PAŠVITINIO SENIŪNIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, kuriame
seniūnijos tikslai, uždaviniai, priemonės uždaviniams pasiekti ir finansavimo šaltiniai.

nurodyti

1. Tikslas. Organizuoti ir užtikrinti efektyvų savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą
Uždaviniai, vertinimo
kriterijai
1.1. Organizuoti ir
užtikrinti efektyvų
seniūnijos
administravimą.

Vertinimo kriterijai

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

Vertinimo kriterijai

1.3. Organizuoti
socialinę paramą
seniūnijoje.

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.
1.1.3. Išduoti leidimus laidoti.
1.1.4. Kviesti seniūnaičių, gyventojų sueigas.
1.1.5. Teikti prašymus, siūlymus, rekomendacijas
savivaldybės administracijai dėl seniūnijos ar savivaldybei
priklausančių įstaigų veiklos.
1.1.6. Leisti įsakymus seniūnijos veiklos, personalo
valdymo ir kt. klausimais.
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 6 gyvenviečių gatvių apšvietimą.
1.2.3. Vykdyti 11 veikiančių kapinių priežiūrą, nuolat
išvežti susikaupusias šiukšles.
1.2.4. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus ir
finansines galimybes bei žmogiškuosius resursus
organizuoti neveikiančių 27 kapinių priežiūrą.
1.2.5. Vykdyti vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą
(sniego valymas, slidumą mažinančių priemonių
naudojimas, žvyrkelių lyginimas ir išdaužų taisymas).
1.2.6. Organizuoti kultūros paveldo objektų priežiūrą.
1.2.7. Vykdyti medžių ir kitų želdinių priežiūrą viešose
teritorijose.
1.2.8. Prižiūrėti seniūnijos patikėjimo teise valdomus
pastatus, įrenginius, transportą.
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.
Prižiūrimų parkų, skverų plotas, ha
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.

Finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės
lėšos;
Biudžetinių
įstaigų pajamos.

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

Savivaldybės
lėšos
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Vertinimo kriterijai

1.4. Remti ir skatinti
seniūnijos gyventojų
bendruomeninę,
kultūrinę, sportinę
veiklą

Vertinimo kriterijai

1.3.4. Priimti gyventojų prašymus dėl socialinės piniginės
paramos, socialinės paramos mokiniams, išmokos vaikui,
šildymo išlaidų, maistui iš intervencinių atsargų paramai
gauti.
1.3.5. Organizuoti seniūnijos socialinės paramos komisijų
darbą.
Suteiktų bendrųjų socialinių paslaugų skaičius.
Surinktų duomenų dėl paramos gavimo skaičius.
Sušauktų seniūnijos socialinės paramos komisijų skaičius.
1.4.1. Telkti ir skatinti bendruomenes dalyvauti kuriant
patrauklią, saugią, gyventojų poreikius atitinkančią
gyvenamąją aplinką.
1.4.2. Organizuoti kultūrinius renginius, valstybinių
švenčių minėjimus.
1.4.3. Kartu su kaimo bendruomenėmis organizuoti ir
skatinti seniūnijos gyventojų sveikatingumo skatinimo ir
sportinę veiklą, organizuoti varžybas, šventes.
1.4.4. Pasveikinti seniūnijos ilgaamžius, švenčiančius 90,
95, 100 metų jubiliejus.

Savivaldybės
lėšos,
Biudžetinių
įstaigų pajamos

Suorganizuotų, surengtų renginių, akcijų skaičius.
Seniūnijos renginių rėmėjų skaičius.

Bendruomenių skaičius
Pasveikintų Jubiliatų skaičius
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

Vertinimo kriterijai

Priemonės
2.1.1.Organizuoti nenuolatinio pobūdžio darbus
seniūnijoje. Pagal patvirtintas užimtumo didinimo
programas 2020 m. įdarbinti seniūnijoje Užimtumo
tarnyboje registruotus ir siunčiamus dirbti 3
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
2.2.2. Priimti paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti
už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
2.2.3. Organizuoti konsultacijų teikimą žemės ūkio
subjektams kaimo plėtros ir paramos gavimo
klausimais.
2.2.4. Rinkti duomenis statistiniam tyrimui apie
seniūnijoje esančių grūdinių augalų augintojų, kurių
plotas didesnis kaip 50 ha nuimtą derlių, parduotus
bei sandėliuose laikomus grūdų kiekius.
2.2.5. Teisės aktų nustatyta tvarka suvesti duomenis į
ūkinių gyvūnų registro informacinę sistemą, surašyti
pranešimus kiaulių augintojams apie ūkinių gyvūnų
bandą.
Registruotų ir atnaujintų žemės ūkio ir kaimo valdų
kaimo verslo registre.
Priimtų paraiškų skaičius tiesioginėms išmokoms
naudmenų ir pasėlių plotus.
Apklaustų respondentų skaičius

Finansavimo
šaltiniai
Savivaldybės
užimtumo didinimo
programos lėšos

Specialiųjų tikslinių
dotacijų lėšos

skaičius Žemės ūkio ir
gauti už žemės ūkio
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2.3. Gyventojų
registro tvarkymas
ir duomenų
valstybės registrams
teikimas

Vertinimo kriterijai

2.4. Civilinės saugos
darbo organizavimas
Vertinimo kriterijus
2.5. Notarinių
veiksmų atlikimas
Vertinimo kriterijus
2.6. Savivaldybei
priskirtos
valstybinės žemės ir
kito valstybinio turto
valdymas,
naudojimas ir
disponavimas juo
patikėjimo teise
Vertinimo kriterijus

Surašytų pranešimų skaičius.
2.3.1.Vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo
Specialiųjų
duomenų ir įtraukimą į gyvenamosios vietos
tikslinių dotacijų
neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymą,
lėšos
deklaravimo duomenų taisymą, keitimą, naikinimą
pagal asmenų prašymus.
2.3.2. Išduoti gyvenamosios vietos deklaravimo
pažymas.
2.3.3. Dėl gatvių pavadinimų ir numerių adresų
objektams suteikimo, pakeisti deklaravimo duomenis
gyventojams.
Išduotų pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą skaičius.
Deklaravusių atvykimą ar išvykusių į užsienį gyventojų skaičius.
Skaičius asmenų pakeitusių deklaravimo duomenis.
2.4.1. Esant būtinybei organizuoti ekstremalių
situacijų likvidavimą
Ekstremalių situacijų likvidavimo atvejai
2.5.1.Įstatymų nustatyta tvarka atlikti notarinius
veiksmus seniūnijos gyventojams
Atliktų notarinių veiksmų skaičius
2.6.1. 18,7 ha parkų, skverų, poilsio vietų prie
Specialiųjų tikslinių
tvenkinių, pakrančių priežiūra
dotacijų lėšos

Nušienautų, sutvarkytų prižiūrėtų plotų ha

Pašvitinio seniūnija, įgyvendinusi 2020 metų plane numatytus tikslus bei uždavinius, sudarys
sąlygas gyventojams gauti reikiamas paslaugas, efektyviau vykdyti seniūnijai pavestas viešojo
administravimo funkcijas, užtikrins kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, mažins socialinę atskirtį.
Vykdydama seniūnijai priskirtos teritorijos bei objektų priežiūrą, infrastruktūros plėtrą, skatins vietos
bendruomenes kurti gražesnę, saugesnę, švaresnę aplinką, sieks jos patrauklumo, ieškos galimybių didinti
gyventojų ir jaunimo užimtumą. Tikimasi, kad įgyvendinus veiklos planą bus užtikrintas savarankiškų
savivaldybės ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymas, pateisinti bendruomenės , seniūnijos ir
savivaldybės lūkesčiai.

Seniūnė
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