PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. 5-73
BATAKIŲ SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2019
METUS

BENDROJI DALIS
Seniūnijos plotas – 10 693,6 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 1379 gyventojai, daugiausiai – Eidintų kaime (338 gyventojai). Seniūnija turi 25 kaimus, 3
viensėdžius. Vietinių kelių ilgis – 53,726 km. Seniūnijoje yra pagrindinė mokykla, trys bibliotekos,
kultūros namai, keturios

parduotuvės, keturios individualios įmonės, dvi bažnyčios. Teritorija

suskirstyta į tris seniūnaitijas: Batakių, Eidintų ir Norkiškės. Aktyviai veikia dvi bendruomenės:
,,Aukaja“, ,,Santakai“.
Seniūnijos veiklos misija – savivaldybės priskirtoje teritorijoje teikti kokybiškas viešąsias
paslaugas minimaliausiais laiko kaštais. Gerinti seniūnijos gyvenamosios aplinkos kokybę, įgyvendinti
savivaldos teisę.
Veiklos tikslai: efektyviai valdyti asignavimus, teikti viešąsias paslaugas seniūnijos
gyventojams, suteikti informaciją interesantams, gerinti gyvenimo kokybę aptarnaujamoje teritorijoje,
kurti saugią ir švarią aplinką, gerinti kelių infrastruktūrą.
Veikla: Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus seniūnijos teritorijoje,
plėtoja vietos savivaldą bei įgyvendina pavestas viešojo administravimo funkcijas.
Batakių seniūnija 2019 metais dirbo pagal Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 5-281 patvirtintą Batakių seniūnijos 2019 metų veiklos
planą.
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, Batakių seniūnijos veiklos nuostatais, LST EN
ISO 9001:2015 ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standartu ir teikia gyventojams viešojo
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administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos kaip savivaldybės administracijos
struktūrinio teritorinio padalinio darbą.

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per
2019 metus išduotos 63 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, (2018 m. – 95; 2017 m. – 96; 2016
m. – 128; 2015 m. – 120; 2014 m. – 162; 2013 m. – 155), 130 pažymų gyvenamosios patalpos
savininkams, (2018 m. – 137; 2017 m. – 135; 2016 m. – 174; 2015 m. – 218; 2014 m. – 201; 2013 m.
– 234) priimta 13 sprendimų dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo, naikinimo ir taisymo. 19
asmenų išvyko gyventi į užsienį. Apie puse išvykstančiųjų gyventojų renkasi Jungtinę Karalystę.
Savo gyvenamąją vietą Batakių seniūnijoje deklaravo 56 asmenys (2013 m. – 65; 2014 m. –
90; 2015 m. – 73; 2016 m. – 96 asmenys; 2017 m. – 78; 2018 m. – 91 asmuo).
GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KITIMO TENDENCIJOS 2013-2019 M.
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2019 m. duomenimis Batakių seniūnijoje buvo 1379 gyventojai (2018 m. – 1397; 2017 m. –
1414; 2016 m. – 1503; 2015 m. – 1505; 2014 m. – 1520; 2013 m. – 1591). Gyventojų skaičius turi
tendenciją kisti, mažėti, jaunimas išvyksta į užsienio šalis, 2017 m. 37 gyventojai deklaravo išvykimą į
užsienio šalis, 2018 m. – 27, 2019 m. – 19, dalis išvykstančiųjų deklaruoja gyvenamą vietą kitose
savivaldybėse, migruoja į didžiuosius miestus. Per

šešis metus netekome 212 gyventojų. Mažas

gimstamumo lygis, didesnis mirčių skaičius ir emigracija lemia spartų seniūnijos gyventojų senėjimą.
Eil. Grupė

Vyrų

Moterų

Iš viso

Nr.
1 iki 7 metų

42

47

89

3
2 nuo 7 metų iki 16 metų

61

47

108

3 nuo 16 metų iki 18 metų

11

18

29

4 nuo 18 metų iki 25 metų

52

53

105

5 nuo 25 metų iki 45 metų

188

173

361

6 nuo 45 metų iki 65 metų

206

199

405

7 nuo 65 metų iki 85 metų

88

162

250

8 nuo 85 metų

10

22

32

658

721

1379

9 Iš viso:

Seniūnijos darbingo amžiaus grupę sudaro 18 – 65 metų amžiaus gyventojai – 63 proc.,
vaikai iki 18 metų – 16,4 proc., 65 metų ir vyresni – 20,6 proc. seniūnijos gyventojų.
Valstybė turėtų parengti retai apgyvendintų teritorijų paramos programą, siekdama sustabdyti
mažų kaimiškųjų seniūnijų gyventojų mažėjimą, taip pat priimti efektyvius sprendimus emigracijos
mažinimui ir gimstamumo didinimui, suteikti didesnę paramą kaimuose besikuriančioms jaunoms
šeimoms.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį parengti 88 seniūno įsakymai: 7 – veiklos, 35 – personalo klausimais,
46 – atostogų bei komandiruočių klausimais. Seniūnijoje yra 21 nuolatinis darbuotojas, 1 kūrikas
(sezoninis darbininkas), 10 seniūnijos gyventojų dirbo pagalbiniais darbininkais pagal užimtumo
didinimo programą, parengta 12 darbo sutarčių projektų, išduota 12 privalomojo sveikatos patikrinimo
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medicininių

pažymų darbuotojų sveikatai pasitikrinti.

Duomenys apie dirbančiuosius fiksuojami

programose ,,Vataras ir Vatis“ bei ,,Stekas“.
2019 metais gauta ir išnagrinėta 126 gyventojų prašymai dėl medžių kirtimo ar genėjimo,
kasinėjimo darbų, prekybos, švenčių, renginių organizavimo ir kt.
Iš įvairių įstaigų ir organizacijų gauti 123 raštai ir dokumentai. Per 2019 metus seniūnija
parengė ir išsiuntė (išdavė) įvairioms institucijoms ir gyventojams raštų – 99, leidimų kirsti, persodinti
ar kitaip pašalinti, genėti medžius ir krūmus – 16, leidimų renginiams organizuoti – 8, prekybai – 6,
leidimų laidoti Batakių ir Mažintų kapinėse – 21. Registruoti aktai, posėdžių protokolai, sutartys,
gyventojų bei darbuotojų prašymai, vidaus nagrinėjimo dokumentai. Kiekvienais einamaisiais metais
seniūnija pildo 43 dokumentų registrus ir veda 131 bylą, kurias pasibaigus metams sutvarko pagal
dokumentų saugojimo reikalavimus.
Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro, parengtas ir suderintas seniūnijos 2020 m. dokumentacijos planas, 2019 m.
dokumentacijos plano papildymų sąrašas ir patvirtintas dokumentų registrų sąrašas.
2019 m. gyventojams išduotos 160 pažymos juridiniams faktams patvirtinti: charakteristikos,
pažymos apie šeimos sudėtį, socialinę padėtį, turto paveldėjimą, testamentų galiojimą, pastatų
priklausomumą.
Seniūnas neatlygintinai atliko seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams 39 notarinius
veiksmus: surašyta – 13 įgaliojimų, patvirtinta – 11 kopijų, atlikta – 15 kitų notarinių veiksmų
(testamentai, parašo tikrumo liudijimai).
Vykdydami seniūnijai pavestas funkcijas, specialistai dirbo su žemiau nurodytomis
programomis: ,,VATARAS ir VATIS“, ,,E-archyvai“, ,,Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine
sistema“, ,,KONTORA“,

,,Tauragės duomenų

baze“, ,, Miscrosoft Dynamics NAV“, ,,FinNet“,

,,Stekas“, ,,Ecofleet“, ,,Fleet union“, ,,SPIS“, ,,Parama“, ,,Nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių mokinių informacine sistema“, ,,Paraiškų priėmimo informacine sistema“, ,,Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro“ programomis, skirtomis valdų atnaujinimui, gyvūnų registracijai.
Gyventojai skatinti aktyviau naudotis E-paslaugomis, suaugusių mokymosi informacine
sistema (www.smis.lt), gauti paslaugas per elektroninės valdžios vartus, suteikta gausios informacijos
bei konsultacijų seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, tarpininkauta tarp žmogaus ir
institucijos gyventojams aktualiais klausimais su advokatais, notarais, šeimos gydytojais, probacijos
tarnyba, žemėtvarkos tarnyba, policija, antstoliais, SODRA, VMI, TRATC, ,,Tauragės vandenys“,
archyvais, ESO, IGNITIS ir kt.
SENIŪNIJOS BIUDŽETAS 2019 M.
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Tauragės rajono savivaldybės administracijos Batakių seniūnijos patvirtintas ir patikslintas
2019 metų biudžeto asignavimų planas – 267,1 tūkst. Eur, įvykdytas – 264,5 tūkst. Eur (99,0 proc.).
Gamtos fondo lėšų buvo skirta 3,2 tūkst. Eur. Jos panaudotos taip:
a) 0,9 tūkst. Eur turtui (aukštapjovei) įsigyti;
b) 2,3 tūkst. Eur avariniams medžiams pjauti ir gėlynams tvarkyti.
Eil.

Išlaidų pavadinimas

Nr.

1.

2.

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)

Skirta

2017

Skirta 2018

Skirta

2019

metais

metais

metais

tūkst. eurų

tūkst. eurų

tūkst. eurų

175,4

186,0

203,7

25,6

29,4

27,4

3.

Mažaverčiam inventoriui, prekėms

9,5

1,9

5,2

4.

Transportui

12,1

13,6

14,6

3,8

12,1

7,9

3,3

6,8

1,2

-

1,3

1,5

2,3

3,6

4,5

-

0,8

1,1

Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
5.

reprezentacinės lėšos, šiukšlių išvežimas,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)

6.
7.

8.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Ilgalaikio materialiojo turto einamajam
remontui
Vienkartinėms pašalpoms dėl sunkios
materialinės paramos ar atsitikus nelaimei

9.

Darbdavių socialinė parama pinigais

10.

Užimtumo didinimo programa

10,3

18,0

14,4

11.

Gamtos fondo lėšos

15,9

13,9

3,2

12.

VISO:

232,0

287,4

284,7

SENIŪNIJAI SKIRTI ASIGNAVIMAI 2017-2019 M.
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2019 m. seniūnijai skirta asignavimų 2,7 tūkst. Eur mažiau negu 2018 m.

SOCIALINĖ SRITIS
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Batakių seniūnija 2019 metais teikė socialines paslaugas gyventojams, jiems organizavo
socialinės paramos teikimą ir pašalpų bei kitų išmokų mokėjimą. Batakių seniūnijoje socialinį darbą
organizuoja ir socialines paslaugas teikia socialinio darbo organizatorius, socialiniai darbuotojai
dirbantys su šeimomis, patiriančiomis riziką ir lankomos priežiūros darbuotojai. Pagrindiniai socialinių
paslaugų gavėjai: vieniši senyvo amžiaus asmenys, negalią turintys asmenys, šeimos patiriančios
socialinę riziką, socialinės rizikos asmenys, socialiai remtini asmenys. 2019 m. buvo teikiama socialinė
parama įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių interesantams, lankomasi socialinės paramos ir
tikslinės vienkartinės pašalpos gavėjų šeimose ir šeimose, patiriančiose socialinę riziką.
Socialinė parama. Socialinio darbo organizatorė ir išmokų specialistė 2019 m. priėmė
607 gyventojų prašymus, dėl socialinės paramos, išmokų, soc. paslaugų ir kt.
382– socialinei pašalpai ir kieto kuro kompensacijai gauti;
28 – prašymai moksleivių paramai gauti;
144 prašymai dėl vaiko išmokos;
11 prašymų dėl socialinių paslaugų;
42 prašymai dėl vienkartinės pašalpos.

Priimtų prašymų pokytis per penkerius metus

pavaizduotas paveiksle. Priimtų prašymų

skaičius lyginant su praėjusiais metais sumažėjo dėl išmokų vaikams prašymų priėmimo tvarkos
pasikeitimo.
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(2015 m. – 1218; 2016 m. – 1193; 2017 m. – 640; 2018 m. –774; 2019 m.- 607);
Seniūnijoje yra daug mažas pajamas gaunančių šeimų, vienišų asmenų. Nemaža dalis
seniūnijos gyventojų yra pensinio amžiaus. Žmonėms trūksta lėšų susimokėti už medikamentus,
komunalines paslaugas ir kt. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo į seniūniją kreipėsi 42 asmenys.
Suorganizuoti 5 komisijų posėdžiai, dėl vienkartinių pašalpų skyrimo. Vienkartinių pašalpų per
praėjusius metus išmokėta – 4 500 Eur. Visi, kurie kreipėsi dėl vienkartinės pašalpos, buvo aplankyti
namuose, surašyti buities tyrimo aktai. Išduotos 22 pažymos apie gyventojų gaunamas socialines
išmokas, išduoti 164 siuntimai visuomenės naudingai veiklai atlikti.

Buvo įvertintos

72 šeimų

gyvenimo sąlygos, surašyti buities tyrimo aktai ir pranešta Socialinės paramos skyriui dėl socialinės
paramos teikimo.
Aplankyta 19 vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų (šeimų), kurie konsultuoti,
padėtos spręsti jų problemos. 2019 m. Batakių seniūnijoje pagalbos į namus paslaugas, 8 senyvo
amžiaus vienišiems žmonėms teikia 3 lankomosios priežiūros darbuotojos. Jos nuolat lanko senyvo
amžiaus ir neįgalius asmenis, padeda jiems tvarkytis buityje, aprūpina maisto produktais,
medikamentais ir kitais reikalingais daiktais, palydi į gydymo įstaigas ir pan. 2019 m. 3 žmonėms
skirti pagalbos pinigai, susimokant už paslaugas namuose.
2019 metais užregistruoti 4 nauji prašymai paslaugoms (pagalbai namuose) gauti.
Surašyta 12 asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimai. Dalyvauta neįgaliųjų šventėse,
organizuotas neįgaliųjų pavėžėjimas į renginius. Dalyvauta socialinės paramos komisijos posėdžiuose,
dėl socialinės paramos teikimo išimties tvarka. Atstovauta šeimai, dėl paramos gausioms šeimoms,
auginančioms keturis ir daugiau vaikų.
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DARBAS SU ŠEIMOMIS, KURIOMS TAIKOMA ATVEJO VADYBA
Batakių seniūnijoje įsteigtas 1,75 etato darbui su šeimomis, kurioms taikoma atvejo
vadyba. 2019 m. I pusmetį seniūnijoje registruota 12 šeimų, kuriose augo 27 vaikai. Lyginant su 2019
m. šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, skaičius sumažėjo 3, o jose augančių vaikų skaičius
sumažėjo 9. Taigi, 2019 m. II pusmetį Batakių seniūnijoje buvo 9 šeimos, kurioms buvo taikoma atvejo
vadyba ir jose augo 18 vaikų, o per 2019 m. viso tokių šeimų buvo 14, jose augo 30 vaikų.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių šeimoms teikiamos socialinės paslaugos, tai
priklausomybė alkoholiui, tėvystės, socialinių, higienos įgūdžių stoka, nedarbas.
2019 m. dvi naujos šeimos atsikėlė gyventi į Batakių seniūniją, kurioms buvo taikoma
atvejo vadyba.
Per minėtus metus Batakių seniūnijoje iš apskaitos išbrauktos 6 lankomos šeimos išnykus
priežastims, dėl kurių taikoma atvejo vadyba. 2019 m. dvejiems vaikams buvo nustatyta laikinoji
globa.
Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms
tvarka (2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 1-1073) 2019 m. 8 šeimoms socialinės išmokos teiktos
dalyvaujant socialiniam darbuotojui. Padedama apsirūpinti būtiniausiomis maisto ir vartojamosiomis
prekėmis, apmokėti už komunalines paslaugas, įsigyti kuro, išmokėti skolas antstoliams.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Tauragės socialinių paslaugų centre organizuoti 28 šeimų atvejo
nagrinėjimo posėdžiai, kurių metu sudaryti pagalbos planai šeimoms, numatyti pagalbos tikslai,
uždaviniai, veiksmai ir priemonės, nustatyta, kiek kartų per mėnesį lankytis šeimoje.
Apsilankymų metu

šeimos konsultuotos, informuotos, teiktas emocinis ir socialinis

palaikymas, vertintos šeimų gyvenimo sąlygos, stebėta, ar užtikrinama vaikų mityba, ar turima kuo
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šildyti namus. Bendradarbiaujant su šeima ir mokyklos bendruomene, medicinos įstaigų darbuotojais,
spręstos šeimose kylančios problemos.
2019 m. suteiktos šios paslaugos:
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Siekiama palaikyti ir atstatyti savarankiškumą
atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. 2019 m.
šeimose lankytasi 371 kartas.
Informavimas. Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas šeimai. 2019
m. informavimo paslaugų suteikta 113 kartų.
Konsultavimas. Kartu su šeimos nariais analizuojamos šeimos probleminės situacijos ir
ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. Šeimos per metus buvo konsultuotos 150 kartų.
Tarpininkavimas, atstovavimas interesantui. Pagalbos šeimai suteikimas sprendžiant
įvairias šeimos problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant
mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp šeimos ir
jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Suteikta tarpininkavimo, atstovavimo paslaugų 318
kartų.
2019 m. dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“, išpildytos ir įteiktos 19 vaikų svajonės iš
Batakių seniūnijoje gyvenančių šeimų.
Parengta statistinė ataskaita apie 2019 m. neaktyvius jaunus žmones Batakių seniūnijoje,
kurių 2019 m. pabaigoje buvo 3.
ES pagalbos fondas skyrė maisto ir higienos priemonių paketus labiausiai
nepasiturintiems gyventojams, parama dalinta 6 kartus per 2019 m. Gauti Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo paramą gautas 201 prašymas, sudaryti gavėjų sąrašai. 2019 metų
pabaigoje (gruodžio mėnesį)

338 asmenims suteikta Europos pagalbos labiausiai skurstantiems

asmenims fondo parama. 2018 m. – 334 asmenims, 2017 m. – 341 asmeniui, 2016 m. – 394 asmenims,
2015 m. – 461 asmeniui buvo suteikta parama maisto produktais. 2019 m. parama padidėjo 4
asmenimis lyginant su 2018 metais.
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Vykdydamos socialinėms darbuotojoms priskirtas funkcijas, jos nuolat bendradarbiauja
su šiomis institucijomis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, socialinių paslaugų centru, mokyklos ir medicinos
darbuotojais, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, Skaudvilės
palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine, Tauragės neįgaliųjų draugija ir kt.
ŽEMĖS ŪKIO SRITIS
2019 m. Batakių seniūnija organizavo ir įgyvendino valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio
srityje:
vykdytas paraiškų, tiesioginėms išmokoms gauti, priėmimas, registravimas, duomenų
suvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą;
atliktas deklaruojamų pasėlių laukų įbraižymas elektroniniu būdu;
priimta – 245 paraiškos, įbraižyti – 2 758 laukai, deklaruotas – 7 637,3 ha žemės plotas.
vykdytas

žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimas, įregistravimas, išregistravimas pagal

pateiktus prašymus, atnaujinta – 247 valdos;
vykdytas duomenų atnaujinimas ūkininkų ūkių registre, įregistravimas, išregistravimas pagal
pateiktus prašymus;
rinkta statistinė informacija apie nuimtą pasėlių plotą ir derlių;
pildytos GS-5 ir GS-8 statistinės formos.
Apklausti – 5 seniūnijos ūkininkai, sėjantys daugiau kaip 50 ha pasėlių.
Vykdytas medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymas pasėliams ir ūkiniams gyvūnams.
Patikrinti ir surašyti aktai pagal pateiktus prašymus – 5 ūkininkams.
Atliekamas kiaulių registravimas ūkinių gyvūnų registre, kiaulių skaičius kas ketvirtį
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atnaujinamas, naujai įsigytos kiaulės užregistruojamos bei realizuotos kiaulės pagal pateiktus gyventojų
prašymus nurašomos. Kreiptasi – 122 kartus.
Surinkti žemės ūkio subjektų 157 prašymai dėl patirtų nuostolių atlyginimo sausros metais.
KOMUNALINIS ŪKIS
Seniūnija dalyvavo Kelių priežiūros ir plėtros programoje pagal kurią buvo skirta – 25 000 Eur
lėšų keliams taisyti (remontuoti), prižiūrėti.
2019 m. atlikti šie darbai:
gatvių su asfaltbetonio danga duobių taisymas – 2 500 Eur;
kelių žvyravimas - 14 000 Eur;
gatvių ženklinimas – 500 Eur;
seniūnijos kelių greideriavimas – 8 000 Eur.
2019 metais Batakių seniūnijoje pagal viešųjų darbų programą dirbo 10 darbininkų. Batakių
seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojai kartu su viešųjų darbų darbininkais atliko įvairius seniūnijos
priežiūros darbus: šienavo pakeles, pjovė, genėjo medžius, griebė lapus, kirto krūmus, 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 civilinės kapinės, žydų genocido kapines,
architektūros ir urbanistikos paminklas – piliakalnis. Išpjauti seni, avariniai medžiai (Batakių mstl.,
Mokyklos g., prie Batakių tvenkinio, Mažintų kapinėse).
Užimtumo didinimo programai įgyvendinti 2019 m. buvo skirta – 14 150 Eur darbo užmokesčiui
ir Sodrai, bei 250 Eur darbo ir saugos priemonėms. Vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta
Tauragės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai tvarka, seniūnijoje surašytos 164
visuomenei naudingos veiklos sutartys. Socialinių pašalpų gavėjai rinko šiukšles, tvarkė pakeles,
skverus, kapines, valė nuo susikaupusių žemių ir sniego šaligatvius ir gatves, kirto krūmus, grėbė
lapus, tvarkė viešąsias seniūnijos erdves, dirbo kitus specialaus pasiruošimo nereikalaujančius darbus.
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PAGRINDINIAI 2019 M. ATLIKTI DARBAI
• Atlikti seniūnijos gatvių ir kelių su žvyro danga duobių taisymo darbai (keliai: ČiuteikiaiLiaudginai, Norkiškė-Bildeniai, Eidintai-Balčiškė);

• Išvalyta Batakių tvenkinio paplūdimio dalis (Gyventojo pagalba);
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• Paruoštos malkos kūrenimo sezonui (Eidintų bibliotekai, bendruomenės patalpoms);

• Nupirktos žaliuzės Batakių kultūros namų langams;
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• Likviduoti audros padariniai (Batakių mstl., Mokyklos g.);

• Išrinkti trys seniūnaičiai.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Seniūnija prisideda prie renginių organizavimo, bendradarbiauja su kultūros įstaiga,
bendruomenėmis. Dalyvauta organizuojant Kraštiečių šventes (Batakiuose Oninių šventė, Eidintų
kraštiečių šventė), Kalėdų eglutės įžiebimo šventę, bendruomenių šventes. Buvo paminėtos visos
valstybinės šventės, vyko renginiai skirti etnokultūrai puoselėti, neįgaliųjų šventės, saviveiklininkų
koncertai ir kt.
Batakių ir Eidintų kaimų bendruomenių nariai kalėdiniu laikotarpiu lankė vaikučius ir senjorus,
dalino kalėdines dovanėles. Pasveikinti garbaus amžiaus sulaukusių Batakių seniūnijos gyventojų,
kartu su bendruomenės ,,Aukaja“ narėmis, seniūnijos darbuotojais, atvyko ir Tauragės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Raulinavičius.
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Seniūnas

Jonas Juozapaitis

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

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BATAKIŲ SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)
METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2019-01-01 – 2019-12-31
laikotarpis

2020 01 09
(data)
Savivaldybės strateginio veiklos
plano, programos, prie kurios
įgyvendinimo prisidedama,
pavadinimas
1
01.Savivaldybės valdymo
programa
04.01.01.03.01 priemonė: Seniūnijų
veiklos užtikrinimas
Institucijos išlaikymas

04.Kaimo, turizmo ir verslo
plėtros programa
02.04.01.01.01 priemonė: Žemės
ūkio funkcijų vykdymas
Žemės ūkio administravimas
05 .Urbanistinės plėtros ir
viešosios infrastruktūros gerinimo
programa

Priemonei
įvykdyti skirtos
lėšos metams
(Eur)

Įvykdyta
(faktinės
išlaidos)
(Eur)

Planuotas
rezultatas

Faktinis rezultatas

Nukrypimai nuo plano, priežastys

2

3

4

5

6

79995 (B)

79760 (B)

235 eurai susitaupė šildymo išlaidų
Etatų sk. – 20,8
Dirbančių sk. - 21

9199 (D)

Etatų sk. – 20,8
Dirbančių sk. - 21

499 eurų papildomai skirta informacinių
technologijų isigijimui

9198 (D)
Etatų sk. – 0,75

Etatų sk. – 0,75
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03.05.03.01.01 priemonė:
Užimtumo programos vykdymas
Viešųjų darbų programos
koordinavimas ir įgyvendinimas.
06.Būsto plėtros ir turto valdymo
programa
04.06.02.01.02 priemonė:
Komunalinio ūkio paslaugų
užtikrinimas

250(SVD)
14150(SVD)

Įdarbinta10 asmenų

81459(B)

80021 (B)

100 (SP)

100 (SP)

Komunalinio ūkio plėtra

04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių
apšvietimas
Gatvių apšvietimas
07.Sveikatos apsaugos ir aplinkos
apsaugos programa
01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti
kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą
Atliekų tvarkymas (kapinių
priežiūra)
08.Sporto ir kultūros ugdymo
programa
01.08.01.01.01 priemonė: Kultūros
įstaigų veiklos užtikrinimas

Darbo priemonėms įsigyti
Užimtumo didinimo programa

250(SVD)
14150(SVD)

794 eurai susitaupė darbo užmokesčio,
nes IV ketv. sirgo daug darbuotojų

Seniūnijos
komunalinis ūkis
–1
Socialiniai būstai
(vnt.) - 2
1300(B)

48 euri sutaupyti dėl šviestuvų
pakeitimo (pakeista lapkričio mėn.)

1252(B)
Šviestuvų sk. - 44

14178(B)

Seniūnijos
komunalinis ūkis –
1
Socialiniai būstai
(vnt.) - 2
Prižiūrėtų šviestuvų
sk. - 44
14 eurų kitų paslaugų

14164 (B)
Objektų sk. - 9

Objektų sk. - 9

19238(B)

19124(B)

114 eurų sutaupyta šildymo išlaidų

4800(B)

4769 (B)

31 eurų sutaupyta šildymo išlaidų
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Kultūros ir meno įstaigos

Objektų sk. -1

Objektų sk. -1

Bibliotekos

Objektų sk. - 3

Objektų sk. - 3

10.Socialinės paramos
įgyvendinimo programa
01.10.01.01.02 priemonė: Soc.
darbuotojų veiklos užtikrinimas t.sk.

24617 (B)

24540(B)

Institucijos išlaikymas (soc. darbo
org.)

12577 (B)

12577 (B)

Socialinio darbo
organizatorius - 1

Socialinio darbo
organizatorius - 1

Soc. darbuotojų veiklos užtikrinimas

12040(B)

11963 (B)

1000(SP)

880(SP)

Lankomosios
priežiūros
darbuotojai – 1,0
etato
Apmokamų
socialinių
paslaugų teikimas
(gyv. sk.) – 3
Planuota išmokėti
35 vnt. pašalpų

Lankomosios
priežiūros
darbuotojai 1,5etato
Apmokamų
socialinių paslaugų
teikimas (gyv. sk.) –
7
Įgyvendinta
41 vnt. pašalpų

Skirta
vienkartinėms
pašalpoms - 4000

Išmokėta
vienkartinėms
pašalpoms - 4500

Gavėjų sk. - 3

Gavėjų sk. - 3

01.10.01.03.01 priemonė: Mokėti
vienkartines pašalpas stichinių
nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir
kitais atvejais Tauragės rajone
Kitos soc. paramos išmokos

Soc. išmokos natūra ir pinigais
(gavėjų sk.)
01.10.02.01.02 priemonė:
Socialinės priežiūros teikimas
Tauragės rajono socialinės rizikos
šeimoms
Vaikų globa ir rūpyba

4500 (B)

4500 (B)

1140 (B)

1140 (B)

22300(D)

21788(D)

3260 (B)

3260(B)

4037 eurai papildomai gauta darbo
užmok., nes atsirado naujų paslaugos
gavėjų
700eurų padidinta sąmata, nes surinkta
lėšų už soc. paslaugas
500 eurų papildomai gauta pašalpoms
išmokėti

260 eurų sutaupyta dėl laikinos
priežiūros gydymo įstaigoje
512 eurų sutaupyta ligos atveju
1200 eurų kompiuteriui įsigyti
2060 eurų darbo užmokesčiui , pakilus
koef. del kvalifikacijos

Etatų sk. – 1,75

Etatų sk. – 1,75
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Viso programoms įgyvendinti
planuota/skirta lėšų per 2018
metus:

VISO

__Seniūnas

234487(B)
31499(D)
14400(SVD)
1100(SP)

232530(B)
30986 (D)
14400(SVD)
980(SP)

281486

278896

____Jonas Juozapaitis____

