PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 5-246
5 priedas
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SKAUDVILĖS SENIŪNIJA
2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Seniūnijos 1.1. Teritorijos plotas - 13985 ha.
aplinka

1.2. Bendras kelių ilgis - 232,822 km (asfaltuotų kelių – 10,2 km), iš jų:
viešieji keliai – 129,092 km, vidaus keliai – 103,73 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis - 3586, iš jų: vaikai - 515, darbingo
amžiaus gyventojai - 2268, pensinio amžiaus gyventojai - 788, GVNA- 15.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius -1 miestas, 63 kaimai.
1.5. Seniūnijoje veikia: 4 bibliotekos, 3 Tauragės kultūros centro skyriai : Adakavo
Pilsūdų ir Skaudvilės.
1.6. Seniūnijoje veikia keletas visuomeninių organizacijų: 5 bendruomenės.

2. Seniūnijos 2.1. Seniūnijos etatų skaičius - 32,75.
vidinė
struktūra

2.2 Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 35 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis.
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Skaudvilės miesto I-oji, Skaudvilės
miesto II-oji, Vaidilų, Adakavo, Trepų
2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų, pastatų skaičius – 24

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 Тikslai. Spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus seniūnijos teritorijoje, plėtoti vietos
savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
3.3 Veikla. Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti
seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų
finansavimo šaltinių. Seniūnija turi sąskaitas banke. Seniūnas turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir

gyvenamosios vietovės, kurioje yra Skaudvilės seniūnijos buveinė herbu.
DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ
1

Seniūnijos plotas

ha

13985

2

Bendras kelių ir gatvių ilgis

km

232,822

3

Valomų gatvių ir šaligatvių plotas

m2

30000

4

Valomų aikštelių plotas

m2

5100

5

Gatvių skaičius

sk.

110

6

Tvarkomų kapinių skaičius

sk.

22

7

Kapinių teritorijų plotas

ha

10,7419

8

Poilsiaviečių skaičius

sk.

2

9

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

sk.

20

10

Kultūros paveldo objektų skaičius

sk.

11

11

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

sk.

573

12

Parkų skaičius

sk.

3

13

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

m2

390000

14

Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas

m2

200

15

Lankomų šeimų skaičius

vnt.

24

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

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Veiklos
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Skirti
asignavimai
(Eur)

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

77400 (B)

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

10800 (D)

Teritorijų
tvarkymo, kelių
priežiūros, atliekų
tvarkymo darbai,
įrankių įsigijimas

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

154100 (B)

Gatvių apšvietimo
įrenginių
priežiūra ir
remontas. Gatvių
apšvietimo
šviestuvų skaičius

Skaudvilės
seniūnija

I-1V

8300 (B)

P001 Savivaldybės valdymo programa
04.01.01.03.01

Seniūnijų veiklos
užtikrinimas

Darbuotojų pagal patvirtintą etatų
skaičių

Institucijos
išlaikymas

3,5 etatai

P04 Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa (D)
02.04.01.01.01

Žemės ūkio
funkcijų
vykdymas

Vykdyti žemės ūkio
funkcijas

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

1 etatas
darbuotojo
išlaikymas

P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa
04.06.02.01.01

04.06.02.01.02

Komunalinio ūkio
paslaugų
užtikrinimas

Gatvių
apšvietimas

Užtikrinti
komunalinio ūkio,
viešosios
infrastruktūros ir kito
turto remontą bei
priežiūrą, kelių,
gatvių, viešųjų
erdvių tvarkymą
Tinkamai apšviesti
seniūnijos
gyvenviečių ir
Skaudvilės miesto
gatves

Sniego valymo, kelių
greideriavimo, žvyravimo ir kt.
vidaus kelių priežiūros darbai.
Piliakalnių, senkapių, parkų ,
skverų ir kitų viešųjų erdvių
priežiūra ir tvarkymas.
Prižiūrėti gatvių apšvietimo tinklus

- 573, iš jų: 396
LED šviestuvai
įrengti pagal
energijos
taupymo
priemonių
įdiegimo projektą.
P07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa
01.07.02.02.02

Vykdyti kapinių ir Prižiūrėti ir tvarkyti
viešojo ūkio
bendro naudojimo
priežiūrą
kapinių plotus

Veikiančių ir neveikiančių kapinių
teritorijų priežiūra

Tinkamai
tvarkyti, rūšiuoti
atliekas kapinėse,
tvarkos ir švaros
palaikymas
( kapinių skaičius
-22, plotas
10,7419 ha)

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

19800 (B)

P08 Sporto ir kultūros ugdymo programa
01.08.01.01.01

Kultūros įstaigų
veiklos
užtikrinimas

Užtikrinti
visapusišką
komunalinių
paslaugų teikimą
bibliotekoms,
kultūros namams

Komunalinių paslaugų teikimo
užtikrinimas

Užtikrinti gerą
komunalinių
paslaugų teikimą
(4,25 et.)

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

44600 (B)

01.08.01.01.03

Viešųjų renginių
organizavimas
savivaldybės
teritorijoje

Užtikrinti kultūrinės
meninės veiklos
organizavimą

„Skaudvilė – mažosios Lietuvos
kultūros sostinė 2020“ renginių
organizavimo užtikrinimas

Organizuoti
,,Skaudvilė- mažoji
Lietuvos kultūros
sostinė 2020“
programos
renginius

Skaudvilės
seniūnija,
Skaudvilės
kultūros
namai ,
biblioteka,
krašto
muziejus,
bendruomenė

I-IV

40000 (B)

P10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa
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 naudingos
veiklos darbų organizavimas

Soc. darbuotojų
išlaikymas:1 et.
soc. darbo
organizatorius, 1
et. specialistas ,
3,1 et-lankomos
priežiūros
darbuotojas.

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

60400 (B)

01.10.01.03.01

Vienkartinių
pašalpų
mokėjimas

Teikti socialinę
paramą piniginėmis
išmokomis ar
nepinigine forma

Nepasiturinčių šeimų rėmimas

Pagal poreikį
gyventojams
suteikti piniginę
paramą

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

11000 (B)

01.10.02.01.01

Socialinių
paslaugų
finansavimas

Kitos soc. paramos
išmokos

Pagalbos pinigai, kurie skirti
susimokėti už pagalbą namuose
analogišką socialinėms paslaugoms

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

900 (B)

01.10.02.01.02

Socialinės
pagalbos ir
priežiūros
teikimas
Tauragės rajono
socialinę riziką
patiriančioms
šeimoms

Teikti pagalbą ir
socialines paslaugas
lankomoms
šeimoms

Darbas su šeimomis, kurioms
teikiama pagalba ir socialinės
paslaugos

Pagal poreikį
gyventojams
suteikti piniginę
paramą
užsimokėti už
pagalbą namuose
2,5 et. darbuotojų
išlaikymas

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

37900 (D)

01.10.01.03.06

Socialinio būsto
būklės gerinimas

Socialinio būsto
remontas ir priežiūra

Socialinio būsto remonto ir
priežiūros organizavimas

24 soc. būstai

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

5200 (S)

ir
administravimas

01.10.01.01.02

Socialinių
darbuotojų
veiklos
užtikrinimas

Išlaikyti darbuotojus
teikiančius socialines
paslaugas namuose

Soc. paramos teikimas, vienišų
senyvo amžiaus asmenų problemų
sprendimas

0,4 et.
lankomosios
priežiūros
darbuotojo
išlaikymas

Skaudvilės
seniūnija

I-IV

Skirta lėšų viso :

Seniūno pavaduotoja, laikinai atliekanti seniūno pareigas

3700 (S)

474 100
iš jų
416 500 (B)
48 700 (D)
8 900 (S)

Dalia Milašienė

