PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 5-73
SKAUDVILĖS SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ
2019 METUS
Skaudvilės seniūnija, kaip savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys,
veikdamas Skaudvilės 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 su seniūnijos bendruomenės
gyvenimu susiję klausimai;
• dalyvavo konferencijose, seminaruose ir kituose informaciniuose renginiuose;
• dalyvavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje;
• dalyvavo ir rėmė įvairius renginius, kurie vyko seniūnijoje.
Skaudvilės seniūnijos plotas užima 13985 ha, vietinių kelių ilgis - 172,81 km, seniūnijos
centras - Skaudvilės miestas. Skaudvilės seniūnijos teritorija suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Skaudvilės
miesto I-oji, Skaudvilės miesto II-oji, Adakavo, Vaidilų ir Trepų. Seniūnijoje yra registruotos 5
bendruomenės, veikia 4 bibliotekos, 3 Tauragės kultūros centro skyriai, Skaudvilės gimnazija,
Skaudvilės specialioji mokykla, Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Adakavo
socialinių paslaugų namai, paštas ir kt.

SENIŪNIJOS GYVENTOJAI
Skaudvilės seniūnijoje, 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, buvo 63 kaimai, Skaudvilės miestas,
3586 gyventojai:
Gyventojų grupė
nuo 1 iki 7 metų
nuo 7 iki 16 metų

Vyrų
118
121

Moterų
105
118

Viso
223
239

2
nuo 16 iki 18 metų
nuo 18 iki 25 metų
nuo 25 iki 45 metų
nuo 45 iki 65 metų
nuo 65 iki 85 metų
nuo 85 metų ir daugiau
įtraukti į GVNA apskaitą

23
173
468
558
254
25
10

30
144
386
539
410
99
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664
124
15
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BIUDŽETAS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Skaudvilės seniūnijos patikslintas 2019 metų
biudžeto asignavimų planas - 430535,00 Eur, įvykdytas – 430461,97 Eur ( 99,98 procento).
Finansavimas per 2019 m. gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius,
neviršijant sąmatose patvirtintų asignavimų. Gauti asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.
Per ataskaitinį laikotarpį Skaudvilės seniūnijos biudžeto išlaidų sąmata pagal atskiras
programas – 430461,97 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 308296,07 Eur,
prekių ir paslaugų naudojimui – 108086,25 Eur, socialinėms išmokoms – 11129,65 Eur, ilgalaikio
turto įsigijimui – 2950,00 Eur. Papildomai buvo gauta:
žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 300,00 Eur;
socialinių darbuotojų veiklai užtikrinti – 2500,00 Eur;
seniūnijos veiklos užtikrinimui (valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms) – 5784,00 Eur;
viešųjų renginių organizavimui savivaldybės teritorijoje (batuto nuoma vaikų šventės
organizavimui) – 1000,00 Eur;
privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės su žvyro danga įrengimui prie Ivangėnų
(Karšuvos ) piliakalnių – 5000,00 Eur.
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Seniūnijos veikla ir tikslai yra nustatyti pagal prioritetus ir suplanuoti pagal šias programas:
1 programa – Savivaldybės valdymo programa – valdymas. Programos išlaidų sąmata įvykdyta
99,99 proc.
4 programa – Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa – žemės ūkio funkcijų vykdymas.
Programos išlaidų sąmata įvykdyta 99,97 proc.
6 programa – Būsto plėtros ir turto valdymo programa – komunalinis ūkis, gatvių apšvietimas.
Programos išlaidų sąmata įvykdyta 99,99 proc.
7 programa – Aplinkos apsaugos programa – kapinių priežiūra. Programos išlaidų sąmata įvykdyta
99,99 proc.
8 programa – Sporto ir kultūros ugdymo programa – bibliotekos, kultūros namai. Programos išlaidų
sąmata įvykdyta 99,99 proc.
10 programa – Socialinės paramos įgyvendinimo programa – socialinė apsauga. Programos išlaidų
sąmata įvykdyta 99,95 proc.
Biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje ir seniūnijos kasoje metų pradžioje nebuvo.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų banko sąskaitose likučių nebuvo, kitų
šaltinių lėšų – 140, 89 Eur, spec. lėšų – 368,96 Eur. Pavedimų sąskaitoje likutis sudarė 343,81 Eur.
Seniūnijos kasoje lėšų likučio nebuvo.
Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo
metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.
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Seniūnijos biudžetas 2019 metais
Darbo užmokestis ir soc.
draudimas
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4%

1%3% 0%

Komunalinės paslaugos

2%
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Transportas

7%

Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimas

Socialinės išmokos
(vienkartinės pašalpos,
pagalbos pinigai)
Ilgalaikio materialiojo turto
einamasis remontas

72%

Kitos išlaidos

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį parengti seniūno įsakymai:
veiklos klausimais - 55;
personalo (viešųjų darbų) klausimais - 49;
atostogų ir komandiruočių klausimais - 110.
Iš įvairių įstaigų ir organizacijų gauta 111 raštų ir dokumentų, iš gyventojų ir juridinių asmenų
- 173 prašymai.
Per 2019 m. seniūnija parengė ir išdavė (išsiuntė):
įvairioms institucijoms raštų - 228;
pažymų gyventojams dėl įvairių juridinių faktų patvirtinimo - 52;
leidimų kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius (medžius ar krūmus) augančius ne miško
zonoje – 22;
leidimų renginiams organizuoti - 9;
leidimų prekiauti viešosiose vietose - 42;
leidimų žemės darbams vykdyti - 0;
leidimų laidoti seniūnijos kapinėse - 67.
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Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atliko
seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtino seniūnijos aptarnaujamos teritorijos
gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus
atliko seniūnijos patalpose. Notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas atliko tik tuo
atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negalėjo atvykti į seniūnijos patalpas ir
iškvietė seniūną į savo gyvenamąją vietą.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikti 145 notariniai veiksmai, iš jų:
•

patvirtinta testamentų - 11;

•

patvirtinta įgaliojimų - 17;

•

atlikta parašo tikrumo paliudijimų - 22;

•

atlikta dokumento kopijos tikrumo paliudijimų - 95.

Užregistruota įvairiais klausimais aktų, posėdžių protokolų, sutarčių, prašymų ir vidaus
susirašinėjimo dokumentų.
Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo
terminų rodyklės patvirtinimo“, buvo parengtas, suderintas ir patvirtintas seniūnijos 2020 m.
dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo 15 ir 16 straipsniais,
paruošta perduoti saugoti Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialui:
Skaudvilės seniūnijos veiklos organizavimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomos bylos
(laikotarpis – 2016 - 2017 m., bylų apyrašas Nr. 17, apskaitos vienetai - 9);
Skaudvilės seniūnijos personalo ilgai saugomos bylos (laikotarpis – 2016 - 2017 m., bylų
apyrašas Nr.19, apskaitos vienetai - 8);
Skaudvilės seniūnijos specialiosios veiklos ilgai saugomos bylos (laikotarpis – 2016 - 2017 m.,
bylų apyrašas Nr. 20, apskaitos vienetai - 5).
Viso apskaitos vienetų - 22.
Atrinktos ir nurašytos 33 bylos, kurių saugojimo laikotarpis pasibaigęs.
ŽEMĖS ŪKIS
2019 m. seniūnija organizavo ir įgyvendino valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje:
priimta prašymų atnaujinti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre - 499 (2016 m. - 589; 2017 m. - 465; 2018 m.- 404);
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priimta prašymų išregistruoti žemės ūkio valdą iš LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro - 29
(2016 m. - 1; 2017 m. - 5; 2018 m. - 12);
priimta prašymų įregistruoti žemės ūkio valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre - 13
(2016 m. - 0; 2017 m. - 1; 2018 m. - 2);
priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius
gauti - 380 (2016 m. - 463; 2017 m. - 409; 2018 m. - 350);
elektroniniu būdu įbraižyti 3897 laukai, patvirtintose paraiškose bendras deklaruotas plotas –
7374,58 ha;
priimta prašymų papildyti, pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius paraiškas - 61 (2016 m. - 43; 2017 m. - 50; 2018 m. - 26);
priimta prašymų atnaujinti ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre - 250 (2018 m. - 179);
priimta prašymų išregistruoti ūkininko ūkį iš Ūkininkų ūkių registro - 33 ( 2018 m. - 27);
priimta pranešimų dėl valdos perdavimo – 2;
įvesta kiaulių ūkių deklaracijų Ūkinių gyvūnų informacinėje sistemoje - 80 (2018 m. - 43);
įvesta pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą Ūkinių gyvūnų informacinėje sistemoje
– 67 (2018 m. – 16);
gauta išankstinių kontrolinių žemės sklypų pasikeitimo aprašymų – 10 laukų;
užpildyta ir suvesta paraiškų į duomenų sistemą dėl žemės ūkio veiklos subjektų patirtų
nuostolių, nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 m. kompensavimo ir vienkartinės
išmokos gyvulininkystės veikla užsiimantiems subjektams patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018
m. gavimo – 230;
pateikta ūkininkų nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių
savaitinė/ ketvirtinė ataskaita GS-5 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui - 9 (2016 m. 12; 2017 m. -16; 2018 m. - 8);
dalyvauta Tauragės rajono žemdirbių šventėje;
suteikta informacija ūkininkams dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio
pelno ir ekonominio dydžio (EDV) ir produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos
ekonominio dydžio apskaičiavimo (VED) – 90 kartų;
suteikta informacija ūkininkams telefonu dėl nenurašytų galvijų, nedeklaruotų kiaulių,
neatnaujintų valdų ir ūkių, dėl afrikinio kiaulių maro reikalavimų, per didelio azoto kiekio, banko
sąskaitų pakeitimo, dėl žemdirbių šventės, organizuojamų seminarų ir kt. - apie 2000 kartų.
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GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS IR NETURINČIŲ GYVENAMOSIOS
VIETOS ASMENŲ APSKAITA
2019 m. seniūnija vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo ir neturinčių gyvenamosios vietos
asmenų apskaitos funkcijas:
priimta gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą
Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką - 210 (2016 m.- 242, 2017 m. - 215,
2018 m. - 191), elektroniniu būdu pateikė - 31, iš viso - 241;
priimta gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui - 25 (2016 m. - 39; 2017 m.- 35, 2018 m. - 29); elektroniniu
būdu pateikė - 28, iš viso - 53;
įtraukta į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą - 16 (2016 m. - 3, 2017 m. – 0;
2018 m. - 17);
gauta prašymų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais - 475 (2016 m. - 572; 2017 m. –
555; 2018 m. - 501 );
išduota pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą - 220 (2016 m. - 321, 2017 m.- 285,
2018 m. - 253);
išduota pažymų gyvenamosios patalpos savininkams - 291 (2016 m. - 251; 2017 m.- 270, 2018
m. - 272);
priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo, keitimo, taisymo - 20 (2016 m. - 51,
2017 m. – 23, 2018 m. - 22);
išduotą pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą - 12
(2016 m. - 9; 2017 m. – 4, 2018 m. - 11).
SOCIALINĖ SRITIS
2019 m. buvo teikiama socialinė parama įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių
klientams, lankomasi socialinės paramos ir tikslinės vienkartinės pašalpos gavėjų šeimose, surašomi
buities tyrimo aktai, priimami prašymai dėl specialiosios nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos
nustatymo, prašymai specialiųjų poreikių lygiui nustatyti, kontroliuojamas pagalbos į namus
paslaugų teikimas ir savalaikis apmokėjimas už suteiktas socialines paslaugas. Gyventojai buvo
konsultuojami dėl teikiamų lengvatų, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams,
išmokų vaikams, socialinių paslaugų teikimo ir kt. rūpimais klausimais. Tarpininkauta dėl asmenų
gydymosi Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Tauragės psichikos sveikatos
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centre, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, bendradarbiauta su NVO organizacijomis,
Vaiko apsaugos institucijomis ir kt. institucijomis.
Labdaros ir paramos fondas ,,Maisto bankas“ skyrė maisto ir higienos priemonių paketus
labiausiai nepasiturintiems seniūnijos gyventojams. Paketai (miltai, cukrus, kruopos, dantų pasta,
muilas, skalbimo priemonės ir kt.) buvo dalijami 6 kartus. Per 2019 metus gauti 306 prašymai skirti
paramą labiausiai skurstantiems asmenims, sudaryti gavėjų sąrašai. Paramą maisto produktais
seniūnijoje gavo 572 gavėjai (2016 m. - 631; 2017 m. – 554; 2018 m. - 574), išdalinta 14058,85 kg
produktų.
2019 m. seniūnijoje pagalbos į namus paslaugas teikė keturi lankomosios priežiūros
darbuotojai. Jie prižiūrėjo 31 vienišą bei neįgalų asmenį, iš jų 6 buvo teikiamos nemokamos
socialinės paslaugos. Vienam asmeniui buvo mokami pagalbos pinigai, skirti susimokėti už pagalbą
namuose analogišką socialinėms paslaugoms.
2019 m. gruodžio 31 d. seniūnijos lankomų šeimų apskaitoje buvo 24 šeimos. Lankomose
šeimose auga 55 nepilnamečiai vaikai. 21 lankomai šeimai ribojamos išmokos, pinigai joms
išmokami seniūnijos kasoje. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, padedama apsipirkti,
įsigyti malkas ir dujų balionus, susimokėti už gautas komunalines paslaugas, teikia socialinių įgūdžių
ugdymo, palaikymo, atkūrimo paslaugas ir kt.
Per metus šeimose apsilankyta 1077 kartus, tiek pat surašyta apsilankymo aktų. Šeimoms buvo
suteiktos informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo paslaugos, padedama įvykdyti
pagalbos planų užduotis. Buvo glaudžiai bendradarbiaujama su medicinos kabinetais, mokyklomis ir
policija.
Per 2019 metus Šeimos gerovės centre ,,Šaltinėlis“ arba pas budintį globėją apgyvendinta 10
vaikų, vienam vaikui nustatyta nuolatinė globa, į šeimą grąžinti 2 vaikai.
2019 m. Vaikų svajonės projektui surinktos ir įgyvendintos 47 vaikų svajonės iš 22 šeimų.
Vadovaujantis patvirtinta Tauragės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai
tvarka, seniūnijoje 2019 m. visuomenei naudingą veiklą atliko 108 asmenys (vidutiniškai 63 dalyviai
per mėnesį). Per metus jiems išrašyti 362 siuntimai. Visuomenei naudingos veiklos atlikėjai rinko
šiukšles, valė nuo susikaupusių žemių ir sniego šaligatvius ir gatves, kirto krūmus ir atliko kitus
specialaus pasiruošimo nereikalaujančius darbus.
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Per ataskaitinį laikotarpį Skaudvilės seniūnijos gyventojams išmokėtos sumos pagal išmokų
rūšis:
Išmokos pavadinimas
▫ Socialinė pašalpa
▫ Išmoka vaikui
▫ Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
▫ Parama mokinio reikmėms įsigyti
▫ Šildymo išlaidų kompensacija ( kitas kuras)
▫ Vienkartinė išmoka vaikui
▫ Vienkartinė tikslinė pašalpa
▫ Pagalbos pinigai
Iš viso:

Šeimų skaičius
158
367
7
53
147
33
83
1

Suma (Eur)
167173,45
304380,71
532,00
6612,00
26572,56
13794,00
9920,00
131,32
529116,04

VYKDYTI PAGRINDINIAI DARBAI
Skaudvilės seniūnijoje 2019 m. vykdyti šie pagrindiniai darbai:
➢ atliktas Adakavo kaimo kapinių akmeninės tvoros remontas (darbų vertė - 960
Eur, darbų apimtis - ~ 270 m., darbai atlikti ūkio būdu);
➢ įrengti laiptai Skaudvilės miesto kapinėse, esančiose Ramybės g. 9, Skaudvilės m.
(darbų vertė - 940 Eur, darbų apimtis – 8 m., darbai atlikti ūkio būdu);
➢ įrengtas kieto kuro šildymo katilas Trepų kaimo bendruomenės patalpose (Parko g.
7, Trepų k.) (vertė - 1700 Eur, pastatymo ir pajungimo darbai atlikti ūkio būdu);
➢ atliktas Antrojo pasaulinio karo karių kapinių (Tauragės g. 60, Skaudvilės m.)
tvoros ir paminklo remontas (darbų vertė - 610 Eur, darbai atlikti ūkio būdu);
➢ vykdyta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolų parko priežiūra, įrengta
skulptūra (vertė - 1752 Eur, darbai atlikti ūkio būdu);
➢ įrengta rampa (pantusas) prie seniūnijos administracinio pastato (vertė - 1400 Eur,
darbai atlikti ūkio būdu);
➢ sutvarkytas paminklas bermontininkų sušaudytiems šauliams (Kauno g.,
Skaudvilės m. (darbai atlikti ūkio būdu);
➢ vykdytas avarinių medžių šalinimas, medžių genėjimas ( darbų vertė - 1250 Eur,
darbus atliko – UAB ,,Aplinkos darbai“);
➢ įrengti mediniai laiptai ir spektaklio dekoracijos ant Karšuvos (Ivangėnų )
piliakalnių (darbų vertė – 3000 Eur, laiptų įrengimo darbus atliko – Gintaras Abromavičius
(ind. v. paž. Nr. UP083150-2), laikinų laiptų ir kitų dekoracijų įrengimas atliktas ūkio
būdu);
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➢ prie Karšuvos (Ivangėnų ) piliakalnių įrengtas privažiavimo kelias ir automobilių
stovėjimo aikštelė su žvyro – skaldos mišinio danga (bendra vertė – 5000 Eur, darbai atlikti ūkio
būdu);
➢ prižiūrimi skverai, parkai seniūnijos teritorijoje;
➢ prižiūrima teritorija prie Skaudvilės tvenkinio (poilsiavietės teritorija);
➢ prižiūrimi miesto želdiniai (genimi medžiai, kertami krūmai, šienaujami žalieji
plotai), surenkamos ir išvežamos šiukšlės iš viešųjų vietų;
➢ prižiūrimos seniūnijos teritorijoje esančios kapinės;
➢ panaudojant 2019 m. kelių priežiūrai ir remontui skirtas lėšas buvo atlikti šie darbai
(darbų vertė – 39999,90 Eur):
› atliktas asfalto dangos viengubas apdorojimas emulsija ir granitine skaldele
Skaudvilės mieste, Kundročių g., Žalgirio g., Pievų g. (darbų apimtis – 2926,21 kv. m., darbų vertė 11500 Eur, darbus atliko - VĮ ,,Kelių priežiūra“ Vakarų regionas Šilalės kelių tarnyba);
› atliktas seniūnijos gatvių su asfaltbetonio danga duobių remontas (darbų apimtis –
281,35 kv. m.; darbų vertė - 7000 Eur, darbus atliko - UAB ,,Dunokai“);
› atliktas seniūnijos kelių su žvyro danga duobių taisymas (žvyravimas) (darbų
apimtis – 539,086 kub. m., darbų vertė - 10000 Eur , darbus atliko -UAB ,,Uliksas“);
› įrengta 15 kelio ženklo atramų, 22 kelio ženklai (skydai) (darbų vertė - 1500 Eur,
darbus atliko - UAB ,,GATAS“);
› atliktas asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas

S. Nėries g.,

Skaudvilės m. (darbų apimtis - 342,46 kv. m., darbų vertė – 6999,90 Eur, darbus atliko - UAB
,,Dunokai“);
›

atliktas privažiuojamojo kelio prie Giržadų k. nuo kelio Nr. 4507 Sauslaukis-

Skaudvilė-Puželiai žvyruotos dangos duobių užtaisymas (žvyravimas) (darbų apimtis - 161,726
kv.m, darbų vertė – 3000 Eur, darbus atliko – UAB ,,Uliksas“).
2019 metais seniūnijoje buvo įgyvendinama Užimtumo didinimo programa, pagal
kurią seniūnijoje dirbo 7 asmenys. Užimtumo didinimo programai vykdyti gauta 13167,22 Eur.
Darbininkai atliko įvairius pagalbinius darbus: rinko šiukšles, tvarkė ir prižiūrėjo poilsiavietę,
prižiūrėjo gėlynus, pjovė žolę, kirto krūmus, genėjo medžius, tvarkė ir šlavė šaligatvius, dirbo kitus
pagalbinius darbus.
PROBLEMOS, KURIOS AKTUALIOS SENIŪNIJOS GYVENTOJAMS:
•Adakavo kaimo gatvių apšvietimo tinklų renovacija;
• Taikos g. Skaudvilės m., gatvės apšvietimo tinklų įrengimas (išplėtimas) (ilgis ~ 310 m);
• Sodų g., Skaudvilės m., apšvietimo tinklų įrengimas (išplėtimas) (ilgis ~ 320 m);
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• D. Poškos g., Skaudvilės m., šaligatvio įrengimas ( ilgis ~ 100 m);
• Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno parko Skaudvilės mieste sutvarkymas (takų,
apšvietimo, suoliukų, šiukšlinių ir kitos mažosios architektūros elementų įrengimas);
• automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas prie Karšuvos (Ivangėnų ) piliakalnių;
•automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Turgaus aikštėje, Skaudvilės m. (tarp Trumposios
ir Malūno gatvių);
• sporto aikštelės įrengimas Pilsūdų kaime;
• Šidagių k., Skaudvilės sen., gatvių apšvietimo tinklų įrengimas;
• Vilniaus g., Skaudvilės m., gatvės apšvietimo tinklų įrengimas (išplėtimas) ( ilgis ~ 500 m);
• privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelės su asfaltbetonio danga įrengimas prie
naujų kapinių Jakštų kaime;
• Pilsūdų kultūros namų administracinių patalpų remontas;
• Pilsūdų kultūros namų salės patalpų remontas;
• archeologiniai tyrinėjimai Karšuvos (Ivangėnų) piliakalniuose;
• bobkato su priedais įsigijimas;
• asfaltbetonio dangos įrengimas Skaudvilės prekyvietės teritorijoje;
• Skaudvilės miesto kapinių, esančių Ramybės g. 9, Skaudvilės m., apšvietimo renovacijos
projekto parengimas;
• pasivaikščiojimo (pažintinio) tako ir mažosios architektūros elementų įrengimas miško žemės
sklype prie Pušyno g., Skaudvilės m.;
• Ančios upės krantų erozija;
• pažintinio tako įrengimas prie Ančios upės;
• Adakavo parko uždumblėjusių vandens telkinių išvalymas ir parko pritaikymas poilsiui;
• leidinio apie Skaudvilės seniūniją išleidimas.

PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS KRYPTYS:
• dirbti vadovaujantis seniūnijų veiklos ir darbuotojų pareiginiais nuostatais;
• kelti seniūnijos darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti viešąjį administravimą;
• remti bendruomenių veiklą;
• bendradarbiauti su kitomis seniūnijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
Seniūno pavaduotoja,
laikinai atliekanti seniūno pareigas

Dalia Milašienė

