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6 priedas
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGĖS MIESTO
SENIŪNIJA
2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Seniūnijos
aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 1416 ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 112 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis – 22 971, iš jų: vaikai (iki 18 m.)
– 3836, darbingo amžiaus gyventojai (iki 65 m.) – 14198, pensinio amžiaus
gyventojai – 4937.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius vnt. 1.5. Seniūnijoje veikia: 7 miesto gyventojų bendruomenės.

2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 11.
2. Seniūnijos
vidinė struktūra
2.2 Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis.
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Aerodromo, Beržės, Jovarų,
Senamiesčio, Tarailių, Žalgirių.
2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius – 5.
3. Seniūnijos misija ir tikslai
3.1 Misija: Kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti Tauragės miesto seniūnijos gyventojų viešuosius
poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų
paslaugų teikimo funkciją seniūnijos lygiu.
3.2 Тikslai:
3.2.1. Tinkamai vykdyti viešąjį administravimą teikiant viešąsias paslaugas.
3.2.2. Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią
aplinką.
3.2.3. Bendradarbiauti su Tauragės miesto VVG, seniūnijos bendruomenių pirmininkais ir
seniūnaičiais, aktualiausius klausimus aptarti išplėstinėse seniūnaičių sueigose.
3.3 Veikla:
3.3.1. Neviršydama savo įgaliojimų seniūnija organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų
sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.
3.3.2. Organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių,
želdinių, gatvių, šaligatvių, miesto miško, parkų, neveikiančių kapinių, vandens telkinių pakrančių,
poilsio zonų, paplūdimių, sporto ir turizmo objektų, dviračių takų ir vaikų žaidimo aikštelių valymą ir
priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų tiekimą, miesto stebėjimo
sistemos ir eismo reguliavimo priemonių priežiūrą.

3.3.3. Dalyvauja organizuojant gyventojų užimtumo didinimo programą ir visuomenei naudingą
veiklą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių
panaudojimą;
3.3.4. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą.
3.3.5. Atlieka Notariato įstatymo numatytus notarinius veiksmus.
3.3.5. Prireikus dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir teikia Savivaldybės
administracijai pasiūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos
būdų;
3.3.6. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
3.3.7. Dalyvauja organizuojant gyventojų kultūrinius ir sportinius renginius.
3.3.8. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas.
DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

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

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 ir skverų skaičius
Eksploatuojamų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius
Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas
Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas

Mato
vnt.
ha
km
m²
m²
vnt.
vnt.
ha
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
kompl.
ha
m²

Kiekis
1416
112
647500
32262
242
4
17,7
2
15
12
3270
6
25
181
1800

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

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

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
Skirti
terminas
asignavimai
(ketvirčiais)
(Eur)

01 Savivaldybės valdymo programa
Seniūnijų veiklos
užtikrinimas
04.01.01.03.01

04.01.01.01.12 Vykdyti gyvenamosios
vietos deklaravimo
funkciją

Tauragės miesto seniūnijos valdymo
programos įgyvendinimas remiasi
savivaldybės viešojo administravimo
sistemos, grįstos profesionalia valstybės
tarnyba, žinių ir informacinės visuomenės
plėtote, optimizavimu, viešųjų paslaugų
teikimu gyventojams, seniūnijos
infrastruktūros gerinimu.
Tauragės miesto gyventojų gyvenamosios
vietos registracijos tvarkymas.

Etatai,
Iš jų:
Valstybės tarnyba
Dirbantys pagal
darbo sutartį
VT kompensacija
2020 m. dalis

9,26
2
7,26

Tauragės
miesto
seniūnija

I - IV

176700(B)
Iš jų DU:
45700 (B)
94500(B)
1400(B)
200 (S)

Etatai

0,74

Tauragės
miesto
seniūnija

I - IV

9700 (D)

II

3000 (B)

02 Saugesnio miesto programa
Įvairių akcijų,
prevencinių priemonių,
siekiant užtikrinti žmonių
01.02.01.01.04 saugumą ir viešąją tvarką
įgyvendinimas
Vaizdo kamerų miesto

Prevencinio darbo vykdymas susitinkant su
miesto mokyklų moksleiviais ir miesto
bendruomene, vykdant šviečiamąją veiklą,
plėtoti saugių kaimynysčių veiklą.
Gyventojų saugumo užtikrinimas viešose

Prevencinė
programa ,,Saugią
aplinką kurkime
drauge“

1

Vaizdo kameros

25 komp.

Tauragės
aps.
vyriausiasis
policijos
komisariatas
Tauragės

01.02.01.01.05 teritorijoje priežiūra

4 vnt. Kartų
parke

vietose.
Turto apsaugos užtikrinimas, nusikalstamumo
mažinimas.

miesto
seniūnija

I - IV

22600 (B)

I - IV

31100 (B)

05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa
Aplinką tausojančių ir
eismo saugą
03.05.01.01.03 užtikrinančios
infrastruktūros įrengimas

Naujų, eismą reguliuojančių kelio ženklų
įrengimas, kelio ženklų ir šviesoforų
techninė priežiūra ir remontas Tauragės
mieste.

Kelio ženklai

1700 vnt.

Šviesoforai

33 vnt.

Tauragės
miesto
seniūnija

07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa
01.07.02.01.02 Želdynų tvarkymas
(želdiniams įsigyti,
želdynams tvarkyti,
medžiams genėti, pjauti)

Miesto želdinių priežiūra, genėjimas ir naujų
sodinimas, gėlynų sodinimas, priežiūra.

Gėlynai
Parkai ir skveras
Šienaujami plotai
su mechanizmais
Šienaujama
rankiniu būdu.
Įrengta
dekoratyvinė
sienelė ir rožynas
Etatai

01.07.02.02.01 Lietaus kanalizacijos
sistemų eksploatavimas

Vykdyti kapinių ir
01.07.02.02.02 viešojo ūkio priežiūrą

Paviršinių nuotekų tinklų abonentinis
mokestis

Atliekų tvarkymas užtikrinant gamtos
apsaugą ir miesto švarą, civilinių kapinių
priežiūra.

LK tinklų
abonentinis
mokestis
Miesto gatvės su
asfalto danga
Šaligatviai
Aikštės
Automobilių
stovėjimo
aikštelės
Poilsiavietės
Vandens telkinių

Gėlynai – 1800
m2
Parkai ir skverai
– 7 vnt.
Šienaujami
plotai su
mechanizmais –
138 ha.
Šienaujama
rankiniu būdu –
49,5 ha.
Aikštės - 10907
m2

1etatas
3 sezoniniai
darbininkai 5
mėn.
Miesto gatvės
ir aikštės
Miesto gatvės su
asfalto danga 415300 m2
Šaligatviai 244000 m2
Automobilių
stovėjimo
aikštelės - 17755
m2
Poilsiavietės – 2

Tauragės
miesto
seniūnija

136800(B)
I – IV

Iš jų DU:
21800 (B)
IT 2500

Tauragės
miesto
gatvės ir
aikštės
Tauragės
miesto
seniūnija

I – IV

22000 (B)

I – IV

398200 (B)

pakrantės
Civilinės kapinės
Karių kapinės

01.07.02.02.03 Kitos gamtos apsaugą
užtikrinančios priemonės

Biotualetų nuoma ir priežiūra.
Valkataujančių, pavojingų visuomenei,
gyvūnų gaudymas, karantinavimas,
eutanazija, utilizacija

vnt.
Civilinės
kapinės – 3 vnt.
Karių kapinės – 1
vnt

Biotualetai

13 vnt.

Beglobiai gyvūnai

350 vnt.

Tauragės
miesto
seniūnija

I – IV

10500 (B)

I - IV

12000 (B)

Tauragės
miesto
seniūnija

III – IV

7300 (B)

I - IV

17200 (B)
61800 (B)

06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa
04.06.02.01.01 Komunalinio ūkio
paslaugų užtikrinimas
04.06.02.01.02 Gatvių apšvietimas

Poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei
gerinimas ir tobulinimas. Miesto
komunalinio ūkio priežiūros darbai.
Gatvių apšvietimo įrengimas, naudojimas,
išlaikymas ir atnaujinimas.
Elektros energijos tiekimo užtikrinimas.

Fontanai

2 vnt.

Objektas
Šviestuvų skaičius

4
Prižiūrimi
1174 vnt.
Elektros
energiją
naudoja- 3270
vnt.
1100000 kWh

Elektros energija
Galios mokestis

Tauragės
miesto
seniūnija

I - IV
131500 (B)

795 kW
08 Sporto ir kultūros ugdymo programa
01.08.02.02.03 Viešosios sporto,
žaidimų ir poilsio
infrastruktūros priežiūra,
remontas ir
infrastruktūros kūrimas

Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio
infrastruktūros kūrimas, priežiūra ir
remontas

Vaikų žaidimų
aikštelės
Krepšinio aikštelės
Treniruoklių
aikštelė
Ekstremalių
sporto šakų
įrengimų aikštelė
Laisvalaikio ir
poilsio teritorija

5 vnt.
6 vnt.
1 vnt.
1vnt.

1 vnt.

Tauragės
miesto
seniūnija

I – IV

4400 (B)

tarp daugiabučių
namų J. TumoVaižganto g.
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa
01.10.01.01.07 Palaikų parvežimas ir
laidojimas

Vykdyti socialines paslaugas, teikiamas
visuomenei.

Nenumatyti
atvejai

-

Tauragės
miesto
seniūnija

III

600 (B)

Skirta lėšų iš viso: 1 045 600
iš jų:
1035700 (B)
9700 (D)
200 (S)

Seniūno pavaduotojas,
laikinai atliekantis seniūno pareigas

Žilvinas Majus

