PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. 5-73
ŽYGAIČIŲ SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ
2019 METUS
BENDROJI DALIS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnijos (toliau – Seniūnija)
teritorijos plotas – 20 000,00 ha. Teritoriją sudaro 37 kaimai, iš jų – 1 miestelis ir 4 didesnės
gyvenvietės. 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, seniūnijoje gyveno 3015 asmenys. Seniūnijoje yra 10
seniūnaitijų, keturios bibliotekos: Žygaičių, Sartininkų, Visbarų ir Kęsčių, taip pat Žygaičių (Žygaičių
universalus daugiafunkcis centras), Sartininkų, Kęsčių kultūros namai, Tauragės r. Žygaičių
gimnazija, Sartininkų pagrindinio ugdymo skyrius, Žygaičių parapijos ir Sartininkų kaimo
bendruomenės vaikų dienos centrai.
Seniūnijoje veikia penkios kaimo bendruomenės: Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“,
Sartininkų kaimo bendruomenė „Sartupietis“, Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“,
Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“, Būdviečių kaimo bendruomenė ir Šikšnių kaimo
bendruomenė.
Seniūnijoje yra 25 kapinės, iš jų – 5 veikiančios (2 Sartininkų, Žygaičių, Šikšnių ir
Girininkų).
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis – 186 km, 57 gatvės.
VEIKLA
Per ataskaitinius metus seniūnijoje gauti 184 raštai, išsiųsti 155 atsakomieji raštai įvairioms
įstaigoms, organizacijoms ir gyventojams, priimta ir išnagrinėta 128 gyventojų prašymai dėl įvairių
pažymų apie šeimos sudėtį, turto paveldėjimą, pastatų priklausomybę, charakteristikų išdavimo ir kt.
Priimti 77 prašymai dėl įvairių leidimų išdavimo. Išduoti 58 leidimai laidoti, 19 leidimų organizuoti
šventes, kirsti bei genėti medžius ir kt.
Parengti 144 administracijos direktoriaus įsakymų projektai personalo ir veiklos taip pat
seniūno įsakymų veiklos ir personalo klausimais. Atlikta 50 notarinių veiksmų. Surašyta 101
visuomenei naudingos veiklos sutartis.
Seniūnijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, seminaruose.

BIUDŽETAS
Seniūnijai 2019 m. pagal biudžeto išlaidų sąmatą buvo skirta 339,2 tūkst. Eur kasinėms
išlaidoms vykdyti. Nepanaudota 3,4 tūkst. Eur skirtų asignavimų, iš jų: 1,8 tūkst. Eur darbo
užmokesčiui ir soc. draudimui. Gautos lėšos buvo nepanaudotos dėl soc. darbuotojų ligos.
Gautos lėšos išleistos šitaip:
Seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui panaudota 237,4 tūkst. Eur, t. y.
69.9 % gauto biudžeto. Darbo užmokestis su soc. draudimu apmokėtas už 12 mėnesių. Įsiskolinimo
darbuotojams ir soc. draudimo išmokėjimui sausio 1 dienai nėra. Vienkartinėms pašalpoms mokėti
išleista 10,2 tūkst. Eur, t. y. 3,0 % gauto biudžeto. Prekių ir paslaugų pirkimui gauta 19,9 tūkst. Eur,
t. y. 5,9 % skirto biudžeto.
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Viešiesiems darbams skirta 10,8 tūkst. Eur. Įdarbinti 6 žmonės nuo 2 iki 4 mėn. laikotarpiui,
kurie biržos siuntimu, tvarkė Seniūnijos teritorijoje esančius žaliuosius plotus, aplinką ir kt.
2019 m. planuota surinkti 5,1 tūkst. Eur spec. programų lėšų, surinkta – 5,1 tūkst. Eur. Šios
lėšos panaudotos Seniūnijos veikloje. Už 1,6 tūkst. Eur. įrengtas Žygaičių UDC patalpose
kondicionierius.
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

Žygaičių seniūnijoje savo gyvenamąją vietą deklaravo 3 015 gyventojai. 2019 m. seniūnijoje
gimė 10 vaikų (2017 m. - 19, 2018 m. -22 ).
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Priimtas 291 prašymas išduoti pažymą gyvenamosios patalpos savininkams,

asmens

deklaruotą gyvenamąją vietą, duomenų keitimą, įtraukimą į GVNA ir kt. 106 gyventojai keitė
duomenis apie gyvenamąją vietą ar atvyko gyventi į Žygaičių seniūniją. 33 seniūnijos gyventojai
deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos (2017 m. – 74, 2018 m. - 45). Atsižvelgiant į gyventojų
prašymus, surašyti 34 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ir naikinimo.
SOCIALINĖ PARAMA

2019 m. socialiniai darbuotojai iš gyventojų priėmė 688 prašymus. Iš jų:
1) 262 prašymus dėl socialinių pašalpų ir kuro kompensacijų;
2) 84 prašymus dėl išmokų vaikams;
3) 49 prašymus nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti;
4) 220 prašymų dėl labdaros maisto produktais iš intervencinių atsargų;
5) 54 prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo iš savivaldybės biudžeto;
6) 13 prašymų dėl pažymų išdavimo;
7) 6 prašymus dėl mokėjimo būdo pakeitimo.
Gyventojams išrašyti 103 siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą. Išduota 12 pažymų
įvairioms institucijoms apie įvairias gautas socialines išmokas, 235 gyventojams suteikta informacija,
konsultacija apie piniginę socialinę paramą, paslaugas, išmokas vaikams, paramą mokiniams,
socialinių paslaugų teikimą, rūpybą ir kt.. 2019 metais 8 gyventojams buvo teikiamos pagalbos į
namus paslaugos. 3 gyventojams paslaugos teikiamos pasitelkiant asmenis, atliekančius visuomenei
naudingą veiklą. Paslaugas į namus taip pat teikė 1 lankomosios priežiūros darbuotojas. Jis prižiūrėjo
5 vienišus, neįgalius asmenis, iš jų 3 buvo teikiamos mokamos socialinės paslaugos. 4 seniūnijos
gyventojams nustatyti socialinių paslaugų poreikiai. Įvyko 12 socialinės paramos teikimo komisijos
posėdžių, kuriuose buvo svarstomi įvairūs klausimai susiję su socialinės paramos teikimu seniūnijos
gyventojams. Nuolat bendraujama su gyventojais, buvo surašyta 150 buities ir gyvenimo sąlygų

patikrinimo aktų. Pateiktos 6 įvairios

statistinės ataskaitos apie neaktyvius jaunus žmones

seniūnijoje, apie organizuojamą visuomenei naudingą veiklą ir piniginės socialinės paramos gavėjų
dalyvavimą atskirose visuomenei naudingose veiklose.
Metų pradžioje seniūnijoje buvo 21 socialinės rizikos šeima. 2019 m. 7 šeimoms nutrauktas
socialinių paslaugų teikimas, nes šeimos tapo pajėgios savarankiškai spręsti įvairius sunkimus pačios.
3 šeimoms atvejo vadybos posėdžių dalyvių nutarimu nuspręsta skirti socialines paslaugas. Lankantis
šeimose surašyta 530 aplankymo aktų.
Praėjusiais metais parama maisto produktais buvo teikiama 2044 gyventojams (2017 m. 2121 gyventojui, 2018 m. – 2060 gyv.), 10094,33 kg. (2017 m.- 11619,13 kg., 2018 m. – 5692,74
kg.) maisto produktų. 2019 m. seniūnijos gyventojams 3 kartus buvo teikiama parama asmens
higienos priemonėmis. Jų gavo 1079 asmenys, išdalinta 3572 vnt. priemonių.
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ŽEMĖS ŪKIS

2019 m. Žygaičių seniūnijoje užpildytos 535 pasėlių deklaracijos.(2017 m. - 539, 2018 m.
- 532).
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Paraiškose elektroniniu būdu įbraižytas 9834,84 ha. žemės plotas, įbraižyti 4861 laukas,
pasėlių deklaracijų metu 35 ūkininkai koregavo duomenis, įregistruota/atnaujinta 1189 žemės ūkio
valdos.
Buvo teikiamos nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių
savaitinės/ketvirtinės ataskaitų formos GS-5 (kiekvienų metų laikotarpiu nuo rugpjūčio 10 iki rugsėjo
15 d. kartą per savaitę pirma dalis ir sausio 15 d. bei liepos 15 d. pateikiamos pirma ir antra dalys).
337 kartus ūkininkai atvyko į seniūniją atnaujinti kiaulių laikymo duomenis į ūkinių gyvūnų
duomenų bazę, registravo/ išregistravo kiaules.
27 ūkininkai informuoti ir jiems padėta sutvarkyti reikiamus dokumentus dėl azoto viršijimo
valdoje.
357 ūkininkai atnaujino ūkininko ūkio registrą.
415 ūkininkų pateikė informaciją apie patirtus nuostolius dėl nepalankių oro sąlygų.
86 ūkininkai dalyvavo seminaruose.
7 ūkininkai atliko išankstinį KŽSRP ribų aprašymą.
Dėl kitų iškilusių klausimų nemaža dalis interesantų buvo konsultuojami telefonu arba
tiesiogiai, kviečiami į susirinkimus, žemdirbių šventę. Kas ketvirtį skambinama ir primenama tiems,
kurie nedeklaravo kiaulių bandų.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Seniūnija 2019 m. glaudžiai bendradarbiavo su seniūnijos kultūros įstaigomis, Žygaičių
biblioteka, kaimo bendruomenėmis ir Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Žygaičių bažnyčia, Žygaičių
parapijos ir Sartininkų kaimo bendruomenės vaikų dienos centrais, organizuojant kultūrinius
renginius, rašant projektus. Šio bendradarbiavimo dėka Žygaičių seniūnijoje įvyko daug puikių
renginių.
Projektine veikla išleista kraštietės Ramunės Juciūtės - Ordo knyga „Kas širdy netilpo...“.
Autorės knygos viršelį puošia žygaitiškės Teresės Beitienės piešinys. Šv. Mato Atlaidų metų buvo
pristatyta kraštietės Reginos Bliūdžiuvienės knyga „Kelionė su Pasaulio Piligrimu“. Leidinys
finansuotas autorės bei Tauragės rajono savivaldybės lėšomis.
Buvo paminėtos valstybinės šventės (Sausio 13-oji,Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir kt.), žiemos
palydos. Žygaičių seniūnijos kaimuose vyko tradicinės kaimo šventės, pagerbti mokytojai.

Vyko žinių varžytuvės, kuriuose dalyvavo komandos iš Lomių, Batakių, Kęsčių, Visbarų,
Žygaičių, Draudenių bei Taurų bendruomenių,
Kaip ir kasmet, metų pabaigoje, Žygaičių seniūnijos bendruomenių dėka (jie parašė
projektus) buvo aplankyti seniūnijos neįgalūs, vieniši, pagyvenusio amžiaus, turintys negalią,
seniūnijos gyventojai. Jiems buvo įteiktos Kalėdinės dovanėlės.
Žygaičių bibliotekos iniciatyva Žygaičių UDC vyko „Knygų Kalėdos“ ir šventinis bibliotekos
padėkos vakaras „Muzika poezijai užaugina sparnus“ su dainų autoriumi ir atlikėju Aleksandru
Makejevu. Renginio metu buvo padėkota ištikimiausiems bibliotekos knygų skaitytojams,
padovanota bibliotekai knygų.
Dalyvaujant

projekte ,, Vaikų svajonės“ buvo surinktos ir įgyvendintos 28 vaikų

gyvenančių sudėtingomis sąlygomis svajonės ir norai.
Žygaičių seniūnijos saviveiklininkai dalyvavo daugelyje renginių ne tik seniūnijoje, bet ir
už jos ribų.

Seniūnas
Vytautas Juška

