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Pavadinimas, mato 

vnt.

Planuota 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

01.03.02.09 

Institucijos valdymo 

išlaidos 

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 44000 42581,22

Seniūnijos vidaus 

administravimas ir 

personalo valdymas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Seniūnijos darbuotojų 

skaičius

23 19 3 socialinės darbuoto-

tojos, dirbančios su 

socialinės rizikos šei-

momis dėl darbų orga-

nizavimo pasikeitimo 

perkeltos dirbti į Pasva-

lio rajono paslaugų ir 

užimtumo centrą 

pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems; 

seniūnas po ligos mirė

Gyvenamosios vietos 

deklaravimo 

duomenų ir 

gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymas, 

pažymų apie asmens 

deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

išdavimas

Specialistė Loreta 

Samienė

Atliktų veiksmų, 

susijusių su asmens 

gyvenamosios vietos 

deklaravimu, skaičius

200 528

Seniūnijai priskirtos 

teritorijos 

gyventojams pažymų  

apie  šeimos sudėtį 

bei įstatymuose 

numatytų kitų faktinę 

padėtį patvirtinančių 

dokumentų 

išdavimas

Specialistė Loreta 

Samienė

Išduotų pažymų 

skaičius

120 121

Nukrypimų nuo plano 

paaiškinimai, dėl 

kurių planuotos 

reikšmės nepasiektos

Indėlio ir proceso vertinimo kriterjai

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa

Veiksmo 

pavadinimas
Atsakingi vykdytojai

Asignavimai 2018-tiesiems metams, 

Eur
Priemonės 

pavadinimas ir 

kodas

01.02.01.01.04 

Savivaldybės 

padalinių 

(seniūnijų) darbo 

organizavimas 



Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Išduotų laidoti leidimų 

skaičius

15 21

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Išduotų prekiauti ar 

teikti paslaugas viešose 

vietose leidimų skaičius

10 10

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Išduotų atlikti 

kasinėjimo darbus 

leidimų skaičius

1 0 Seniūnijos teritorijoje 

 kasinėjimo darbai

nebuvo vykdomi 

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Išduotų organizuoti 

renginius leidimų 

skaičius

1 0 Renginius organizavo

kultūros namai, jiems 

leidimai pagal galiojan-

čius teisės aktus 

neišduodami

 nereikalingi 
Visuomenei 

naudingos veiklos 

organizavimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Asmenų, atlikusių 

visuomenei naudingus 

darbus, skaičius

150 138 Sumažėjo socialinės 

paramos gavėjų 

skaičius 

Asmenų prašymų, 

skundų ir pranešimų 

nagrinėjimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Į seniūniją 

besikreipiančių 

gyventojų skaičius

120 125

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Įsakymų personalo 

klausimais skaičius

20 39

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Įsakymų veiklos 

klausimais skaičius

5 10

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Įsakymų atostogų ir 

komandiruočių 

klausimais skaičius

30 33

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Parengtų 

Administracijos 

direktoriaus įsakymų 

projektų skaičius

3 7

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Parengtų Tarybos 

sprendimų projektų 

skaičius

0 0

Seniūnijos 

aptarnaujamoje  

teritorijoje 

gyvenantiems 

gyventojams 

notarinių veiksmų 

atlikimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Atliktų notarinių 

veiksmų skaičius

100 57 Gyventojams sumažėjo 

notarinių paslaugų 

poreikis

Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas

Darbo organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas 

Įvykdytų viešųjų 

pirkimų skaičius

180 213

Leidimų laidoti, 

prekiauti ar teikti 

paslaugas viešosiose 

vietose, atlikti 

kasinėjimo darbus, 

organizuoti 

renginius, išdavimas

Seniūno įsakymų 

rengimas

01.02.01.01.04 

Savivaldybės 

padalinių 

(seniūnijų) darbo 

organizavimas 

Savivaldybės 

institucijų teisės aktų 

projektų rengimas



Gyventojų sueigų 

sušaukimas ir 

seniūnijos metinio 

veiklos plano 

įgyvendinimo 

ataskaitos pateikimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Sušauktų gyventojų 

sueigų skaičius

1 1

06.02.01.01 

Komunalinio ūkio 

plėtra

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 105800 104814,39

Komunalinio ūkio 

personalas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Komunalinio ūkio 

personalo darbuotojų 

etatų skaičius

14 14

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Prižiūrimų veikiančių 

kapinių skaičius

16 16

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Prižiūrimų neveikiančių 

kapinių skaičius

12 12

Seniūnijos gyvenviečių 

gatvių ir šaligatvių 

plotas, m2

167356 167356

Seniūnijos prižiūrimo 

bendro naudojimo 

teritorijų plotas, m2

281200 281200

Vietinių kelių ir 

gatvių valymas ir 

priežiūra, pakelių 

šienavimas ir krūmų 

kirtimas, želdinių 

priežiūra

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Prižiūrimų vietinės 

reikšmės kelių ilgis, 

km.

140,46 140,46

06.04.01.01 Gatvių 

apšvietimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 6800 6668,9

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Gyvenviečių, kuriose 

vykdomas apšvietimas, 

skaičius

11 12

8 13Suteiktų atlygintinų 

paslaugų skaičius

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Veikiančių ir 

neveikiančių kapinių 

priežiūra

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

01.02.01.01.04 

Savivaldybės 

padalinių 

(seniūnijų) darbo 

organizavimas 

Bendro naudojimo 

teritorijų: parkų, 

skverų, šaligatvių, 

gatvių valymas ir 

priežiūra

Seniūnijos 

gyvenviečių gatvių 

apšvietimo 

organizavimas

Seniūnijos 

gyventojams 

atlygintinų paslaugų 

pagal Savivaldybės 

tarybos patvirtintus 

įkainius,  teikimas



Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Gyvenviečių, kuriose 

vykdomi apšvietimo 

linijų pratęsimo, 

atnaujinimo, 

rekonstrukcijos darbai, 

skaičius

2 1 Dėl ribotų finansinių

galimybių, pakilusių 

prekių kainų neatliktas 

Nakiškių k. Tuopų g. 

apšvietimo linijos

įrengimas

10.04.01.40 Kitos 

socialinės išmokos

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 24000 22413,44

Socialinio darbo 

organizatorė Zita 

Vasauskienė, socialinių 

išmokų specialistė 

Dalia Vadapalienė 

Suteiktų bendrųjų 

socialinių paslaugų 

skaičius

1000 1233

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Darbuotojų, dirbančių 

su socialinėmis 

išmokomis, etatų 

skaičius

2 2

Socialinio darbo 

organizatorė Zita 

Vasauskienė, socialinių 

išmokų specialistė 

Dalia Vadapalienė 

Surinktų duomenų dėl 

paramos gavimo 

skaičius

60 135

Socialinio darbo 

organizatorė Zita 

Vasauskienė, socialinių 

išmokų specialistė 

Dalia Vadapalienė 

Pašalpas ir 

kompensacijas 

gaunančių asmenų 

skaičius

600 620

06.02.01.01 

Komunalinio ūkio 

plėtra 

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SP 3100 2985,36

Seniūnijai 

priklausančių 

pastatų, technikos 

priežiūra ir remontas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Administruojamų 

pastatų skaičius

39 39

04.01.02.01 Bendri 

darbo rinkos reikalai, 

darbo politikos 

formavimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

D 11000 11000

Gyventojų užimtumo 

programų rengimas 

ir įgyvendinimas, 

nenuolatinio 

pobūdžio darbų 

organizavimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Įdarbintų asmenų 

skaičius nenuolatinio 

pobūdžio darbams

6 6

01.02.01.04.07 

Darbo rinkos 

politikos 

rengimas ir 

įgyvendinimas

01.02.01.01.04 

Savivaldybės 

padalinių 

(seniūnijų) darbo 

organizavimas 

Seniūnijos 

gyvenviečių gatvių 

apšvietimo 

organizavimas

Atskirų šeimų 

asmenų gyvenimo 

sąlygų vertinimas ir 

pasiūlymų teikimas 

Savivaldybės 

administracijai  dėl 

socialinės  paramos 

toms šeimoms 

(asmenims) 

reikalingumo bei 

galimų paramos būdų

Socialinės paramos 

teikimo vykdymas, 

gyventojų prašymų  

dėl socialinės 

piniginės paramos, 

socialinės paramos 

mokiniams, išmokos 

vaikui, šildymo 

išlaidų, karštam ir 

šaltam vandeniui 

kompensacijų 

skyrimo, maistui iš 

intervencinių atsargų 

paramai gauti 

priėmimas



04.02.01.04 Žemės 

ūkio administravimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 8500 8500

04.02.01.04 Žemės 

ūkio administravimas

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 100 100

Paraiškų  

tiesioginėms 

išmokoms gauti už 

žemės ūkio 

naudmenų ir pasėlių 

plotus priėmimas

Žemės ūkio specialistė 

Gražina Bagužienė

Priimtų paraiškų 

skaičius tiesioginėms 

išmokoms gauti už 

žemės ūkio naudmenų 

ir pasėlių plotus

200 237

Prašymų registruoti 

žemės ūkio valdą ar 

atnaujinti 

registracijos 

duomenis 

administravimas

Žemės ūkio specialistė 

Gražina Bagužienė

Registruotų ir 

atnaujintų žemės ūkio 

ir kaimo valdų skaičius 

Žemės ūkio ir kaimo 

verslo registre

250 314

Žemės ūkio specialistė 

Gražina Bagužienė

Ūkininkų ir fizinių 

asmenų, užsiimančų 

žemės ūkio veikla, 

skaičius

300 480

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Žemės ūkio specialistų 

etatų skaičius

1 1

10.04.01.01 Vaikų 

globos ir rūpybos 

įstaigos

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

D 18300 18320,42

Socialinės  darbuotojos 

Birutė Brazienė, 

Snieguolė 

Gruzinskienė, Aušra 

Maldarytė 

Socialinės rizikos 

šeimų skaičius

25 19 Šeimose neliko 

nepilnamečių vaikų,

šeimos išvyko, išnyko

priežastys, dėl kurių 

šeima buvo

įrašyta į apskaitą

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

Seniūnijos darbuotojų, 

dirbančių su socialinės 

rizikos šeimomis, 

skaičius

3 0 Socialinės darbuoto-

tojos, dirbančios su 

socialinės rizikos šei-

momis dėl darbų orga-

nizavimo pasikeitimo 

perkeltos dirbti į Pasva-

lio rajono paslaugų ir 

užimtumo centrą 

pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

Socialinės rizikos 

šeimų socialinės 

priežiūros vykdymas, 

siūlymų dėl šeimų 

įrašymo į socialinės 

rizikos šeimų 

apskaitą bei 

išbraukimo iš 

apskaitos teikimas, 

socialinių paslaugų 

poreikio šeimai 

vertinimas ir 

nustatymas, 

periodinis 

peržiūrėjimas, 

sprendimų dėl 

socialinių paslaugų 

teikimo šeimai 

priėmimas

02.02.01.02.03 

Socialinių 

paslaugų 

teikimas 

socialinės rizikos 

šeimoms 

auginačioms 

vaikus 

seniūnijose

01.02.04.11 

Žemės ūkio 

funkcijų 

vykdymas

Gyventojų 

konsultavimas 

paramos gavimo ir 

kitais su žemės ūkiu 

susijusiais klausimais



Dalyvavimas vykdant 

vaiko teisių apsaugą 

ir darbą su socialinės 

rizikos šeimomis, 

vaiko teisių apsaugos 

ir vaiko teisių 

pažeidimų 

prevencijos 

priemonių rengimas 

ir įgyvendinimas

Socialinės  darbuotojos 

Birutė Brazienė, 

Snieguolė 

Gruzinskienė, Aušra 

Maldarytė 

Socialinės rizikos 

šeimose augančių vaikų 

skaičius

50 46 Nuo 29 iki 19

sumažėjo šeimų 

skaičius 

09.01.02.01 

Mokyklos, 

priskiriamos pradinės 

mokyklos tipui

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 22100 21672,24

Ūkinės veiklos 

vykdymas seniūnijos 

teritorijoje esančiose 

švietimo įstaigose

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

Seniūnijų prižiūrimų 

švietimo įstaigų 

skaičius

4 4

08.02.01.08 Kitos 

kultūros ir meno 

įstaigos

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė

SB 22200 19635,35

Seniūnijos prižiūrimų 

Bibliotekos skyrių 

skaičius

4 4

Seniūnijos prižiūrimų 

Kultūros centro skyrių 

skaičius

2 2

                                                                              Metinio veiklos plano įvykdymo ataskaitos pildymas

1. Visi metinio veiklos plano įvykdymo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateikiami kodai ir pavadinimai turi atitikti patvirtintame Administracijos metiniame veiklos plane ir seniūnijų metiniuose veiklos planuose nurodytus atitinkamus kodus ir pavadinimus.

2. Lentelės skiltyje „Patvirtintas planas“ nurodomi n-ųjų metų patvirtinti asignavimai, įskaitant visus patikslinimus.

3. Lentelės skiltyje „Panaudotos lėšos (kasinės)“ nurodomos n-aisiais metais panaudotos lėšos, t. y.  tos lėšos, kurios buvo pervestos iš asignavimų valdytojo (-ų) sąskaitos (-ų) iki n-ųjų metų gruodžio 31 d.

4. Lentelės skiltyje „Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai“ įrašomos vertinimo kriterijų planuotosios n-ųjų metų reikšmės pagal patvirtintą metinį planą ir faktinės n-ųjų metų reikšmės.

5. Jeigu planuotosios vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi nuo faktinių reikšmių, lentelės skiltyje „Nukrypimų nuo plano paaiškinimai“ pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl atsirado šis skirtumas.

03.02.01.02.09 

Seniūnijų 

prižiūrimų 

švietimo įstaigų 

aplinkos 

išlaikymas

02.02.01.02.03 

Socialinių 

paslaugų 

teikimas 

socialinės rizikos 

šeimoms 

auginačioms 

vaikus 

seniūnijose

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa

04 Kultūros programa

Ūkinės veiklos 

vykdymas seniūnijos 

teritorijoje esančiose 

kultūros įstaigose

Seniūno pavaduotoja 

Rūta Liberienė, darbo 

organizavimo 

inžinierius Marius 

Kazlauskas

04.02.01.01.02 

Seniūnijų 

prižiūrimų 

kultūros įstaigų 

aplinkos 

išlaikymas


