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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽYGAIČIŲ SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)
METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2020-01-01 – 2020-12-31
(laikotarpis)
2021-01-07
(data)

Savivaldybės strateginio veiklos plano, programos,
prie kurios įgyvendinimo prisidedama, pavadinimas

Priemonei
įvykdyti
skirtos lėšos
metams (Eur)
1
2
07 programa: Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa
01.07.01.01.03 priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas.

3800 B

Įvykdyta
(faktinės
išlaidos)
(Eur)
3

Planuotas
rezultatas

Faktinis rezultatas

Nukrypimai nuo
plano, priežastys

4

5

6

3210 B

Sveikatos
priežiūros
įstaigoms atlikti
smulkius vidaus
remonto darbus,
aplinkos tvarkymą,
paslaugų kokybės
gerinimą.

Tvarkomos
sveikatos įstaigų
teritorijos,
atnaujinti želdiniai,
sutvarkytos
viešosios zonos.

Nepanaudota, nes
nebuvo poreikio ar
nenumatytų darbų.

01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir viešojo
ūkio priežiūrą

20968 B

20677 B

Palaikymas ir gerinimas aplinkos kokybės, plėtojant
aplinkos kokybę gerinančias sistemas.

08 programa: Sporto ir kultūros ugdymo
01.08.01.01.01 priemonė: Kultūros įstaigų veiklos
užtikrinimas
Seniūnijos kultūrinio savitumo formavimas, kultūros
vartotojų aktyvumo didinimas.

17745 B

16337 B

4800 S

3689 S

Nuolat rūpintis ir
prižiūrėti kapinių
teritorijas (tvorų
keitimas, remontas,
nudžiūvusių
medžių kirtimas,
genėjimas, žaliųjų
zonų šienavimas,
laisvų plotų
priežiūra, žiemos
metu sniego
valymas nuo takų)
ir viešojo ūkio
priežiūra.

Pastoviai
tvarkomos
seniūnijos kapinių
teritorijos,
atnaujinti želdiniai,
sutvarkytos
viešosios zonos ir
keliai, iškirsti
nudžiūvę, avariniai
medžiai Žygaičių ir
Girininkų kapinėse,
prie Žygaičių
bažnyčios nudažyta
fasadinė tvoros
dalis, sutvarkyta
aplinka prie
Visbarų koplyčios.

Didinti kultūros
įstaigų įvairovę,
užtikrinant kultūros
paslaugų kokybę ir
jų prieinamumą

Plėtojamas
kultūrinis darbas su
seniūnijos
žmonėmis, darbo
sąlygų gerinimas
komunalinių
paslaugų teikimas.
Perdažyta žaidimų
aikštelės įranga prie
Kęsčių
kultūros
namų.

Sutaupytos išlaidos
vandeniui ir
elektrai.

Sutaupytos darbo
užmok. dėl
darbuotojų
nedarbingumo
Nesurinktos lėšos iš
patalpų nuomos, dėl
COVID-19
pandemijos.

09 programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
01.09.01.01.03 priemonė: Pradinių klasių skyrių
seniūnijose išlaikymas

44730 B

38731 B

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

Užtikrinti ugdymo
programų įvairovę
ir kokybę
šiuolaikiškai
aprūpintose
švietimo įstaigose

Gerinamos
švietimo paslaugų
kokybė, darbo
sąlygos (patalpų
suteikimas,
komunalinių
paslaugų teikimas).
Pakeista grindų
danga Sartininkų
priešmokyklinio
ugdymo klasėje

Sudaryti sąlygas
efektyvesnei ir
rezultatyvesnei
socialinių
darbuotojų darbo
veiklai.

Socialiniai
darbuotojai kėlė
kvalifikaciją
įvairiuose kursuose,
didėjo socialinių
paslaugų kokybė ir
jų prieinamumas
įvairių socialinių
grupių asmenims.
Nepasiturintiems
gyventojams
garantuotos
minimalios lėšos
prasimaitinti bei
būtiniausioms
prekėms ir vaistams
įsigyti.

Lėšos sutaupytos
dėl darbuotojų
nedarbingumo. Taip
pat sutaupytos
išlaidos elektrai ir
šildymui (anksčiau
dėl pandemijos
pasibaigęs šildymo
sezonas)

01.10 programa: Socialinės paramos įgyvendinimo programa
01.10.01.01.02 priemonė: Socialinių darbuotojų veiklos
užtikrinimas
Savivaldybės vykdomos socialinės politikos efektyvumo
didinimas.

01.10.01.03.01 priemonė: Mokėti vienkartines pašalpas
stichinių nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir kt. atvejais
Socialinės paramos piniginėmis išmokomis ar
nepinigine forma teikimas gaisro, ligos, skurdo ir kt.
atvejais

27643 B
500 S
1000 T

27041 B
500 S
1000 T

15200 B

15200 B

Seniūnijoje
sudaryta Socialinės
paramos teikimo
komisija nagrinėja
gyventojų
prašymus ir teikia
rekomendacijas
soc. pramos
skyriui.

Sutaupytos lėšos dėl
darbuotojų
nedarbingumo,
transporto
draudimui.

01.10.02.01.02 priemonė: Socialinės priežiūros teikimas
socialinės rizikos šeimoms
Socialinių paslaugų sistemos plėtojimas, užtikrinant
socialinių paslaugų prieinamumą ir plėtotę, socialinę
integraciją.

30300 D
600 T
100 B

04 programa : Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa
02.04.01.01.01 priemonė: Žemės ūkio funkcijų
12168 D
vykdymas, žemės ūkio technikos registracija ir jų
priežiūra
Gyvenamosios aplinkos ir kokybės kaimo
gyvenamosiose vietovėse gerinimas.

25510 D
600 T
100 B

Teikti socialinę
paramą socialinės
rizikos šeimoms ir
kitoms
nepasiturimai
gyvenančioms
šeimoms,
vienišiems
asmenims.

Darbuotojai kėlė
kvalifikaciją
įvairiuose kursuose,
didėjo socialinių
paslaugų kokybė
planuojant ir
teikiant pagalbą
šeimai.

12168 D

Gerinti gyvenamąją
aplinką ir kokybę
kaimo
gyvenamosiose
vietovėse, didinti
žemės ūkio
konkurencingumą

Priimtos pasėlių
deklaracijos,
atnaujintos valdos,
vykdoma kiaulių
registracija,
paraiškų
priėmimas,
ūkininkai atnaujino
ūkininko ūkio
registrą ir kt.

03.05 programa : Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa

Sutaupytos lėšos dėl
darbuotojų
nedarbingumo

03.05.03.01.01 priemonė: Užimtumo didinimo
programos vykdymas.
Viešųjų darbų programos koordinavimas ir
įgyvendinimas

01 programa: Savivaldybės valdymo programa
04.01.01.03.01 priemonė: Seniūnijų veiklos
užtikrinimas

125555 B

Efektyvaus ir skaidraus, visuomenės poreikius
atitinkančio valdymo siekimas

06 programa: Būsto plėtros ir turto valdymo programa

119501 B

Naudojant aktyvias
darbo rinkos
priemones, didinti
seniūnijos
gyventojų
užimtumą, įtraukti
į programą
labiausiai socialiai
pažeidžiamus
asmenis.

Naudojant aktyvaus
darbo rinkos
priemones
didinamas
užimtumas,
įtraukiami į
programą labiausiai
socialiai
pažeidžiami
asmenys, viešųjų
darbų programoje
buvo įdarbinti 3
seniūnijos
gyventojai nuo 2 iki
6 mėn.

Teikti kokybiškas
bei savalaikes
viešąsias paslaugas
seniūnijos
gyventojams.

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

Sutaupytos lėšos dėl
darbuotojų
nedarbingumo

04.06.02.01.01 priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų
užtikrinimas
Seniūnijos veiklos, didinant paslaugų, susijusių su
komunaliniu ūkiu, gatvių apšvietimu, būsto priežiūra,
vandens tiekimu, kokybe gerinimas.

04.06.01.01.04 Savivaldybės pastatų ir kitų objektų
remontas, materialinės bazes atnaujinimas ir plėtra.
04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas

Seniūnijos veiklos, didinant paslaugų, susijusių su
gatvių apšvietimu, gerinimas

64352 B

4000 B
5200 B

63975 B

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

Rūpinamasi
negyvenamųjų
patalpų priežiūra,
didinama paslaugų,
susijusių su
komunaliniu ūkiu,
būsto priežiūra,
vandens tiekimu,
kokybe, apleistų
teritorijų
sutvarkymas
Visbarų ir Kęsčių
kaimuose, įrengtos
vaizdo stebėjimo
kameros Sartininkų
gyvenvietėje.

Užtikrinti
kokybišką gatvių
apšvietimą,
šviestuvų priežiūrą,
jų aptarnavimą,
apšvietimo laiko
reguliavimą.

Užtikrintas
kokybiškas gatvių
apšvietimas,
pagerinta seniūnijos
gyventojų
gyvenimo kokybė,
estetinis vaizdas,
gyventojų
saugumas.

Sutaupytos lėšos dėl
darbuotojų
nedarbingumo.

3999 B
5023 B

Sutaupytos lėšos
elektros energijai

Viso programoms įgyvendinti planuota/skirta lėšų
per 2020 metus:

378661
T sk.
B-329293
D-42468
S-5300
T-1600

357261
T sk.
B-313794
D-37678
S-4189
T-1600

