11 priedas
PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 12 d.įsakymu Nr. O1-509
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VELIUONOS SENIŪNIJOS
METINIS VEIKLOS PLANAS
2017 M.
I. BENDROJI DALIS
1. Seniūnijos 1.1. Teritorijos plotas - 12022 ha.
aplinka
1.2. Vietinių kelių ilgis – 100,304 km.
1.3. Gyventojų skaičius 2017-01-01 duomenimis – 1607, iš jų: vaikai – 202,
darbingo amžiaus gyventojai – 879, pensinio amžiaus gyventojai – 526.
1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 33
1.5. Seniūnijoje veikia: viena mokymo įstaiga Veliuonos Antano ir Jono Juškų
gimnazija, dvi sveikatos priežiūros įstaigos: Nijolės Dungveckienės šeimos
klinika ir VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras, Veliuonos ir
Tamošių bibliotekos, Veliuonos kultūros centras, Veliuonos pašto skyrius,
Klausučių kredito unijos filialas, 5 muziejai, tai du Jurbarko krašto muziejaus
padaliniai Veliuonos krašto muziejus ir P. Cvirkos memorialinis muziejussodyba, gimnazijoje A. ir J. Juškų muziejus, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios bokšte sakralinių knygų, rūbų ir kt. muziejus,
privatus Šarūno Šimulyno muziejus, savininkas Gasparas Aleksa, 6 parduotuvės
ir 2 maitinimo įstaigos: 3 parduotuvės ir 1 maitinimo įstaiga priklauso UAB
„ASIMA“, 1 maisto prekių parduotuvė „Eglė“ (A. Sabaliausko prekybos
įmonė), prekyba gėlėmis pagal verslo liudijimą (Ingrida Baguckienė), Jūratės
Bardauskienės maitinimo įstaiga „Svetainė“, Jono Jurevičiaus IĮ (žemės ūkio
technikos remontas), Česlovo Letuko kaimo turizmo sodyba, 3 kirpyklos: Ingos
Lukošienės, Redos Baršauskienės ir Rūtos Putrienės.
1.6. Seniūnijoje veikia keletas visuomeninių organizacijų: Veliuonos krašto
bendruomenė, Tamošių krašto bendruomenė, asociacija „Veliuonos kadrilis“,
Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius, „Junigeda“, „Likimo vaikai“,
„Veliuonėlė“, „Šeimų laisvalaikio centras“.
2.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 5,5
Seniūnijos 2.2 Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal
vidinė
darbo sutartis.
struktūra
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Veliuonos, Antkalnės, Šiaulių,
Gricių, Klangių ir Tamošių.
2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų, pastatų skaičius - 0
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2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019
m. strateginio veiklos plano (SVP)
programos pavadinimas
SVP programos tikslo pavadinimas
SVP programos uždavinio pavadinimas
SVP priemonės
pavadinimas ir
jos kodas
01.01.01.13.
Veliuonos seniūnijos
darbo organizavimas

Veiklos
pavadinimas
Seniūnijos funkcijoms
atlikti reikalingų
išlaidų apmokėjimas:
darbo užmokestis,
socialinio draudimo
įmokos, kvalifikacijos
kėlimo išlaidos,
patalpų išlaikymo
išlaidos, ryšių,
transporto paslaugos ir
kitos išlaidos,
reikalingos seniūnijos
funkcijoms atlikti

Bendrųjų funkcijų vykdymo programa
Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą
Vykdyti savivaldybės savarankiškas ir valstybės (perduotas
savivaldybėms) funkcijas
Proceso ir/ ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijus
vykdytojai
Kriterijaus
Mato vienetas (pareigos, vardas,
pavardė)
pavadinimas
ir reikšmė
Seniūnijos darbuotojų
5,5
Veliuonos seniūnija
skaičius (etatai)
Seniūnijos
1607
aptarnaujamos
teritorijos gyventojų
skaičius

Programos
kodas

01

Tikslo kodas

01

Uždavinio kodas

01.01.

Vykdymo
terminas

Planuojami
asignavimai
(EUR)

I–IV ketvirčiai

SB lėšos
52 400 EUR

Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019
m. strateginio veiklos plano (SVP)
programos pavadinimas
SVP programos tikslo pavadinimas
SVP programos uždavinio pavadinimas
SVP priemonės
pavadinimas ir
jos kodas
04.01.02.01.
Vietinės reikšmės
kelių su žvyro danga
priežiūros,
atnaujinimo ir
remonto darbai

Veiklos
pavadinimas
Veliuonos seniūnijos
vietinės reikšmės
kelių su žvyro danga
priežiūra ir remontas

SVP programos uždavinio pavadinimas
SVP priemonės
pavadinimas ir
jos kodas
04.01.04.13.
Viešojo naudojimo
teritorijų tvarkymas
Veliuonos
seniūnijoje (kelių ir
gatvių valymas
žiemos metu,

Veiklos
pavadinimas
1. Sniego valymas
2. Veikiančių ir
neveikiančių
Veliuonos sen.
kapinių priežiūra

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros
programa

Programos
kodas

Kokybiškai prižiūrėti ir racionaliai plėtoti rajono infrastruktūros
Tikslo kodas
objektus
Prižiūrėti, rekonstruoti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius ir kelio
Uždavinio kodas
statinius
Proceso ir/ ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijus
vykdytojai
Vykdymo
terminas
Kriterijaus
Mato vienetas (pareigos, vardas,
pavardė)
pavadinimas
ir reikšmė
Dangos ilgis
91 km
Veliuonos
II, III, IV
seniūnija
ketvirčiai

Užtikrinti švarą, tvarką ir saugumą rajono viešojo naudojimo
teritorijoje
Proceso ir/ ar indėlio
vertinimo kriterijus
Kriterijaus
Mato vienetas
pavadinimas
ir reikšmė
Kelių ilgis
100 km

Atsakingi
vykdytojai
(pareigos, vardas,
pavardė)
Veliuonos
seniūnija

Kapinių skaičius

Veliuonos
seniūnija

3 kapinės

04
01
01.02.
Planuojami
asignavimai
(EUR)
KPPP lėšos
19 200 EUR

Uždavinio kodas

01.04.

Vykdymo
terminas

Planuojami
asignavimai
(EUR)

I, IV ketvirčiai

SB lėšos
1 700 EUR

I–IV ketvirčiai

SB lėšos
4 000 EUR

šienavimas, kapinių
priežiūra ir kt.)

3. Bendro naudojimo
atliekų rūšiavimo
konteinerių priežiūra
4. Viešųjų erdvių
tvarkymas: įvairūs
kultūros paminklai,
piliakalniai, viešosios
aikštės
Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019
m. strateginio veiklos plano (SVP)
programos pavadinimas
SVP programos tikslo pavadinimas
SVP programos uždavinio pavadinimas
SVP priemonės
pavadinimas ir
jos kodas
08.01.05.01.
Socialinių pašalpų
mokėjimas

Veiklos
pavadinimas
Socialinės paramos
teikimas paslaugomis
(įsigyjant buičiai
reikalingus produktus
ir prekes)

SVP programos uždavinio pavadinimas
SVP priemonės
pavadinimas ir
jos kodas

Veiklos
pavadinimas

Konteinerių skaičius

15 vnt.

Veliuonos
seniūnija

I–IV ketvirčiai

SB lėšos
1 600 EUR

Viešųjų erdvių plotas

18,4 ha

Veliuonos
seniūnija

II, III, IV
ketvirčiai

SB lėšos
1 900 EUR

Socialinės paramos plėtros, skurdo ir atskirties mažinimo
programa
Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant valstybės ir
savivaldybės socialinės paramos politikos priemones
Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę
paramą Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės teisės aktų
bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka, užtikrinti
neįgaliųjų socialinės integracijos užtikrinimą bendruomenėje
Proceso ir/ ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijus
vykdytojai
Kriterijaus
Mato vienetas (pareigos, vardas,
pavardė)
pavadinimas
ir reikšmė
Apsipirkimų skaičius
310 apsipirkimų Veliuonos
per metus
seniūnija

Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką
Proceso ir/ ar indėlio
vertinimo kriterijus
Kriterijaus
Mato vienetas
pavadinimas
ir reikšmė

Atsakingi
vykdytojai
(pareigos, vardas,
pavardė)

Programos
kodas

08

Tikslo kodas

01

Uždavinio kodas

01.05.

Vykdymo
terminas

Planuojami
asignavimai
(EUR)

I–IV ketvirčiai

SB lėšos
3 700 EUR

Uždavinio kodas

01.06.

Vykdymo
terminas

Planuojami
asignavimai
(EUR)

08.01.06.01.
Viešųjų darbų
programos
įgyvendinimas

Veliuonos seniūnijos
viešųjų erdvių,
veikiančių ir
neveikiančių kapinių,
paminklų, viešųjų
prieigų, želdynų
priežiūra bei
tvarkymas

Laikinai įdarbintų
žmonių skaičius

7 žmonės

Veliuonos
seniūnija

I, II ketvirčiai

Trumpiniai:
KPPP – kelių priežiūros ir plėtros programa
SB – savivaldybės biudžeto lėšos
VD – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Veliuonos seniūnas

Apsvarstyta
Veliuonos seniūnijos seniūnaičių
2017 m. vasario 28 d. sueigoje

Egidijus Mikšta

VD lėšos
3 336 EUR
Darbo biržos
lėšos 4 606 EUR

