiką ir jis šiuo metu yra vaikų socializacijos centre. 2014 metais
socialinės rizikos šeimose vaikų skaičius – 36. Šių metų pabaigoje 1 vaikas yra laikinai apgyvendintas
vaikų globos namuose „Šaltinėlis“.

Socialinės rizikos šeimų kitimo
tendencijos 2013 - 2014 metais
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Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms
tvarka (savivaldybės tarybos 2009m. balandžio 30 d. sprendimas Nr.1-1073), išmokos teikiamos
paslaugomis - 7 šeimoms. Kartu einame pirkti maisto produktų, rūbais ir avalyne aprūpinamos šeimos,
taip pat sumokėti komunaliniai mokesčiai. Suteikiama konsultacija, informacija, tarpininkavimas ir
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atstovavimas. Dalyvaujame projektuose „Vaikų svajonės“, kurio metu buvo išpildytos socialinės
rizikos šeimų vaikų svajonės. Taip pat rizikos šeimos gauna paramą maisto produktų iš „Maisto
banko“ organizuojamų labdaros akcijų.
Socialinės rizikos šeimos lankomos 1-3 kartus per mėnesį, esant poreikiui ir dažniau.
Aplankytose šeimose tikrinamos buities ir gyvenimo sąlygos, ar turi šeima pakankamai maisto
produktų, vaikų priežiūra ir mokyklos lankymas. 2014 metais socialinės rizikos šeimose apsilankyta –
144 kartai. Suteikta informacija telefonu – 28 kartai.
Sutvarkytas nesimokančių vaikų registras. Su socialinės paramos gavėjais

sudarytos

visuomenei naudingų darbų sutartys – 406 vnt.
Palaikome ryšį su kitomis institucijomis: Vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija,
socialinių paslaugų centru, mokyklos ir medicinos darbuotojais. Batakių seniūnijoje socialinį darbą
organizuoja ir socialines paslauga teikia socialinio darbo organizatorius, specialistas darbui su rizikos
šeimomis ir lankomosios priežiūros darbuotojai. Socialinių paslaugų gavėjai yra socialinės rizikos
šeimos, asmenys turintys negalią, vieniši ir senyvo amžiaus asmenys.
ŽEMĖS ŪKIO SRITIS
2014 m. Batakių seniūnija organizavo ir įgyvendino valstybės funkcijas žemės ūkio srityje:
atnaujinti duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 320
(2011 m.- 400; 2012 m.-380; 2013 m -350);
priimti prašymai įregistruoti žemės ūkio valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 12
(2012 m.-9; 2013 m.-7 );
priimta prašymų išregistruoti žemės ūkio valdą iš LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro-10;
priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti -258
(2012 m.- 288; 2013 m. - 276);
elektroniniu būdu įbraižyta - 2090 laukai, patvirtintose paraiškose bendras deklaruotas plotas4242, 09 ha;
padėta taisyti netikslumus paraiškose;
padėta užpildyti 6 pareiškėjams

paraiškas pagal

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų

programos priemones ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, ,,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.
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KOMUNALINIS ŪKIS
Seniūnija dalyvavo Kelių priežiūros ir plėtros programoje. 2014 metais Batakių seniūnijai buvo
skirti - 65 tūkst. Lt. minėtos programos lėšų keliams taisyti (remontuoti), prižiūrėti. 2014 m. atlikti šie
darbai: kelių su asfalto danga duobių taisymo darbai, kelių su žvyro danga taisymo darbai,
greideriavimas, gatvių ženklinimas.
2014 metais Batakių seniūnijoje pagal viešųjų darbų programą dirbo 26 darbininkai. Batakių
seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojai kartu su viešųjų darbų darbininkais atliko įvairius seniūnijos
priežiūros darbus: šienavo pakeles, pjovė, genėjo medžius, griebė lapus, kirto krūmus, atnaujino
laiptus, rinko šiukšles, tvarkė ir prižiūrėjo teritoriją aplink Batakių tvenkinį, prižiūrėjo gėlynus,
alpinariumus, pjovė žolę, tvarkė ir šlavė šaligatvius, dirbo kitus darbus. Nuolat prižiūrimos seniūnijos
teritorijoje esančios kapinės.
.Viešųjų darbų programai vykdyti 2014 m. buvo skirta - 32,7 tūkst. Lt.
Vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta Tauragės rajono gyventojų telkimo visuomenei
naudingai veiklai tvarka, seniūnijoje 2014 m. sudarytos - 406 sutartys atlikti visuomenei naudingą
veiklą. Visuomenei naudingos veiklos atlikėjai rinko šiukšles, tvarkė pakeles, skverus, kapines, valė
nuo susikaupusių žemių ir sniego šaligatvius ir gatves, kirto krūmus, griebė lapus, tvarkė viešąsias
seniūnijos erdves, dirbo kitus specialaus pasiruošimo nereikalaujančius darbus.
Įvykdyti pagrindiniai darbai:
Įgyvendintas Batakių miestelio kompleksinis sutvarkymas, kuriam buvo skirti – 854 tūkst. Lt.
Planuojamos artimiausio laikotarpio pagrindinės veiklos kryptys:
Norkiškės ir Eidintų gyvenvietėse nėra vandentiekio, kanalizacijos tinklų, gatvių apšvietimo;
Batakių kultūros namams (su administraciniu pastatu) reikia atlikti apšiltinimo darbus;
Kelti seniūnijos darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti viešąjį administravimą;
Paremti, skatinti aktyvesnę bendruomenių veiklą.

Seniūnas

Jonas Juozapaitis

