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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGĖS SENIŪNIJA
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Seniūnijos
aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 12,76 tūkst. ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 180 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 5202.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 55 vnt.

2. Seniūnijos
vidinė struktūra

1.5. Seniūnijoje veikia: 2 ikimokyklinio amžiaus grupės, 4 bibliotekos, 4 kultūros
namai, 6 kaimo bendruomenės, 9 sodų bendrijos.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 30,05, t. sk. 6,5 sezoniniai.
2.2. 2 valstybės tarnautojai ir 28 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 7 seniūnaitijas.
2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų ir pastatų skaičius – 22.

3. Seniūnijos misija ir tikslai
3.1 Misija: Tenkinant Tauragės seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti
savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.
3.2 Тikslai:
3.2.1. Efektyvus asignavimų valdymas.
3.2.2. Teikti laiku ir kokybiškai seniūnijos gyventojams viešąsias paslaugas.
3.2.3. Gerinti gyvenimo kokybę aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.
3.3 Veikla: Kokybiškai sprendžiami seniūnijos kompetencijai priklausantys klausimai, plėtojama vietos
savivalda bei įgyvendinamos pavestos viešojo administravimo funkcijos. Seniūnijos veikla numatoma
vadovaujantis prioritetais ir suplanuota pagal programas.
2021 metais planuojama atlikti šiuos darbus:
1. Sutvarkyti apleistą teritoriją Juodpetrių k.
2. Perdažyti Dauglaukio, Pajūrio, Staiginės kapinių vartus.
3. Atnaujinti suoliukus Dauglaukio, Staiginės ir Tauragės Dvaro k. (suremontuoti ir nudažyti).
4. Įrengti apšvietimą Dacijonų k., Beržės g.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rodiklis
Seniūnijos plotas
Bendras kelių ir gatvių ilgis
Valomų gatvių ir šaligatvių plotas
Valomų aikštelių plotas
Gatvių skaičius
Tvarkomų (veikiančių) kapinių skaičius
Kapinių teritorijų plotas
Poilsiaviečių skaičius
Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius
Kultūros paveldo objektų skaičius
Eksploatuojamų šviestuvų skaičius
Parkų skaičius
Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas
Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas

Mato vnt.
tūkst.ha
km
m²
m²
vnt.
vnt.
ha
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
ha
m²

Kiekis
12,76
180
9360
1140
190
6
3,81
2
6
3
531
2
4,8
360

Tauragės rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų,
savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų
rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
1 priedas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGĖS SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Skirti
asignavimai
(Eur)

01 Savivaldybės valdymo programa

04.01.01.03.01

Seniūnijų veiklos
užtikrinimas

Viešųjų paslaugų teikimas gyventojams, seniūnijos
infrastruktūros gerinimas, seniūnijos pastato
išlaikymas, remontas ir atnaujinimas, tarnybinio
transporto eksploatacija, būtinų prekių ir paslaugų
darbo procesui užtikrinti, įsigijimas

Etatai,
Iš jų:
Valstybės tarnyba

6,5

Dirbantys pagal
darbo sutartį

4,5

2

124300 (B)
Tauragės
seniūnija

I – IV

Iš jų DU:
44300 (B)
52700 (B)

02 Saugaus miesto programa
01.02.01.01.05

Vaizdo kamerų sistemos
priežiūra ir plėtra

Užtikrinti gyventojų saugumą viešosiose vietose.
Vaizdo kamerų priežiūra.

5 vaizdo stebėjimo
kameros Taurų
Dvaras k.

1500 (B)
5

Tauragės
seniūnija

I – IV

1

Tauragės
seniūnija

I – IV

05 Kaimo turizmo ir verslo programa
02.04.01.01.01

Žemės ūkio funkcijų
vykdymas, žemės ūkio
technikos registracija ir jų
priežiūra

Žemės ūkio valdų įregistravimas ir atnaujinimas,
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas ir
kitų su žemės ūkiu susijusių klausimų sprendimas

Etatai
Dirbantys pagal
darbo sutartį

13000 (D)
Iš jų DU:
12000 (D)

06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa

04.06.02.01.01

Komunalinio ūkio paslaugų
užtikrinimas

04.06.02.01.02

Gatvių apšvietimas

Poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei gerinimas ir
tobulinimas. Seniūnijos teritorijų komunalinio
ūkio priežiūros darbai

Etatai
Dirbantys pagal
darbo sutartį

4,5

Gatvių apšvietimo tinklų išlaikymas, remonto
darbai, atnaujinimas. Elektros energijos tiekimo
užtikrinimas

Šviestuvai
Elektros en. Išl.kWh
El. dedamoji galia

531
47960
1690

Tauragės
seniūnija

57100 (B)
I – IV

Iš jų DU:
41400 (B)

Tauragės
seniūnija

I – IV

8000 (B)

Tauragės
seniūnija

I – IV

1900 (B)

07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa
01.07.01.01.03

01.07.02.02.02

Sveikatos priežiūros įstaigų
paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas
Vykdyti kapinių ir viešojo
ūkio priežiūrą

Sveikatos įstaigų kaimo vietovėse
komunalinių paslaugų užtikrinimas

patalpų

Atliekų tvarkymas užtikrinant gamtos apsaugą ir
švarą, civilinių kapinių priežiūra

Sveikatos įstaigos
(med. punktai
kaime)

4

14600 (B)
Etatai
Dirbantys pagal
darbo sutartį

1

Tauragės
seniūnija

I – IV

Iš jų DU:
7400 (B)

Tauragės
seniūnija

I – IV

1000 (B)

Tauragės
seniūnija

I – IV

08 Sporto ir kultūros ugdymo programa
01.08.01.01.01

Kultūros įstaigų veiklos
užtikrinimas

Tauragės
seniūnijos
kaimuose
veikiančių
bibliotekų veiklos užtikrinimas apmokant už
prekes ir paslaugas

01.08.01.01.01

Kultūros įstaigų veiklos
užtikrinimas

Tauragės seniūnijos kaimuose esančių kultūros
namų veiklos užtikrinimas apmokant už prekes ir
paslaugas

Bibliotekos
Kultūros namai
Etatai,
Iš jų:
Dirbantys pagal
darbo sutartį
Sezoniniai (kūrikai)

4
4
6,3

45700 (B)
400 (S)
Iš jų DU:
29800 (B)

1,3
5

09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
01.09.01.01.03

Pradinių klasių skyrių
seniūnijose išlaikymas

Dacijonų kaime
esančios mokyklos patalpų
švaros, tvarkos užtikrinimas apmokant už prekes
ir paslaugas

Etatai,
Iš jų:
Dirbantys pagal
darbo sutartį
Sezoniniai (kūrikai)

2
0,5
1,5

8800 (B)
Tauragės
seniūnija

I – IV

Iš jų DU:
7400 (B)

10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa
01.10.01.01.02

01.10.01.03.01

01.10.02.01.02

01.10.01.03.06

Socialinių darbuotojų
veiklos užtikrinimas

Mokėti vienkartines
pašalpas stichinių nelaimių,
gaisro, ligos, skurdo ir
kitais atvejais Tauragės
rajone
Socialinės priežiūros
teikimas Tauragės rajono
socialinės rizikos šeimoms
Socialinio būsto būklės
gerinimas ir socialinio
būsto fondo plėtra

Socialinių paslaugų gyventojams užtikrinimas,
pagalba ir lankoma priežiūra. Mokinio krepšelio,
socialinių pašalpų, kuro ir šildymo kompensacijų
dokumentų priėmimas, paskaičiavimas

Etatai,
Dirbantys pagal
darbo sutartį

Socialine parama pinigais
Gyventojai

Socialinių paslaugų rizikos šeimoms teikimas bei
pagalba ir priežiūra
Socialinių būstų
atnaujinimas

nuoma,

remonto

darbai,

Etatai
Dirbantys pagal
darbo sutartį
Socialiniai
būstai

4
4,83
0,17
Pagal
poreikius
mokamos
vienkartinės
pašalpos

Tauragės
seniūnija

I – IV

Tauragės
seniūnija

I – IV

2

Tauragės
seniūnija

I – IV

5

Tauragės
seniūnija

I – IV

Skirta lėšų iš viso:

58800 (B)
1700 (S)
Iš jų DU:
56000 (B)
1600 (S)
12000 (B)

56500 (D)
Iš jų DU:
55400 (D)
200 (S)

405500
iš jų:
333700 (B)
69500 (D)
2300 (S)

