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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽYGAIČIŲ SENIŪNIJA
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
1.
1.1. Teritorijos plotas – 20 000,00 ha.
Seniūnijos 1.2. Vietinių kelių ilgis – 186 km.
aplinka
1.3. Gyventojų skaičius 2021–01–01 duomenimis – 3010, iš jų: vaikai – 636, darbingo
amžiaus gyventojai – 1809, pensinio amžiaus gyventojai – 565.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius (vnt.): teritoriją sudaro 36 kaimai, 1
miestelis, 148 viensėdžiai.
1.5. Seniūnijoje veikia: keturios bibliotekos – Žygaičių, Sartininkų, Visbarų ir Kęsčių,
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.
1.6. Seniūnijoje veikia keletas visuomeninių organizacijų: yra septynios kaimo
bendruomenės: Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“, Sartininkų kaimo
bendruomenė „Sartupietis“, Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“,
Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“, Būdviečių kaimo bendruomenė, Šikšnių
kaimo bendruomenė, Draudenių kaimo bendruomenė „Draudežeris“
2.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 25,7.
Seniūnijos 2.2 Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 23,7 etato darbuotojai, dirbantys pagal
vidinė
darbo sutartis.
struktūra
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į seniūnaitijas: įsteigta dešimt seniūnaitijų: Aukštupių,
Būdviečių, Draudenių, Kęsčių, Pryšmantų, Sartininkų, Skiržemės, Šikšnių, Visbarų,
Žygaičių.
2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų, pastatų skaičius – 4
visuomeninės paskirties pastatai.
3. Seniūnijos misija ir tikslai
3.1 Misija: gerinti seniūnijos gyvenamosios aplinkos kokybę, teikti kokybiškas bei savalaikes
viešąsias paslaugas seniūnijos gyventojams.
3.2 Тikslai: Efektyvus asignavimų valdymas, seniūnijos gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas,
kokybiškų ir savalaikių viešųjų paslaugų teikimas seniūnijos gyventojams, efektyvus ir sistemingas
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
3.3 Veikla: Seniūnijos veikla ir tikslai yra nustatyti pagal prioritetus ir suplanuoti pagal programas.
Planuojami atlikti darbai 2021 metais: sutvarkyti dalį Draudenių ežero paplūdimio – išvalyti
pakrantę, užpilti smėliu, 0,40 ha plote įrengti veją, pagaminti persirengimo kabinas ir pastatyti

suoliukus, pastatyti biotualetų ir šiukšlių konteinerių. Atnaujinti 10 seniūnijos informacinių lentų,
pakeičiant susidėvėjusias dalis ar jas perdažant, arba pagaminant naujas lentas. Sutvarkyti Šikšnių
bendruomenės aikštelę: atvežti žemių ir jas išlyginti, užsėti žolę, įrengti gėlynus, pagaminti ir
pastatyti suoliukų. Aptverti tvorą prie Sartininkų kultūros namų.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodiklis
Seniūnijos plotas
Bendras kelių ir gatvių ilgis
Valomų gatvių ir šaligatvių plotas
Valomų aikštelių plotas
Gatvių skaičius

Mato
vnt.
ha
km
m2
m2
Vnt.

6.

Tvarkomų kapinių skaičius

Vnt.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
Socialiai remtinų rizikos šeimų skaičius

ha
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
m2
m2
vnt.

Kiekis
20 000,00
186
80 000
26 500
58
25 kapinės – 5
veikiančios
(Sartininkų 2,
Žygaičių,
Girininkų ir
Šikšnių)
Veikiančių – 3,68
ha., neveikiančių
2,12 ha. Bendras
plotas 5,8 ha.
2
3
1
134
3
160 000
36
13

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

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽYGAIČIŲ SENIŪNIJA
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas
(ketvirčia
is)

Skirti
asignavimai
(Eur)

Žygaičių
seniūnija

I–IV

3 300 (B)

Žygaičių
seniūnija

I–IV

23 100
(B)

01.07 programa: Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa
01.07.01.01.03

Sveikatos priežiūros įstaigų
paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas

01.07.02.02.02

Vykdyti kapinių ir viešojo
ūkio priežiūrą

Sveikatos
priežiūros
įstaigų paslaugų
prieinamumo ir
kokybės
gerinimas
Palaikymas ir
gerinimas
aplinkos
kokybės,
plėtojant
aplinkos kokybę
gerinančias
sistemas

Seniūnijoje yra 4 sveikatos priežiūros
įstaigos. Pagal galimybes bus prižiūrimos
patalpas, atlikti smulkūs vidaus remonto
darbai, aplinkos tvarkymas.

Nuolat rūpintis ir prižiūrėti 5 seniūnijoje
veikiančių kapinių teritorijas, nudžiūvusių
medžių kirtimas jose, genėjimas, žaliųjų
zonų šienavimas, laisvų plotų priežiūra,
žiemos metu sniego valymas nuo takų ir
viešojo ūkio priežiūra.

Tobulinamas
sveikatos
priežiūros
įstaigų paslaugų
prieinamumas ir
kokybė
Sutvarkytos
seniūnijos
kapinių
teritorijos,
atnaujinti
želdiniai,
sutvarkytos
viešosios zonos,
geresnis
estetinis vaizdas

01.08 programa: Sporto ir kultūros ugdymo

01.08.01.01.01

Kultūros įstaigų veiklos
užtikrinimas

Seniūnijos
kultūrinio
savitumo
formavimas,
kultūros
vartotojų
aktyvumo
didinimas

Didinti kultūros įstaigų įvairovę,
užtikrinant kultūros paslaugų kokybę ir jų
prieinamumą. Veikia 3 kultūros namai ir 4
bibliotekos. Prižiūrėti jų patalpas, teikti
komunalines paslaugas.

Plėtojamas
kultūrinis
darbas
su
seniūnijos
žmonėmis šiose
įstaigose, darbo
sąlygų
gerinimas
(patalpų
suteikimas,
komunalinių
paslaugų
teikimas).

Žygaičių
seniūnija

I–IV

15 300
(B)

I–IV
3 800 Spec.lėšos

01.09 programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
01.09.01.01.03

Pradinių klasių skyrių
seniūnijose išlaikymas

Teikimas
kokybiškų
švietimo
paslaugų,
kūrimas vaikų ir
jaunimo
šiuolaikinius
poreikius
atitinkančios
ugdymo (–osi)
aplinkos

Užtikrinti vaikų ir jaunimo poreikius
atitinkančią ugdymo aplinką Sartininkų
pradinio ugdymo skyriuje

Gerinamos
švietimo
paslaugų
kokybė, darbo
sąlygos (patalpų
suteikimas,
komunalinių
paslaugų
teikimas).

Žygaičių
seniūnija

I–IV

48 500
(B)

I–IV

27 400
(B)

01.10 programa: Socialinės paramos įgyvendinimo programa
01.10.01.01.02

Socialinių darbuotojų
veiklos užtikrinimas

Savivaldybės
vykdomos
socialinės
politikos
efektyvumo
didinimas

Sudaryti sąlygas efektyvesnei ir
rezultatyvesnei socialinių darbuotojų
darbo veiklai. Dirba 1 soc. darbo
organizatorė ir 1 lankomosios priežiūros
darbuotoja. Priimti apie 40 prašymų dėl
paramos mokinio reikmenims įsigyti, 200
prašymų dėl soc. pašalpų, 50 prašymų dėl
kuro kompensacijų, 100 prašymų dėl
išmokų vaikams, 220 prašymų dėl

Didės socialinių
paslaugų
kokybė ir jų
prieinamumas
įvairių
socialinių
grupių
asmenims

Žygaičių
seniūnija

I–IV
700
Spec.lėšos

01.10.01.03.01

Vienkartinių pašalpų
mokėjimas

Socialinės
paramos
piniginėmis
išmokomis ar
nepinigine
forma teikimas

01.10.02.01.02

Socialinės pagalbos ir
priežiūros teikimas Tauragės
rajono socialinę riziką
patiriančioms šeimoms

Socialinių
paslaugų
sistemos
plėtojimas,
užtikrinant
socialinių
paslaugų
prieinamumą ir
plėtotę,
socialinę
integraciją

paramos maisto produktais, teikti pagalbą
namuose 6 asmenims ir kt.
Suorganizuoti ne mažiau kaip 12
Socialinės paramos teikimo komisijos
posėdžių, kurie padės efektyviau spręsti
klausimus dėl suteikimo paramos
nepasiturintiems ar nelaimės ištiktiems
seniūnijos gyventojams

Teikti socialinę paramą socialinės rizikos
šeimoms ir kitoms nepasiturimai
gyvenančioms šeimoms, didinti jų
integraciją visuomenėje.

Nepasiturintiem
s gyventojams
garantuos
minimalias lėšas
prasimaitinti bei
būtiniausioms
prekėms įsigyti.

Žygaičių
seniūnija

I–IV

7 200
(B)

Socialinė
parama
socialinės
rizikos šeimoms
ir kitoms
nepasiturimai
gyvenančioms
šeimoms,
padidins jų
integraciją
visuomenėje

Žygaičių
seniūnija

I–IV

30 300
(D)

I–IV

12 200
(D)

02.04 programa: Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa
02.04.01.01.01

Žemės ūkio funkcijų
vykdymas

03.05.03.01.01

Užimtumo didinimo
programos vykdymas

Gyvenamosios
aplinkos ir
kokybės kaimo
gyvenamosiose
vietovėse
gerinimas

Planuojama priimti 636 paraiškas
tiesioginėms išmokoms gauti, atnaujinti
877 ūkio valdas, atlikti apie 203 kiaulių
registracijas, patikslinti 315 laikomų
kiaulių skaičių, vykdyti žemės rinkos
kainų tyrimo apklausas, organizuoti
kursus ūkininkams, atnaujinti 454
ūkininkų duomenis ūkininkų registre.

Gerinama
gyvenamoji
aplinka ir
kokybė kaimo
gyvenamosiose
vietovėse,
didinamas
žemės ūkio
konkurencingu
mas

Žygaičių
seniūnija

03.05 programa: Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa
Aktyvios darbo
rinkos politikos

Planuojama įdarbinti Užimtumo tarnybos
siunčiamų asmenų terminuotam

Naudojant
aktyvaus darbo

Žygaičių
seniūnija

II

formavimas ir
įgyvendinimas

laikotarpiui, jei bus skirta lėšų užimtumo
didinimo programos vykdymui

rinkos
priemones
didinamas
užimtumas,
sukuriamos
naujos darbo
vietos,
įtraukiami į
programą
labiausiai
socialiai
pažeidžiami
asmenys

III–IV

04.01 programa: Savivaldybės valdymo programa
04.01.01.03.01

Seniūnijų veiklos
užtikrinimas

Efektyvaus ir
skaidraus,
visuomenės
poreikius
atitinkančio
valdymo
siekimas

Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir
yra 23,7 etatai darbuotojų dirbančių pagal
darbo sutartis

Sudarytos
sąlygas
seniūnijai
įgyvendinti
pavestas atlikti
funkcijas,
didinant
teikiamų
paslaugų
kokybę ir jų
prieinamumą

Žygaičių
seniūnija

I–IV

112 600
(B)

Žygaičių
seniūnija

I–IV

71 900
(B)

04.06 programa: Būsto plėtros ir turto valdymo programa
04.06.02.01.01

Komunalinio ūkio paslaugų
užtikrinimas

Seniūnijos
veiklos, didinant
paslaugų,
susijusių su
komunaliniu
ūkiu, gatvių
apšvietimu,
būsto priežiūra,
vandens

Užtikrinti komunalinio ūkio, viešosios
infrastruktūros ir kito turto priežiūrą bei
kokybę

Rūpinamasi
negyvenamųjų
patalpų
priežiūra,
gerinama
seniūnijų veikla,
didinant
paslaugų,
susijusių su

tiekimu, kokybe
gerinimas

04.06.02.01.02

Gatvių apšvietimas

Seniūnijos
veiklos, didinant
paslaugų,
susijusių su
komunaliniu
ūkiu, gatvių
apšvietimu

Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje yra
248 šviestuvai, užtikrinti kokybišką gatvių
apšvietimą, šviestuvų priežiūrą, jų
aptarnavimą, apšvietimo laiko
reguliavimą

komunaliniu
ūkiu, būsto
priežiūra,
vandens
tiekimu, kokybę
Gerinama
gyvenimo
kokybė,
estetinis
vaizdas,
gyventojų
saugumas

Žygaičių
seniūnija

IŠ VISO

I–IV

4 200
(B)

360 500,00
t.sk.
313 500,00 (B)
42 500,00 (D)
4 500,00 (S)

