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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GIRDŽIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
I.
Bendroji dalis
1.Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos aplinka
Girdžių seniūnijoje, 2011 m. vasario 1 dienos duomenimis, gyvena 1 283 gyventojai. Seniūnijoje veikia Girdţių pagrindinė mokykla.
Seniūnijoje dominuojančios gamybos šakos ţemės ūkyje – augalininkystė ir gyvulininkystė. Veikia medienos, šiaudų briketų ir kitos įmonės.
Seniūnijoje veikia 2 kaimo bendruomenės: Girdţių ir Pavidaujo, Girdţių paštas, Girdţių biblioteka, Girdţių ir Pavidaujo medicinos punktai.
2. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos vidinė struktūra, valdomi ištekliai
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdţių seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys – jos filialas
( toliau – Seniūnija),veikiantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdţių seniūnijos aptarnaujamos teritorijos dalyje. Seniūnijos
aptarnaujamas ribas nustato savivaldybės Taryba. Savo veikla Girdţių seniūnija siekia aktyvinti kultūrinį, sportinį bei dvasinį gyvenimą; saugoti ir
puoselėti dvasines, istorines vertybes, krašto tradicijas; telkti bendruomenes bendroms akcijoms; maţinti seniūnijos gyventojų socialinę atskirtį.
Girdţių seniūnijos vidinė struktūra: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas su socialinės rizikos
šeimomis, specialistas, ūkvedys-energetikas, kiemsargė-valytoja.
Rengiant Girdţių seniūnijos veiklos programą, buvo atsiţvelgta į seniūnijos lėšų poreikio 2011 metams sąmatą. Šias lėšas sudaro savivaldybės,
valstybės, specialiųjų programų, nuompinigiai uţ socialinį būstą.
3. Jurbarko rajono Girdžių seniūnijos misija bei vizija ir tikslai
3.1. Misija
Tenkinant Girdţių seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo
ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu. Aktyvinti kultūrinį, sportinį ir dvasinį gyvenimą; saugoti ir puoselėti dvasines bei istorines
vertybes, krašto tradicijas.
3.2. Vizija
Girdţių seniūnija – tai Jurbarko rajono savivaldybės dalis, turtinga natūralios ir sveikos gamtos išteklių. Čia sutelkti draugiški bendruomenės
nariai gyvena, dirba ir kuria patogioje ir saugioje aplinkoje. Rūpinantis seniūnijos ir gyventojų gerove, numatoma kurti saugią ir patogią gyvenamąją

aplinką, skatinti savivaldos plėtrą, skatinti bendruomenės narių uţimtumą, gerinti laisvalaikio ir rekreacinių paslaugų infrastruktūrą.

3.3. Tikslai
1. Tinkamai vykdyti viešąjį administravimą teikiant viešąsias paslaugas.
2. Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką.
3. Siekti, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti savivaldybės Tarybos sprendimai bei kiti norminiai aktai.
1.1 Uždavinys. Saugi kelių ir gatvių infrastruktūra. Gatvių ir teritorijų priežiūra.
Eil. Nr.
Priemonė
Rezultatai/Vertinimo
Vykdytojai
Šaltiniai(Sąmatinės
kriterijai
lėšos, Savivaldybės
lėšos, kitos lėšos)
1.1.1
Atliekų
Seniūnijos
Seniūnija
Sąmatinės lėšos
tvarkymo
gyvenviečių teritorijų
darbai
tvarkymas

1.1.2

1.1.3

Kelių
greideriavimas

Sniego valymas

Visų seniūnijai
priklausančių
ţvyrkelių
greideriavimas
Esant poreikiui

Seniūnija

Seniūnija

Kitos lėšos
(į seniūnijos sąmatą
neįeina)
Sąmatinės lėšos
(Savivaldybės)

Programos
pavadinimas

Lėšos,
tūkst. Lt

Infrastruktūros
objektų
prieţiūros,
modernizavimo
ir plėtros
programa
Komunalinio
ūkio plėtra

3 200

41 000
Komunalinio
ūkio plėtra
Infrastruktūros
objektų
prieţiūros,
modernizavimo
ir plėtros
programa
Komunalinio

4 900

Pastabos

1.1.4

1.1.5

Ţaliųjų plotų
prieţiūra

Kapinių
prieţiūra

Nuo 4 mėn. iki
10mėn.

Nuolat

Seniūnija

Seniūnija

Sąmatinės lėšos
(Savivaldybės)

Sąmatinės lėšos
(Savivaldybės)

ūkio plėtra
Infrastruktūros
objektų
prieţiūros,
modernizavimo
ir plėtros
programa
Komunalinio
ūkio plėtra
Infrastruktūros
objektų
prieţiūros,
modernizavimo
ir plėtros
programa

2 400

8 200

Komunalinio
ūkio plėtra
1.2 Uždavinys. Seniūnijos infrastruktūros objektų plėtra ir priežiūra
1.2.1
Gatvių ir kelių
Avarinių a/b dangos
Seniūnija
Kitos lėšos
remontas
duobių uţtaisymas
(Į seniūnijos sąmata
neįeina)
1.2.2
Kelių
Esant poreikiui
Seniūnija
Kitos lėšos
ţenklinimas
(Į seniūnijos sąmata
neįeina)
Tikslas2. Suformuoti ir įgyvendinti veiksmingą seniūnijos funkcijų vykdymo strategiją
2.1.1
Seniūnijos vidaus Vykdoma nuolat
Seniūnija
Sąmatinės lėšos
administravimas,
(Savivaldybės)
priskirtų funkcijų
vykdymas

Kelių prieţiūra
Kelių prieţiūra

Bendrųjų
valstybės ir
savivaldybės
paslaugų

11 0790

teikimo
tobulinimo
programa.
2.1.2

2.1.3

2.1.4

Ţemės ūkio valdų
atnaujinimas,
gyventojų ir
ūkininkų
konsultavimas
pagal 2007–2013
metų kaimo
plėtros programas,
paraiškų
išmokoms gauti
priėmimas
Teikti socialinę
prieţiūra
socialinės rizikos
šeimoms

Paraiškų priėmimas

Seniūnija

Sąmatinės lėšos
(valstybės)

Bendrųjų
valstybės ir
savivaldybės
paslaugų
teikimo
programa.
ţemės ūkio
funkcijai
atlikti

17 780

Vykdoma nuolat

Seniūnija

Sąmatinės lėšos
(valstybės)

Socialinės
paramos
plėtros, skurdo
ir socialinės
atskirties
maţinimo
programa.
Darbui su
socialinės
rizikos
šeimomis

13 720

Socialinės
paramos teikimas

Paramos teikimas
Seniūnija
socialiai remtiniems
ţmonėms

Sąmatinės lėšos
(valstybės)

Bendrųjų
valstybės ir
savivaldybės
paslaugų
teikimo
tobulinimo
programa.

6 400

Socialinės
paramos
administravim
as
2.2 Uždavinys. Viešųjų darbų organizavimas
2.2.1
Suorganizuoti
Teritorijos
viešuosius darbus tvarkymas ir
grąţinimas

Seniūnija su darbo
birţa

Sąmatinės lėšos

Darbo birţos
lėšos

Viešųjų
darbų
plėtros
programa

13 500

15 250

II. LAUKIAMI REZULTATAI
Girdţių seniūnija tikisi įgyvendinti numatytus tikslus bei uţdavinius. Įgyvendinus Girdţių seniūnijos veiklos programą, bus uţtikrinamas
efektyvus viešojo administravimo funkcijų vykdymas, gyventojų gerovė, gerės seniūnijos infrastruktūra, kuri daro didelę įtaką gyventojų veiklos
pobūdţiui, uţimtumui, gyvenimo kokybei. Gyvenviečių ir kaimų plėtra yra svarbi ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės plėtotės sąlyga, turinti
lemiamą įtaką kaimo turizmui, kitiems alternatyviems verslams, investicijų pritraukimui, naujų darbo vietų kūrimui.
Tikimės suformuoti ir įgyvendinti veiksmingą seniūnijos funkcijų vykdymo strategiją.
Seniūnijos programa apsvarstyta 2011 m. vasario 17 d. Girdţių seniūnijos seniūnaičių sueigoje (Protokolo kopija pridedama).
Seniūnas
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