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4 priedas
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MAŽONŲ SENIŪNIJA
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Seniūnijos 1.1. Teritorijos plotas – 22067,43 ha.
aplinka
1.2. Vietinių kelių ilgis –146,83 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis –3183, iš jų: vaikai iki 7 m-214, vaikai nuo
7 iki 16 m. 235, nuo 16-18m – 71,– 601, darbingo amžiaus gyventojai – 22116,, pensinio
amžiaus gyventojai – 547.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius –51vnt.
1.5. Seniūnijoje veikia: 5 bibliotekos, 5 kultūros namai, 1 pradinio ugdymo mokykla, 6 med.
punktai.
1.6. Seniūnijoje veikia keletas visuomeninių organizacijų: 7 bendruomenės.
2. Seniūnijos 2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 34.
vidinė
2.2 Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 46 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
struktūra
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Centro, Lomių, Norkaičių, Pagramančio,
Šakviečio.
2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų, pastatų skaičius – 2.
3. Seniūnijos misija ir tikslai.
3.1 Misija: Savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuoti ir įgyvendinti savivaldybės institucijų priimtus
sprendimus, administruoti priskirtų paslaugų teikimą gyventojams.
3.2 Tikslai: Teigiamo seniūnijos įvaizdžio kūrimas, seniūnijos infrastruktūros gerinimas, pastatų, gatvių,
kelių priežiūra, liaudies tradicijų bei paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, kultūrinės veiklos
organizavimas, gyventojų bendruomeniškumo skatinimas.
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos tikslas – visapusiškai informuoti
bendruomenę apie Tauragės rajono savivaldybės, administracijos direktoriaus, savivaldybės skyrių,
seniūnijos veiklą. Organizuoti 2020 m. seniūnaičių rinkimus, susitikimus su gyventojais, skelbti informaciją
interneto svetainėje, informacinėse lentose.
Šiam tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai:
1. Rengti susitikimus su seniūnijos bendruomenių gyventojais, teikti jiems informaciją apie savivaldybės,
seniūnijos veiklą, atsakyti į jiems rūpimus klausimus.
2. Bendradarbiauti su seniūnijos bendruomenių pirmininkais ir seniūnaičiais, aktualiausius klausimus aptarti
bendruose susitikimuose, seniūnaičių sueigose.
3. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą mokymuose,
kvalifikacijos kėlimo kursuose.
4. Pagerinti seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo sąlygas, modernizuojant darbo vietas,

diegiant naujesnes informacines sistemas.
Pagrindinis tikslas – siekti, kad pagerėtų komunalinių objektų kokybė, patikimumas ir patogumas. Programa
skirta vykdyti komunalinių objektų priežiūros darbus, tvarkyti gyvenvietes, prižiūrėti ir remontuoti gatves ir
kelius (žvyravimas, greideriavimas, sniego valymas), prižiūrėti gatvių apšvietimo tinklus. Vykdant
programą, siekiama remontuoti, prižiūrėti gyvenviečių infrastruktūros objektus.
Nuolat rūpintis ir prižiūrėti kapinių teritorijas (tvorų keitimas, remontas, nudžiūvusių medžių kirtimas,
genėjimas, žaliųjų zonų šienavimas, laisvų plotų priežiūra, naujų takų įrengimas ir sutvarkymas, viešųjų
tualetų pastatymas, skelbimo lentų pastatymas ir atnaujinimas, žiemos metu sniego valymas nuo takų).
Piliakalnių-senkapių tvarkymas ir jų priežiūra.
Kultūriniam darbui su jaunimu, pagyvenusiais žmonėmis plėtoti, kultūrinei savišvietai, viešosios
informacijos sklaidai, darbo sąlygoms gerinti (patalpų suteikimas, komunalinių paslaugų teikimas).
Organizuoti „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – Pagramantis 2016“ tęstinius programos renginius.
Naudojant aktyvaus darbo rinkos priemones didinti užimtumą, socialiai remtinų visuomenės grupių
integraciją. Viešieji darbai išlieka viena iš aktyviausių gyventojų užimtumo priemonių, leidžiančių pagerinti
socialinę infrastruktūrą, sukurti naujų darbo vietų, įtraukti į programą labiausiai socialiai pažeidžiamus
asmenis. Viešųjų darbų programa derinama su Tauragės rajono savivaldybės administracija ir darbo birža.
2020 m. planuoja įdarbinti 8 viešųjų darbų darbininkus. Bus tvarkomos gyvenvietės, visuomeniniai pastatai
(bibliotekos, kultūros namai, mokyklos), žalieji plotai, poilsiavietės, kelių, pakelių teritorijos, vykdomi
želdinių priežiūros darbai.
Atlikti žemės ūkio pavestų funkcijų pilnavertį, kokybišką ir savalaikį vykdymą.
Didinti nenaudojamų negyvenamųjų patalpų nuomos plotą, rūpintis negyvenamųjų patalpų priežiūra,
suteikti socialines paslaugas gavėjo namuose. Efektyviai panaudoti lėšas, gautas už išnuomotą turtą, rūpintis
vienišais senyvo amžiaus žmonėmis.
3.3 Veikla: Seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas. Seniūnijoje dirba du valstybės tarnautojai ir
46 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės
biudžeto.
Seniūnijos seniūnas atlieka notarinius veiksmus, išduoda gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, vertina
atskirų asmenų gyvenimo sąlygas, teikia pasiūlymus dėl socialinės paramos reikalingumo seniūnijoje,
tvarko gyventojų registrą, organizuoja viešuosius darbus, rūpinasi bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių,
šaligatvių valymu ir priežiūra, teikia pasiūlymus dėl kelių, gatvių, aikščių tvarkymo, rūpinasi priklausančių
pastatų remontu, gatvių apšvietimu, paminklų priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams. Šaukia
gyventojų sueigas, teikia bendruomenių pastabas bei pasiūlymus Savivaldybei. Su seniūnijos
kraštotyrininkais rūpinasi liaudies tradicijų ir paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu. Kartu su kultūros
darbuotojais rengia valstybinių švenčių ir kitų atmintinų datų minėjimus, organizuoja sportinius ir
kultūrinius renginius. Organizuoja susitikimus, seminarus, konferencijas su Seniūnų asociacija, rajono,
respublikos seniūnijų seniūnais ir kitomis institucijomis.
Organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos komunalinių objektų priežiūros darbus. Organizuoja gyvenviečių
priežiūrą ir tvarkymą, telkia gyventojus visuomeninių teritorijų ,sodybų priežiūrai. Organizuoja krūmų
pakelėse kirtimą, nereikalingų medžių šalinimą, gatvių ir kelių priežiūrą, greideriavimą, žvyravimą, duobių
taisymą, gatvių ir kelių asfaltavimą, žiemos sezono metu sniego valymą bei žvyro barstymą. Žaliųjų zonų,
piliakalnių šienavimą bei priežiūrą, asfalto pakraščių, nuo šaligatvių žemių valymą gyvenvietėse, lietaus
vandens nutekėjimo pralaidų tvarkymą. Organizuoja parkų želdinių įsigijimą, bei priežiūrą, poilsiavietėse
pavėsinių statybą, lauko baldų tvarkymą, šiukšlių ir atliekų išvežimą iš kapinių ir seniūnijos tvarkomų
teritorijų. Rūpinasi Lomių, Mažonų, Norkaičių, Pagramančio, Papušynės, Sungailiškių gyvenviečių
susidėvėjusių gatvių apšvietimo šviestuvų, lempučių keitimu bei naujų gatvių apšvietimo plėtra.
Bešeimininkių, avarinės būklės pastatų griovimu. Seniūnijai priklausančių lieptų einamuoju remontu
(palaikomųjų atramų, lynų, grindinio ir bortų keitimas). Žaibolaidžių įrengimas prie pastatų. Savalaikiu

gesintuvų užpildymu, bei kontrole.
2020 m. planuojama užbaigti aptverti segmentine tvora veikiančių Vaitimėnų kaimo kapinių teritoriją.
Antšunijų, Lomių, Pagramančio ir Vaitimėnų, kapinėse pašalinti avarinius ir nudžiūvusius medžius. Iš
kapinių ir gyvenviečių šalinant avarinius ir nudžiūvusius medžius paruošti 220 m3 kuro seniūnijos
įstaigoms.
Pagramančio kultūros namuose, įrengti patalpas sceninių rūbų laikymui.
Priimti gyventojų prašymus dėl socialinių pašalpų, šildymo išlaidų, vaiko išmokų, gimimo, laidojimo
pašalpoms gauti bei dokumentus ir pateikti juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijoje kas mėnesį svarstyti vienkartinių pašalpų skyrimo klausimus dėl
sunkios materialinės padėties.
Remti šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, įvertinti šeimų pajamas ir rengti dokumentus
nemokamam vaikų maitinimui, mokyklinėms prekėms įsigyti.
Teikti socialinę paramą socialinės rizikos šeimoms ir kitoms nepasiturimai gyvenančioms šeimoms,
vienišiems asmenims. Vykdyti nuolatinę kontrolę šeimų, įtrauktų į socialinės rizikos stebimų šeimų sąrašą,
apipirkti, konsultuoti dėl gyvenimo būdo keitimo. Rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis, teikti visokeriopą
pagalbą visiškos negalios asmenims, bendrauti su sveikatos priežiūros įstaigomis, padėti spręsti
susidariusias socialines problemas. Priimti dokumentus ir prašymus dėl paramos skyrimo nepasiturintiems
asmenims iš intervencinių maisto produktų atsargų, sudaryti sąrašus ir išdalinti produktus. Rengti projektus
pagyvenusiems su negalia ir vienišiems asmenims, daugiavaikėms, mažas pajamas turinčioms šeimoms,
socialinės rizikos šeimų vaikams dėl jų įtraukimo į bendruomenių kultūrinę visuomeninę veiklą. Socialinės
paslaugos teikiamos 9 asmenims – gautos lėšos panaudojamos lankomos priežiūros darbuotojų darbo
užmokesčiui.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas: žemės ūkio namų valdos įregistravimas bei jų atnaujinimas, paraiškų
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus priėmimas. Žemės ūkio klausimų
koordinavimas, įvairių dokumentų administravimas, ūkininkų ūkių registravimas.
Seniūnija teikia paslaugas juridiniams asmenims – išnuomoja 75,37 kv. m ploto patalpas. Gautos lėšos
naudojamos patalpų einamam remontui.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ
Mato
vnt.
ha
km
m²
m²
vnt.
vnt.
ha
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
m²
m²
vnt.
vnt.
vnt.

Kiekis
22067,43
300,06
4530
8020
156
35
9,6
4
42
4
251
4
38000
350
18
5
4

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rodiklis
Seniūnijos plotas
Bendras kelių ir gatvių ilgis
Valomų gatvių ir šaligatvių plotas
Valomų aikštelių plotas
Gatvių skaičius
Tvarkomų kapinių skaičius
Kapinių teritorijų plotas
Poilsiaviečių skaičius
Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius
Kultūros paveldo objektų skaičius
Eksploatuojamų šviestuvų skaičius
Parkų skaičius
Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas
Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas
Socialiai remtinų rizikos šeimų skaičius
Tiltų skaičius
Pakabinami lieptai

18.

vnt.

30

19.

Seniūnijos balanse esančių prižiūrimų objektų (pastatų)
skaičius
Traktoriai

vnt.

2

20.

Lengvieji automobiliai

vnt.

4

21.

Piliakalniai

vnt.

4

22.

Bažnyčios

vnt.

3

Tauragės rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų,
savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų
rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
1 priedas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MAŽONŲ SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų

04.01.01.03.01

Seniūnijų veiklos
užtikrinimas

Organizuoti seniūnijos darbą

Žemės ūkio
funkcijų vykdymas

Vykdyti žemės ūkio funkcijas

04.06.02.01.01

Komunalinio ūkio
paslaugų
užtikrinimas

Užtikrinti komunalinio ūkio,
viešosios infrastruktūros, bei
kito turto priežiūrą, kelių,
gatvių, teritorijos tvarkymą.

Sniego valymas, kelių
greideriavimas ir
priežiūros darbai,
Malkų paruošimas
patalpų šildymui.
Piliakalnių-senkapių
tvarkymas.

04.06.02.01.02

Gatvių apšvietimas

Tinkamai apšviesti seniūnijos
gyvenviečių gatves

Prižiūrėti gatvių
apšvietimo tinklus

pavadinimas

reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Skirti
asignavimai
(Eur)

Mažonų
seniūnija

I-IV

82300(B)

01. Savivaldybės valdymo programa
Darbuotojų pagal
patvirtintą etatų sk.

3,5 etatai

04. Kaimo turizmo ir verslo plėtros programa
02.04.01.01.0
1

Žemės ūkio valdų
įregistravimas,
atnaujinimas paraiškų
išmokoms gauti
priėmimas,
konsultavimas įvairiais
klausimais

1 etatas darbuotojo
išlaikymas

Mažonų
seniūnija

I-IV

11100 (D)

06. Būsto plėtros ir turto valdymo programa
Teritorijų tvarkymo,
kelių priežiūros
darbai. Antšunijų,
Lomių, Pagramančio,
Vaitimėnų kapinėse
medžių šalinimo
darbai, kelmų
rovimas.
Gatvių apšvietimo
įrenginių priežiūra ir
remontas, keisti gatvių
apšvietimo lempas į
mažiau el. energijos

Mažonų
seniūnija

I-IV

106600(B)
3600 (S)

Mažonų
seniūnija

I-IV

4300 (B)

naudojančias

07. Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa
01.07.02.02.02

Vykdyti kapinių ir
viešojo ūkio
priežiūrą

Prižiūrėti ir tvarkyti bendro
naudojimo kapinių plotus

Veikiančių ir
neveikiančių kapinių
teritorijos priežiūra

01.07.01.01.03

Sveikatos
priežiūros įstaigų
paslaugų
prieinamumo ir
kokybės gerinimas

Užtikrinti komunalinių
paslaugų teikimą medicinos
punktams

Komunalinių paslaugų
užtikrinimas

01.08.01.01.01

Kultūros įstaigų
veiklos
užtikrinimas

Užtikrinti visapusišką
paslaugų teikimą
bibliotekoms, kultūros
namams. Padengti išlaidas
darbo užmokesčio
darbuotojams.

Komunalinių paslaugų
teikimo užtikrinimas

01.08.01.01.02.

Kultūros renginių ir
kitos kultūrinės
meninės veiklos
organizavimas

Užtikrinti kultūrinės meninės
veiklos organizavimą.

Kultūrinių meninių
renginių užtikrinimas

01.09.01.01.03

Pradinių klasių
skyrių seniūnijose
išlaikymas

Užtikrinti visapusišką
paslaugų teikimą pradinėms
klasėms

01.10.01.03.01

Vienkartinių
pašalpų mokėjimas

Teikti socialinę paramą
piniginėmis išmokomis ar
nepinigine forma

Mažonų
seniūnija

I-IV

19500 (B)

Mažonų
seniūnija

I-IV

2200 (B)

Užtikrinti
komunalinių paslaugų
pastatų priežiūra.
Kultūrinės veiklos
lygio kėlimas,
gyventojų užimtumo
didinimas.

Mažonų
seniūnija

I-IV

33500(B)
200 (S)

Organizuoti „Mažoji
Lietuvos kultūros
sostinė – Pagramantis
2016“-tęstinės
programos renginius.

Mažonų
seniūnija

II-III

3000 (B)

Mažonų
seniūnija

I-IV

24700(B)

Mažonų
seniūnija

I-IV

10000 (B)

Tinkamai tvarkyti,
rūšiuoti atliekas
kapinėse, tvarkos ir
švaros palaikymas.
Vaitimėnų kapinių
aptvėrimas
segmentine tvora.
Šilumos, elektros
energijos, vandens
aprūpinimas
medicinos punktams,
atliekų išvežimas

08. Sporto ir kultūros ugdymo programa

09. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Darbo sąlygų
gerinimas, komunalinių
paslaugų teikimas

Suremontuoti
patalpas, užtikrinti
gerą komunalinių
paslaugų teikimą.

10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa
Nepasiturinčių šeimų
rėmimas

Pagal poreikį
gyventojams suteikti
piniginę paramą

01.10.01.01.02

Socialinių
darbuotojų veiklos
užtikrinimas

Išlaikyti darbuotojus
administruojančius socialinę
paramą ir soc. paslaugas.

Soc. paramos teikimas
nepasiturinčioms
šeimoms, vienišųsenyvo amžiaus asmenų
problemų sprendimas,
visuomenei naudingų
darbų organizavimas

01.10.01.03.06

Socialinio būsto
būklės gerinimas ir
administravimas
Socialinių paslaugų
finansavimas

Socialinio būsto priežiūros
gerinimas

Gyvenimo sąlygų
gerinimas

Socialinių paslaugų plėtra
globos įstaigose

Socialinės
priežiūros teikimas
socialinės rizikos
šeimoms

Teikti socialinę priežiūrą
socialinės rizikos šeimoms

Gyvenimo sąlygų
gerinimas, komunalinių
paslaugų teikimas
Darbas su rizikos
šeimomis

01.10.02.01.01

01.10.02.01.02

Soc. darbuotojų
išlaikymas: 1 et.
Soc.darbo
organizatorė, 0,75 et.
Išmokų specialistė, 2
et. - lankomos
priežiūros darbai

Pagramančio daugiaf.
patalpų įrengimas
seneliams 1045 kv.m
1.75 et. Darbuotojų
išlaikymas

Mažonų
seniūnija

I-IV

Mažonų
seniūnija

I-IV

Mažonų
seniūnija

I-IV

3700(B)

Mažonų
seniūnija

I-IV

27500 (D)

56400(B)
1000 (S)

300 (S)

Viso:

Seniūnas

389 900
iš jų:
346200(B)
38600(D)
5100(SP)

Jonas Samoška

