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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

SUDEIKIŲ SENIŪNIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

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 Sudeikių seniūnijoje. 

Rezultato kriterijai: 

1. Karjeros valstybės tarnautojų skaičius seniūnijos administracijoje 2021 m. – 3 žmonės. 

2. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, 2021 m. - 11 darbuotojų (iki 2021 m. vasario 1 d. dirbo 12). 

3. Seniūnaitijų skaičius seniūnijos teritorijoje 2021 m. – 5 vnt. 

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

Produkto kriterijai: 

1. Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą Sudeikių seniūnijoje - 1323. 

2. Socialines pašalpas gaunančių šeimų skaičius – 36 šeimos.  

1. Seniūnijoje vienišų senyvo amžiaus asmenų yra 2.  

2. Visuomenei naudingoje veikloje dalyvaujančių žmonių  skaičius – 15. 

3. Daugiavaikių šeimų skaičius – 11.    

Priemonės pavadinimas ir jos kodas 
Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, 

mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdy-

tojai (pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

(ketvirčiais/data) 
Asignavimai (Eur) 

01.1.1.15 Gyvenamosios vietos 

deklaravimas (seniūnijoje)  

1. Gyvenamosios 

vietos deklaravimo ir 

gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų 

apskaitos duomenų 

Priimta 60 asmenų 

gyvenamosios vietos 

pakeitimo deklaracijų. 

Vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

I-IV  

 

1000 



 

 

 

tvarkymas 

2. Pažymų, 

patvirtinančių  

deklaruotą 

gyvenamąją vietą, 

išdavimas 

gyventojams 

Išduotų pažymų apie 

deklaruotą 

gyvenamąją vietą ir 

joms prilygintų 

dokumentų skaičius - 

50 vnt. 

Vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

 

3. Gyvenamosios 

vietos deklaravimo 

duomenų keitimas, 

taisymas ir naikinimas 

Sprendimų dėl 

gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų 

keitimo ir naikinimo 

skaičius - 5 vnt. 

Vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

I-IV 

01.1.1.09 Žemės ūkio funkcijoms 

vykdyti (seniūnijos) 

1. Informacijos apie 

galimybę gauti 

paramą, dalyvauti 

Lietuvos kaimo plėtros 

programose žemdir-

biams teikimas. 

Individualiai 

konsultuota  30 

asmenų.  

Žemės ūkio 

specialistė Elvida 

Makelienė 

I 6800 

2. Uždavinys. Tinkamai atlikti seniūnijai pavestas savarankiškas funkcijas. Užtikrinti savivaldybės institucijų priimtų sprendimų vykdymą.  

Produkto kriterijus. Seniūnijos darbuotojų pareigybių skaičius – 12,0 vnt.  

Priemonės pavadinimas ir jos kodas 
Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

(ketvirčiais/data) 
Asignavimai (Eur) 

01.1.1.03 Seniūnijų veiklos išlaidos        

 

1. Seniūnijos darbo 

organizavimas , 

naudojamo 

savivaldybės turto 

priežiūra ir apsauga   

Išduotų  leidimų 

kirsti saugotinus 

medžius skaičius – 5 

vnt., leidimų laidoti 

kapinėse skaičius - 

20 vnt. Atlikta turto 

inventorizacija 1 

kartą per metus. 

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

I-IV  

 

 

 

 

 

 

 

89300 2. Gyventojų sueigų, 

seniūnaičių ir 

Suorganizuota 

sueigų – 3 vnt.    

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

I-IV 



 

 

 

išplėstinių  

seniūnaičių sueigų 

organizavimas 

3. Personalo  

valdymas  

Parengtas darbuotojų 

atostogų 2021 m. 

grafikas.  

  

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

Iki 2021-04-10 

4. Seniūnijos pastato 

priežiūra ir 

išlaikymas 

Apšildomas 

seniūnijos pastato 

plotas – 289,98 kv. 

m., valomas 

seniūnijos patalpų 

plotas 215,93 kv. m. 

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

valytoja 

Zita Valančiūnienė 

I-IV 

 5. Seniūnijai 

priskirtos teritorijos 

gyventojams šeimos 

sudėtį ar kitokią 

faktinę padėtį 

patvirtinančių 

dokumentų 

išdavimas 

Išduotų pažymų 

skaičius – 30 vnt. 

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

I-IV 

6. Dokumentų 

valdymas, seniūnijos 

archyvinių 

dokumentų 

tvarkymas  

Sutvarkytos 2019 m. 

ilgo ir nuolatinio   

saugojimo dokumentų 

bylos, duomenys  

pateikti derinti 

Vilniaus regioninio 

valstybės archyvo 

Utenos filialui 

Vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

 

Iki 2021-04-30 

7. Socialinio tinklo 

,,Facebook“  

Sudeikių seniūnijos 

paskyros 

Informacija apie 

seniūnijos, 

savivaldybės veiklą 

atnaujinta 2 k. per 

Vyriausioji 

specialistė Virginija 

Kukutienė 

 

I-IV 



 

 

 

administravimas ir 

tvarkymas 

mėnesį, o esant 

poreikiui -  ir dažniau. 

8. Dalyvavimas 

vykdant vaiko teisių 

apsaugą ir darbą su 

socialinės rizikos 

šeimomis 

Surinkti duomenys 

apie šeimų, 

auginančių vaikus,  

mokymo poreikius, 

organizuotas  ne 

mažiau kaip dviejų 

seniūnijos šeimų 

dalyvavimas 

paskaitoje pozityvios 

tėvystės tema. 

Vyriausioji 

specialistė Virginija 

Kukutienė 

 

IV 

9. Socialinės rizikos 

prevencijos 

priemonių vaikus 

auginančioms 

šeimoms 

užtikrinimas. 

Suorganizuotas ne 

mažiau kaip keturių 

šeimų ir jų vaikų 

dalyvavimas 

sveikatinimo 

edukacinėje veikloje.  

Vyriausioji 

specialistė Virginija 

Kukutienė 

 

II-III 

10. Organizuoti 

paramos maistu iš ES 

intervencinių fondų 

teikimą 

Priimti prašymai 

paramai maisto 

produktais ir išdalinti 

produktai 110 

asmenų. 

Socialinio darbo 

specialistė 

Marijana 

Vilkauskienė 

I-IV 

11.Tikrinti socialiai 

remiamų šeimų 

gyvenimo sąlygas ir 

surašyti buities 

tyrimo aktus.  

Surašyti 65 buities ir 

gyvenimo sąlygų 

patikrinimo aktai  

Socialinio darbo 

specialistė 

Marijana 

Vilkauskienė 

I-IV 

12.  Seniūnijos 

socialinės paramos 

teikimo komisijos 

veiklos 

organizavimas 

Suorganizuotų 

socialinės paramos 

teikimo komisijos 

posėdžių skaičius – 

10.  

Socialinio darbo 

specialistė 

Marijana 

Vilkauskienė 

I-IV 

13. Sąlygų Sudarytos sąlygos Seniūnas Virgilijus I-IV 



 

 

 

visuomenei 

naudingai veiklai 

atlikti sudarymas  

dalyvauti visuomenei 

naudingoje veikloje 

15 socialinės 

paramos gavėjui.   

Gaižauskas, 

socialinio darbo 

specialistė 

Marijana 

Vilkauskienė 

Iš viso: 97100 

 

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. Sukurta gyventojams ir svečiams švari, saugi, palanki gyvenimo aplinka.  

2. Prižiūrimų ir tvarkomų seniūnijos bendro naudojimo teritorijų plotas -   17,9315 ha, iš jo nuolat šienaujama 3,54 ha.  

1. Uždavinys. Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones. 

Produkto kriterijai: 

1. Seniūnijoje prižiūrimos 1 veikiančios, 1 riboto laidojimo, 18 neveikiančių kapinių. 

2. Poilsiaviečių prie vandens telkinių skaičius – 2 vnt.  

3. Viešųjų tualetų skaičius – 4 vnt.  

4. Archeologijos ir kultūros paveldo objektų skaičius  – 19 vnt.      

Priemonės pavadinimas ir jos kodas 
Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

(ketvirčiais/data) 
Asignavimai (Eur) 

05.1.1.02 Kaimo sanitarijos darbų  

vykdymas 

1. Neveikiančių 

kapinių tvarkymo ir 

priežiūros dabai 

(valymas, krūmų ir 

medžių išpjovimas, 

statinių priežiūra) 

Prižiūrimų ir 

tvarkomų 

neveikiančių kapinių 

plotas - 1,20 ha.  

Pagalbiniai 

darbininkai – 

katilinės kūrikai 

Laimutė  

Kazokienė, 

Rimantas 

Jonavičius, 

ūkvedys Alfredas 

Kazokas 

I-IV  

 

 

 

 

 

51200 

2. Poilsiaviečių prie Šienaujama žolė, Pagalbiniai I-IV 



 

 

 

vandens telkinių 

tvarkymas. 

 

švarinama aplinka 

Sudeikių 

paplūdimyje prie 

Alaušo ež. (plotas 

1,219 ha), 

poilsiavietėje prie 

Rašio ež., Sirutėnų k. 

(plotas 0,60 ha ).  

darbininkai 

Laimutė  

Kazokienė, 

Rimantas 

Jonavičius, 

ūkvedys Alfredas 

Kazokas 

 

3. Sudeikių kapinių 

priežiūros ir 

tvarkymo darbai   

 

Prižiūrimas ir 

tvarkomas Sudeikių 

kapinių plotas  

- 2,23 ha 

Kapinių 

prižiūrėtoja Zita 

Valančiūnienė 

I-IV 

4. Seniūnijos 

bendrojo naudojimo 

teritorijų, piliakalnių, 

memorialinių 

vietovių, paveldo 

objektų priežiūros ir 

tvarkymo darbai 

Prižiūrimos objektų  

teritorijos - 19 vnt.      

Pagalbiniai 

darbininkai – 

katilinės kūrikai 

Laimutė  

Kazokienė, 

Rimantas 

Jonavičius, 

ūkvedys Alfredas 

Kazokas 

I-IV 

Iš viso: 51200 

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 - vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir modernizavimą. 

Rezultato kriterijai: 

1. Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių ilgis - 79,11 km., vietinės reikšmės vidaus kelių – 71,39 km.  

2.   Eksploatuojamų elektros tinklų ilgis – 5,78 km.          

1.Uždavinys. Vykdyti seniūnijos teritorijoje gyvenviečių apšvietimo funkciją.  

Produkto kriterijai: 

1. Gatvių apšvietimas įrengtas Sudeikių mstl. ir Sirutėnų k. - 2 gyvenvietės.  

2. Apšvietimui sunaudotos elektros energijos kiekis – 25,0  tūkst. kWh. 



 

 

 

Priemonės pavadinimas ir jos kodas 
Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

(ketvirčiais/data) 
Asignavimai (Eur) 

06.1.2.10 Kaimo gatvių apšvietimas 1. Gatvių apšvietimo 

tinklų priežiūra ir 

modernizavimas  

Gatvių apšvietimo 

priežiūra, iš viso 117 

šviestuvų.     

Elektrikas Henrikas 

Prantkelevičius 

I-IV  

 

9900 

2.  Elektros 

instaliacijos 

pastatuose priežiūra, 

remontas 

Gedimų likvidavimo 

trukmė – 2 darbo 

dienos . 

Elektrikas Henrikas 

Prantkelevičius 

I-IV 

2. Uždavinys. Organizuoti seniūnijos teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą.   

Produkto kriterijai: 

1. Profiliuojamų vietinės reikšmės viešųjų kelių ilgis – 73,23 km.  

2. Nužvyruota ne mažiau 1,0 km žvyrkelių (atskiromis atkarpomis).   

06.1.3.01 Kaimo gatvių, šaligatvių, 

kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų 

tvarkymas, priežiūra 

1. Vietinės reikšmės 

viešųjų kelių,  

vietinės reikšmės 

vidaus kelių ir gatvių 

sniego valymo 

organizavimas  

Vietinės reikšmės 

viešuosiuose 

keliuose sniegas 

nuvalytas per 2 

darbo dienas, 

atsiradus poreikiui  

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

 

Žiemos laikotarpiu  

 

 

11200 

2. Vietinės reikšmės 

viešųjų kelių 

profiliavimo 

organizavimas  

Vietinės reikšmės 

viešieji keliai 

profiliuoti 2-3 kartus 

per metus. 

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

II-IV 

3. Kelių remontas, 

žvyravimas  

Į žvyruojamas kelio 

atkarpas atvežta 80 

m
3 
žvyro.  

Seniūnas Virgilijus 

Gaižauskas 

II-IV 

Viso: 

 

21100 

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 kriterijus: Suorganizuotų seniūnijos kultūros renginių skaičius – 6 vnt.    

1. Uždavinys. Skatinti kolektyvų ir pavienių žmonių kultūrinį, kūrybinį aktyvumą.    

Produkto kriterijai:   
1. Prižiūrimų ir tvarkomų kultūros įstaigų plotas – 369,24 kv. m. 

2. Kultūros renginiuose apsilankiusių žmonių skaičius per metus – 700 žiūrovų. 

Priemonės pavadinimas ir jos kodas 
Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, 

mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

(ketvirčiais/data) 
Asignavimai (Eur) 

08.1.2.03 Kaimo seniūnijų kultūros 

įstaigų išlaikymo išlaidos 

1. Utenos Kultūros 

centro Sudeikių 

skyriaus ir Sirutėnų 

laisvalaikio salės 

ūkinis aptarnavimas  

Tvarkomas ir 

prižiūrimas patalpų 

ir aplinkos plotas: 

Sudeikių kultūros 

namų plotas - 195,09 

m
2 

, lauko teritorija -

0,26 ha, Sirutėnų 

kultūros namų plotas 

- 174,15 m
2
,
 
 lauko  

teritorija - 0,38 ha.  

Poilsio 

organizavimo 

administratorės 

Renata 

Prantkelevičienė ir 

Milda Petrošienė, 

katilinės kūrikai 

 

I-IV  

 

 

26600 

2. Kultūros renginių 

organizavimas bei 

bendradarbiavimas 

organizuojant Utenos 

kultūros centro 

Sudeikių skyriaus ir 

visuomeninių 

organizacijų renginius  

Suorganizuotų 

kultūrinių renginių 

Sirutėnų laisvalaikio 

salėje skaičius – 6 

vnt. Bendradarbiauta 

organizuojant Rasų 

šventę (Jonines), 

dailininkų plenerą.   

Seniūnas 

Virgilijus 

Gaižauskas, 

kultūros specialistė 

Rima Grigaliūnienė 

I-IV 

Iš viso: 

 

26600 

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 - užtikrinti įvairių socialinių grupių integraciją į bendruomenę. 

Rezultato kriterijai: 



 

 

 

1. Nuomojami 2 savivaldybės socialiniai būstai.     

2. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius – 36 šeimos.         

1. Uždavinys. Savivaldybei priklausančio socialinio būsto suteikimo tvarkos įgyvendinimas. 

Produkto kriterijus: Šeimų, aprūpintų savivaldybės socialiniu būstu skaičius -  2 šeimos. 

Priemonės pavadinimas ir jos kodas 
Veiksmo ar projekto 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus, 

mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos,  

vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

(ketvirčiais/data) 
Asignavimai (Eur) 

10.1.3.02 Nepasiturinčių asmenų 

aprūpinimas būstu ir jo plėtra 

(seniūnijose) 

1. Vykdyti atsis-

kaitymo už 

nuomojamą būstą 

kontrolę    

Esant įsiskolinimui, 

išsiųsti raštišką 

pranešimą 

skolininkui – per 5 

darbo dienas.  

Vyresnioji 

specialistė Janina 

Kubilienė 

 

I-IV  

 

1400 

2.  Vykdyti 

nuomojamų būstų 

naudojimo kontrolę 

Apsilankyti 

nuomojamuose 

būstuose du kartus 

per metus.  

Seniūnas 

Virgilijus 

Gaižauskas 

 

I-IV 

Iš viso:                                        

 

1400 

Iš viso seniūnijai: 

Iš jų:                                         

 

197400 

B 183500 

D     6800 

N    7100 

 

B - Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 

D - Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės biudžeto  

N - Materialiojo turto nuomos lėšos 

________________                                                                    


