PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. 5-73
LAUKSARGIŲ SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ
2019 METUS
BENDROJI DALIS
Lauksargių seniūnija, kaip savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys,
veikdamas Lauksargių seniūnijos teritorijoje ir vykdydamas savo misiją teikti seniūnijos
gyventojams viešojo administravimo paslaugas, numatytas teisės norminiuose aktuose ir padėti
seniūnijos gyventojams įgyvendinti viešuosius poreikius ir interesus:
•

užtikrino kokybiškų viešojo administravimo paslaugų teikimą ir informacijos rūpimais

klausimais suteikimą seniūnijos gyventojams;
•

organizavo darbą, atitinkantį vietos savivaldos, Viešojo administravimo bei kituose

įstatymuose nurodytus reikalavimus;
•

organizavo gyventojų susitikimus su valstybės ir savivaldybės pareigūnais ir kitais

vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais;
•

dalyvavo Savivaldybės institucijų ir jų komisijų posėdžiuose, susirinkimuose bei

kituose dalykiniuose pasitarimuose, kai buvo svarstomi su seniūnijos veikla ar seniūnijos
bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;
•

dalyvavo konferencijose, seminaruose ir kituose informaciniuose renginiuose;

•

dalyvavo ir rėmė įvairius renginius, kurie vyko seniūnijoje.

Lauksargių seniūnijos plotas užima 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas,
seniūnijoje - 15 kaimų. Lauksargių seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Griežpelkių,
Lauksargių ir Šakių. Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis
seniūnijoje savo gyvenamąją vietą 2020 m. sausio1 dieną buvo deklaravę 1242 asmenys. Gyventojų
kasmet mažėja.

Seniūnijoje yra registruotos 2 kaimo bendruomenės: asociacija Lauksargių kaimo
bendruomenė ,,Lauksargiškiai“ ir bendruomenė ,,Griežpelkiai II“, veikia Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Lauksargių kaimo filialas, veiklą vysto

Tauragės kultūros centro Lauksargių skyrius. Seniūnijoje veikia Lauksargių pagrindinė mokykla,
ikimokyklinė-priešmokyklinė ugdymo grupė ,,Berželis“, Lauksargių globos namai. Seniūnijoje yra
viena veikianti Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčia.
Bendras seniūnijos vietinių kelių ilgis – 133,76 km. Dalis gatvių ir kelių dar
neinventorizuoti, todėl jų nėra duomenų bazėje.

BIUDŽETAS
Seniūnijai 2019 metais pagal biudžeto išlaidų sąmatą buvo skirta 191,0 tūkst. eurų
kasinėms išlaidoms vykdyti. Iš viso gauta 191,0 tūkst. eurų. Panaudoti visi skirti asignavimai.
Gautos lėšos išleistos taip: seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui panaudota 144,6 tūkst. eurų, tai yra 75,6 proc. gautų lėšų. Darbo užmokestis su socialiniu
draudimu apmokėtas už 12 mėnesių. Socialinėms išmokoms mokėti išleista 5,0 tūkst. eurų, iš jų:
vienkartinėms pašalpos – 4,5 tūkst. eurų; t. y. 2,62 proc. gautų lėšų, ilgalaikio turto įsigijimui – 6,5
tūkst. eurų. Prekių ir paslaugų naudojimui gauta 34,9 tūkst. eurų, t. y. 18.3 proc. gautų lėšų, turto
įsigijimui išleista 6,5 tūkst. eurų t. y. 3,4 proc. gautų lėšų. Ilgalaikio materialiojo turto remonto
darbams buvo skirti 2,0 tūkst. eurų. Buvo nupirktos remonto medžiagos seniūnijos administracijos
patalpų remontui. Ilgalaikiam turtui įsigyti gautos lėšos buvo panaudotos visos. Buvo įsigyta:
naudota traktorinė priekaba už 1,5 tūkst. eurų komunaliniams darbams, automobilis PEUGEOT už
2,0 tūkst. eurų komunaliniams darbams, suprojektuota Parko gatvės apšvietimo linija už 2,0 tūkst.
eurų, nupirktas elektrinis dviratis už 1,0 tūkst. eurų lankomosios priežiūros darbuotojai.
Viešiesiems darbams buvo skirta 2,1 tūkst. Eurų. Buvo įdarbinta 1 asmuo. Jis padėjo
tvarkyti seniūnijos kapines, žaliuosius plotus, aplinką, takus, pakeles, pėsčiųjų takus.
Spec. programų lėšų 2019 m. buvo planuota surinkti 2,5 tūkst. eurų, šios lėšos surinktos
100 proc. ir panaudotos seniūnijos veikloje: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 1,6 tūkst.
eurų ir 0,9 tūkst. eurų prekėms.
Debetinis įsiskolinimas 2019 m. sausio 1 d. duomenimis yra 0,2 tūkst. eurų, kreditinis
įsiskolinimas yra tik gruodžio mėnesio – 2,0 tūkst. eurų, iš jų: 1,7 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo skola valstybės tarnautojams, transporto išlaikymui – 0,1 tūkst. eurų
komunalinėms paslaugoms (už elektros ir vandens tiekimo paslaugos ) – 5 0,2 tūkst. eurų.
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GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
2019 metais savo gyvenamąją vietą Lauksargių seniūnijoje deklaravo 62 asmenys,
išvykimą – 25. Kaip ir ankstesniais metais, 2019 metais nė vienas asmuo nebuvo įtrauktas į
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Buvo išduotos 57 pažymos apie gyventojų
deklaruotą gyvenamąją vietą, 99 pažymos gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams),
buvo priimti 4 prašymai taisyti, keisti, naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis. Priimtų
sprendimų dėl adresų tikslinimo ženkliai sumažėjo, nes didžioji seniūnijos gyventojų dalis jau yra
pasitikslinusi adresus.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KITI DOKUMENTAI
Per ataskaitinį laikotarpį parengti seniūno įsakymai:
•

18 įsakymų veiklos klausimas;

•

4 įsakymai personalo (užimtumo didinimo programa) klausimais;

•

48 įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais.

Parengta 11 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų
veiklos ir personalo klausimais.
2019 m. seniūnija parengė ir išdavė (išsiuntė):
•

įvairioms institucijoms raštų – 107;

•

pažymų gyventojams dėl įvairių juridinių faktų patvirtinimo – 26;

•

leidimų kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius (medžius ar krūmus) augančius

ne miško zonoje – 17;
•

leidimų žemės darbams vykdyti – 4.

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atliko
seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus. Per ataskaitinį laikotarpį
buvo atlikti 76 notariniai veiksmai, iš jų:
•

patvirtinta įgaliojimų – 17;

•

atlikta parašo tikrumo liudijimų – 3;

•

patvirtini 9 sutikimai nepilnamečiams išvykti už Lietuvos Respublikos ribų su

lydinčiu asmeniu;
•

dokumentų kopijos tikrumo paliudijimų – 47.

Užregistruota aktų įvairiais klausimais, posėdžių protokolų, sutarčių, prašymų ir vidaus
susirašinėjimo dokumentų.
Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtina Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, parengtas, suderintas ir patvirtintas
2020 metų dokumentacijos planas ir registrų sąrašas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Dokumentų ir archyvų įstatymo 15 ir 16 straipsniais, paruošta perduoti saugoti Klaipėdos regioninio
valstybės archyvo Tauragės filialui: Lauksargių seniūnijos 2017 metų nuolat ir ilgai saugomų
dokumentų bylų apyrašų tęsiniai (7 bylos).
Vykdant seniūnijai pavestas funkcijas, specialistai dirbo su įvairiomis programomis:
,,KONTORA“, ,,VATARAS ir VATIS“, ,,E-archyvai“, ,,Gyvenamosios vietos deklaravimo
informacine sistema“, ,,Tauragės duomenų baze“, ,,Microsoft Dynamics NAV“ , ,,FinNet“,
,,STEKAS“, ,,SPIS“, ,,Parama“, ,,Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių
informacinė sistema“, ,,Paraiškų priėmimo informacinė sistema“

SOCIALINIS DARBAS
2019 metais užregistruoti 1529 gyventojų priėmimai įvairiais socialiniais klausimais, iš jų
– gauti 603 prašymai. Siekiant įvertinti paramos poreikį ir tikslingumą, atlikti 84 buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimai. Įvyko 11 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių. Išduoti 62

siuntimai dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, dėl pareigos dalyvauti visuomenei naudingoje
veikloje nevykdymo priimtos 2 rekomendacijos stabdyti socialinės paramos teikimą.
Lyginant su 2018 metais, socialiai remtinų asmenų skaičius 1 procentu padidėjo, bet lėšų
poreikis socialinėms pašalpoms mokėti sumažėjo iki 2017 metų lygio. Tam įtakos turėjo didesnis
gyventojų užimtumas ir pajamų padidėjimas. 2019 m. metais socialinę pašalpą gavo 138 asmenys
(72 šeimos) - apie 11 proc. seniūnijos gyventojų.

Dėl vienkartinės paramos kreipėsi 31 asmuo. Piniginė parama skirta 28 atvejais (ligos
atveju – 12, sunkios materialinės padėties atveju – 13, grįžus iš įkalinimo vietos – 1, kietojo kuro
įsigijimui -2). Vienam socialinės rizikos asmeniui skirta nepiniginė parama (nuvežta malkų). Iš viso
vienkartinei paramai panaudota 4500 eurų. Iš paramos gausioms šeimoms programos lėšų paramą
skirta 3 gausioms seniūnijos šeimoms, Vienas seniūnijos gyventojas onkologinės ligos atveju
vienkartinę paramą gavo Tauragės rajono tarybos sprendimu.
Lankomosios priežiūros darbuotojas socialines paslaugas namuose nuolat teikė dešimčiai
asmenų. Socialinių paslaugų poreikis per 2019 metus išaugo. Nustatyta, kad 2020 metais būtų
tikslinga pradėti teikti paslaugas į namus dar 4 senyvo amžiaus asmenims (šeimoms), todėl
paslaugų plėtrai seniūnijoje būtų reikalingas dar vienas lankomosios priežiūros darbuotojo etatas.
Įvairios vienkartinės socialinės paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims suteiktos 55
kartus, Pasitelkti šeši visuomenei naudingoje veikloje dalyvavę socialinės paramos gavėjai pagal
poreikį paslaugas į namus suteikė septyniems neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. Penkiems
senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims suteikta parama nepinigine forma – nuvežta pakelių
tvarkymo metu paruoštų malkų.
Vykdant Europos Sąjungos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programą 2019
metais parama teikta 284 seniūnijos gyventojams. Paramą maisto produktais ir higienos
priemonėmis gavo 146 šeimos, joms per metus išdalinti 1667 paketai (7,8 tonos maisto produktų).
Tvarkos aprašo numatytais išimties atvejais parama maistu suteikta didesniam skaičiui neįgalių,
senyvo amžiaus asmenų bei vaikus auginančių šeimų, todėl į labiausiai nepasiturinčių asmenų
kategoriją 2019 metais pateko apie 23 procentai seniūnijos gyventojų (2018 metais – 19 proc.).

DARBAS SU ŠEIMOMIS
2019 metų sausio 1 dienai Lauksargių seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos buvo teikiamos 9 seniūnijos šeimoms. Šiose šeimose augo 25 nepilnamečiai vaikai.
Vasario mėn. dar vienai šeimai pradėtos teikti socialinės paslaugos, šioje šeimoje augo 2
nepilnamečiai vaikai. Kovo ir balandžio mėnesiais 2 šeimoms nutrauktos socialinės paslaugos dėl
pagerėjusių gyvenimo sąlygų. Spalio mėnesį viena šeima persikėlė gyventi į Jonavos rajoną.
Per 2019 metus šeimos buvo aplankytos 314 kartų, šeimos lankomos pagal pagalbos plane
numatytų lankymų skaičių. Lyginant su ankstesniais metais, pastebimas šeimų, patiriančių socialinę
riziką, mažėjimas. Nors šeimos aplankytos mažiau kartų, socialinės paslaugos tapo kokybiškesnės,
nes spręsti šeimos problemoms (nuvykus į šeimos namus) skirta daugiau laiko.
Daugiausia dirbama su šeimomis jų namuose, ugdomi šeimų gebėjimai savarankiškai
spręsti iškilusias problemas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant
pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus,
prižiūrint vaikus, bendraujant), savarankiško patalpų ir aplinkos tvarkymo įgūdžiai. Didelis
dėmesys skirtas šeimų motyvacijai siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, į suaugusių šeimos
narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, padėta šeimoms sukurti palankią aplinką vaikų
augimui ir raidai. Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas tarpininkauta ir
bendradarbiauta su kitomis įstaigomis (sveikatos priežiūros, švietimo, teisėsaugos, antstoliais ir kt.).
Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Įgyvendintos 19 vaikų svajonės.
Šeimos, kurioms
teikiama pagalba ir
socialinės paslaugos

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Šeimų aplankymų
skaičius
Nutrauktos socialinės
palaugos

2016

2017

2018

2019

Pradėtos teikti
socialines paslaugas

VYKDYTI PROJEKTAI
2019 metais Lauksargių seniūnijoje atlikti šie darbai:
•
•

paruoštas Lauksargių kaimo Parko gatvės apšvietimo projektas;
baigta įrengti rekreacinė erdvė Lauksargių kaimo Parko gatvės parke šalia Lauksargių

evangelikų liuteronų bažnyčios;

•

bendradarbiaujant su asociacija Lauksargių kaimo bendruomene ,,Lauksargiškiai“

buvo praplėsta prie mokyklos esanti vaikų žaidimų aikštelė. Buvo pastatytos 3 naujos sūpynės;
•

įrengta šildymo sistema Lauksargių kultūros namų didžiojoje salėj, o seniūnijos

šarvojimo salėje – vėdinimo sistema;
•

aptverta ir pradėta įrenginėti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Lauksargių kaime

Šlaito gatvėje.
•

išasfaltuota apie 1,3 km Gandrų gatvės atkarpa Šakių kaime.

Anksti pavasarį ir vasarą seniūnijos darbuotojai su asmenimis, atliekančiais visuomenei
naudingą veiklą iš pakelių, griovių, upelių, šlaitų, piliakalnio kirto ligotus, nudžiūvusius, išvirtusius
menkaverčius medžius ir krūmus. Iš jų buvo paruošta malkų ir išdalinta seniūnijos gyventojams,
patiriantiems socialinę atskirtį.
Seniūnija dalyvavo Kelių priežiūros ir plėtros programoje, pagal kurią buvo skirta 8000
eurų. Šios lėšos buvo panaudotos Kalėnų ir Kamščių kaimų kelių žvyravimui.
2019 metais seniūnijoje buvo įdarbintas 1 darbuotojas dirbti pagal užimtumo didinimo
programą. Jis kartu su seniūnijos darbininkais atliko įvairius seniūnijos priežiūros darbus: šienavo
pakeles, pjovė, genėjo medžius, kirto krūmus, rinko šiukšles, tvarkė seniūnijos kultūros objektus,
kapines, Greižėnų piliakalnį, žaliuosius plotus, aplinką, takus, pakeles, pėsčiųjų takus.
Vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta Tauragės rajono gyventojų telimo
visuomenei naudingai veiklai tvarka, seniūnijoje buvo sudarytos 55 sutartys visuomenei naudingai
veiklai atlikti. Socialinių pašalpų gavėjai rinko šiukšles, tvarkė pakeles, kapines, valė nuo
susikaupusių žemių ir sniego šaligatvius ir gatves, kirto krūmus, grėbė lapus, tvarkė seniūnijos
viešąsias erdves, dirbo kitus, specialaus pasiruošimo nereikalaujančius, darbus.
ŽEMĖS ŪKIS
2019 metais Lauksargių seniūnijoje buvo priimtos 229 paraiškos tiesioginėms išmokoms už
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, 2 paraiškomis daugiau nei 2018 metais. Priimta 20
prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis.
Buvo įregistruota/atnaujinta 279 valdos, iš jų 128 atnaujintos atskiru valdos atnaujinimo prašymu,
kitos - 144 atnaujintos pasėlių deklaravimo metu, taip pat įregistruotos naujos 7 valdos.

Priimtas 1 prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą. Taip pat buvo atnaujinta 115 ūkininko
ūkių ir priimta 13 prašymų išregistruoti ūkininko ūkį.

2019 m. kas ketvirtį gyventojai seniūnijoje privalo deklaruoti savo ūkiuose laikomas
kiaules. Tokių prašymų 2018 m. buvo priima 102. Buvo priimti 48 pranešimai iš seniūnijos
gyventojų apie ūkinių gyvūnų (kiaulių) perkėlimą ir kaitą.
Rugpjūčio – spalio mėnesiais rinkta informacija apie nuimtą pasėlių plotą ir derlių iš 5
Lauksargių seniūnijos ūkininkų (GS-5, GS-8 statistinės formos).
Kartu su Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais buvo
dalyvaujama žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimuose, 2018 metais kovo –
gruodžio mėnesiais buvo dalyvaujama 4 patikrinimuose, pagal žmonių skundus.
Kartu su Tauragės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komisija buvo tikrinami 6 laukai dėl
sausros žuvusių pasėlių.
2019 metais buvo suteikta daug žodinės informacijos dėl EDV, dėl pasėlių deklaracijų
neatitikimų (kodas 20A), nuomojamos žemės iš valstybės klausimais, dėl ūkininkams
organizuojamų mokymo kursų, informuota apie afrikinį kiaulių marą, bei biologinio saugumo
priemones mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Seniūnas
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