PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 5-73
MAŽONŲ SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ
2019 METUS
Seniūnijoje 2019 m sausio 1 d. statistikos duomenimis gyveno 3265 gyventojai.
plotas – 22 067,43 ha.
Seniūnijoje yra registruotos septynios kaimo bendruomenės: Lomių,
Mažonų, Norkaičių, Pagramančio, Sungailiškių, Šakviečio ir Vaitimėnų. Veikia penkios
bibliotekos: Lomių, Mažonų, Norkaičių, Pagramančio, Šakviečio. Veiklą vysto penkeri kultūros
skyriai: Lomių, Mažonų, Norkaičių, Pagramančio, Vaitimėnų ir Norkaičių tradicinių amatų ir
etnokultūros centras. Seniūnijoje yra Lomių ir Pagramančio pagrindinės mokyklos, Pagramančio
pagrindinės mokyklos Mažonų skyriaus darželio grupė.
Seniūnijos Ringių kaime yra įsikūrusi Pagramančio regioninio parko direkcija.
Seniūnijoje yra keturios girininkijos: Balskų, Ringių, Obelyno, Pagramančio.
Pagramančio miestelyje veikęs Pagramančio paštas uždarytas 2019 m. gruodžio
mėnesį.
Seniūnijos teritorijoje yra šeši medicinos punktai – Lomių, Mažonų, Norkaičių,
Pagramančio, Sungailiškių, Šakviečio.
Seniūnijoje yra trys veikiančios bažnyčios: Lomių, Pagramančio, Vaitimėnų.
Seniūnijoje yra penkios seniūnaitijos: Mažonų, Lomių, Norkaičių, Pagramančio,
Šakviečio.
Bendras seniūnijos kelių ilgis – 146,83 km. Dalis gatvių ir kelių neinventorizuoti,
todėl jų nėra duomenų bazėje.
2019 metais aptarnauti 1034 interesantai. Išduotos 138 pažymos apie gyventojų
deklaruotą gyvenamąją vietą.

Atvykimą deklaravo 186 žmonės, iš jų 22 naujagimiai (9

mergaitės ir 13 berniukų). Išvykimą deklaravo 39 asmenys. Išduotos 179 pažymos gyvenamųjų
patalpų savininkams. Gauti 74 gyventojų prašymai išduoti pažymas ir

kitus dokumentus

juridiniams faktams patvirtinti. Išduoti 74 dokumentai.
Dėl deklaravimo duomenų keitimo ar naikinimo 2019 metais kreipėsi 35
gyventojai. Priimta 19 sprendimų.
Gauta 16 prašymų įtraukti į gyvenamąją vietą nedeklaravusių asmenų sąrašą.
Prašymai patenkinti.
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Išduotos 8 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
sąrašą.
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2019 metais gauta ir išnagrinėta 118 gyventojų prašymų dėl medžių kirtimo ar genėjimo,
kasinėjimo darbų, prekybos, švenčių, renginių organizavimo.
Išduota 28 laidojimo leidimai.
Seniūnijoje yra 31 nuolatinis darbuotojas. Pagal užimtumo didinimo programą
2019 m. seniūnijoje dirbo 8 darbininkai.
Duomenys apie dirbančiuosius yra fiksuojami programose „Vataras“ ir „Stekas“.
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Išleista 88 seniūno įsakymų personalo klausimais, 71 – atostogų ir 5 seniūnijos
veiklos klausimais.
Ikimokyklinių įstaigų vaikų registracijos ir eilių sudarymo programoje (IIVREP)
padaryta 22 nauji įrašai.
Atliktas 81 notarinis veiksmas.

BIUDŽETO VYKDYMO ANALIZĖ
2019 m. patikslintas asignavimų planas buvo 476,8 tūkst. Eurų. Iš jų darbo
užmokestis kartu su įmokomis socialiniam draudimui sudarė 296,6 tūkst. Eur, prekėms ir
paslaugoms – 58,9 tūkst. Eurų, vienkartinėms pašalpoms skirta 8,7 tūkst. Eurų, ilgalaikiam turtui
įsigyti skirta 116,4 tūkst. Eurų
2019 m. panaudota 99,2 proc. asignavimų. Iš viso 473,1 tūkst. Eurų, iš jų darbo
užmokesčiui su socialiniu draudimu 292,9 tūkst. Eurų, prekėms ir paslaugoms – 58,9 tūkst. Eurų.
Papildomai skirtos lėšos 112,6 tūkst. Eurų panaudotos:
Eil.
Nr.

Suma tūkst.
eurų

Panaudojimas

1.

62,87

Pagramančio daugiafunkcinio centro , valgyklos remontui

2.

9,43

Gramančios g.4, terasos įrengimo medžiagos

2.

34,0

Prie Pagramančio mstl. daugiaf. pastato automobilių stovėjimo
aikštelės ir pėsčiųjų takų įrengimas

3.

2,7

Kompiuterių įsigijimui, dokumentų naikikliui ir kt. inventoriui soc.
darbuotojams

4.

0,6

Mažonų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vietai atnaujinti

5.

3,0

Vienkartinėms pašalpoms

2019 metais baigtos įrengti Gramančios g.4, Pagramančio mstl. daugiafunkcinio
centro vidaus patalpos 300 m2 , įrengtos neįgaliųjų pandusai, lauko terasa 102 m2 bendra darbų
ir medžiagų vertė – 72,3 tūkst. eurų. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takai
1285 m2, iš jų Gramančios g. 4 – 280 m2 , Gramančios g.6 – 843 m2 , Piliakalnio g. 1 – 162 m2 .
Sutvarkyta aplinka, užsėta veja. Pagal bendruomenės centro „Gramančia“, parengtą projektą
Lietuvos žemės ūkio ministerijai gautas finansavimas 6000,00 Eurų. Papildomai skyrė 2700,00
Eurų savivaldybė. Prie Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“, pastatų teiksiančių
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socialines paslaugas, įrengtas apšvietimas, pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės. Dauguma
išvardintų darbų atliko seniūnijos darbininkai.

Pagramančio mstl. daugiafunkcinis centas (įrengtas apšvietimas, lauko terasa, atliktas remontas
vidaus patalpų 300 m2 , neįgalimųjų pandusai, sutvarkyta aplinka, išgrįsta trinkelėmis)
Iš aplinkos apsaugos programos 21,4 tūkst. eurų panaudota:
Eil.
Nr.

Suma

Panaudojimas

1.

0,5

Skelbimų lentoms rinkimų metu

1.

1,0

Šiukšlynams tvarkyti

2.

3,0

Medžių pjovimo darbams

3.

6,0

Liepto per Akmeną remontui

4.

2,0

Želdinių įsigijimui

5

1,8

Seniūnaičių išlaidoms kompensuoti

6

34,5

Užimtumo darbai

7

7,3

Balskų poilsiavietės sutvarkymas

8

2,1

Prie Balskų užtvankos poilsiavietei baldams įsigyti
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Balskų poilsiavietėje įrengtas smėlio paplūdimys virš 800 m2

, iškirsti

menkiaverčiai krūmai ir medžiai, sutvarkyta aplinka. Pagaminti lauko baldai (suolai, stalai) ir
kitas inventorius, kurie bus sumontuoti Balskų poilsiavietėje 2020 m. pavasarį.
Sezono metu, pagal užimtumo programą įdarbintais darbininkais, asmenimis
dirbančiais visuomenei naudingus darbus ir asmenimis siųstais iš policijos ir probacijos tarnybos,
turinčiais atlikti viešuosius darbus, buvo tvarkomi ir šienaujami piliakalniai, poilsiavietės,
stadionai, pakelės ir kitos viešosios erdvės. Bendras plotas apie 50 ha. Sutvarkytos išpjautų
medžių šakos (sumaltos ir išvežtos). Seniūnijos gyvenvietėse prie seniūnijos pastatų ir viešose
erdvėse pasodintos gėlės ir želdiniai už 2,0 tūkst. eurų. Tvarkomos seniūnijos teritorijoje esančių
4 veikiančių, 27 neveikiančių kapinių, kurių plotas 12 ha ir 4 piliakalnių aplinkos.
2019 - 2020 metų kūrenimo sezonui visoms seniūnijos katilinėms suruošta 98 m3
malkų.
Ringių kaime Dvaro g., Pagramančio mstl. J. Mažeikos g., Pagramančio kapinėse
išpjauti avariniai medžiai.
Pagramančio mstl. Tuopų g. išpjauta 18 tuopų (medžiai avariniai, keliantys pavojų
saugumui). Tuopų ir Liepų gatvėse sutvarkytas gerbūvis (išrauti nupjautų medžių kelmai, atvežta
žemių, išlyginta teritorija).
Mažonų k. Tujų g. išpjautos senos tuopos.
Sungailiškių k. Ąžuolo g. nupjautos 4 liepos.
Lomių kaime Mokyklos, Bažnyčios g. išpjauti seni, ligoti medžiai, augę
apsauginėje kelio zonoje. Lomių kaimo kapinėse išpjauti pavojų keliantys medžiai.
2019 m. kilo gaisras Pagramančio klebonijos gyvenamajame name. Sudegė stogas,
išdegė vidus. Pasitelkiant Pagramančio bendruomenės narius, visuomenei naudingų darbų
atlikėjus, seniūnijos darbininkus Pagramančio klebonijos pastatas operatyviai paruoštas
remontui. Išvežti gaisro nuodėguliai, sutvarkyta aplinka. Tauragės savivaldybė Pagramančio
mstl. klebonijos pastato remontui skyrė 16,8 tūkst., ir surinktų lėšų pagalba per gana trumpą
laikotarpį buvo uždengtas klebonijos gyvenamojo namo stogas, apkaltas dailylentėmis,
nudažytas, apskardinti kraigai, uždėti lietvamzdžiai. Atliktas vidaus gyvenamųjų patalpų
remontas, įrengtas dušo patalpos, katilinė, virtuvė ir du kambariai. Dėl lėšų trūkumo liko nebaigti
įrengti 2 kambariai.
Sutvarkyta už savivaldybės ir parapijos gyventojų lėšas Vaitimėnų bažnyčios
teritorija. Atremontuoti laiptai ir išgrįsti pėsčiųjų takai.
Pagramančio miestelyje Akmenos upės pakrantėje įrengta pastovi kalvio meistro
12 zodiako ženklų ekspozicija. Dalis lėšų gauta pagal pateiktą Pagramančio bendruomenės
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centro „Gramančia“, projektą. Montavimo darbus atliko seniūnija. Žemaitijos metams atminti,
Pagramančio mstl. 465 metų sukakties proga pastatytos trys ąžuolinės skulptūros

bei

simbolizuojančios šokančias Lietuvos poras, įrengti ąžuoliniai vartai Pagramančio mstl. stadione.
Seniūnijai priklauso virš 146 km kelių. Seniūnijos technika lyginami keliai su žvyro
danga, žiemos metu valomas sniegas. Asfaltuotų gatvių duobių remontas atliktas panaudojant
šaltą asfaltą.. Remontuotos ir taisytos seniūnijos žvyruotų kelių ir gatvių dangos (atvežtas ir
išpiltas žvyras).
Seniūnijos gyvenvietėse pagal gyventojų prašymus įrengti kelio ženklai už 2000,00
Eurų.
Seniūnijos kelių žvyravimui 2019 m. buvo panaudota – 1968,2 m³ žvyro.
Norkaičiuose 2019 m. išasfaltuotos 2 gatvės (Akmens ir Tvenkinio), bendras ilgis
apie 650 m., darbų vertė – 120 tūkst. eurų. Lomių gyvenvietės Astrų g. įrengtas šaligatvis,
išasfaltuota 200 m. gatvė, darbų vertė 80 tūkstančių eurų.
Mažonų gyvenvietėje pagal savivaldybės parengtą projektą įrengtas sporto
aikštynas, aptverta teritorija, įrengtas apšvietimas.
Atliktas Mažonų vaikų darželio kai kurių patalpų remontas, darbus atliko seniūnijos
darbuotojai.
Atliktas Mažonų kultūros namų 46,26 m2 patalpų einamasis remontas. Išdažytos
patalpų sienos ir lubos.
Dėl avarinės būklės pakeistas Sungailiškių bendruomenės patalpų šildymui
kaminas, kuris buvos prastos būklės.
Gatvių su asfalto danga remontas
Eil. Nr.

Vietovė

Darbų pavadinimas

Kiekis

Suma Eurais

kv.m.
1.

2.

Liepų g.

Asfalbetuonio

Pagramančio mstl.

sluoksnio įrengimas

Akmens g.

Asfaltavimas

Tvenkinio g.

293,54

5999,97

120 m.

12000.00

530 m.

Norkaičių k.
3.

Astrų g. Lomių k.

Įrengtas šaligatvis,

200 m.

80000.00

išasfaltuota gatvė

SOCIALINIS DARBAS
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Per 2019 m. individualiai konsultuoti 203 asmenys. Surašyti 71 buities tyrimo aktas.
Dviem asmenims sutvarkyti globos, rūpybos dokumentai. Vienam asmeniui sutvarkyti
dokumentai dėl socialinių paslaugų teikimo namuose. Devyniems asmenims įvertinti suaugusio
asmens su negalia socialinės globos poreikis su vertinimo išvada.
Nuo 2019-01-01 Mažonų seniūnijoje aštuoniems asmenims teikiama pagalbos į namus
paslauga. Iš jų penki moka už socialines paslaugas.
Seniūnijos socialinės paramos komisija per 2019 metus surengė šešis posėdžius.
Posėdžiuose pateikta išsami informacija apie šeimų gyvenimo sąlygas, užimtumą, gaunamas
pajamas.
Priimti 49 prašymai vienkartinėms piniginės pašalpoms, gautas 86 prašymai dėl paramos
maisto produktais

iš

Europos

pagalbos

labiausiai

skurstantiems

asmenims

fondo,

organizuojamas maisto dalinimas, ataskaitų ruošimas.
Didžiulis darbas atliekamas lankant šeimas turinčių problemų. Socialinės paslaugos
teikiamos vienai šeimai, kuriai trūksta socialinių įgūdžių.
2019 m. sausio ir vasario mėn. suorganizuoti psichologiniai kursai ,,Asmenybės
ugdymas“ penkiolikai seniūnijos šeimų. Kursus vedė Tauragės bendruomenių šeimos namų
psichologė Aušra Macaitė.
Padedame asmenims neturinčių artimųjų, dėl sveikatos būklės apsigyventi laikino
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Tauragės nakvynės namuose.
Nors pagal seniūnijos funkcijas seniūnijai nepriklauso neturinčių artimųjų asmenų
laidojimas, atliekame ir šias funkcijas. 2019 m. buvo 1 atvejis.
Vykdomas prevencinis darbas ir bendradarbiavimas su Tauragės rajono bendro lavinimo
mokyklų socialiniais pedagogais, sprendžiama probleminių šeimų situacijos, bendraujama su
rajono psichologais, kaimo bendruomenių slaugytojomis, šeimos gydytojais, gydytojais
psichiatrais, policijos pareigūnais, veterinarijos tarnybomis, Tauragės neįgaliųjų draugija.
2019 m. balandžio mėnesį suorganizuoti pozityvios tėvystės kursai ,,Vaikų auklėjimas“
4 – užsiėmimai, dalyvavo dešimt seniūnijos šeimų.
2019-07-30 d. su Tauragės Policijos pareigūne Judita Sadauskyte lankėme vienišus
vienkiemiuose gyvenančius senolius.
Kiekvieną ketvirtį ruošiama ataskaita apie seniūnijos nedirbančius ir nesimokančius 1529 m. amžiaus asmenis. Ataskaita pateikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyriui.
Dalyvauta Tauragės rajono savivaldybės Socialinių reikalų komiteto posėdžiuose, dėl
paramos gausioms šeimoms, dėl socialinės piniginės paramos skyrimo.
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2019-11-19 d. suorganizuota Maisto banko paskaita, mokymo tema ,,Sveikatai palanki
mityba turint ribotą biudžetą“. Praktinių užsiėmimų metu pagaminti patiekalai iš produktų, kurie
gaunami iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Mokymus vedė dietų
ir mitybos specialistė Ieva Kuodienė.
2019-11-18 d. iki 2020-01-09 d. vyko socialinio darbuotojo

praktinis mokymas.

Praktikos metu buvo supažindinta su teikiamomis socialinėmis pagalba į namus paslaugomis
seniems ir su negalia asmenims jų namuose, įstatymais ir t.t.
Bendradarbiaujama su Vokiečių bičiulių draugija, 2019 m. gruodžio mėn. gauta labdara
higienos ir techninės pagalbos priemonių, kurie buvo išdalinti neįgaliesiems, seniems ir
pagyvenusiems žmonėms.
Gauta labdara iš privačių asmenų, daugiavaikei šeimai ,,Agava‘ I. Alijošienės prekybinė
komercinė firma padovanojo kieto kuro katilą.
Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Žmonių atsiųstos dovanėlės išvežiotos vaikams.
Iš Europos pagalbos labiausia skurstantiems asmenims fondo 2019 metais išdalinta
10206,56 kg.
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2011

37
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2017 m.

11

31

532
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33

86

89
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2030

37
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224

2018 m.

14

31

462

1324

22

98

99
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2231

37
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2019 m.

16

32

463

1329

10
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220

2335
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227

Mažonų seniūnijos gyventojų gaunančių socialines išmokas 2016-2019 m. palyginimas
Socialinis darbas su šeimomis (socialinių paslaugų teikimas)
2019 metų pradžioje Mažonų seniūnijoje socialinės paslaugos teiktos 22 šeimoms.
Jose augo 56 vaikai. Per 2019 metus socialinės paslaugos nutrauktos 10-čiai šeimų. 5-ioms
šeimoms socialinių paslaugų nebereikia, geba susitvarkyti be socialinių darbuotojų pagalbos. 1oje šeimoje mirė socialinių paslaugų gavėja. 4-rios šeimos pakeitė gyvenamąją vietą.
3 šeimoms skirtos socialinės paslaugos.
2019 metų pabaigoje socialinės paslaugos teiktos 13-kai šeimų, kuriose augo 36
vaikai.
Tikrintos šeimų buities ir gyvenimo sąlygos dėl įvairių priežasčių (dėl vienkartinės
pašalpos skyrimo, dėl paramos gausioms šeimoms, paramos mokiniams).
2019 metais suteikta paslaugų ( 580 kartų):
Mėnesiai

Socialinės paslaugos
Informavimas Konsultavimas

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

Sausis

1

-

10

Socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas
23

Vasaris

5

2

14

20

Kovas

3

5

19

27

Balandis

-

4

14

33

Gegužė

3

6

9

33

Birželis

1

1

13

30
9

Liepa

1

2

6

30

Rugpjūtis 6

5

10

27

Rugsėjis

1

6

4

23

Spalis

17

3

19

38

Lapkritis

6

7

15

29

Gruodis

7

-

13

29

Iš viso:

51

41

146

342

Informavimas kliento namuose, įstaigoje – klientams teikiama informacija visais
rūpimais, jiems aktualiais klausimais.
Konsultavimas kliento namuose, įstaigoje – klientai konsultuojami jiems rūpimais
klausimais. Informuojama kur turi nuvykti, kokius dokumentus susitvarkyti ir pan. Taip pat
bendraujama su klientų artimaisiais, giminaičiais. Jiems teikiamos konsultacijos, pagalba.
Tarpininkavimas, atstovavimas klientui kitose įstaigose –šeimoms padedama spęsti
iškilusias problemas, tarpininkaujama, atstovaujama medicinos, policijos, socialinių paslaugų
centre, socialinės paramos skyriuje, švietimo ir kitose įstaigose. Padedama apmokėti už suteiktas
paslaugas, susitvarkyti įvairius dokumentus ir kt. Su šeima vykstama į parduotuves pirkti įvairių
prekių ( maisto, drabužių, avalynės, buities ir kt.), sumokami komunaliniai mokesčiai.
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – ugdomi kasdieniniai įgūdžiai (šeimos
raginamos, mokomos tvarkytis buityje). Ugdomi tėvystės įgūdžiai (teikiamos konsultacijos vaikų
auginimo klausimais).
Bendradarbiaujama su policija, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, socialinės paramos
skyriumi, socialinių paslaugų centru, mokyklomis, medicinos darbuotojais, kitų seniūnijų
socialiniais

darbuotojais,

Vaiko

teisių

apsaugos

skyriumi,

atvejo

vadybininkais,

bendruomenėmis, seniūnaičiais, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Dalyvauta 15-oje atvejo vadybos posėdžių. Su atvejo vadybininke, posėdžio
komisijos nariais bendru sutarimu, sprendimu šeimoms teikiamos socialinės paslaugos, ieškoma
pagalbos būdų.
Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Surinktos ir išsiųstos 46 vaikų svajonės.
Tarpininkauta tarp šeimų ir vaikų svajonių įgyvendintojų dėl dovanėlių įteikimo. Atsiųstos
dovanėlės išvežiotos vaikams.
Sudaryta 41, pratęstos 109 visuomenei naudingų darbų sutartys.

ŽEMĖS ŪKIS
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Mažonų seniūnijoje dirba viena žemės ūkio specialistė. Seniūnijoje asmenys užsiimantys
žemės ūkio veikla yra konsultuojami apie galimybes pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros programos priemones, kita parama žemės ūkiui. Vykdoma paraiškų ir dokumentų,
reikalingų išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti, priėmimas ir tvarkymas.
Seniūnijoje suteikiama informacija apie reikalingus pateikti dokumentus ir reikalavimų
laikymąsi, taip pat teikiama informacija apie pieno kvotų, subsidijų už gyvulius, žemės
deklaravimo, išmokų už pasėlius klausimais.
2019 m. Mažonų seniūnijoje žemės ūkio specialistė atliko šiuos darbus:
Atnaujino duomenis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre:

1 pav. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujintų duomenų
analizė.
Atnaujino duomenis ūkininko ūkio registre:

2 pav. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujintų
ūkininkų ūkių duomenų analizė.
Priėmė paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti:
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3 pav. Paraiškų skaičius tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenas ir
pasėlius.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikė GS-5 statistinę ataskaitą apie
2018 m. seniūnijoje esančių grūdinių ir aliejinių augalų augintojų ūkiuose, kuriuose grūdinių ar
aliejinių augalų pasėlių plotas derliui sudarė ≥ 50 ha, parduotus bei sandėliuose laikomus grūdų
kiekius, kartą į metus pateikia GS-8 ataskaitos forma apie žieminių pasėlių iššalimą:

4 pav. Mažonų seniūnijos esančių grūdinių ir aliejinių augalų augintojų skaičius.
Priėmė prašymus ir išdavė pažymas dėl žemės ūkio veiklos.

5 pav. Priimtų prašymų ir išduotų pažymų analizė.
Priėmė 2 prašymus dėl kompensacijos už vilkų padarytą žalą.
2019-01-22 sukvietė 34 kiaulių laikytojus į seminarą dėl Afrikinio kiaulių maro ir kitų
aktualių klausimų.
Padėta 3 pareiškėjams užpildyti prašymus perimti žemės ūkio valdas, kai valdos
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valdytojas miręs ir 1 pareiškėjams kai valdos valdytojas nėra miręs.
Sukvietė ir surinko 218 žemės ūkio subjektų prašymų dėl patirtų nuostolių nukentėjus
žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais kompensavimo.
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, ūkinių gyvūnų registro informacijos
sistemoje pateikti arba atnaujinti duomenys dėl kiaulių registravimo:

6 pav. Ūkinių gyvūnų deklaracijos analizė.
2019-11-14 Padėta pasirengti ir sudalyvauta Tauragės rajono žemdirbių šventėje.
SENIŪNIJOS ,SENIŪNAIČIŲ, BENDRUOMENIŲ,
KULTŪROS ĮSTAIGŲ BENDRA VEIKLA
Jau eilę metų seniūnija skiria didelį dėmesį seniūnijos teritorijoje esančių kultūros
namų, bibliotekų, bendruomenių, Pagramančio regioninio parko ir kitų įstaigų telkimui bendrai
veiklai. Seniūnijoje žymiai išaugo rengiamų kultūrinių renginių apimtis, kokybė. Tik dirbdami
sutelktomis jėgomis galime pasiekti gražių ir prasmingų renginių. Organizuojami kraštiečių
renginiai Mažonų, Lomių, Pagramančio bendruomenėse.
Pagramančio mstl., organizuojami renginiai, buvusios Mažosios kultūros sostinės
2016 metais, pasiekė žymiai aukštesnį lygį. Organizuojamuose Joninių, Žolinės, Baltų dienos
šventėse atvyksta daug žmonių iš rajono ir kitų Respublikos miestų. Nors seniūnijai tiesiogiai
nėra pavesta organizuoti kultūrinius – sportinius renginius seniūnijos darbuotojai nuo papildomų
darbų nenusišalina. Padeda sutvarkyti aplinkas, atveža ir sustato reikalingą inventorių: palapines,
suolus, stalus ir kt.
Seniūnijoje nemažai lankosi kitų Respublikos savivaldybių, seniūnijų atstovai, dėl
patirties ir darbo praktikos seniūnijos viešojo administravimo ir paslaugų gyventojams teikimo
srityje. 2019 m. lankėsi delegacijos iš Utenos, Vilkaviškio, Jurbarko, Kazlų Rūdos savivaldybių.
Seniūnaičių sueigoje buvo svarstytas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimą 2017 – 2019 m. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Bendrame susirinkime
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nutarta eiliškumo principu teikti paraišką atrankos konkursui Lomių ir Šakviečio
bendruomenėms. Gavus finansavimą, seniūnijos bendruomenių aktyvo nariai (50) žmonių
išvyko į dviejų dienų kelionę po Aukštaitijos nacionalinį parką ir aplankė vietos bendruomenes
Anykščių ir Molėtų rajonuose.
Seniūnijoje yra penkios seniūnaitijos: Mažonų Centro, Lomių, Norkaičių,
Pagramančio ir Šakviečio.
Seniūnaičiai kartą ketvirtyje renkasi į seniūnaičių sueigas, kuriose aptariami
aktualūs seniūnijos bendruomenėms klausimai. Į posėdžius kviečiami ir bendruomenių atstovai.
Posėdžiuose svarstoma seniūnijos veiklos metinė ataskaita, supažindinama su
seniūnijos metiniu veiklos planu dėl lėšų paskirstymo veikloms, kelių fondo panaudojimo,
bendrų kultūrinių renginių, seniūnijos bendruomenių bendruomeniškumo skatinimo ir
organizavimo, socialiniai klausimai, kelių priežiūros ir remonto eiliškumo ir kiti klausimai.
Seniūnaitijos seniūnaičiai teikia pagalbą seniūnijai organizuojant ir kontroliuojant
visuomenei naudingų darbų asmenis. Jų dėka seniūnija patiria mažiau išlaidų, dėl darbų kontrolės
ir apskaitos, sutaupomos transporto lėšos.

Seniūnas

Jonas Samoška
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