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

BENDROJI DALIS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gaurės seniūnijos (toliau – Seniūnija)
plotas - 13 368,19 ha, centras – Gaurės miestelis. Šiuo metu seniūnijoje yra 49 kaimai, iš jų 4 didesnės
gyvenvietės. Gyventojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 2 318 gyventojai.
Seniūnijoje yra 4 bibliotekos (Gaurės mstl., Kunigiškių k., Baltrušaičių k., Eičių k.), 4 kultūros namai
( Kunigiškių k., Baltrušaičių k., Eičių k., Gaurės mstl., kurie šiuo metu yra neveikiantys). Seniūnijos
teritorijoje yra viena Gaurės pagrindinė mokykla ir 2 pradinės mokyklos – Eičių k. ir Baltrušaičių k.,
kurios yra Gaurės pagrindinės mokyklos filialai.
BIUDŽETAS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gaurės seniūnijos patvirtintas ir patikslintas
2019 metų biudžeto asignavimų planas – 276 934 Eur. Kaip matyti diagramoje, 2019 metais Seniūnijai
iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta mažiau, palyginti su 2018 metais, nes 2018 metais buvo
skirta papildomai prie Seniūnijos biudžeto 50 tūkst. Eur ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti ir
remonto darbams atlikti.

Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Gaurės seniūnijai
2019 metais papildomai buvo skirta 1200 Eur socialiniui darbuotojui, dirbančiam su šeima,
kompiuteriui įsigyti ir 700 Eur vienkartinėms pašalpoms išmokėti.
Per 2019 metus Seniūnija surinko ir į Savivaldybės biudžetą pervedė 7 100 Eur spec. lėšų
(pajamas už turto naudojimą (nuomą) ir 1 100 Eur už lankomosios priežiūros darbuotojų paslaugas.
2019 metais Seniūnija surinko ir į Savivaldybės biudžetą pervedė 1 636 Eur skolų už suteiktas
komunalines paslaugas ir gyvenamųjų patalpų nuomą.
Per 2019 metus Gaurės seniūnijai skirta 3000 Eur iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos, iš kurių už 700 Eur nupirktas motorinis nupūtėjas, 800 Eur skirta medžių nupjovimui, o
likusios lėšos panaudotos aplinkos tvarkymui ir puoselėjimui.
Jau keletą metų lieka neišspręsta seniūnijos problema – Eičių gyventojų skolos už komunalines
paslaugas. Kadangi didelė dalis Eičių k. gyventojų gyvena iš gaunamų pašalpų, todėl jie yra nemokūs
ir skolos mažinamos labai nežymiai.

Metai
Eičių gyventojų skola Eur (gruodžio 31 d.)
Surinkta iš Eičių gyventojų Eur (per)

2019
16 905
1 636

2018
17 886
2 758

2017
19 680
3 096

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas
Skirta lėšų (Eur)
Iš viso:
Gaurės seniūnijos kelių su žvyro danga
taisymas (žvyravimas)
Gaurės seniūnijos kelių su žvyro danga
priežiūra (greideriavimas)
Naujos asfalto dangos įrengimas
Gaurės seniūnijos, gyvenviečių asfalto
dangų duobių taisymas
Kelio kelkraščio pločio atstatymas

2019 m.
52 000
42 000

2018 m.
92 000
43 000

2017 m.
82 000
24 000

4 000

4 000

4 000

4 000

41 000
4 000

51 000
3 000

2 000

-

-

Seniūnija iš valstybės biudžeto gauna lėšas šioms funkcijoms vykdyti: socialinei priežiūrai, kur
darbuotojai dirba su šeimomis, žemės ūkiui administruoti, darbams pagal užimtumo didinimo programą
organizuoti. Kaip matyti iš žemiau pateiktos diagramos, padidėjo darbuotojų, dirbančių su šeimomis
administravimo išlaidos, kadangi buvo padidinti socialinių darbuotojų pastoviosios dalies koeficientai.
Žemės ūkio administravimo funkcijoje papildomai skirta 499 Eur kompiuteriui įsigyti.
Pagal užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti 6 asmenys. Jie kirto užžėlusias krūmais
pakeles, ruošė malkas kūrenimo sezonui, padėjo paruošti malkas vienišiems seneliams, gražino
gyvenvietes, remontavo patalpas.

Žemiau esančioje diagramoje pateiktas Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas pagal
funkcijas. 2019 metais daugelyje funkcijų matyti panašus finansavimas, o kai kuriose funkcijose matosi
finansavimo padidėjimas dėl minimalios algos padidėjimo ir pareiginės algos bazinio dydžio.
Komunalinio ūkio lėšų padidėjimas, lyginant su praeitais metais, yra dėl to, kad specialistams buvo
skirta 7 proc. kintamajai darbo užmokesčio daliai, be to kitose funkcijose sutaupyti asignavimai,
tarybos sprendimu, perkelti turtui įsigyti: už 9 075 Eur buvo nupirkta traktorinė priekaba, už 1 375 Eur
nupirktas smėlio-druskos barstytuvas ir už 921 Eur įrengtos vaizdo stebėjimo kameros prie seniūnijos
garažo. Valdymo išlaidos padidėjo dėl pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo, bei dėl valstybės
tarnautojų išmokų už darbo stažą. Kapinių priežiūros išlaidos sumažėjo dėl Sodros grindų mažesnių
priskaitymų.

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ TVARKYMAS
2019 metais seniūnijoje naujai gyvenamąją vietą deklaravo 150 gyventojų, buvo išduotos 94
pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 186 pažymos patalpų savininkams apie jiems nuosavybės
teise priklausančioje valdoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Dėl deklaruotos gyvenamosios
vietos keitimo ir naikinimo kreipėsi 30 gyventojų, užpildyta 31 išvykimo deklaracija, 19 gyventojų
įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą.
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Gaurės seniūnijos gyventojų migracija pagal užpildytas gyventojų
atvykimo ir išvykimo deklaracijas
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Per praėjusius metus išduotos 55 pažymos apie šeimos sudėtį, turto paveldėjimą, testamentų
galiojimą, pastatų priklausomybę, atlikta 50 notarinių veiksmų, išduoti 36 leidimi laidoti, 10 leidimų
medžiams kirsti, 4 leidimai renginiams organizuoti, 3 – kasinėjimo darbams atlikti, išnagrinėti 7
įvairaus turinio prašymai, buvo parengti 36 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų projektai, seniūnijos gyventojams išduotos 8 charakteristikos, sudaryta 11 darbo sutarties
projektų, 7 kiti sutarčių projektai. Paruošta 50 seniūno įsakymų atostogų ir komandiruočių klausimais,
28 seniūno įsakymai personalo klausimais ir 8 seniūno įsakymai veiklos klausimais.
Seniūnijoje dirba 24 nuolatiniai darbuotojai. Duomenys apie dirbančiuosius fiksuojami
programose ,,Vataras” ir ,,Stekas”.

Ikimokyklinių įstaigų vaikų registracijos ir eilių sudarymo programoje IIVREP įrašyti 35
vaikai.
Nupjauti 3 medžiai Gaurės seniūnijos teritorijoje. Pasiruošta 2019 – 2020 metų šildymo
sezonui.
SOCIALINIS DARBAS
2019 metais Gaurės seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo
teikiamos 16 seniūnijos teritorijoje gyvenančių šeimų. Šiose šeimose auga 33 nepilnamečiai vaikai.
Per 2019 metus į apskaitą buvo įtrauktos 2 šeimos ir išbrauktos 2 šeimos, 1 šeima išvyko gyventi į kitą
seniūniją. Daugiausia su šiomis šeimomis dirbama jų namuose: padedama tvarkytis, mokoma gaminti
maistą, einama kartu apsipirkti. Savo namuose šeimos nariai jaučiasi saugūs, noriai bendrauja. Taip pat
Seniūnijos transportu gyventojai buvo vežami pas gydytojus bei į kitas įstaigas. Teikiant socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, bendradarbiaujama su gydymo, švietimo įstaigomis. Buvo
daug konsultuojama socialinės paramos, socialinio būsto ir kitais klausimais. Socialiniai darbuotojai,
aplankę šias šeimas, surašo apsilankymo aktus.
Sėkmingai dalyvauta socialiniame projekte ,,Vaikų svajonės“. Projekto metu išpildytos 33
vaikų (nuo 2 iki 15 metų amžiaus) iš 16 šeimų svajonės.
Pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programą per 2019 metus priimta
161 prašymas. Iš viso paramą maisto produktais gavo 323 asmenys.
Pagalbą namuose teikia 2 lankomosios priežiūros darbuotojai. 2019 metais jie prižiūrėjo 3
vienišus senyvo amžiaus seniūnijos gyventojus. Socialiniai seniūnijos darbuotojai taip pat lankė
neįgalius ir vienišus seniūnijos gyventojus, surašė 57 aplankymo aktus, priėmė 5 prašymus dėl spec.
nuolatinės priežiūros bei slaugos nustatymo. Taip pat stengiamasi jiems padėti skiriant transportą
nuvežant juos pas gydytojus, į organizuojamus kultūrinius renginius, padedama pasiruošti malkų,
nupjauti žolę.
2019 metais Gaurės seniūnijoje visuomenei naudingus darbus atliko 36 seniūnijos gyventojai.
Jie tvarkė aplinką, rinko šiukšles, kirto krūmus.
2019 metais probacijos tarnyba 1 asmeniui paskyrė seniūnijoje atlikti nemokamus viešuosius
darbus. Šis asmuo išdirbo 40 val.
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikta informacija apie Gaurės seniūnijos gyventojams išmokėtas
išmokas per 2019 metus.
Išmokos pavadinimas
Socialinė pašalpa

Asmenų skaičius
128

Išmokėta suma (Eur)
67 464,23

Išmoka vaikui
Vienkartinė išmoka nėščiai
moteriai
Parama mokinio reikmėms
įsigyti
Šildymo išlaidų kompensacija
Vienkartinė išmoka gimus
vaikui
Vienkartinė tikslinė pašalpa

419
7

267 197,76
532,00

52

3 952,00

51
27

6 033,16
11 286,00

10

5 650,00

KULTŪRINĖ IR BENDRUOMENINĖ VEIKLA
Galime pasidžiaugti, kad 2019 metais Seniūnijoje kartu su Seniūnijos kultūros namų
darbuotojais ir bendruomenėmis buvo organizuota daug bendrų renginių: Gaurės, Kunigiškių,
Baltrušaičių ir Eičių kultūros namuose buvo surengtos gyventojų, sulaukusių garbingo amžiaus - 65,
70, 75, 80, 85 ir daugiau metų,

pagerbimo šventės. Iš viso buvo pasveikinti 52 jubiliatai.

Suorganizuotos Gaurės Kraštiečių, Stragutės, Kunigiškių ir Baltrušaičių kaimo šventės, Eičių kultūros
namuose - Grybų šventė.
ŽEMĖS ŪKIS
2019 m. seniūnija organizavo ir įgyvendino valstybės funkcijas žemės ūkio srityje:
Darbų pavadinimas

Eil. Nr.

Atlikta
darbų
skaičiais

1

Atnaujinti duomenys LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre

923

2

Įregistruota ir išregistruota valdų

32

3

Atnaujinti duomenys ūkininko ūkio registre

306

4

Išregistruota ūkininko ūkių

11

5

Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už ž. ū. naudmenų ir pasėlių
plotus gauti

404

6

Paraiškose įbraižytų laukų skaičius

2693

Patvirtinta laukų plotas ha

6009,31

7

Priimta prašymų papildyti, pakeisti pasėlių deklaracijas

41

8

Informuoti pareiškėjai apie paraiškose nustatytus neatitikimus, pakeitimus

29

9

Pateikta ūkininkų nuėmimo derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose
laikomų grūdų kiekių savaitinė/ketvirtinė ataskaita GS-5 ir GS-8 VĮ Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui

8

10

Informuoti pareiškėjai dėl valdos, ūkininko ūkio atnaujinimo

535

11

Deklaruota kiaulių ūkių registre

179

12

Užregistruota kiaulių ūkių perkėlimų ir kaitų

133

13

Pažymėta pareiškėjams išankstinių KŽSRP aprašymų

27

14

Surinkta parašų, dėl peticijos sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti
antrarūšių ūkininkų.

227

15

Priimta prašymų skirti išmoką už mėsinius galvijus, ožkas ir avis

6

16

Priimta prašymų dėl banko sąskaitų keitimo

9

17

Atlikta valdų perdavimų

8

18

Sutikrinti programoje pareiškėjai dėl azoto kiekio viršijimo

143

19

Informuota ir suruošti dokumentai dėl azoto kiekio viršijimo

8

23

Informuoti kiaulių laikytojai dėl gyvūnų deklaravimo kas ketvirtį

131

28

Surinkta ir perduota informacija iš ūkininkų

113

29

Konsultuoti ž.ū.klausimais (EDV, VED, paramos, organinių ir mineralinių
trąšų, augalų apskaitos žurnalų pildymo, žemės nuomos, panaudos sutarčių
pildymo, neatitikimai, pakeitimai, gazolio normų, valdoje trūkstamų
dokumentų įtraukimo, pasėlių deklaravimo. naujovių) gyventojai

548

30

Ūkininkų kvietimas į seminarus, mokymus, šventes , susirinkimus ir kitus
rengimius

330

Seniūnas

Rima Šimkienė, tel. (8 446) 46 492

Vidmantas Skirius

