PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGUMŲ SENIŪNIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Lygumų seniūnija yra Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis
padalinys, veikiantis savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijų veiklos nuostatais bei direktoriaus
įsakymais.
Seniūnija atlieka 106,1 km vietinių viešųjų kelių, 19,7 km gatvių ir šaligatvių priežiūrą, 30 ha
ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų
eksploataciją Lygumų, Stačiūnų, Šukionių, Degučių, Dvariškių, Vilūnaičių, Kauksnujų, Bitaičių
gyvenvietėse, vykdo Lygumų, Stačiūnų ir Šukionių veikiančių bei 26 neveikiančių kapinių
priežiūrą. Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
Seniūnija vykdo jai pavestas socialinio darbo funkcijas: teikia bendrąsias socialines bei iš
dalies specialiąsias socialines paslaugas vienišiems, pagyvenusiems ir turintiems negalią asmenims,
priima gyventojų prašymus: socialinei pašalpai gauti, kieto kuro kompensacijai, išmokoms vaikams,
nemokamam maitinimui ir lengvatoms už šiukšlių išvežimą, atlieka paskaičiavimus. Priima
prašymus ir dalina maisto produktus iš intervencinių atsargų.
Seniūnija atlieka žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priima prašymus registruoti ir
atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kasmet priima paraiškas
tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo,
civilinės saugos organizavimo funkcijos, išduodamos įvairios pažymos gyventojams. Išduodami
leidimai laidoti, kapavietės tvarkymui, išorinei reklamai, prekybai, žemės kasinėjimo darbams.
II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
1.Tikslas. Organizuoti ir užtikrinti efektyvų savarankiškų savivaldybės funkcijų
vykdymą
Uždaviniai,
vertinimo kriterijai
1.1. Organizuoti ir
užtikrinti efektyvų
seniūnijos
administravimą

Priemonės
1.1.1. Išduoti seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį,
gyvenamąją vietą, socialinę ar kitokią faktinę
padėtį patvirtinančias pažymas
1.1.2. Nagrinėti gyventojų pareiškimus ir
prašymus, skundus
1.1.3. Kviesti gyventojų sueigas
1.1.4. Teikti prašymus, siūlymus, rekomendacijas
savivaldybės administracijai dėl seniūnijos ar
savivaldybei priklausančių įstaigų veiklos
1.1.5. Leisti įsakymus seniūnijos veiklos,
personalo valdymo ir kt. klausimais
1.1.6. išduoti, leidimus laidoti, kapavietės

Finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės
lėšos;
Biudžetinių
įstaigų pajamos

tvarkymui, išorinei reklamai, prekybai, žemės
kasinėjimo darbams
1.1.7. Nustatyta tvarka prižiūrėti prekybą viešuose
vietose

Vertinimo kriterijai

1.2. Organizuoti
seniūnijai priskirtos
teritorijos bei
objektų priežiūrą,
infrastruktūros
plėtrą

Vertinimo kriterijai

Į seniūniją besikreipiančių gyventojų skaičius
Išduotų pažymų skaičius
Suorganizuotų sueigų skaičius
1.2.1. Organizuoti gyvenviečių viešųjų teritorijų,
skverų, aikščių, šaligatvių, gatvių valymą ir
priežiūrą
1.2.2. Organizuoti Lygumų, Stačiūnų, Šukionių,
Degučių, Dvariškių, Vilūnaičių, Kauksnujų,
Bitaičių gyvenviečių gatvių apšvietimą
1.2.3. Vykdyti veikiančių Lygumų, Stačiūnų,
Šukionių kapinių priežiūrą
1.2.4. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus,
organizuoti neveikiančių kapinių priežiūrą
1.2.5. Vykdyti vietinių viešųjų kelių priežiūrą
(sniego valymas, slidumą mažinančių priemonių
naudojimas, žvyrkelių lyginimas, išdaužų
taisymas, žvyravimas)
1.2.6. Organizuoti kultūros paveldo objektų
priežiūrą
1.2.7. Vykdyti medžių ir kitų želdinių priežiūrą
viešose teritorijose
Prižiūrimų vietinių kelių ilgis, km
Valomų gatvių ir šaligatvių plotas, kv. m
Administruojamų pastatų skaičius
Prižiūrimų kapinių skaičius
Apšviestų gatvių, gyvenviečių skaičius
Prižiūrimų paveldo objektų skaičius

Savivaldybės lėšos;
Kelių priežiūros
ir plėtros
programos lėšos;
Aplinkos
apsaugos rėmimo
specialiosios
programos lėšos

1.3. Organizuoti
socialinę paramą
seniūnijoje

1.3.1. Vertinti atskirų šeimų asmenų gyvenimo
sąlygas
ir
pateikti
savivaldybės
administracijai siūlymus dėl socialinės
paramos toms šeimoms (asmenims)
reikalingumo bei paramos būdų
1.3.2. Teikti bendrąsias socialines paslaugas
seniūnijos vienišiems, pagyvenusiems ir
turintiems negalią žmonėms
1.3.3. Nustatyti socialinių paslaugų poreikį
socialinėms paslaugoms
1.3.4. Gyventojų prašymų priėmimas dėl
socialinės piniginės paramos, socialinės
paramos mokiniams, išmokos vaikui, kuro
kompensacijų
skyrimo,
maistui
iš
intervencinių atsargų paramai gauti

Suteiktų bendrųjų socialinių paslaugų skaičius
Surinktų duomenų dėl paramos gavimo skaičius
1.4. Remti ir skatinti 1.4.1. Telkti ir skatinti bendruomenes dalyvauti
kuriant patrauklią, saugią, gyventojų
seniūnijos gyventojų
poreikius atitinkančius aplinką
bendruomeninę,
1.4.2. Organizuoti kultūrinius renginius
kultūrinę, sportinę
1.4.3. Kartu su kaimo bendruomenėmis
veiklą
organizuoti
ir
skatinti
seniūnijos
gyventojų sveikatingumo skatinimo ir
sportinę veiklą, organizuoti varžybas,
šventes
Vertinimo kriterijai
Suorganizuotų, parengtų renginių, akcijų skaičius
Seniūnijos renginių rėmėjų skaičius
Bendruomenių skaičius
Dalyvaujančių asmenų skaičius

Savivaldybės
lėšos

Vertinimo kriterijai

Savivaldybės
lėšos. Paramos
lėšos

2. Tikslas. Organizuoti ir užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų vykdymą
Uždaviniai,
vertinimo kriterijai
2.1. Nedarbo
mažinimas
seniūnijoje
Vertinimo kriterijus
2.2. Žemės ūkio
funkcijų vykdymas

Priemonės
2.1.1. Organizuoti viešuosius darbus ir įdarbinti
seniūnijoje Pakruojo Užimtumo tarnyboje
registruotus ir siunčiamus dirbti asmenis
Įdarbintų asmenų skaičius
2.2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikti, padėti
užpildyti ir priimti žemės ūkio subjektų
prašymus, registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir
kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo
registre
2.2.2. Priimti paraiškas tiesioginėms išmokoms
gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Finansavimo
šaltiniai
Specialiųjų
tikslinių dotacijų
lėšos

Specialiųjų
tikslinių dotacijų
lėšos;
savivaldybės
biudžeto lėšos

2.2.3. Organizuoti konsultacijų teikimą žemės ūkio
subjektams kaimo plėtros ir paramos gavimo
klausimais
Vertinimo kriterijai
Registruotų ir atnaujintų žemės ūkio ir kaimo valdų skaičius Žemės
ūkio ir kaimo verslo registre
Priimtų paraiškų skaičius tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus
2.3.1. Vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo Specialiųjų
2.3. Gyvenamosios
duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių tikslinių dotacijų
vietos deklaravimas
asmenų apskaitos duomenų tvarkymą, lėšos
deklaravimo duomenų taisymą, keitimą,
naikinimą pagal asmenų prašymus
2.3.2. Išduoti gyvenamosios vietos deklaravimo
pažymas
2.3.3. Suregistruoti seniūnijos gyventojus pagal
suteiktus gatvių pavadinimus ir numerius
Vertinimo kriterijai
Išduotų pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą skaičius
Įvestų į Gyventojų registro duomenų bazę gyvenamosios vietos
deklaracijų skaičius
Suregistruotų gyventojų pagal namų numerius ir gatvių pavadinimus
skaičius
2.4. Civilinės saugos 2.5.1. Esant būtinybei organizuoti ekstremalių
situacijų likvidavimo darbus
darbo organizavimas
Vertinimo kriterijus
Kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai priklausomai nuo padėties
2.6.1.
Įstatymų nustatyta tvarka atlikti notarinius
2.5. Notarinių
veiksmus seniūnijos gyventojams.
veiksmų atlikimas
Vertinimo kriterijus
Atliktų notarinių veiksmų skaičius
2.7.1. Organizuoti parkų ir viešųjų erdvių priežiūrą: Specialiųjų
2.6. Savivaldybei
šienauti, genėti krūmus, medžius, veisti
tikslinių dotacijų
priskirtos
želdynus, gėlynus.
lėšos
valstybinės žemės
ir kito valstybės
turto valdymas
Vertinimo kriterijus
Prižiūrimų parkų plotas, ha.

III SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
Lygumų seniūnija tikisi įgyvendinti numatytus tikslus bei uždavinius. Įgyvendinus Lygumų
seniūnijos veiklos programą, bus užtikrinamas efektyvus viešojo administravimo funkcijų
vykdymas, gerės seniūnijos infrastruktūra, kuri daro didelę įtaką gyventojų veiklos pobūdžiui,
užimtumui, 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.
Seniūnė

Iveta Ovsiukienė

