
 

 

 

PATVIRTINTA 

Utenos  rajono savivaldybės  

Administracijos direktoriaus 

2022 m. kovo  29 d. 

įsakymu Nr. AĮ-434 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

LELIŪNŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS PLANO ATASKAITA UŽ 2021 METUS 

 

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programa – Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa. 

Programos tikslas – vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas. 

Programos uždavinys – užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę. 

Seniūnijos veiklos tikslo pavadinimas - organizuoti ir užtikrinti savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą Leliūnų seniūnijoje. 

Rezultato kriterijai: 

1. Valstybės karjeros tarnautojų skaičius seniūnijos administracijoje 2021 m. - 2 žm. (planuota), įvykdymas - 2. 

2. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius 2021 m. - 12 žm. (planuota), įvykdymas - 11 (sumažėjimas - 1 vnt.). 

3. Seniūnaitijų skaičius 2021 m. - 5 vnt. (planuota ir įvykdyta). 

4. Veikiančių nevyriausybinių organizacijų 2021m. - 3 vnt. (planuota), įvykdymas - 3 vnt. 

1. Uždavinys. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. 

Produkto kriterijus: Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą skaičius 2021-01-01 yra 2898 vnt. (planuota), įvykdymas - 2904. 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar 

projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 
Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

01.1.1.15 

Gyvenamosios 

vietos 

deklaravimas 

(seniūnijoje)  

1. Gyvenamosios 

vietos deklaravimo 

duomenų ir 

gyvenamosios 

vietos neturinčių 

asmenų apskaitos 

duomenų 

tvarkymas 

Gyventojų 

atvykimas- 180 

vnt.  

Gyventojų 

išvykimas gyventi 

į užsienio 

valstybes bei kitas 

vietoves - 150 vnt. 

Priimti sprendimai 

dėl adresų keitimo 

Gyventojų 

atvykimas - 190 vnt. 

 

Gyventojų 

išvykimas gyventi į 

užsienio valstybes 

bei kitas vietoves - 

152 vnt. 

Priimti sprendimai 

dėl adresų keitimo 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

  

 

1200/1200 



 

 

 

ar panaikinimo - 3 

vnt. 

ar panaikinimo – 4 

vnt. 

2. Seniūnijai 

priskirtos teritorijos 

gyventojams 

gyvenamosios 

vietos deklaravimo 

pažymų išdavimas 

Išduotų pažymų ir 

joms prilygintų 

dokumentų 

skaičius - 210 vnt. 

Išduotų pažymų ir 

joms prilygintų 

dokumentų skaičius 

– 287 vnt. 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

 

01.1.1.09 

Žemės ūkio 

funkcijoms 

vykdyti 

(seniūnijos) 

1. Konsultuota ir 

informuota 

gyventojai apie 

valdų atnaujinimą, 

išmokų gavimo 

klausimais 

Išmokėtas 

atlyginimas ir 6 

mėn. išeitinė 

kompensacija.  

Išmokėtas 

atlyginimas ir 6 

mėn. išeitinė 

kompensacija.  

Žemės ūkio 

specialistė 

Irena Guobužienė 

 9800/9741,30 

2. Uždavinys. Tinkamai vykdyti seniūnijai pavestas savarankiškas funkcijas. 

Produkto kriterijai: 

1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius - 13 vnt. (planuota), įvykdymas – 12 (1 etatas panaikintas). 

2. Negauta nusiskundimų dėl seniūnijos darbuotojų funkcijų vykdymo (planuota ir įvykdyta). 

3. Stebimų socialinės rizikos šeimų skaičius – 10 vnt. (planuota), įvykdymas – 6 vnt. (sumažėjimas - 4 šeimos). 

4. Buities tyrimo aktų surašymo trukmė - 5 d. d. (planuota ir įvykdyta). 

5. Asmenų, kuriems suteikta vienkartinė parama, skaičius 2021 m. - 69 asmenims (planuota ir įvykdyta). 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar 

projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 
Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

01.1.1.03 

Seniūnijų 

veiklos 

išlaidos 

1. Organizuoja 

seniūnijai 

priklausančio turto 

priežiūrą ir apsaugą 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas 

valomas plotas - 

543,92 m. 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas valomas 

plotas - 543,92 m. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Specialistė (dokumentų 

tvarkytojas) 

Nemira Satkūnienė 

Valytoja  

Audronė Tamošiūnienė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seniūnaičių, 

gyventojų sueigų 

organizavimas 

Suorganizuota 

sueigų – 2 vnt.; 

Suorganizuota 

Suorganizuota 

sueigų – 1 vnt.; 

Suorganizuota 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

Vykdoma 

pagal poreikį 



 

 

 

seniūnaičių 

sueigų – ne 

mažiau kaip 3 

vnt. 

seniūnaičių sueigų 

– ne mažiau kaip 3 

vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87700/87972,30 

 

3. Rašytinių 

leidimų išdavimas 

gyventojams laidoti 

kapavietėse 

Išduota leidimų 

laidoti – 30 vnt. 

Išduota leidimų 

laidoti – 36 vnt. 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

 

4. Išduodami 

leidimai  prekiauti 

ar teikti paslaugas 

savivaldybės 

tarybos numatytose 

viešosiose vietose 

Išduota leidimų 

prekiauti ar teikti 

paslaugas 

viešosiose 

vietose – 8 vnt. 

Išduota leidimų 

prekiauti ar teikti 

paslaugas 

viešosiose vietose 

– 4 

 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

Vykdoma 

pagal poreikį 

5. Išduodami 

rašytiniai leidimai 

saugotiniems 

želdiniams, 

augantiems ne 

miško  žemėje, 

kirsti, genėti ar 

kitaip juos tvarkyti 

Išduotų leidimų 

saugotiniems 

želdiniams, 

augantiems ne 

miško žemėje, 

kirsti, genėti ar 

kitaip juos 

pertvarkyti 

skaičius - 25 vnt. 

Išduotų leidimų 

saugotiniems 

želdiniams, 

augantiems ne 

miško žemėje, 

kirsti, genėti ar 

kitaip juos 

pertvarkyti skaičius 

– 27 vnt. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

 

6. Išduodami 

rašytiniai leidimai 

reklamai 

Išduota leidimų 

reklamai - 1 vnt. 

Išduota leidimų 

reklamai - 2 vnt. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

 

7. Pažymų ir joms 

prilygintų 

dokumentų 

išdavimas 

gyventojams 

Išduota pažymų - 

30 vnt. 

Išduota pažymų - 

40 vnt. 

 

 

 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

 

8. Leliūnų 

seniūnijos 

socialinės paramos 

Suorganizuoti 

socialinės 

paramos 

Suorganizuoti 

socialinės paramos 

komisijos 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Socialinio darbo 

Vykdoma 

pagal poreikį 



 

 

 

teikimo komisijos 

veikla 

komisijos 

posėdžiai - 12 

vnt. 

posėdžiai – 10 vnt. specialistas Marius 

Puodžiūnas 

9. Dokumentacijos 

tvarkymas ir 

savalaikis 

pateikimas 

archyvams 

Sudarytas ir 

patvirtintas 

dokumentacijos 

planas - 1 vnt. 

Sudarytas ir 

patvirtintas 

dokumentų 

registrų sąrašas - 

1 vnt. 

Sudarytas ir 

patvirtintas 

dokumentacijos 

planas - 1 vnt. 

Sudarytas ir 

patvirtintas 

dokumentų registrų 

sąrašas - 0 vnt. 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

 

Pagal 
dokumentacijos 

planą 

dokumentų 

registro sąrašo 

sudaryti 

nebereikia 

 10. Seniūno 

kompetencijos 

ribose atliktų 

notarinių veiksmų  

Atlikta 10 vnt. 

notarinių 

veiksmų. 

Atlikta notarinių 

veiksmų – 4 vnt. 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

Vykdoma 

pagal poreikį 

 11. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Seminarų, 

mokymo kursų 

skaičius - 1 vnt. 

Seminarų, mokymo 

kursų skaičius - 5 

vnt. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

 

 12. Socialinių 

paslaugų teikimas 

Surašyti 

gyventojams 

buities tyrimo 

aktai – 70 vnt. 

 Surašyti 

gyventojams 

buities tyrimo aktai 

–108 vnt. 

Socialinio darbo 

specialistas 

Marius Puodžiūnas 

 

 13. ES 

intervencinių fondų 

paramos teikimas 

nepasiturintiems 

asmenims 

Prašymų 

priėmimas ir 

paramos 

dalinimas 

asmenims - 150 

vnt. 

Prašymų 

priėmimas ir 

paramos dalinimas 

asmenims – 142 

vnt. 

Socialinio darbo 

specialistas 

Marius Puodžiūnas 

Vykdoma 

pagal poreikį 

Iš viso: 98700/98913,60 

 

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programa – Aplinkos apsaugos programa. 

Programos tikslas – diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas. 

Programos uždavinys – įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones. 



 

 

 

Seniūnijos veiklos tikslo pavadinimas - užtikrinti tinkamą seniūnijos teritorijos aplinkos apsaugą. 

Rezultato kriterijai: 

1. Prižiūrimos seniūnijos teritorijoje yra 2 veikiančios, 1 pusiau veikiančios ir 23 neveikiančios kapinės (planuota ir vykdyta). 

2. Viešųjų erdvių, kultūros objektų ir memorialinių vietovių priežiūros plotai - 20,8 ha (planuota ir vykdyta). 

3. Antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra - 10 vnt., plotas - 100 kv. m., įvykdyta-12 vnt., plotas - 120 kv. m., (įrengtos 2 aikštelės, todėl 

plotas padidėjo 20 kv. m.). 

1. Uždavinys. Rūpintis seniūnijos gyvenamųjų vietovių viešąja aplinka, vykdyti kapinių priežiūrą. 

Produkto kriterijai: 

1. Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių plotas - 4,4 ha, įvykdyta- 4,69 (padidėjimas 0,29 ha, nes sutikslinti plotai, prisidėjo Pakalnių naujų kapinių 

plotas). 

2. Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičius - 40 vnt. (planuota ir vykdyta). 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar 

projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 
Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

05.1.1.02 

Kaimo 

sanitarijos 

darbų 

vykdymas 

1. Organizuoti ir 

kontroliuoti 

Leliūnų ir Pakalnių 

veikiančių kapinių 

priežiūros darbus, 

t.y. žolės 

šienavimas, atliekų 

tvarkymas, takų 

priežiūra 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas 

Leliūnų kapinių 

plotas -1,789 ha. 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas 

Pakalnių kapinių 

plotas -1,221 ha 

plotas. 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas Leliūnų 

kapinių plotas -

1,789 ha. 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas 

Pakalnių kapinių 

plotas - 1,371 ha. 

Specialistė 

(dokumentų 

tvarkytoja) Nemira 

Satkūnienė 

Kapinių prižiūrėtoja 

Ana Šakalinienė 

Kapinių prižiūrėtoja 

Monika 

Petravičienė, 

Regina Bražėnienė 

  

 

 

 

 

 

 

54600/53986,08 

2. Organizuoti 

pusiau veikiančių 

Antalgės kapinių 

priežiūros darbus, 

t.y. žolės 

šienavimas, atliekų 

tvarkymas 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas 

Antalgės pusiau 

veikiančių 

kapinių plotas – 

0,23 ha.  

Prižiūrėtas ir 

tvarkomas 

Antalgės pusiau 

veikiančių kapinių 

plotas – 0,23 ha. 

 

Gatvių valytoja  

Daiva Čipkuvienė 

 

3. Organizuoti 

viešųjų erdvių , 

kultūros objektų ir 

Tvarkomi plotai - 

20,8 ha. 

Tvarkomi plotai - 

20,8 ha. 

Seniūnas 

Renaldas Būga, 

Specialistė 

 



 

 

 

paplūdimių, 

neveikiančių 

kapinių, 

memorialinių 

vietovių, 

piliakalnių, 

paplūdimių 

tvarkymą, įrenginių 

priežiūra 

(dokumentų 

tvarkytojas) 

Nemira Satkūnienė 

Pagalbiniai 

darbininkai - 

katilinės kūrikai: 

Gintautas Šakalinis, 

Romas Kaulinis 

Pagalbinis 

darbininkas -  

Birutė Limbienė 

4. Organizuoti 

užterštų teritorijų ir 

karjerų priežiūrą, 

viešųjų tualetų 

priežiūrą 

Tvarkomi plotai 

– 0,30 ha. 

Karjerų skaičius 

- 1 vnt. 

Viešųjų tualetų 

skaičius – 6 vnt. 

Tvarkomi plotai – 

0,30 ha. 

Karjerų skaičius - 

1 vnt. 

Viešųjų tualetų 

skaičius - 3 vnt. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Specialistė 

(dokumentų 

tvarkytoja) 

Nemira Satkūnienė 

Gatvių valytojai: 

Ana Šakalinienė, 

Jolanta Juozevičienė, 

Daiva Čipkuvienė 

 

 

 

 

 

Nurašyti 3 vnt. 

 

Iš viso: 

 

54600/53986,08 

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programa – Infrastruktūros objektų plėtros programa. 

Programos tikslas – plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus. 

Programos uždavinys – modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą. 

Seniūnijos veiklos tikslo pavadinimas - organizuoti ir užtikrinti infrastruktūros objektų priežiūrą ir modernizavimą. 

Rezultato kriterijai: 

1. Užtikrinama vietinės reikšmės viešųjų kelių ir šaligatvių priežiūra - 201,62 km , (įvykdymas 139,02 km., t.t.- vietinės reikšmės viešųjų kelių 

-129,5 km., šaligatvių priežiūra- 9,52 km. (mažiau- 62,60 km., patikslinti duomenys), seniūnija turi vietinės reikšmės vidaus kelių - 108,5 km., 

tačiau jų priežiūros nevykdo. 

2. Leliūnų miestelio ir 3 gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas, eksploatuojamų šviestuvų skaičius - 190 vnt. (įvykdyta apšvietimo užtikrinimas 

Leliūnų mstl. ir 4 gyvenvietėse - 225 vnt.( naujai įrengtas 1 gyvenvietės apšvietimas su 35 šviestuvais). 

1.Uždavinys. Užtikrinti tinkamą gatvių ir gyvenviečių apšvietimą ir infrastruktūros objektų modernizavimą. 

Produkto kriterijai:  



 

 

 

1. Sunaudotas elektros kiekis – 39200 kWh (planuota), įvykdymas – 35336 kWh (sumažėjimas - 3864 kWh, pakeitus senus šviestuvus naujais, 

ekonomiškesniais). 

2. Eksploatuojamų elektros linijų tinklų ilgis – 17323 m (planuota ir įvykdyta). 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar 

projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 
Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

06.1.2.10 

Kaimo gatvių, 

apšvietimas 

1. Modernizuoti ir 

atnaujinti gatvių 

apšvietimą 

Pakeisti perdegę 

šviestuvai naujais - 

50 vnt. 

Pakeisti perdegę 

šviestuvai naujais 

- 30 vnt. 

Elektrikas 

Rolandas 

Rutkauskas 

Nenupirktas 

planuotų 

šviestuvų 

kiekis 

 

 

15800/15138,77 

2. Tinkamas gatvių 

apšvietimo 

užtikrinimas, 

gedimų šalinimas 

Gedimų pašalinimo 

laikas - per 5 d. d.  

Gedimų 

pašalinimo laikas 

– 5 d. d. 

Elektrikas Rolandas 

Rutkauskas 

 

2. Uždavinys. Organizuoti seniūnijos vietinių kelių priežiūrą. 

Produkto kriterijai:  

1. Seniūnijos vietinių vidaus kelių ir vietinės reikšmės viešųjų kelių greideriavimas, žvyravimas - 166,5 km (planuota), įvykdymas – 166,5 km. 

2. Prižiūrimų pakelių ilgis - 43 km (planuota), įvykdymas – 43 km. 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 
Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

06.1.3.01 

Kaimo gatvių, 

šaligatvių, 

kelių ir kitų 

susisiekimo 

komunikacijų 

tvarkymas, 

priežiūra 

1. Organizuoti 

viešųjų kelių 

tvarkymo darbus 

Greideriuota 2-3 

kartus vietinės 

reikšmės viešieji 

keliai, užvežta 

žvyro į 

nepravažiuojamas 

vietas. 

Greideriuota 3-4 

kartus vietinės 

reikšmės viešieji 

keliai, užvežta 

žvyro į 

nepravažiuojamas 

vietas. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

  

 

23000/27751,34 

2. Organizuoti nuo 

vietinės reikšmės 

vidaus kelių ir 

vietinės reikšmės 

viešųjų kelių ir 

Valytas sniegas, 

barstyta smėlio - 

druskos mišiniu 

keliai, gatvės ir 

šaligatviai. 

Valytas sniegas, 

barstyta smėlio - 

druskos mišiniu 

keliai, gatvės ir 

šaligatviai. 

Seniūnas 

Renaldas Būga 

Gatvių valytojos: 

Ana Šakalinienė, 

Jolanta Juozevičienė, 

 



 

 

 

šaligatvių sniego 

valymo darbus 

Prižiūrimų 

šaligatvių ilgis - 

9,52 km. 

Prižiūrimų 

šaligatvių ilgis - 

9,52 km. 

Daiva Čipkuvienė 

Iš viso: 

 

38800/42890,11 

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programa – Kultūrinės veiklos plėtros programa. 

Programos tikslas – vystyti kokybišką kultūrinę veiklą. 

Programos uždavinys – gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes. 

Seniūnijos veiklos tikslo pavadinimas - Puoselėti ir skatinti seniūnijos gyventojų kultūrinę, sportinę ir bendruomeninę veiklą. 

Rezultato kriterijai: 

1. Suorganizuota tradicinių seniūnijos švenčių - 2 vnt. (planuota), įvykdymas – 6 vnt.; (papildomai suorganizuota renginių - 4 vnt.) 

2. Suorganizuota sportinių renginių - 1 vnt. (planuota), įvykdymas – 1vnt. 

1. Uždavinys. Sudaryti tinkamas sąlygas organizuoti seniūnijos gyventojų kultūrinę ir sportinę veiklą. 

Produkto kriterijai: 

1. Meno kolektyvų skaičius – 2 vnt. (planuota), įvykdymas – 1 (sumažėjimas 1 vnt.). 

2. Prižiūrimų ir tvarkomų kultūros įstaigų plotas – 170,25 kv. m, pastatų aplinkos plotas - 10000 kv. m., įvykdyta - 366,07 kv. m. (padidėjimas -

195,82 kv. m. - Pakalnių mokyklos plotas). 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar 

projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 
Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

08.1.2.03 Kaimo 

seniūnijų 

kultūros įstaigų 

išlaikymo 

išlaidos 

 

1. Pakalnių 

laisvalaikio salės 

valymas ir 

priežiūra. 

 

Pakalnių mokyklos 

valymas ir 

priežiūra. 

Valomas plotas – 

170,25 kv. m. 

Kūrenamų 

krosnių skaičius – 

4 vnt. 

Neplanuota. 

Valomas plotas – 

170,25 kv. m. 

Kūrenamų krosnių 

skaičius – 4 vnt. 

 

Valomas plotas - 

195,82 kv. m. 

 

Pastato prižiūrėtoja 

Jolanta Juozevičienė 

 

Katilinės kūrikas 

(sezonui) 

Monika Petravičienė 

Regina Bražėnienė 

  

 

 

 

 

 

 

7300/6962,41 

 

 

 

2. Seniūnijos 

tradicinių švenčių 

ir sportinių 

renginių 

organizavimas 

Tradicinės 

seniūnijos 

šventės: kraštiečių 

šventė „Pabūkim 

kartu“, „Oninės“, 

skatinimas 

Įgyvendintos 

visos planuotos 

bei papildomos 4 

šventės bei 

renginiai. 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

Vyresn. specialistė 

Danutė Titenienė 

Specialistė 

(dokumentų 

 



 

 

 

dalyvauti rajono 

ir 

respublikiniuose 

sporto bei 

kultūriniuose 

renginiuose, 

renginių skaičius 

- 1 vnt. 

tvarkytojas) 

Nemira Satkūnienė 

3. Seniūnijos 

svetainės 

administravimas ir 

tvarkymas 

Atnaujinta 

svetainė - 1 k. per 

mėn., esant 

poreikiui ir 

dažniau ir 

socialinio tinklo 

paskyra 

,,Facebook“.  

Atnaujinta 

svetainė – 1-3 k. 

per mėn., esant 

poreikiui ir 

dažniau ir 

socialinio tinklo 

paskyra 

,,Facebook“ 1-2 k. 

per mėn. 

Socialinio darbo 

specialistas 

Marius Puodžiūnas 

 

 

Iš viso: 

 

7300/6962,41 

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programa – Socialinės apsaugos plėtojimo programa. 

Programos tikslas – užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę. 

Programos uždavinys – organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims.  

Seniūnijos veiklos tikslo pavadinimas - didinti nepasiturinčių asmenų ir šeimų integraciją į bendruomenę, užtikrinant seniūnijoje 

teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Rezultato kriterijai: 

1. Seniūnijos socialinio darbo specialistas - 1 vnt. (planuota), įvykdymas – 1 vnt. 

2. Seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su šeimomis, kuri rūpinasi seniūnijos socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, kurioms taikoma 

atvejo vadyba skaičius - 5 vnt. (planuota), įvykdymas – 6 vnt. (padidėjimas - 1 vnt.). 

3. Sumažėjęs socialinės rizikos šeimų skaičius per 2021 metus - 4 šeimos (2021 m. pradžioje seniūnijoje buvo 11 socialinės rizikos šeimų, o 

metų pabaigoje liko 6 šeimos, t.y. viena šeima išvyko gyventi kitur ir 4 šeimos išbrauktos iš sąrašo). 

1. Uždavinys. Užtikrinti sąlygas socialiai remtiniems asmenims gyventi kokybiškuose nuomojamuose seniūnijos socialiniuose būstuose. 

Produkto kriterijai: 

1. Nuomoti ir prižiūrėti seniūnijai priskirtus pastatus planuota - 7 vnt., iš jų socialiniai būstai - 4 vnt., savivaldybės būstai - 2vnt., įvykdymas – 

8 vnt., iš jų socialiniai būstai - 4 vnt., savivaldybės būstai - 2 vnt. (padidėjimas 1 vnt.- gauta iš savivaldybės). 

2. Asmenų (šeimų), aprūpintų socialiniu ir savivaldybės būstu, skaičius - 11 asmenų (6 šeimos), planuota, įvykdymas -11 asmenų (6 šeimos). 



 

 

 

Priemonės 

pavadinimas ir 

jos kodas 

Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Asignavimai  

(Eur) 

Planas/ faktas 

10.1.3.02 

Nepasiturinčių 

asmenų  

aprūpinimas 

būstu ir jo 

plėtra 

(seniūnijose) 

1. Vykdyti 

socialiniame būste 

gyvenančių šeimų 

gyvenimo sąlygų, 

mokėjimo 

(atsiskaitymų už 

paslaugas ) už 

išnuomotą būstą, 

kontrolę 

Vykdoma 

kontrolė - 1 kartą 

per pusmetį. 

Vykdyta 1 kartą 

per pusmetį. 

Seniūnas  

Renaldas Būga 

 

 

 

  

 

 

 

1500/262,44 

2. Organizuoti 

seniūnijai priskirto 

socialinio būsto 

priežiūrą ir remontą 

Remontuojamų 

socialinių būstų 

skaičius - 1 vnt. 

Sienos remontas. 

Neatlikta. Seniūnas 

Renaldas Būga 

Nepakako 

finansavimo. 

Iš viso: 

 

1500/262,44 

 

          Iš viso seniūnijai: 

Iš jų:  

200900/203014,64 
B 189400/192510,90 

D   9800/9741,30 

N  1700/262,44 

VI 0/500,00 

 

 B - Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 

 D - Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės biudžeto  

 N - Materialiojo turto nuomos lėšos 

 VI - Darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 

 

_____________ 


