PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. vasario d. įsakymu Nr. DV-

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KANIAVOS SENIŪNIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03.04.01.01.

Socialinės paramos
šeimoms (asmenims)
teikimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų
Veiksmo pavadinimas
Pavadinimas

Reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
Socialinių pašalpų, būsto
Socialinių pašalpų gavėjų
80
Liuda
šildymo, karšto ir šalto
skaičius, vnt.
Trakimavičienė
vandens, kietojo kuro,
Kietojo kuro, būsto šildymo,
80
komunalinių atliekų
karšto/šalto vandens
surinkimo prašymų
kompensacijų skaičius, vnt.
priėmimas
Vietinės rinkliavos už atliekų
20
tvarkymą kompensacijų skaičius,
vnt.
Vienkartinių pašalpų ir
Išmokų gavėjų skaičius, vnt.
4
Liuda
išmokos vaikams prašymų
Trakimavičienė
priėmimas
Socialinė parama mokiniams Moksleivių, gavusių nemokamą
30
Liuda
maitinimą, skaičius, vnt.
Trakimavičienė

Prašymų priėmimas ir
maisto produktų išdavimas
pagal Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems
asmenims programą

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Moksleivių, aprūpintų mokinio
reikmenimis, skaičius, vnt.

30

Liuda
Trakimavičienė

III ketv.

Gavėjų skaičius, vnt.

160

Liuda
Trakimavičienė

I–IV ketv.

Planuojami skirti
asignavimai
(Eur)

08.02.04.01.

Kelių ir gatvių
priežiūra

08.02.04.02.

Gatvių ir kelių bei
automobilių stovėjimo
aikštelių asfalto dangų
duobių taisymas

08.06.01.01.

Gatvių apšvietimo
įrengimas,
modernizavimas,
eksploatacija ir
priežiūra

08.02.05.02.
08.07.01.01.

08.07.01.03.

08.07.01.07.

08.08.01.01.

1

Tiltų ir lieptų priežiūra
ir remontas
Beglobių gyvūnų
gaudymas ir kitų su tuo
susijusių paslaugų
teikimas
Komunalinių paslaugų
teikimas

Kraštovaizdžio
tvarkymas, želdynų ir
želdinių priežiūra

Kapinių teritorijų
plėtra, tvarkymas,
priežiūra, kapinių tvorų

Savivaldybės biudžeto lėšos

08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
Kelių ir gatvių remonto ir
Prižiūrimų kelių ilgis, km
161,72 Audrius
priežiūros organizavimas
Verseckas

I–IV ketv.

Asfalto dangų duobių
taisymo darbų
organizavimas

Užtaisytų duobių plotas, kv. m

120

Audrius
Verseckas

II ketv.

Gatvių apšvietimo tinklų
eksploatacijos ir priežiūros
organizavimas

Prižiūrimų šviestuvų skaičius, vnt.

107

Audrius
Verseckas

I–IV ketv.

Gyvsidabrio lempų
šviestuvų keitimo natrio
lempų šviestuvais
organizavimas

Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.

48

Tiltų priežiūros darbai

Prižiūrimi tiltai, vnt.

2

Beglobių gyvūnų
prieglaudos organizavimas

Išvežtų gyvūnų skaičius, vnt.

3

Žaliųjų zonų įvaizdžio
gerinimo darbai
Šaligatvių ir aikštelių
priežiūros darbai
Avarinių medžių išpjovimas,
medžių genėjimas

Šienaujami plotai, ha

16

Želdynų ir želdinių priežiūra
Kapinių teritorijų priežiūros
organizavimas

Prižiūrimų aikštelių plotas, kv. m.

1 500

Išpjautų avarinių medžių
sutvarkymas, vnt.
Medžių genėjimas parkuose ir
kitose viešo naudojimo erdvėse,
vnt.
Prižiūrimų gėlynų skaičius, vnt.
Sutvarkytų kapinių skaičius, vnt.

10

I–II ketv.

Audrius
Verseckas
Audrius
Verseckas

I–IV ketv.
I–IV ketv.

1 000 (SB)1

Audrius
Verseckas

I–IV ketv.

14 000 (SB)

Audrius
Verseckas

IV ketv.

4 000 (SB)

Audrius
Verseckas

II–IV ketv.

1 340 (SB)

10

4
18

ir vartų įrengimas

09.02.02.06.

09.02.03.01.

10.01.01.02.

Užterštų teritorijų ir
bešeimininkių atliekų
tvarkymas

Rajono bendrojo
naudojimo teritorijų
tvarkymo, valymo, kitų
sanitarinių ir
transporto paslaugų
teikimas
Seniūnijų darbo
organizavimas

09. Aplinkos apsaugos programa
Užterštų teritorijų tvarkymo
Kaimų, kuriuose organizuojama
organizavimas
akcija „DAROM”, skaičius, vnt.

8

Audrius
Verseckas

I–IV ketv.

Bešeimininkių atliekų šiukšlynų
tvarkymas, vnt.

1

Audrius
Verseckas

I–IV ketv.

Išvežtų atliekų kiekis, t

1

Audrius
Verseckas

III ketv.

1000 (SB)

2

Audrius
Verseckas

I ketv.

38 000 (SB)

2

Audrius
Verseckas
Audrius
Verseckas

I–IV ketv.

Audrius
Verseckas

I–IV ketv.

25

Janina
Liudkevičienė

I–IV ketv.

70

Janina
Liudkevičienė

I–IV ketv.

Organizuoti lapų išvežimą

10. Savivaldybės valdymo programa
Seniūnijos veiklos ataskaitos Dokumentų parengimas ir
ir plano rengimas
pristatymas seniūnaičių sueigoje,
vnt.
Notarinių veiksmų atlikimas Atliktų notarinių veiksmų
skaičius, vnt.
Prašymų ir skundų
Konsultuotų asmenų, nagrinėtų
nagrinėjimas, konsultacijų
skundų ir prašymų skaičius, vnt.
suteikimas
Viešųjų darbų ir gyventojų
Pagal užimtumo programą
telkimo visuomenei
dirbančių asmenų skaičius, vnt.
naudingiems darbams
Soc. paramos gavėjų, atlikusių
organizavimas
visuomenei naudingus darbus,
skaičius, vnt.
Mirties įrašų tvarkymas
Išduotų leidimų laidoti skaičius,
vnt.
Faktinę padėtį patvirtinančių
pažymų rengimas
gyventojams

Išduotų pažymų skaičius, vnt.

40

2

I–IV ketv.

60

10.01.02.10.

Gyvenamosios vietos
deklaravimas

10.01.02.15.

Žemės ūkio funkcijų
vykdymas

1

Valstybinės žemės nuomos
mokesčio deklaracijų
įteikimas, mokesčių
rinkimas
Gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos
duomenų tvarkymas
Žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių deklaravimas

Deklaracijų skaičius, vnt.

40

Janina
Liudkevičienė

II–IV ketv.

Aptarnautų asmenų skaičius
gyvenamosios vietos deklaravimo
klausimais, vnt.

50

Janina
Liudkevičienė

I–IV ketv.

Parengtų ir pateiktų paraiškų
skaičius, vnt.

-

Lina Valackaitė

-

Paraiškų už papildomą bičių
maitinimą tvarkymas
Prašymų dėl žemės ūkio ir
kaimo valdų įregistravimo
arba duomenų atnaujinimo
Žemės ūkio ir kaimo verslo
registre tvarkymas

Priimtų paraiškų skaičius, vnt.

-

Lina Valackaitė

-

Priimtų prašymų skaičius, vnt.

-

Lina Valackaitė

-

Atnaujintų valdų skaičius, vnt.

10

Lina Valackaitė

I ketv.

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)
____________________________________

