PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 5-57
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LAUKSARGIŲ SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)
METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2020-01-01 – 2020-12-31
laikotarpis

2021-01-12
(data)
Savivaldybės strateginio veiklos plano,
programos, prie kurios įgyvendinimo
prisidedama, pavadinimas

Priemonei
įvykdyti
skirtos lėšos
metams (Eur)

Įvykdyta
(faktinės
išlaidos)
(Eur)

Planuotas
rezultatas

Faktinis rezultatas

Nukrypimai nuo plano,
priežastys

1
01. Savivaldybės valdymo programa
04.01.01.03.01 priemonė
Seniūnijos veiklos užtikrinimas

2

3

4

5

6

1 etatas valstybės
tarnautojo ir 2,5 etato
darbuotojų
išlaikymas bei
administravimo
išlaidos

Už 7000 Eur įsigytas
lengvasis automobilis.
1487
Eur
–
įsigytas
kompiuteris.

83 190 (B)

83 082 (B)

1 etatas valstybės
tarnautojo ir 2,5
etato darbuotojų
išlaikymas bei
administravimo
išlaidos

Administracijos išlaikymas, komunalinės
išlaidos, teigiamo seniūnijos įvaizdžio
formavimas, infrastruktūros gerinimas
04. Kaimo turizmo ir verslo plėtros
programa

1

02.04.01.01.01 priemonė
Žemės ūkio funkcijų vykdymas

4 772 (D)

4 772 (D)

12 847 (B)

12 847 (B)

Atliekami įvairūs
kapitaliniai darbai
Lauksargių
gyvenvietės
infrastruktūrai gerinti

Už 12 847 Eur, įrengtas
Parko gatvės apšvietimas

600 (T)

600 (T)

Materialinės bazės
atnaujinimas ir plėtra

500
Eur
skirta
administracinio
pastato
išorinių durų įsigyjimui. Už
100 Eur įsigytas įrankių
komplektas.

04.06.02.01.01 priemonė
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas

43 270 (B)

42 980 (B)

4,2 etato darbuotojų
išlaikymas

4,2 etato darbuotojų
išlaikymas

04.06.02.01.01 priemonė
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas

600 (S)

370 (S)

Turto įsigijimas
prekių ir paslaugų
įsigyjimui

Turto įsigijimas
prekių ir paslaugų
įsigyjimui

1 700 (B)

1 700 (B)

150 apšvietimo
lempų

150 apšvietimo
lempų

2 420 (B)

2 410 (B)

0,5 etato darbuotojo
išlaikymas

0,5 etato darbuotojo
išlaikymas

Žemės ūkio administravimas
06. Būsto plėtros ir turto valdymo
programa
04.06.01.01.04 priemonė
Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas,
materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra

04.06.01.01.04 priemonė
Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas,
materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra

04.06.02.01.02 priemonė
Gatvių apšvietimas
Lauksargių gyvenvietės gatvių apšvietimas
07. Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos
programa
01.07.02.02.02 priemonė
Vykdyti kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą

0,5 etato darbuotojo
išlaikymas

0,5 etato darbuotojo
išlaikymas

61 Eur panaudotas vidaus
durų įsigyjimui, likusi suma
–
smūlkioms
ūkinėms
prekėms įsigyti.

Kapinių priežiūra.
Piliakalnių teritorijų sutvarkymuas, kapinių
nušienavimas, nudžiūvusių medžių šalinimas,
genėjimas kapinėse.
07. Sveikatos apsaugos ir aplinkos
apsaugosprograma
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01.07.01.01.03 priemonė
Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų
prieinamumo ir kokybės gerinimas
Sveikatos priežiūra

08. Sporto ir kultūros ugdymoprograma
01.08.01.01.01 priemonė
Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas
Bibliotekos išlaikymas
(ryšių paslaugos, šildymas, elektra, renginių
organizavimas).
08. Sporto ir kultūros ugdymoprograma
01.08.01.01.01 priemonė
Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas

300 (B)

1 400 (B)

5 850 (B)

300 (B)

45 070 (B)

2 200 (S)

Šilumos ir elektros
tiekimas, patalpų
valymas

Šilumos ir elektros
tiekimas, ryšių
paslaugos

0,75 valytojo etato
išlaikymas, šilumos
ir elektros tiekimas

0,75 valytojo etato
išlaikymas, ryšių
paslaugos, šilumos ir
elektros tiekimas,
patalpų valymas

2,94 etato
darbuotojų
išlaikymas

2,94 etato darbuotojų
išlaikymas

5 825 (B)

44 865 (B)

Pašalpų administravimas ir soc. priežiūra

10. Socialinė programos įgyvendinimo
programa
01.10.01.01.02 priemonė
Socialinių darbuotojų veiklos užtikrinimas

Šilumos ir elektros
tiekimas

1 400 (B)

Kultūros namų išlaikymas

10. Socialinė programos įgyvendinimo
programa
01.10.01.01.02 priemonė
Socialinių darbuotojų veiklos užtikrinimas

Lauksargių
medicinos punkto
išlaikymas
(šildymas, elektra)

Už 1000 Eur nupirktas
elektrinis dviratis lankomos
priežiūros darbuotojui.

2 200 (S)
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Socialinė priežiūra teikiama namuose
10. Socialinė programos įgyvendinimo
programa
01.10.02.01.02 priemonė
Socialinės priežiūros teikimas Tauragės rajono
socialinės rizikos šeimoms

Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos
šeimoms
10. Socialinė programos įgyvendinimo
programa
01.10.02.01.02 priemonė
Socialinės priežiūros teikimas Tauragės rajono
socialinės rizikos šeimoms
Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos
šeimoms
10. Socialinė programos įgyvendinimo
programa
01.10.01.03.01 priemonė
Mokėti vienkartines pašalpas stichinių
nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir kitais atvejais
Tauragės rajone
Teikti socialinę paramą piniginėmis išmokomis

Iš viso:

0,06 etato
darbuotojų
išlaikymas

0,06 etato darbuotojų
išlaikymas

1 700 (T)

1 700 (T)

Priedas
darbuotojams prie
atlyginimo už darbą
dirbant
ekstremaliomis
sąlygomis

Priedas darbuotojams
prie atlyginimo už
darbą dirbant
ekstremaliomis
sąlygomis

16 000 (D)

13 181 (D)

1 etato darbuotojo
išlaikymas

1 etato darbuotojo
išlaikymas

4 500 (B)

4 500 (B)

Pagal poreikį
gyventojams
suteikti vienkartinę
piniginę paramą

Pagal poreikį
gyventojams suteikta
vienkartinė piniginė
parama

226 419
200 547 (B)
20 772 (D)
2 800 (S)
2 300 (T)

Vienkartinė parama suteikta
26 atvejais: ligos – 11,
sunkio materialinės padėties
– 12, onkologinės ligos
atveju – 1, akinių įsigyjimui
– 1, kieto kuro įsigyjimui – 1.

222 732
199 909 (B)
17 953 (D)
2 571 (S)
2 300 (T)
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