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PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2010 m. vasario 18 d.

2011 m. kovo 3 d.

2012 m. vasario 9 d.

sprendimu Nr. T-4

sprendimu Nr. T-2

sprendimu Nr. T-3

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS KAZITIŠKIO SENIŪNIJOS
VEIKLOS PROGRAMA
Biudţetiniai metai 2010

Kodas 188633088, programos vykdytojas
Kazitiškio seniūnija
Programos pavadiniams Kazitiškio
seniūnijos veiklos programa

Programos rengimo argumentai
Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybės taryba
tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti
reikalingas lėšas. Ignalinos rajono savivaldybės taryba
patvirtino Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašą.
Seniūnijos pagrindinių funkcijų vykdymo 2009 metams
veiklos programos parengimas pagrįstas savivaldybės
viešojo administravimo sistemos optimizavimu, visuomenės
pasitikėjimo vietos savivaldos didinimu.

Programos bendroji dalis
et.

Seniūnijos etatų skaičius — 9,35

Teritorijos plotas 162,4 ha.
Gyventojų skaičius seniūnijoje 2010-01-01 — 1190.
Kaimų skaičius 98 vnt.
Vaikų skaičius 218 vnt.

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KAZITIŠKIO SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMA
KAZITIŠKIO SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Biudţetiniai metai

Asignavimų valdytojas
Ignalinos rajono
savivaldybės administracija

Skirtumas *

2011

Biudţetiniai metai

2012 m.

Asignavimų valdytojas Ignalinos rajono savivaldybės
administracija

Asignavimų valdytojas Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorius, Kazitiškio seniūnas

Kodas 188633088, programos vykdytojas — Kazitiškio
seniūnija

Kodas 288768350 188633088

Programos pavadiniams
programa

Kazitiškio seniūnijos veiklos

Programos rengimo argumentai
Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybės taryba
tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti
reikalingas lėšas. Ignalinos rajono savivaldybės taryba patvirtino
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos
programų sudarymo tvarkos aprašą. Seniūnijos pagrindinių
funkcijų vykdymo 2009 metams veiklos programos parengimas
pagrįstas savivaldybės viešojo administravimo sistemos
optimizavimu, visuomenės pasitikėjimo vietos savivaldos
didinimu.

Programos bendroji dalis
et.

Gyventojų skaičius seniūnijoje 2011-01-01 — 1147 .
Vaikų skaičius 211 vnt.

Kazitiškio seniūnijos

Programos rengimo argumentai
Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybės taryba
tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti
reikalingas lėšas. Ignalinos rajono savivaldybės taryba
patvirtino Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašą.
Seniūnijos pagrindinių funkcijų vykdymo 2012 metams veiklos
programos parengimas pagrįstas savivaldybės viešojo
administravimo sistemos optimizavimu, visuomenės
pasitikėjimo vietos savivaldos didinimu.

Programos bendroji dalis
Seniūnijos etatų skaičius — 8,5 etato.

Teritorijos plotas 162,4 ha.
Kaimų skaičius 98 vnt.

Programos pavadinimas
veiklos programa

Seniūnijos etatų skaičius – 9,35

Teritorijos plotas – 162,4 ha.
Gyventojų skaičius seniūnijoje, 2012-01-01 – 1127 .
Kaimų skaičius – 98.
Vaikų skaičius – 143.

Gyventojų skaičius
kasmet maţėja
vidutiniškai po 2.6%.
Nuo 2010 metų vaikų
skaičius Kazitiškio
seniūnijose sumaţėjo
34% .

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės: durpių gavybos
įmonė ,,Legra―, uţsienio kapitalo kiaulių auginimo įmonė
,,Saarimner―, veikia trys kaimo turizmo sodybos, yra daug
ūkininkų tarp jų stambių,viena ţemės ūkio bendrovė
,,Grybėnai―.

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės: durpių gavybos įmonė Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės: durpių gavybos įmonė Ataskaitos duomenimis
,,Legra―, uţsienio kapitalo kiaulių auginimo įmonė ,,Saarimner―, ,,Legra―, uţsienio kapitalo kiaulių auginimo įmonė ,,Saarimner―, 2012 metams nebėra
veikia trys kaimo turizmo sodybos, yra daug ūkininkų tarp jų dvi kaimo turizmo sodybos, ţemės ūkio bendrovė ,,Grybėnai―. minima viena kaimo
turizmo sodyba ir
stambių, viena ţemės ūkio bendrovė ,,Grybėnai―.
stambūs ūkininkai.

Biudţetinės įstaigos Kazitiškio, Švedriškės paštai, Kazitiškio,
Biudţetinės įstaigos Kazitiškio, Švedriškės, Grybėnų paštai,
Biudţetinės įstaigos Kazitiškio, Švedriškės, Grybėnų paštai, Grybėnų medicinos punktai, Ignalinos rajono Vidiškių Yra uţdarytas Grybėnų
Kazitiškio, Grybėnų medicinos punktai, Ignalinos rajono
Kazitiškio,
Grybėnų medicinos punktai,
Ignalinos rajono gimnazijos Kazitiškio skyrius.
paštas bei viena kaimo
Vidiškių gimnazijos Kazitiškio skyrius.
Vidiškių gimnazijos Kazitiškio skyrius.
bendruomenė.
Kazitiškio seniūnijoje veikia dvi kaimo bendruomenės.
Kazitiškio seniūnijoje vekia trys kaimo bendruomenės.
Kazitiškio seniūnijoje veikia trys kaimo bendruomenės.
Vietinės reikšmės kelių rūšys: asfalto danga - 6 km,
danga - 146,5 km.

ţvyro

Vietinės reikšmės kelių rūšys: asfalto danga - 6 km,
danga - 146,5 km.

Vietinės reikšmės kelių rūšys: asfalto dangos – 6 km,
ţvyro dangos – 146,5 km.

ţvyro

Ţmogiškieji ištekliai: Seniūnas, seniūnijos specialistas, socialinis Pasikeitimai ţmogiškųjų
Ţmogiškieji ištekliai: Seniūnijoje dirba darbštūs ir pareigingi darbuotojas, ţemės ūkio specialistas, socialinis darbuotojas išteklių srityje –
darbuotojai; seniūnijos specialistė, socialinis darbuotojas,ţemės darbui su probleminėmis šeimomis, du laisvalaikio organizavimo 2012 metams yra
ūkio specialistas, socialinė darbuotoja darbui su probleminėmis specialistai (1 etatas Kazitiškio kaimo seklyčioje ir 0,5 etato numatyti du kūrikai,
šeimomis, dvi specialistės laisvalaikio organizavimui, viena pilnu Grybėnų kaimo seklyčioje), vairuotojas- pagalbinis darbininkas- dirbsiantys kūrenimo
etatu Kazitiškio kaimo seklyčioje ir 0,5 etato Grybėnų kaimo traktorininkas, valytojas, kūrenimo sezono metu seniūnijoje sezono metu.
seklyčioje vairuotojas- pagalbinis darbininkas-traktorininkas, dirba du kūrikai.
valytoja.
Darbos birţos siųstų
Per 2012 metus numatoma įdarbinti 15 Darbo birţos siųstų darbuotojų skaičius nuo
Per 2010 metus numatoma įdarbinti 19 darbo birţos siųstų Per 2011 metus numatoma įdarbinti 15 darbo birţos siųstų darbuotojų.
2010 metų sumaţėjo 4
darbuotojų.
darbuotojų.
darbuotojais (iki 15
ţmonių) ir išliko stabilus.
Ţmogiškieji ištekliai: Seniūnijoje dirba darbštūs ir pareigingi
darbuotojai;
seniūnijos
specialistas,
socialinis
darbuotojas,ţemės ūkio specialistas, socialinis darbuotojas
darbui su probleminėmis šeimomis, du specialistai laisvalaikio
organizavimui,
vairuotojaspagalbinis
darbininkastraktorininkas, valytojas.

Programos aprašymas
Seniūnijos tikslas yra plėtoti vietos savivaldą, kaip
demokratinės valstybės raidos pagrindą, jai priskirtoje
teritorijoje bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo
funkcijas. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos
nuostatai. Seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos
teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų
sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina. Seniūnijos
veiklos programa siekiama įgyvendinti savivaldybės tarybos
patvirtintą Ekonominės – socialinės raidos programos 2009
metų priemonių planą.
Programos tikslas Uţtikrinti tinkamą seniūnijos
teritorijos komunalinę prieţiūrą 01
Tikslo aprašymas: Įgyvendinant 01 tikslą būtina uţtikrinti
savivaldybės patvirtintos viešųjų darbo programos vykdymą,
tvarkyti gyvenamųjų vietovių viešąją aplinką, uţtikrinti
tinkamą
apšvietimo
tinklų
eksploatavimą
bei
jų
modernizavimą.

Programos aprašymas
Seniūnijos tikslas yra plėtoti vietos savivaldą, kaip
demokratinės valstybės raidos pagrindą, jai priskirtoje
teritorijoje bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo
funkcijas. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos
nuostatai. Seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos
teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų
sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina. Seniūnijos
veiklos programa siekiama įgyvendinti savivaldybės tarybos
patvirtintą Ekonominės – socialinės raidos programos 2011
metų priemonių planą.
Programos tikslas Uţtikrinti tinkamą seniūnijos teritorijos
komunalinę prieţiūrą
01

Programos aprašymas
Seniūnijos tikslas yra plėtoti vietos savivaldą kaip
demokratinės valstybės raidos pagrindą jai priskirtoje
teritorijoje bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo
funkcijas. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtinti Kazitiškio seniūnijos
veiklos nuostatai. Seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų,
seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės
institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.
Seniūnijos veiklos programa siekiama įgyvendinti
savivaldybės tarybos patvirtintą Ekonominės – socialinės
raidos programos 2012 metų priemonių planą.
Programos tikslas Uţtikrinti tinkamą seniūnijos teritorijos
komunalinę prieţiūrą 01

Tikslo aprašymas: Įgyvendinant 01 tikslą būtina uţtikrinti
Tikslo aprašymas Įgyvendinant 01 tikslą būtina uţtikrinti
savivaldybės patvirtintos viešųjų darbų programos vykdymą,
savivaldybės patvirtintos Viešųjų darbų programos vykdymą,
tvarkyti gyvenamųjų vietovių viešąją aplinką, uţtikrinti tinkamą
tvarkyti gyvenamųjų vietovių viešąją aplinką, uţtikrinti tinkamą
apšvietimo tinklų eksploatavimą bei jų modernizavimą.
apšvietimo tinklų eksploatavimą bei jų modernizavimą.
01 Uţdavinys. Tvarkyti seniūnijos viešąsias erdves.
01 uţdavinys. Tvarkyti seniūnijos viešąsias erdves.
01 Uţdavinys. Tvarkyti seniūnijos viešąsias erdves.
Organizuoti viešuosius darbus, tvarkyti seniūnijų gyvenvietes,
Organizuoti viešuosius darbus, tvarkyti seniūnijos gyvenvietes,
Organizuoti viešuosius darbus, tvarkyti seniūnijų gyvenvietes, siekiant jas padaryti patrauklias.

Kazitiškio seniūnijos
programa nesikeitė.
Seniūnijos programos
tikslai ir uţdaviniai išliko
tie patys.

Šis uţdavinys įgyvendinamas šiomis priemonėmis:

siekiant jas padaryti patrauklias.

siekiant jas padaryti patrauklias.

Šis uţdavinys įgyvendinamas šiomis priemonėmis:

01 Priemonė.
sutvarkymas.

Gyvenamųjų

vietovių

viešųjų

Šis uţdavinys įgyvendinamas šiomis priemonėmis:

erdvių 01 Priemonė.
sutvarkymas.

Bus tvarkomos Kazitiškio, Grybėnų, Švedriškės gyvenviečių
viešosios erdvės (10 ha), Švedriškės, Kazitškio gyvenviečių
paplūdimiai (0,5 ha) ir t. t. Laiku išveţamos šiukšlės,
šienaujamas Kazitiškio parkas ir skverai, gyvenviečių pakelės
(4 ha).

Gyvenamųjų

vietovių

viešųjų

erdvių 01 priemonė.
sutvarkymas.

Gyvenamųjų

vietovių

viešųjų

erdvių

2012 metams numatytų
tvarkyti Kazitiškio,
Bus tvarkomos Kazitiškio, Grybėnų, Švedriškės gyvenviečių Bus tvarkomos Kazitiškio, Grybėnų, Švedriškės gyvenviečių Grybėnų, Švedriškės
viešosios erdvės (10 ha), Švedriškės, Kazitškio gyvenviečių viešosios erdvės (5 ha), Švedriškės, Kazitškio gyvenviečių gyvenviečių viešosios
paplūdimiai (0,5 ha) ir t. t. Laiku išveţamos šiukšlės, paplūdimiai (0,5 ha) ir t. t. Laiku išveţamos šiukšlės, erdvės sumaţintos per
šienaujamas Kazitiškio parkas ir skverai, gyvenviečių pakelės šienaujamas Kazitiškio parkas ir skverai, gyvenviečių pakelės pusę (nuo 10ha iki 5ha).
(4 ha).
(4 ha).

02 Priemonė. Tinkamas gatvių, gyvenviečių apšvietimo 02 Priemonė. Tinkamas gatvių, gyvenviečių apšvietimo 02 priemonė. Tinkamas gatvių, gyvenviečių apšvietimo
uţtikrinimas.
uţtikrinimas.
uţtikrinimas.
Gatvių, gyvenviečių
Nuolat vykdoma tinklų prieţiūra, perdegusių lempų keitimas, Nuolat vykdoma tinklų prieţiūra, perdegusių lempų keitimas, Nuolat vykdoma tinklų prieţiūra, perdegusių lempų keitimas, apšvietimas ir seniūnijai
skaitiklių prieţiūra, laiku pervedamos lėšos uţ paslaugas, skaitiklių prieţiūra, laiku pervedamos lėšos uţ paslaugas, skaitiklių prieţiūra, laiku pervedamos lėšos uţ paslaugas, priklausančių kapinių
remontuojami Kazitiškio k. ir Grybėnų kaimo apšvietimo remontuojami Kazitiškio k. ir Grybėnų kaimo apšvietimo tinklai. remontuojami Kazitiškio k. ir Grybėnų kaimo apšvietimo tinklai. prieţiūra uţtikrinama
tomis pačiomis
tinklai.
priemonėmis.
03 Priemonė. Seniūnijai priklausančių kapinių prieţiūra.
Kapinių tvarkymas, šienavimas, vandens tiekimas, atliekų
išveţimas, neveikiančių kapinių tvarkymas, senų medţių ir
išgriuvusių kryţių sutvarkymas visose Kazitiškio seniūnijos
kapinėse.

Programos tikslas
Teikti kokybiškas socialines paslaugas 02
Tikslo aprašymas: kokybiškai vykdyti socialines paslaugas,
kurios deleguotos seniūnijoms, uţtikrinti, kad visi gyventojai
seniūnijoje gautų socialinę paramą, kuri jiems priklauso pagal
įstatymus.
01 Uţdavinys. Uţtikrinti socialinių paslaugų ir paramos
teikimą seniūnijoje.

03 Priemonė. Seniūnijai priklausančių kapinių prieţiūra.

03 priemonė. Seniūnijai priklausančių kapinių prieţiūra.

Kapinių tvarkymas, šienavimas, vandens tiekimas, atliekų
išveţimas, neveikiančių kapinių tvarkymas, senų medţių ir
išgriuvusių kryţių sutvarkymas visose Kazitiškio seniūnijos
kapinėse.

Kapinių tvarkymas, šienavimas, vandens tiekimas, atliekų
išveţimas, neveikiančių kapinių tvarkymas, senų medţių ir
išgriuvusių kryţių sutvarkymas visose Kazitiškio seniūnijos
kapinėse.

Programos tikslas

Programos tikslas

Teikti kokybiškas socialines paslaugas 02
Tikslo aprašymas: kokybiškai vykdyti socialines paslaugas,
kurios deleguotos seniūnijoms, uţtikrinti, kad visi gyventojai
seniūnijoje gautų socialinę paramą, kuri jiems priklauso pagal
įstatymus.
01 Uţdavinys. Uţtikrinti socialinių paslaugų ir paramos
teikimą seniūnijoje.

Teikti kokybiškas socialines paslaugas 02
Tikslo aprašymas Kokybiškai vykdyti seniūnijai deleguotas
socialines paslaugas, uţtikrinti, kad visi gyventojai seniūnijoje
gautų socialinę paramą, kuri jiems priklauso pagal įstatymus.
01 uţdavinys. Uţtikrinti socialinių paslaugų ir paramos
teikimą seniūnijoje.

Organizuojamas darbas su probleminėmis šeimomis, socialiai
Organizuojamas darbas su probleminėmis šeimomis, socialiai
Organizuojamas darbas su probleminėmis šeimomis, socialiai remiamomis šeimomis.
remiamomis šeimomis.
remiamomis šeimomis.
Vykdant šį uţdavinį, bus gyvendinamos šios priemonės:

Vykdant šį uţdavinį, bus gyvendinamos šios priemonės:
Vykdant šį uţdavinį, bus gyvendinamos šios priemonės:

01 priemonė. Darbo su socialinės rizikos šeimomis ir
01 Priemonė. Darbo su socialinės rizikos šeimomis, su negalią turinčiais asmenimis organizavimas.
negalią turinčiais asmenimis, organizavimas.
Kazitiškio seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų, auginančių
Kazitiškio seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų, auginančių
Kazitiškio seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašyta 16 šeimų. Socialiniai seniūnijos
vaikus, apskaitą įrašyta 13 šeimų. Socialiniai seniūnijos
vaikus, apskaitą įrašyta 16 šeimų. Socialiniai seniūnijos darbuotojai padeda šioms šeimoms išgyventi socialinę bei
darbuotojai padeda šioms šeimoms išgyventi socialinę bei
darbuotojai padeda šioms šeimoms išgyventi socialinę bei psichologinę krizę, spręsti jų socialines problemas.
psichologinę krizę, spręsti jų socialines problemas.
psichologinę krizę, spręsti jų socialines problemas.
01 Priemonė. Darbo su socialinės rizikos šeimomis, su
negalią turinčiais asmenimis, organizavimas.

02 Priemonė. Darbo su socialiai remiamomis šeimomis 02 Priemonė. Darbo su socialiai remiamomis šeimomis 02 priemonė. Darbo su socialiai remiamomis šeimomis Nuo 2010 metų socialinės
organizavimas.
organizavimas.
organizavimas.
rizikos šeimų, auginančių
vaikus, skaičius
Tiriamos šeimos, kurių pajamos maţos, stengiamasi joms
Tiriamos šeimos, kurių pajamos maţos, stengiamasi joms
Tiriamos šeimos, kurių maţos pajamos, stengiamasi joms
Kazitiškio seniūnijoje
padėti. Rūpinamasi šeimų buities sąlygomis, jų būstu.
padėti. Rūpinamasi šeimų buities sąlygomis, jų būstu.
padėti. Rūpinamasi šeimų buities sąlygomis, jų būstu.
paaugo 3 vnt. (23%) ir iki
šiol išliko nepakitęs.

Programos tikslas
Uţtikrinti tinkamą
kultūrinių renginių organizavimą 03

Programos tikslas
Uţtikrinti tinkamą
kultūrinių renginių organizavimą 03

Programos tikslas
Uţtikrinti tinkamą
kultūrinių renginių organizavimą 03

Tikslo aprašymas: Įgyvendinti 03 tikslą seniūnijoms pavesta Tikslo aprašymas: Įgyvendinti 03 tikslą seniūnijoms pavesta Tikslo aprašymas Įgyvendinti 03 tikslą seniūnijoms pavesta
nuo 2009 metų. Šiam tikslui vykdyti iškeliamas vienas nuo 2011 metų. Šiam tikslui vykdyti iškeliamas vienas nuo 2010 metų. Šiam tikslui vykdyti iškeliamas vienas
uţdavinys.
uţdavinys.
uţdavinys.
01 Uţdavinys. Organizuoti seniūnijos gyventojų kultūrinį 01 Uţdavinys. Organizuoti seniūnijos gyventojų kultūrinį ir 01 uţdavinys. Organizuoti seniūnijos gyventojų kultūrinį ir
ir sportinį gyvenimą.
sportinį gyvenimą.
sportinį gyvenimą.
To bus siekiama šiomis priemonėmis:

To bus siekiama šiomis priemonėmis:

To bus siekiama šiomis priemonėmis:

01 Priemonė. Seniūnijoje bus organizuojami kultūriniai ir 01 Priemonė. Seniūnijoje bus organizuojami kultūriniai ir 01 priemonė. Seniūnijoje bus organizuojami kultūriniai ir
sportiniai renginiai.
sportiniai renginiai.
sportiniai renginiai.
Naujametinė diskoteka, renginys Laisvės gynėjų dienai
paminėti, pusiauţiemio diena, popietė Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai, Uţgavėnių vakaronė, viktorina Lietuvos
nepriklausomybės dienai paminėti, popietė Ţemės dienai,
velykinė diskoteka jaunimui, Atvelykio koncertas „Papuoškime
šv. Velykų medį―, renginys Tarptautiniei vaikų gynimo dienai
„Visos gėlės tau, mama― , Joninių vakaronė, Oninių šventė,
atsisveikinimo su vasara šventė, akcija „Uţdek ţvakutę ant
nelankomo kapo―, Kalėdinės eglutės įţiebimas, Kalėdinė
diskoteka – koncertas, vakaronė „Senus metus palydint,
naujus sutinkant―. Jaunimo diskotekos – penktadieniais,
moterų, vaikų, aerobikos būreliai.

Kazitiškyje: Naujametinė diskoteka, renginys Laisvės gynėjų Kazitiškyje: naujametinė diskoteka, popietė Lietuvos valstybės
dienai paminėti, popietė Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, atkūrimo dienai, Uţgavėnių vakaronė, velykinė diskoteka
Uţgavėnių vakaronė, viktorina Lietuvos nepriklausomybės jaunimui, popietė ,,Mama, graţiausi ţiedai tau―, skirta Motinos
dienai paminėti,
velykinė diskoteka jaunimui, Atvelykio dienai, renginys Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Joninių
koncertas „Puoškime Velykų medį,Motinos dienai-popietė- vakaras „Pievoj ţiba rasos―‘, Oninių vakaronė „Ona duonos
,,Mama,būk laiminga,, , renginys Tarptautiniei vaikų gynimo ponia―, vasaros palydų šventė, akcija „Uţdekime ţvakes mūsų
dienai „Visos gėlės tau, mama― , Joninių vakaras-koncertas-„Ein mirusiems―, kalėdinė diskoteka – koncertas „Uţdek ţvakes ir
saulelė
aplink
dangų‘‘,
Oninių
vakaronė-koncertas, vėl ateis Kalėdos―, vakaronė „Senus metus palydint, naujus
atsisveikinimo su vasara šventė, akcija „Uţdek ţvakutę ant sutinkant―.
nelankomo kapo―, Kalėdinė diskoteka – koncertas, vakaronė
Jaunimo diskotekos vyksta penktadieniais, repeticijos –
„Senus metus palydint, naujus sutinkant―. Jaunimo diskotekos –
saviveiklininkams patogiu laiku (kaimo muzikantai, moterų
penktadieniais,
repeticijos
saviveiklininkams
patogiu
ansamblis, vaikai, skaitovai).
laiku,(kaimo muzikantai,moterų ansamblis,vaikų,skaitovai).
Grybėnuose: teatralizuotos Uţgavėnių eitynės, Joninių šventė,
Grybėnuose: Uţgavenių tetralizuotos eitynės, Joninių šventes,
adventinė vakaronė, Naujųjų metų sutikimas.
prieš aventinė vakaronė,
Naujųjų metų sutikimą.

02 Priemonė. Uţtikrinti tinkamą kultūros namų pastato,
02 priemonė. Uţtikrinti tinkamą kultūros namų pastato,
02 Priemonė. Uţtikrinti tinkamą kultūros namų pastato,
paveldo objektų prieţiūrą.
paveldo objektų prieţiūrą.
paveldo objektų prieţiūrą.
Laiku aprūpinti kuru, atlikti einamąjį Kazitiškio laisvalaikio
Laiku aprūpinti kuru, atlikti einamąjį Kazitiškio ir Grybėnų
Laiku aprūpinti kuru, atlikti einamąjį Kazitiškio ir Grybėnų
salės remontą, parūpinti priemonių, reikalingų renginių
laisvalaikio salės remontą, parūpinti priemonių, reikalingų
laisvalaikio salės remontą, parūpinti priemonių, reikalingų
organizavimui.
renginiams organizuoti.
renginių organizavimui.
Programos tikslas
Programos tikslas
Programos tikslas
Organizuoti ir uţtikrinti savivaldybės funkcijų
Organizuoti ir uţtikrinti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą
Organizuoti ir uţtikrinti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą
įgyvendinimą Kazitiškio seniūnijoje 04
Kazitiškio seniūnijoje 04
Kazitiškio seniūnijoje 04
Tikslo aprašymas. Įgyvendinti savivaldybės pavestas
Tikslo aprašymas Įgyvendinti savivaldybės pavestas funkcijas,
Tikslo aprašymas. Įgyvendinti savivaldybės pavestas
funkcijas, kurios numatytos seniūnijų veiklos nuostatuose, ir
kurios numatytos Kazitiškio seniūnijos veiklos nuostatuose, ir
funkcijas, kurios numatytos seniūnijų veiklos nuostatuose, ir
atlikti papildomai pavestas priemones. Uţtikrinti paslaugų
atlikti papildomai pavestas priemones. Uţtikrinti paslaugų
atlikti papildomai pavestas priemones. Uţtikrinti paslaugų
prieinamumą ir kokybę visiems seniūnijos gyventojams.
prieinamumą ir kokybę visiems seniūnijos gyventojams.
prieinamumą ir kokybę visiems seniūnijos gyventojams.

01 Uţdavinys. Vykdyti valstybines (perduotos
savivaldybėms) funkcijas.

01 Uţdavinys. Vykdyti valstybines (perduotos
savivaldybėms) funkcijas.

01 uţdavinys. Vykdyti valstybines (perduotos
savivaldybėms) funkcijas.

Vykdant šį uţdavinį uţtikrinamas gyvenamosios vietos Vykdant šį uţdavinį uţtikrinamas gyvenamosios vietos Vykdant šį uţdavinį uţtikrinamas gyvenamosios vietos
deklaravimas, ţemės ūkio funkcijos, darbo rinkos politikos deklaravimas, ţemės ūkio funkcijos, darbo rinkos politikos deklaravimo, ţemės ūkio, darbo rinkos politikos rengimo ir
rengimo ir įgyvendinimo, socialinių paslaugų teikimo funkcijos: rengimo ir įgyvendinimo, socialinių paslaugų teikimo funkcijos: įgyvendinimo, socialinių paslaugų teikimo funkcijų atlikimas.
01 Priemonė. Gyvenamosios vietos deklaravimas.

01 Priemonė. Gyvenamosios vietos deklaravimas.

01 priemonė. Gyvenamosios vietos deklaravimas.

Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams išduodami. Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams išduodami Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams išduodami
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme numatyti gyvenamosios
vietos
deklaravimo
įstatyme
numatyti Gyvenamosios
vietos
deklaravimo
įstatyme
numatyti
dokumentai, šeimos sudėtį patvirtinančios paţymos.
dokumentai, šeimos sudėtį patvirtinančios paţymos.
dokumentai, šeimos sudėtį patvirtinančios paţymos.
02 Priemonė.
seniūnijoje.

Ţemės

ūkio

funkcijos

įvykdymas

Seniūnijai yra patvirtinta specialisto pareigybė šiai funkcijai
įgyvendinti. Specialistas dirba 1,0 etatu
03 Priemonė. Darbo rinkos politikos rengimo ir
įgyvendinimo funkcijos vykdymas.

02 Priemonė. Ţemės ūkio funkcijos įvykdymas seniūnijoje. 02 priemonė. Ţemės ūkio funkcijos vykdymas seniūnijoje.
Seniūnijai yra patvirtinta specialisto pareigybė šiai funkcijai
įgyvendinti. Specialistas dirba 1,0 etatu

Seniūnijai yra patvirtinta specialisto pareigybė šiai funkcijai
įgyvendinti.

03 Priemonė. Darbo rinkos politikos rengimo ir
įgyvendinimo funkcijos vykdymas.

03 priemonė. Darbo rinkos politikos rengimo ir
įgyvendinimo funkcijos vykdymas.

Kartu
su
savivaldybės
administracija,
Darbo
birţa Kartu
su
savivaldybės
administracija,
Darbo
birţa
Kartu su savivaldybės administracija, Darbo birţa organizuojamas darbininkų priėmimas į darbą. 15 asmenų bus organizuojamas darbininkų priėmimas į darbą. 15 asmenų bus
organizuojamas darbininkų priėmimas į darbą. 19 asmenų priimti atlikti viešuosius darbus seniūnijos teritorijoje pagal priimti atlikti viešuosius darbus seniūnijos teritorijoje pagal
bus priimti atlikti viešuosius darbus seniūnijos teritorijoje pagal patvirtintą viešųjų darbų programą.
patvirtintą Viešųjų darbų programą.
patvirtintą viešųjų darbų programą.

02 Uţdavinys. Tinkamai atlikti seniūnijai pavestas
savarankiškas funkcijas.

02 Uţdavinys. Tinkamai atlikti seniūnijai pavestas
savarankiškas funkcijas.

02 uţdavinys. Tinkamai atlikti seniūnijai pavestas
savarankiškas funkcijas.

Seniūnijų funkcijos numatytos seniūnų veiklos nuostatuose, Seniūnijos funkcijos numatytos Kazitiškio seniūnijos veiklos
Seniūnijų funkcijos numatytos seniūnų veiklos nuostatuose, kuriuos patvirtino savivaldybės administracijos direktorius. Dalis nuostatuose, kuriuos patvirtino savivaldybės administracijos
kuriuos patvirtino savivaldybės administracijos direktorius. funkcijų įgyvendinama šiomis priemonėmis:
direktorius. Dalis funkcijų įgyvendinama šiomis priemonėmis:
Dalis funkcijų įgyvendinama šiomis priemonėmis:
01 Priemonė. Seniūnijos darbo organizavimas.
01 Priemonė. Seniūnijos darbo organizavimas.
Uţtikrinimas savivaldybės institucijų priimtų sprendimų
vykdymas, kontrolė, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Gerinamas seniūnijai priklausantis savivaldybė turto valdymas
ir apsauga.
02 priemonė. Teisingai skirtų seniūnijai
asignavimų valdymas, atsakomybė.

biudţeto

Seniūnijai skirti biudţeto asignavimai tvarkomi centralizuotai.
Tą vykdys Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyrius. Seniūnai ir specialistai
uţtikrins taupų ir teisingą lėšų naudojimą. Laiku pateiks
pirminius dokumentus apskaitai tvarkyti. Seniūnija nuolat
analizuos seniūnijai skirtus biudţeto asignavimus, stengsis
nedidinti kreditinio įsiskolinimo.

Uţtikrinimas savivaldybės institucijų priimtų sprendimų 01 priemonė. Seniūnijos darbo organizavimas.
Savivaldybės funkcijų
vykdymas, kontrolė, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Uţtikrinamas savivaldybės institucijų priimtų sprendimų įgyvendinimo programoje
Gerinamas seniūnijai priklausantis savivaldybė turto valdymas ir
vykdymas, kontrolė, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. – tie patys tikslai,
apsauga.
Gerinamas seniūnijai priklausantis savivaldybė turto valdymas ir uţdaviniai, priemonės.
02 priemonė. Teisingai skirtų seniūnijai biudţeto apsauga.
asignavimų valdymas, atsakomybė.
02 priemonė. Seniūnijai skirtų biudţeto asignavimų
Seniūnijai skirti biudţeto asignavimai tvarkomi centralizuotai. Tą valdymas, atskaitomybė.
vykdys
Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
Seniūnijai skirtus biudţeto asignavimus administruoja rajono
Buhalterinės apskaitos skyrius.
Seniūnai ir
specialistai
savivaldybės administracija
ir seniūnija. Savivaldybės
uţtikrins taupų ir teisingą lėšų naudojimą. Laiku pateiks
administracija administruoja darbo uţmokesčiui skirtus biudţeto
pirminius dokumentus apskaitai tvarkyti. Seniūnija nuolat
asignavimus, seniūnija – prekių ir paslaugų naudojimui skirtus Iki 2012 metų biudţeto
analizuos seniūnijai skirtus biudţeto asignavimus, stengsis
biudţeto asignavimus. Seniūnijai, kaip asignavimų valdytojai, asignavimai tvarkyti
nedidinti kreditinio įsiskolinimo.
skirti biudţeto asignavimai numatomi tarybos sprendime centralizuotai, nuo 2012
tvirtinant arba tikslinant savivaldybės biudţetą. Seniūnijos metų atsakomybės
biudţeto asignavimų apskaitą tarybos sprendimu pavesta paskirstytos tarp
tvarkyti savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos savivaldybės
skyriui centralizuotai. Seniūnas atsako uţ teisingą, taupų administracijos ir
biudţeto lėšų panaudojimą ir kaip skirtų biudţeto asignavimų seniūnijos.
valdytojas sudaro ir teikia biudţeto vykdymo ataskaitas ir kitą
atskaitomybę. Seniūnas uţtikrina, kad pirminiai apskaitos
dokumentai buhalterinei apskaitai tvarkyti būtų teisingi ir
pateikiami laiku.

Numatomas programos
vertinimo kriterijai.

įgyvendinimo

rezultatas

ir Numatomas programos
vertinimo kriterijai.

įgyvendinimo

rezultatas

ir Numatomas programos
vertinimo kriterijai.

įgyvendinimo

rezultatas

ir

Programa padės įgyvendinti seniūnijai pavestas viešojo
administravimo funkcijas, uţtikrins seniūnijos socialinę
infrastruktūrą, maţins socialinę atskirtį, pagerės socialiai
remtinų asmenų buitis. Programa padės įgyvendinti kultūros
politiką, kaimo plėtros politiką, vykdys uţimtumo programą
seniūnijos teritorijoje.

Programa padės įgyvendinti seniūnijai pavestas viešojo Programa padės įgyvendinti seniūnijai pavestas viešojo
administravimo funkcijas, uţtikrins seniūnijos socialinę administravimo funkcijas, uţtikrins seniūnijos socialinę
infrastruktūrą, maţins socialinę atskirtį, pagerės socialiai infrastruktūrą, maţins socialinę atskirtį, pagerės socialiai remtinų
remtinų asmenų buitis. Programa padės įgyvendinti kultūros asmenų buitis. Programa padės įgyvendinti kultūros politiką,
politiką, kaimo plėtros politiką, vykdys uţimtumo programą kaimo plėtros politiką, vykdys uţimtumo programą seniūnijos
seniūnijos teritorijoje.
teritorijoje.

Bus uţtikrintas teisingas ir taupus seniūnijos finansinių išteklių
naudojimas, laiku bus teikiama atskaitomybė administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui. Seniūnijoje Sumaţės
administravimo išlaidų.

Bus uţtikrintas teisingas ir taupus seniūnijos finansinių išteklių Bus uţtikrintas teisingas ir taupus seniūnijos finansinių išteklių
naudojimas, laiku bus teikiama atskaitomybė administracijos naudojimas, laiku bus teikiama atskaitomybė savivaldybės
Buhalterinės
apskaitos
skyriui.
Seniūnijoje
Sumaţės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui. Seniūnijoje
administravimo išlaidų.
sumaţės administravimo išlaidų.

Su programa susiję įstatymai ir kiti teisės aktai.

Su programa susiję įstatymai ir kiti teisės aktai.

Su programa susiję įstatymai ir kiti teisės aktai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,

Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas,

Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas,

Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas,

Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas,

Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas,

Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas,

Lietuvos Respublikos 2007 m. geguţės 14 d. nutarimas Nr.
543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir
savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo―,

Lietuvos Respublikos 2007 m. geguţės 14 d. nutarimas Nr. 543
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių
biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo―,

Lietuvos Respublikos 2007 m. geguţės 14 d. nutarimas Nr.
543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir
savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo―,

Ignalinos rajono tarybos sprendimai, administracijos
direktoriaus įsakymai, susiję su seniūnijų veikla.

Ignalinos
rajono
tarybos
sprendimai,
administracijos
direktoriaus įsakymai, susiję su seniūnijų veikla.

Ignalinos rajono tarybos sprendimai, administracijos
direktoriaus įsakymai, susiję su seniūnijų veikla.

Kazitiškio seniūnijos biudžetas 2009 – 2012 metams:
Patikslinti biudţeto asignavimai
2009 metams (tūkst. Lt)

Patikslinti biudţeto asignavimai
2010 metams (tūkst. Lt)

Patvirtinti biudţeto asignavimai
2011 metams (tūkst. Lt)

Patvirtinti biudţeto asignavimai
2012 metams (tūkst. Lt)

1. Iš viso biudţeto asignavimai

356.2

278.4

279.1

277.5

1.1. Išlaidoms:

114.8

53.0

65.3

61.1

1.1.1. iš jų darbo uţmokesčiui

172.4

156.0

157.3

158.4

2. Finansavimo šaltiniai

356.2

278.4

279.1

277.5

2.1. Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės
biudţeto

62.6

63.4

56.4

58

2.2. Savivaldybės biudţeto lėšos
savarankiškoms funkcijoms vykdyti

287.6

209.0

222.6

219.5

6.0

6.0

0.0

0.0

2.3. Specialiųjų programų lėšos

Lentelėje matosi bendra suma, skirta Kazitiškio Seniūnijai kas metus (tūkst. Lt) –
2009 – 356,2
2010 – 278,4
2011 – 279,1
2012 – 277,5
Paskutinius tris metus seniūnijai skiriamų piniginių lėšų kiekis skyrėsi labai neţymiai.
2009 metais seniūnijai buvo skirta apie 80.000 litų daugiau nei vėlesniais metais. Vėlesnių metų biudţeto sumaţinimas siejamas su krize.
Iš savivaldybės pateiktų duomenų matosi, kad 2009 ir 2010 metais buvo skirta specialiųjų programų lėšų.

* stulpelyje “skirtumas” pateikiama analizė yra www.Kazitiskis.lt administracijos nuomonė ir įţvalgos-, kurios nesusiję su Kazitiškio seniūnijos darbuotojų nuomone.

