PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. DV-156
(Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. DV-1097
redakcija)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Planuojami
skirti
asignavimai
(Eur)

Liudas Tamulevičius

I-III

4 200 (SB)1

reikšmė

01. Žinių visuomenės plėtros programa
01.01.01.19. Brandos egzaminų ir
Teisės aktų, reglamentuojančių
pagrindinio ugdymo pasiekimų brandos egzaminų, pagrindinio
organizavimas ir vykdymas
ugdymo patikrinimo, įskaitų
organizavimą ir vykdymą,
projektų parengimas
Brandos egzaminų centrų
suformavimas ir įregistravimas
duomenų perdavimo sistemoje

Parengtų teisės aktų projektų
skaičius, vnt.

20

Suformuotų egzaminų centrų
skaičius, vnt.

10

01.01.01.20. Mokinių pavėžėjimo į mokyklą Lėšų poreikio mokinių
ir atgal visuomeniniu transportu pavėžėjimui planavimas
užtikrinimas

Paskaičiuotas lėšų poreikis

1

Genė Gaidukevičienė

IV

78 200 (SB)

1

Inga Kudarauskienė

I

1 300 (SB)

01.01.02.04. Edukacinių, kultūrinių renginių Švietimo programų įgyvendinimo Organizuotas švietimo
mokiniams organizavimas
koordinavimas
programų konkursas
Parengtų teisės aktų projektų
dėl programų finansavimo
skaičius, vnt.

10

01.01.02.06. Mokinių ugdymas pagal
neformaliojo vaikų švietimo
programas

Neformaliojo vaikų švietimo
programų koordinavimas

Organizuotas neformaliojo
švietimo programų
konkursas
Parengtų teisės aktų
skaičius, vnt.
Organizuotų komisijos
posėdžių skaičius, vnt.

1

Parengtų teisės aktų projektų
skaičius, vnt.

3

Inga Kudarauskienė

I-IV

17 000 (SB)
52 000 (Kt)2

Inga Kudarauskienė

I-IV

6 500 (SB)

I-IV

1 300 (SB)

II-IV

1 300 (SB)

600 (SB)

4

01.02.01.01. Gabių vaikų ir mokinių
skatinimo ir studentų rėmimo
programų įgyvendinimas

Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo
komisijos darbo organizavimas

01.02.01.02. Mokomųjų dalykų olimpiadų,
konkursų, viktorinų
organizavimas

Darbų, susijusių su olimpiadų ir
Pravestų olimpiadų,
konkursų organizavimu, atlikimas konkursų skaičius, vnt.

20

01.02.01.04. Šalies, regioninių renginių,
rajono meninio ugdymo
festivalio-konkurso vaikams ir
mokiniams organizavimas
01.03.02.03. Kompleksinės pagalbos
prieinamumo užtikrinimas

Meninio ugdymo konkurso
organizavimas

Organizuotas konkursas

1

Inga Kudarauskienė,
Pranas Speteliūnas,
Arvydas Skliutas,
Liudas Tamulevičius
Inga Kudarauskienė

Suteiktų paslaugų skaičius,
vnt.

3

Pranas Speteliūnas

I-IV

Pradėtų rengti projektų
dokumentų skaičius, vnt.

3

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

I-IV

Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

3

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

II-IV

Švietimo pagalbos, socialinės
paramos, sveikatos priežiūros
paslaugų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams
ir jų tėvams (globėjams) teikimo
organizavimas
01.04.01.06. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Paruošiamieji darbai Varėnos
pastatų modernizavimas ir
„Ąžuolo“ gimnazijos pastatų
kompleksinis pritaikymas
modernizavimo projektams
įgyvendinti
01.04.01.11. Varėnos r. Valkininkų
Paruošiamieji darbai Varėnos r.
gimnazijos Naujųjų Valkininkų Valkininkų gimnazijos Naujųjų
ikimokyklinio ir
Valkininkų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
priešmokyklinio ugdymo skyriaus
skyriaus pastato
pastato modernizavimo projektui
modernizavimas ir pritaikymas įgyvendinti
bendruomenės poreikiams

2

01.04.01.14. Varėnos „Pasakos“ vaikų
lopšelio-darželio pastato
modernizavimas

Paruošiamieji darbai Varėnos
Parengtų projekto
„Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio dokumentų skaičius, vnt.
pastato modernizavimo projektui
įgyvendinti

2

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

I-IV

Organizuotų posėdžių
skaičius, vnt.
Parengtų Administracijos
direktoriaus įsakymų
projektų skaičius, vnt.
Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

6

Tatjana Saulevičienė,
Rimvydas Navickas

I–IV

4

Tatjana Saulevičienė,
Rimvydas Navickas

II-IV

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.
Parengtų Tarybos sprendimų
projektų skaičius, vnt.

1

Tatjana Saulevičienė,
Rimvydas Navickas

I-IV

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

1

Parengtų teisės aktų dėl
jaunimo organizacijų
projektų rėmimo skaičius,
vnt.
Organizuotų posėdžių
skaičius, vnt.
Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.
Parengtų teisės aktų projektų
dėl programų finansavimo
skaičius, vnt.

2

Giedrė Jablonskienė,
Solveiga Žukienė

I, IV

3

Giedrė Jablonskienė,
Solveiga Žukienė
Giedrė Jablonskienė,
Solveiga Žukienė

I-IV

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

4

02. Bendruomeniškumo ugdymo programa
02.01.01.01. Varėnos rajono bendruomenių, Prašymų nagrinėjimas Paramos
tautinių bendrijų ir kitų
bendruomenėms, tautinėms
organizacijų rėmimas
bendrijoms ir kitoms pelno
nesiekiančioms organizacijoms
skyrimo komisijoje

Kaimo ir (ar) miesto
bendruomeninių organizacijų bei
religinių bendruomenių, vietos
bendruomenės gyventojų
poreikius tenkinančių
nevyriausybinių organizacijų
rėmimas VVG ir kituose
projektuose
02.01.01.02. Jaunimo organizacijų projektų Jaunimo veiklos finansavimo
rėmimas
programų įgyvendinimo
koordinavimas

40 000 (SB)

6

1

4
1

II-IV

4 300 (SB)

02.01.01.03. Religinių bendruomenių
rėmimas

Finansuotų religinių
bendruomenių skaičius, vnt.

21

Saulius Korocejus

I-IV

Prašymų ir paraiškų nagrinėjimas Organizuotų posėdžių
Religinių bendruomenių rėmimo skaičius, vnt.
atrankos komisijoje
Parengtų protokolų skaičius,
vnt.
Parengtų direktoriaus
įsakymų projektų skaičius,
vnt.

1

Saulius Korocejus

I-IV

Sudarytų sutarčių su
religinėmis bendruomenėmis
dėl papildomo finansavimo
skaičius, vnt.

1

Organizuotas Smurto ir
nusikalstamumo prevencijos
programų konkursas

1

Arvydas Skliutas

II

5 000 (SB)

Parengtų teisės aktų projektų
dėl programų finansavimo
skaičius, vnt.

3

02.02.01.02. Nusikalstamumo mažinimas
Vaizdo stebėjimo kamerų ir ryšio Veikiančių vaizdo stebėjimo
Varėnos rajone panaudojant
veikimo priežiūra
kamerų skaičius Varėnos
vaizdo stebėjimo kamerų tinklą
rajone

12

Sigitas Blėda

I-IV

3 700 (SB)

02.03.01.01. Vaikų socializacijos programų Vaikų socializacijos programų
įgyvendinimas
įgyvendinimo koordinavimas

1

Arvydas Skliutas

II

2 600 (SB)

02.02.01.01. Smurto ir nusikalstamumo
prevencijos projektų
finansavimas

Paramos religinėms
bendruomenėms teikimas

Smurto ir nusikalstamumo
prevencijos programų
įgyvendinimo koordinavimas

Organizuotas vaikų
socializacijos programų
konkursas
Parengtų teisės aktų projektų
dėl programų finansavimo
skaičius, vnt.

7 200 (SB)

1
1

9

02.03.01.02. Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijos
programų įgyvendinimas

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo Organizuotas Psichoaktyvių
prevencijos programos
medžiagų vartojimo
įgyvendinimo koordinavimas
prevencijos programų
atrankos konkursas
Parengtų teisės aktų projektų
dėl programų finansavimo
skaičius, vnt.

1

Arvydas Skliutas

II

1 500 (SB)

5 700 (SB)

3

03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
03.01.01.01. Būsto pritaikymas žmonėms su Būsto pritaikymui žmonėms su
negalia
negalia programos sąmatos
sudarymas, paraiškų lėšoms gauti
pildymas ir ataskaitų apie
panaudotas lėšas teikimas

Sudarytos programos
sąmatos, parengtos paraiškos
gauti lėšoms
Parengtos ataskaitos apie
lėšų panaudojimą

2

Rima Bingelienė

I-IV

4

Rima Bingelienė

I-IV

Organizaciniai darbai pritaikant
būstus neįgaliesiems (prašymų ir
dokumentų būstams pritaikyti
priėmimas ir patikra, eilės
sudarymas, lėšų planavimas, darbų
pirkimo organizavimas, būsto
pritaikymo darbų organizavimas,
ataskaitų rengimas)

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

5

Dalia Stankevičiūtė

I-IV

Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

5

Pritaikytų būstų skaičius,
vnt.
Parengtų paraiškų/ataskaitų
skaičius, vnt.

3

Statybos techninė priežiūra

Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

3

Liudvikas Lūžys

I-IV

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt

36

Vytautas Čiurlevičius,
Egidijus Zaleskis

I-IV

Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

24

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

03.01.02.01. Socialinio būsto fizinės būklės Prašymų atlikti gyvenamųjų
gerinimas
patalpų (socialinio būsto) būklės
gerinimo darbus svarstymas
Gyvenamųjų patalpų (socialinio
būsto) būklės gerinimo darbų
techninis koordinavimas

5

35 000 (SB)

03.01.02.02. Naujo socialinio būsto statyba
ir įsigijimas

03.01.01.02. Administravimo išlaidų
kompensavimas pritaikant
būstą žmonėms su negalia

Socialinio būsto pirkimo
organizavimas

Įvykdytų pirkimų skaičius,
vnt.

11

Violeta Valūnienė

III-IV

Paruošiamieji darbai projektui
„Socialinio būsto plėtra Varėnos
rajone“ įgyvendinti

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

2

Almantas Bingelis

I-II

Projekto „Socialinio būsto plėtra
Varėnos rajone“ administravimo
koordinavimas

Įgyvendintas projektas, proc.

20

Rasa Nenartavičienė

III-IV

5

Dalia Stankevičiūtė

I-IV

Įvertintų projektų skaičius,
vnt.
Parengtų ir pasirašytų
sutarčių skaičius, vnt.
Parengtų komisijos
protokolų ir direktoriaus
įsakymo projektų skaičius,
vnt.

8

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I

4 700 (SB)

Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
teikimui programos sąmatos
sudarymas, paraiškų lėšoms gauti
pildymas ir ataskaitų apie
panaudotas lėšas teikimas

Sudarytos programos
sąmatos, parengtos paraiškos
gauti lėšoms

11

Rima Bingelienė

I-IV

3 100 (SB)

Parengtos ataskaitos apie
lėšų panaudojimą

21

Rima Bingelienė

I-IV

Pateiktų programų vertinimo ir
lėšų skyrimo organizavimas
(paraiškų vertinimas, paraiškos
rengimas, sutarčių rengimas)

Įvertintų projektų skaičius,
vnt.

4

I-IV

Parengtų ir pasirašytų
sutarčių skaičius, vnt.
Parengtų paraiškų ir
direktoriaus įsakymo
projektų skaičius, vnt.

4

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

Informacijos pateikimas finansinių Parengtų dokumentų ir
kompensavimo dokumentų ir
ataskaitų skaičius, vnt.
ataskaitų rengimui

03.01.03.01. Nevyriausybinių organizacijų, Pateiktų programų vertinimo ir
teikiančių socialines paslaugas, lėšų skyrimo organizavimas
veiklos rėmimas

03.01.03.02. Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje teikimas

8

55 500 (SB)
8 000 (Kt)

2

2

03.01.03.03. Socialinės reabilitacijos
paslaugų administravimo
išlaidų kompensavimas

Duomenų Buhalterinės apskaitos
skyriui teikimas planavimui ir
ataskaitoms rengti

03.02.01.01. Socialinių įgūdžių ugdymo ir Socialinės priežiūros socialinės
palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo
rizikos šeimoms teikimas
savivaldybėje ataskaitos
sudarymas
Organizaciniai darbai skiriant
socialines paslaugas (prašymų ir
dokumentų priėmimas ir patikra,
teikimas komisijos nagrinėjimui,
protokolo ir sprendimų
parengimas, duomenų suvedimas į
SPIS)

03.03.05.01. Socialinės globos paslaugų
teikimas Savivaldybei
nepavaldžiose socialinės
globos paslaugų įstaigose

Organizaciniai darbai skiriant
socialines paslaugas asmenims
kitose socialines paslaugas
teikiančiose įstaigose

03.03.06.01. Socialinės globos paslaugų
administravimo išlaidų
kompensavimas

Socialinės globos paslaugų
teikimo asmenims su sunkia
negalia ataskaitų apie panaudotas
lėšas teikimas

Duomenų planavimui teikimas

03.04.01.01. Socialinės paramos šeimoms
(asmenims) teikimas

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

4

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

Parengtos ketvirtinės
paslaugų teikimo ataskaitos

4

Rima Bingelienė

I-IV

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.
Organizuotų komisijos
posėdžių ir parengtų
protokolų skaičius, vnt.
Parengtų sprendimų ir į
SPIS suvestų duomenų
skaičius, vnt.
Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.
Priimtų prašymų skaičius,
vnt.

20

Dalia Stankevičiūtė

I-IV

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Parengtos ketvirtinės
paslaugų teikimo ir lėšų
panaudojimo ataskaitos
Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

Metodinis vadovavimas seniūnijų Pravestų pasitarimų skaičius,
socialinio darbo organizatoriams vnt.
ir socialiniams darbuotojams

1 569 (Kt)

10

20

20

Danutė Mazaliauskienė

5

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė

I-IV

49 100 (SB)

2

Rima Bingelienė

II-III

5 300 (SB)

8

Rima Bingelienė

I-IV

1

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė
Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė

I-IV

4

I-IV

03.04.01.04. Projekto „Varėnos rajono
savivaldybės specializuotų
socialinės globos ir slaugos
namų seniems ir neįgaliems
žmonėms steigimas (III
etapas)“ įgyvendinimas

Projekto administravimas

1

Danutė Mazaliauskienė

I

Pateiktų mokėjimo
dokumentų paketų
(prašymų) skaičius, vnt.

4

Danutė Mazaliauskienė

I-IV

4

Danutė Mazaliauskienė

1

Liudvikas Lūžys

I-IV

2

Danutė Mazaliauskienė

I-IV

400

Irma Liaudanskytė

I-IV

400

Danutė Mazaliauskienė

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

2

Irma Liaudanskytė

Parengtų Tarybos sprendimų
projektų skaičius, vnt.

2

Danutė Mazaliauskienė

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

2

Parengtų paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų dokumentų
skaičius, vnt.
Statybos techninis koordinavimas Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

03.04.01.05. Perėjimas nuo institucinės
Paruošiamieji darbai projektui
globos prie bendruomenei
įgyvendinti
teikiamų alternatyvių socialinių
paslaugų
03.05.01.01. Laidojimo pašalpų mokėjimas
ir palaikų vežimo medicinos
ekspertams paslaugų
apmokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
sprendimo parengimas, pašalpos
išmokėjimo dokumentų
parengimas, pateikimas
Buhalterinės apskaitos skyriui ir
duomenų suvedimas į sistemas

03.05.01.02. Finansinės paramos teikimas
užsienyje mirusių Lietuvos
Respublikos piliečių palaikų
parvežimui į Lietuvą

Dokumentų priėmimas ir patikra,
Tarybos sprendimo projekto
parengimas, visų dokumentų
pateikimas Buhalterinės apskaitos
skyriui

03.05.02.01. Vienkartinių išmokų vaikams
mokėjimas

Parengta paraiška
finansavimui gauti, vnt.

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Parengta ir atsakingoms
institucijoms pateikta
informacija, vnt.
Parengtų organizacinių
dokumentų skaičius, vnt.
Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.
Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

3 800 (SB)
99 000 (Kt)

2

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

130

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Vesta Čaplikaitė

Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

130

Danutė Mazaliauskienė

147 700 (SB)

I-IV

I-IV

70 000 (Kt)

03.05.02.02. Išmokų vaikams mokėjimas

Lėšų poreikiui išmokoms mokėti
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas,
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

Sudarytos programos
sąmatos
Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Priimtų
ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas Priimtų sprendimų skaičius,
į sistemas
vnt.
Pažymų kompetentingai valdžios Parengtų pažymų skaičius,
institucijai apie išmokėtas išmokas vnt.
šeimai ir išmokas mirties atveju
užsieniečiams, gyvenantiems
Pasirašytų pažymų skaičius,
Lietuvoje, ir lietuviams,
vnt.
gyvenantiems užsienyje, rengimas

1

Rima Bingelienė

I

2

Rima Bingelienė

II-III

20

Rima Bingelienė

I-IV

800

Inga Videikaitė

I-IV

800

Danutė Mazaliauskienė

20

Vesta Čaplikaitė, Inga
Videikaitė

20

Danutė Mazaliauskienė

I-IV

03.05.02.03. Išmokų privalomosios tarnybos Dokumentų priėmimas ir patikra,
karių vaikams mokėjimas
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

1

Vesta Čaplikaitė

Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

03.05.02.04. Globos (rūpybos) išmokų
mokėjimas

Sudarytos programos
sąmatos

1

Rima Bingelienė

I

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

2

Rima Bingelienė

II-III

20

Rima Bingelienė

I-IV

30

Vesta Čaplikaitė

I-IV

30

Danutė Mazaliauskienė

Lėšų poreikiui išmokoms mokėti
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas,
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
sprendimų parengimas, išmokų
perskaičiavimas, pašalpos
išmokėjimo dokumentų
Priimtų sprendimų skaičius,
parengimas ir duomenų suvedimas vnt.
į sistemas

221 200 (Kt)

I-IV

210 000 (Kt)

03.05.02.05. Vienkartinių išmokų įsikurti
mokėjimas

Lėšų poreikiui išmokoms mokėti
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas,
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

1

Rima Bingelienė

I

2

Rima Bingelienė

II-III

20

Rima Bingelienė

I-IV

20

Inga Videikaitė

I-IV

20

Danutė Mazaliauskienė

Parengtų išmokėjimo
dokumentų skaičius, vnt.

20

Inga Videikaitė

Sudarytos programos
sąmatos

1

Rima Bingelienė

I

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

2

Rima Bingelienė

II-III

20

Rima Bingelienė

I-IV

50

Vesta Čaplikaitė

I-IV

50

Danutė Mazaliauskienė

Sudarytos programos
sąmatos

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų ir išnagrinėtų
direktoriaus įsakymų projektų
prašymų skaičius, vnt.
rengimas, sutarčių rengimas,
Parengtų direktoriaus
pašalpos išmokėjimo dokumentų įsakymo projektų skaičius,
parengimas ir duomenų suvedimas vnt.
į sistemas
Parengtų sutarčių skaičius,
vnt.
Pasirašytų sutarčių skaičius,
vnt.

03.05.02.06. Vienkartinių išmokų
nėščiosioms moterims
mokėjimas

Lėšų poreikiui išmokoms mokėti
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas,
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas Priimtų sprendimų skaičius,
į sistemas
vnt.

90 000 (Kt)

6 000 (Kt)

03.05.02.07. Išmokų vaikams
administravimo išlaidų
kompensavimas

03.05.03.01. Šalpos išmokų mokėjimas

Išmokų vaikams administravimui
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

1

Rima Bingelienė

I

Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Valstybės biudžeto lėšų poreikiui Paruoštų dokumentų
išmokoms vaikams apskaičiuoti
skaičius, vnt.
reikalingos informacijos
paruošimas
Duomenų išmokų vaikams
Paruoštų dokumentų
ataskaitoms ruošimas
skaičius, vnt.

20

Rima Bingelienė

I-IV

2

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

4

I-IV

Lėšų poreikiui išmokoms mokėti
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas,
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

Sudarytos programos
sąmatos

1

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Rima Bingelienė

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

2

Rima Bingelienė

II-III

20

Rima Bingelienė

I-IV

250

Irma Krištapavičienė

I-IV

250

Danutė Mazaliauskienė

10

Irma Krištapavičienė,
Danutė Mazaliauskienė

Sudarytos programos
sąmatos

Dokumentų priėmimas ir patikra,
sprendimų parengimas, išmokų
perskaičiavimas ir pratęsimas,
pašalpos išmokėjimo dokumentų Pasirašytų sprendimų, vnt.
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas, bylų parengimas
išsiuntimui
Šalpos pensininko pažymėjimų
Parengtų ir išduotų šalpos
išdavimas
pensininko pažymėjimų
skaičius, vnt.

I

I-IV

19 400 (Kt)

2 619 300 (Kt)

Slaugos ir priežiūros (pagalbos)
tikslinių kompensacijų ir šalpos
kompensacijų dokumentų
priėmimas ir patikra, sprendimų
parengimas, išmokų
perskaičiavimas ir pratęsimas,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų į sistemas
suvedimas, pranešimų teikimas
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Alytaus skyriui,
bylų parengimas išsiuntimui;
specialiųjų poreikių nustatymas
neįgaliesiems (prašymų
priėmimas, lygio įvertinimas,
sprendimo parengimas, neįgaliojo
pažymėjimų išdavimas)

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.
Parengtų pranešimų
skaičius, vnt.

400

Irma Krištapavičienė

400

Irma Krištapavičienė,
Irma Liaudanskytė

Išsiųstų bylų skaičius, vnt.

25

Irma Krištapavičienė,
Danutė Mazaliauskienė

Pasirašytų sprendimų dėl
kompensacijų mokėjimo
skaičius, vnt.
Priimtų sprendimų dėl
specialiųjų poreikių lygio
nustatymo skaičius, vnt.

400

Danutė Mazaliauskienė

400

Irma Krištapavičienė,
Danutė Mazaliauskienė

Parengtų ir išduotų
neįgaliojo pažymėjimų
skaičius, vnt.

400

Irma Krištapavičienė,
Danutė Mazaliauskienė

Priimti, patikrinti ir parengti
dokumentai, vnt.

100

Irma Krištapavičienė

I-IV

Sudarytos programos
sąmatos
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos

1

Rima Bingelienė

I

20

Rima Bingelienė

I-IV

Valstybės biudžeto lėšų poreikiui Paruoštų dokumentų
valstybinėms šalpos išmokoms
skaičius, vnt.
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas

4

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

Duomenų apie mokamas šalpos
išmokas ataskaitoms ruošimas

12

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

Dokumentų priėmimas ir patikra
antrojo laipsnio valstybinei
pensijai skirti, komisijos darbo
organizavimas, teikimo rengimas
03.05.03.03. Šalpos išmokų administravimo Šalpos išmokų administravimui
išlaidų kompensavimas
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

I-IV

52 400 (Kt)

03.05.04.01. Transporto išlaidų
kompensacijų ir lengvųjų
automobilių įsigijimo ir jų
techninio pritaikymo
neįgaliesiems kompensacijų
mokėjimas

Lėšų poreikiui išmokoms mokėti
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas,
programos sąmatos sudarymas,
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas

Sudarytos programos
sąmatos

1

Rima Bingelienė

I

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Sudarytos biudžeto
vykdymo ir patirtų sąnaudų
ataskaitos
Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

2

Rima Bingelienė

II-III

16

Rima Bingelienė

I-IV

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas Pasirašytų sprendimų
į sistemas
skaičius, vnt.
Valstybės biudžeto lėšų poreikiui Paruoštų dokumentų
kompensacijoms neįgaliesiems ir skaičius, vnt.
šeimoms, auginančioms neįgalų
vaiką, apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas

5

Irma Krištapavičienė

I-IV

5

Danutė Mazaliauskienė

2

Irma Liaudanskytė

I-IV

03.05.05.01. Vienkartinių kompensacijų
Černobylio AE avarijos
padarinių likvidavimo
dalyviams mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas bei pateikimas
Buhalterinės apskaitos skyriui

1

Danutė
Mazaliauskienė, Inga
Videikaitė

I-IV

03.05.05.02. Vienkartinių kompensacijų
asmenims, sužalotiems
atliekant būtinąją karinę
tarnybą sovietinėje armijoje,
arba šių asmenų šeimoms
mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų ir išnagrinėtų
pašalpos išmokėjimo dokumentų prašymų skaičius, vnt.
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas
Pasirašytų sprendimų
skaičius, vnt.

1

Inga Videikaitė ,
Danutė Mazaliauskienė

I-IV

1

Danutė Mazaliauskienė

Dokumentų priėmimas ir
patikra, pašalpos
išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų į
sistemas suvedimas

10 750 (Kt)

03.05.05.03. Vienkartinių kompensacijų
asmenims, sužalotiems
atliekant būtinąją karinę
tarnybą sovietinėje armijoje,
arba šių asmenų šeimoms
administravimo išlaidų
kompensavimas
03.05.05.04. Vienkartinių pašalpų žuvusių
pasipriešinimo 1940-1990 metų
okupacijai dalyvių šeimoms
mokėjimas.

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

1

Inga Videikaitė

Pasirašytų sprendimų
skaičius, vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

1

Inga Videikaitė

Pasirašytų sprendimų
skaičius, vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

03.05.05.05. Paramos teikimas Lietuvos
Respublikos valstybės
nepriklausomybės gynėjams,
nukentėjusiems nuo 1991 m.
sausio 11-13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos, bei
jų šeimoms
03.05.05.06. Paramos teikimas ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviams - kariams
savanoriams

Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

1

Inga Videikaitė

Pasirašytų sprendimų
skaičius, vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

Paramos teikimo ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviams - kariams savanoriams
paraiškų lėšoms gauti pildymas ir
ataskaitų apie panaudotas lėšas
teikimas
Dokumentų priėmimas ir patikra,
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Parengtos paraiškos gauti
lėšoms
Parengtos ataskaitos apie
lėšų panaudojimą

2

Rima Bingelienė

16

Rima Bingelienė

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.

1

Inga Videikaitė

Pasirašytų sprendimų
skaičius, vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

Duomenų lėšų gavimui
vienkartinėms išmokoms mokėti
parengimas

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

1

Inga Videikaitė

03.05.05.07. Paramos teikimo ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviams - kariams
savanoriams administravimo
išlaidų kompensavimas

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

03.05.05.08. Socialinių pašalpų mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
informacijos iš duomenų bazių
surinkimas, turto vertės
nustatymas, sprendimų
parengimas, pašalpos išmokėjimo
dokumentų parengimas ir
duomenų į sistemas suvedimas,
komisijos darbo organizavimas,
duomenų pateikimas Buhalterinės
apskaitos skyriui

Priimtų ir išnagrinėtų
prašymų skaičius, vnt.,

6 000

Pasirašytų sprendimų
skaičius, vnt.

6 000

Pravestų posėdžių ir
parengtų komisijos
protokolų skaičius, vnt.
03.05.05.09. Būsto šildymo, karšto ir šalto
vandens išlaidų kompensacijų
mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra, Prašymų kompensacijoms
informacijos iš duomenų bazių
skaičius, vnt.
surinkimas, turto vertės
nustatymas, pažymų apie šeimos
pajamas parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas, komisijos
darbo organizavimas, duomenų
pateikimas Buhalterinės apskaitos
Pažymų apie šeimos
skyriui
pajamas skaičius, vnt.

Dokumentų dėl kredito ir
palūkanų kompensacijų
daugiabučių namų renovacijai
priėmimas ir patikra, informacijos
iš duomenų bazių surinkimas,
pažymų apie šeimos pajamas
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas, duomenų pateikimas
Buhalterinės apskaitos skyriui

Aušra Blėdienė, Jurgita
Labukienė, Milda
Jonienė, Agnė
Ivanauskienė, Irena
Jankeliūnienė, Vilma
Naujūnienė, Ilona
Rameikienė, Vida
Blėdienė
Danutė Mazaliauskienė

2

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

3 000

Aušra Blėdienė, Jurgita
Labukienė, Milda
Jonienė, Agnė
Ivanauskienė Irena
Jankeliūnienė, Vilma
Naujūnienė, Ilona
Rameikienė, Vida
Blėdienė
Danutė Mazaliauskienė

3 000

Pravestų posėdžių ir
parengtų komisijos
protokolų skaičius, vnt.

2

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

Būstų, dėl kurių buvo priimti
ir išnagrinėti prašymai
kompensacijoms, skaičius,
vnt.

10

Irma Liaudanskytė

Būstų, dėl kurių buvo
pasirašytos pažymos apie
šeimos pajamas, skaičius,
vnt.

20

I-IV

115 100 (SB)
1 284 000 (Kt)

I-IV

122 300 (SB)

I-IV

03.05.05.10. Kietojo kuro kompensacijų
mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
informacijos iš duomenų bazių
surinkimas, turto vertės
nustatymas, sprendimų
parengimas, pašalpos išmokėjimo
dokumentų parengimas ir
duomenų suvedimas į sistemas,
komisijos darbo organizavimas,
duomenų pateikimas Buhalterinės
apskaitos skyriui

03.05.05.11. Pašalpų administravimo išlaidų Lėšų poreikiui socialinėms
kompensavimas
išmokoms ir kompensacijoms
mokėti apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas, skirtų
lėšų naudojimo ataskaitų
sudarymas
Lėšų poreikiui įstatymuose
nustatytoms socialinėms
pašalpoms apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas

Prašymų kompensacijoms
skaičius, vnt.

700

Priimtų sprendimų, skaičius,
vnt.
Pravestų posėdžių ir
parengtų komisijos
protokolų skaičius, vnt.

700
2

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Parengtos ketvirtinės
suteiktos socialinės paramos
ataskaitos
Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

2

Duomenų ataskaitoms paruošimas Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.
03.05.05.12. Kompensacijų administravimo Lėšų poreikiui įstatymuose
išlaidų kompensavimas
nustatytoms kompensacijoms
apskaičiuoti reikalingos
informacijos paruošimas

Aušra Blėdienė, Jurgita
Labukienė, Milda
Jonienė, Agnė
Ivanauskienė, Irena
Jankeliūnienė, Vilma
Naujūnienė, Ilona
Rameikienė, Vida
Blėdienė
Danutė Mazaliauskienė

I-IV

133 200 (SB)

Rima Bingelienė

II-III

73 500 (SB)

16

Rima Bingelienė

I-IV

12

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

4

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Danutė Mazaliauskienė

I-IV

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

12

Duomenų ataskaitoms paruošimas Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

4

I-IV

13 600 (SB)

03.05.05.13. Komunalinių atliekų surinkimo Dokumentų priėmimas ir patikra,
ir atliekų tvarkymo išlaidų
kompensacijos skyrimo
kompensavimas
dokumentų parengimas, duomenų
į sistemas suvedimas,
kompensacijų gavėjų sąrašų
perdavimas paslaugas teikiančiai
įmonei

Duomenų lėšų poreikiui nustatyti
paruošimas
03.05.05.15. Būsto nuomos ar išperkamosios Būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies būsto nuomos mokesčių dalies
kompensavimas
kompensavimo procedūrų
organizavimas
03.05.07.01. Mokinių nemokamas
Dokumentų priėmimas ir patikra,
maitinimas
maitinimo skyrimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Būstų, dėl kurių buvo priimti
ir išnagrinėti prašymai
kompensacijoms, skaičius,
vnt.

300

Aušra Blėdienė, Jurgita
Labukienė, Milda
Jonienė, Agnė
Ivanauskienė, Irena
Jankeliūnienė, Vilma
Naujūnienė, Ilona
Rameikienė, Vida
Blėdienė
Irma Liaudanskytė

I-IV

Parengtų ir perduotų
kompensacijų gavėjų sąrašų
skaičius, vnt.
Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

2

I-IV

6

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Violeta Valūnienė

Suteiktų kompensacijų
skaičius, vnt.

I-IV

1 400 (SB)

Mokinių, dėl kurių buvo
priimti ir išnagrinėti
prašymai maitinimams,
skaičius, vnt.

1 400

Vesta Čaplikaitė

I-IV

189 500 (SB)

Mokinių, dėl kurių buvo
priimti sprendimai, skaičius,
vnt.

1 400

Danutė Mazaliauskienė

5

900

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Vesta Čaplikaitė

900

Danutė Mazaliauskienė

Duomenų ataskaitoms paruošimas Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.
03.05.07.02. Mokinių aprūpinimas mokinio Dokumentų priėmimas ir patikra,
reikmenimis
paramos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas

Mokinių, dėl kurių buvo
priimti ir išnagrinėti
prašymai paramai, skaičius,
vnt.
Mokinių, dėl kurių buvo
priimti sprendimai, skaičius,
vnt.

2

4 000 (SB)

I-IV

I-IV

38 000 (SB)

03.05.07.02. Mokinių aprūpinimas mokinio
reikmenimis

03.05.07.03. Paramos mokiniams
administravimo išlaidų
kompensavimas

03.05.09.01. Vienkartinės paramos
labiausiai socialiai pažeistiems
asmenims programos
vykdymas

03.05.09.02. Vienkartinių pašalpų ir
kompensacijų mokėjimas

38 000 (SB)

Duomenų ataskaitoms paruošimas Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

1

2

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Rima Bingelienė

Lėšų poreikiui socialinei paramai
mokiniams apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas, skirtų lėšų naudojimo
ataskaitų sudarymas

Lėšų poreikiui apskaičiuoti
reikalingos informacijos
paruošimas
Parengtos ketvirtinės
suteiktos socialinės paramos
ataskaitos
Parengtos ataskaitos apie
lėšų panaudojimą

II-III

6

Rima Bingelienė

I-IV

5

Danguolė Kairevičienė,
Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

Duomenų lėšų poreikiui nustatyti
paruošimas

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

6

Programos ir Administracijos
direktoriaus įsakymo projekto
parengimas, viešojo pirkimo
organizavimas, paramos
išmokėjimo dokumentų
parengimas, paramos išdalinimas

Parengta programa ir
įsakymo projektas, vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

Parengti viešojo pirkimo
dokumentai, vnt.
Asmenų, kuriems suteikta
parama, skaičius, vnt.

1

Danutė Mazaliauskienė

300

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė
Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

Duomenų lėšų poreikiui nustatyti Paruoštų dokumentų
ir ataskaitoms parengti paruošimas skaičius, vnt.

2

Dokumentų priėmimas ir patikra,
parengimas komisijos svarstymui,
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų ir paramos
išmokėjimo dokumentų rengimas,
duomenų suvedimas į sistemas ir
pateikimas Buhalterinės apskaitos
skyriui

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

60

Organizuotų komisijos
posėdžių ir parengtų
protokolų skaičius, vnt.

12

Parengtų įsakymų projektų
skaičius, vnt.

12

Danutė
Mazaliauskienė, Inga
Videikaitė

I-IV

9 000 (SB)

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

31 700 (SB)

03.05.09.03. Žalos, patirtos dėl stichinių
nelaimių, kompensavimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
parengimas komisijos svarstymui,
įsakymų projektų rengimas,
paramos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų suvedimas
į sistemas
Duomenų lėšų poreikiui nustatyti
ir ataskaitoms parengti paruošimas

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

3

Dalia Stankevičiūtė,
Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

Paruoštų dokumentų
skaičius, vnt.

1

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

I-IV

Įgyvendintas projektas, proc.

100

Svetlana Griškevičienė,
Dalia Balevičiūtė

I-III

16 502 (Kt)

Pateikti mokėjimo prašymai,
vnt

2

Svetlana Griškevičienė,
Dalia Balevičiūtė

16 367 (SB)

04. Sveikatos apsaugos programa
04.01.01.03 Projekto „Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų
Varėnos rajono savivaldybėje
prieinamumo ir kokybės
gerinimas įdiegiant jaunimui
palankių sveikatos priežiūros
paslaugų modelį“
įgyvendinimas

Projekto administravimas

Statybos techninis koordinavimas Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

1

Liudvikas Lūžys

04.01.02.01. Savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo programų ir
projektų finansavimas

Varėnos rajono savivaldybės 2016 Parengta ir patvirtinta
metų visuomenės sveikatos
programa
rėmimo specialiosios programos ir
jos išlaidų sąmatos parengimas

1

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Lukminienė

I-II

Programos administravimo
koordinavimas

Parengta sutarčių,
informacinių raštų apie
finansavimą, kvietimų teikti
programų rengimo paraiškas

35

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Lukminienė

I-IV

04.02.01.01. Dantų protezavimo išlaidų
nustatytų grupių gyventojams
kompensavimas

Programos administravimo
koordinavimas

Pasirašytų sutarčių su
paslaugų teikėjais skaičius,
vnt.

2

Irma Lukminienė

II

2 900 (SB)

04.04.01.01. Kūno kultūros ir sporto
priemonių finansavimas

Rajono sporto priemonių
koordinavimas

Parengtas ir įgyvendintas
sporto renginių
savivaldybėje metinis planas

1

Jonas Fugalis, Regina
Svirskienė

I-IV

20 000 (SB)

04.04.01.02. Kūno kultūros ir sporto
projektų finansavimas

Kūno kultūros ir sporto projektų
įgyvendinimo koordinavimas

Organizuotas projektų
atrankos konkursas
Parengtų teisės aktų projektų
dėl projektų finansavimo
skaičius, vnt.

1

Jonas Fugalis, Regina
Svirskienė

I-IV

12 000 (SB)

600 (SB)

20

04.04.01.04. Neįgaliųjų socialinės
Projektų įgyvendinimo
integracijos per kūno kultūrą ir koordinavimas
sportą projektų finansavimas

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

3

Jonas Fugalis, Regina
Svirskienė

I-IV

04.04.01.03. Varėnos sporto centro veiklos
organizavimas

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

4

Jonas Fugalis, Regina
Svirskienė

I-IV

Įgyvendintas projekto I
etapas (baseino statyba),
proc.

100

Svetlana Griškevičienė,
Almantas Bingelis,
Rasa Nenartavičienė

I-IV

Susitikimų su paslaugų
teikėjais ir rangovais
skaičius, vnt.

4

Svetlana Griškevičienė,
Almantas Bingelis,
Rasa Nenartavičienė

1

Liudvikas Lūžys

I-IV

4

Jonas Fugalis, Regina
Svirskienė

I-IV

1 000 (SB)

Daiva Vaičiulionienė,
Eglė Stirbienė

II

22 600 (SB)

04.04.02.01. Projekto „Varėnos miesto
daugiafunkcinio sporto,
pramogų, konferencijų, parodų,
turizmo ir aktyvaus poilsio
centro statyba“ įgyvendinimas

04.04.02.04. Lauko sporto aikštelių ir
aktyvaus poilsio zonų
įrengimas, priežiūra ir remontas

Varėnos sporto centro veiklos
koordinavimas, teisės aktų ir
dokumentų, susijusių su sporto
centro veikla, rengimas
Projekto administravimas

Statybos techninis koordinavimas Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.
Lauko sporto aikštelių remonto
Suremontuotų aikštelių
darbų organizavimas
skaičius, vnt.

164 600 (SB)

05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa
05.01.01.01. Smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimas

Smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo lėšų administravimas

Parengtų Tarybos sprendimo
projektų dėl smulkiojo ir
vidutinio verslo rėmimo
tvarkos aprašo pakeitimo
skaičius, vnt.

1

05.01.01.01. Smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimas

Smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo lėšų administravimas

Smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo lėšų pajamų ir išlaidų
sąmatos bei panaudojimo
ataskaitos rengimas

05.01.01.02. Žemės ūkio veiklos rėmimas

Žemės ūkio rėmimo lėšų
administravimas

05.01.01.03. Pramonės zonos įrengimas
Varėnos mieste

Paruošiamieji darbai projektui
„Pramonės zonos įrengimas
Varėnos mieste“ įgyvendinti

22 600 (SB)

Išnagrinėtų ir pateiktų
svarstyti Smulkiojo ir
vidutinio verslo rėmimo lėšų
skirstymo komisijai prašymų
skaičius, vnt.
Parengtų Smulkiojo ir
vidutinio verslo skatinimo
programos lėšų skyrimo
komisijos protokolų
skaičius, vnt.
Parengtų Administracijos
direktoriaus įsakymų
projektų skaičius, vnt.
Parengtas Tarybos
sprendimo dėl smulkiojo ir
vidutinio verslo rėmimo lėšų
2016 m. pajamų ir išlaidų
sąmatos tvirtinimo projektas

20

Daiva Vaičiulionienė,
Eglė Stirbienė

I-IV

8

Daiva Vaičiulionienė,
Eglė Stirbienė

I-IV

7

Daiva Vaičiulionienė

I-IV

1

Daiva Vaičiulionienė

II

Parengtas Tarybos
sprendimo dėl 2015 m.
smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo lėšų panaudojimo
ataskaitos tvirtinimo
projektas
Priimtų prašymų, surašytų
protokolų ir paruoštų
įsakymų projektų skaičius,
vnt.
Pradėtų rengti projekto
dokumentų skaičius, vnt.

1

Daiva Vaičiulionienė,
Eglė Stirbienė

II

80

Danguolė Steiblienė,
Alė Baniūnienė

I-IV

1

Svetlana Griškevičienė,
Dalia Balevičiūtė,
Liudvikas Lūžys, Daiva
Vaičiulionienė

II-IV

22 600 (SB)

05.02.01.01. Viešųjų darbų programos
vykdymas

Darbo užmokesčio dirbantiesiems Darbo užmokesčio
pagal viešųjų darbų programą
apskaičiavimas
skaičiavimas
dirbantiesiems pagal viešųjų
darbų sutartis seniūnijose
Atsiskaitymas su įstaigomis pagal Atsiskaitymas su įstaigomis
viešųjų darbų finansavimo sutartis pagal viešųjų darbų
finansavimo sutartis
Viešųjų darbų programų rengimas Parengtų ir patvirtintų
programų skaičius, vnt.

05.02.01.02. Viešųjų darbų administravimas Programos administravimas

05.03.01.13. Projekto „Varėnos rajono
Projekto vykdymas
savivaldybės Žilinų kadastro
vietovės dalies melioracijos
statinių rekonstrukcija“
įgyvendinimas
05.03.02.01. Melioracijos ir hidrotechnikos Dubičių, Perlojos, Gudžių,
statinių priežiūra ir remontas
Krūminių ir Pilvingių kadastro
vietovių vandens nuleidžiamojo
tinklo bei Pabaronės tvenkinio ir
polderio remonto darbų
organizavimas
Varėnos rajono Kaniavos kadastro
vietovės griovių N-2, N-3, N-4, U12-2, U-12-2-1 remonto darbų
organizavimas
Varėnos rajono Kaniavos
seniūnijos tiltų remonto darbų
organizavimas
Projektų techninė priežiūra

12

Danguolė Barysienė

I-IV

12

Danguolė Barysienė

I-IV

2

Valdas Tamulevičius

I ir IV

Sudarytų sutarčių viešųjų
darbų vykdymui skaičius,
vnt.
Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

50

Valdas Tamulevičius

I-IV

11 100 (SB)

1

Adolfas Kancevičius

I-IV

28 700 (SB)

Parengtų projektų
dokumentų skaičius, vnt.

5

Adolfas Kancevičius

II-IV

95 000 (SB)

Parengtų projektų
dokumentų skaičius, vnt.

1

Adolfas Kancevičius

I-IV

Parengtų projektų
dokumentų skaičius, vnt.

5

Adolfas Kancevičius

I-IV

Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

12

Adolfas Kancevičius

I-IV

158 900 (SB)

Melioracijos ir hidrotechnikos
Gautų leidimų sužeminti
statinių remonto organizavimas ir vandens lygį, kad būtų
priežiūra
galima atlikti hidrotechnikos
statinių remontą, skaičius,
vnt.

1

Antanas Labanauskas

I-IV

Parengtų projektų
dokumentų skaičius, vnt.

2

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas,
Eglė Stirbienė

II-IV

Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

2

Emilis Tamošiūnas,
Eglė Stirbienė,
Svetlana Griškevičienė,
Dalia Balevičiūtė

II-IV

2 000 (SB)

Įrengtų reklaminių skydų
skaičius, vnt.

5

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas

I-IV

1 000 (SB)

06.02.01.05. Turizmo rinkodaros projektų
parengimas ir įgyvendinimas

Paruošiamieji darbai projektui
Parengtų projekto
„Pietryčių Lietuvos krašto turizmo dokumentų skaičius, vnt.
e–rinkodara“ įgyvendinti

1

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas

I-II

7 500 (SB)

06.02.02.01. Dalyvavimas nacionalinės
reikšmės turizmo parodoje
„Adventur“
06.02.02.02. Varėnos rajono turizmo
galimybių pristatymas
tarptautinėse turizmo parodose
užsienyje

Dalyvavimo parodoje
paruošiamieji darbai

Surengtų pasitarimų
skaičius, vnt.

2

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas

I

2 000 (SB)

Dalyvavimo parodose
paruošiamieji darbai

Surengtų pasitarimų
skaičius, vnt.

4

Emilis Tamošiūnas,
Daiva Vaičiulionienė,
Tatjana Saulevičienė

I-III

3 000 (SB)

06. Turizmo vystymo programa
06.01.01.04. Turizmo trasų ir maršrutų
planavimas ir įrengimas

Paruošiamieji darbai projektams
„Alytaus regiono turizmo
informacinės infrastruktūros
plėtra“ ir „Turizmo trasų ir
maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra Lazdijų,
Varėnos rajonų ir Druskininkų
savivaldybėse“ įgyvendinti
06.01.01.06. Dainų slėnio infrastruktūros
Paruošiamieji darbai projektui
atnaujinimas ir pritaikymas
„Varėnos miesto Dainų slėnio
visuomenės poreikiams
infrastruktūros atnaujinimas ir
pritaikymas visuomenės
poreikiams“ įgyvendinti
06.02.01.03. Rinkodarinių ir reprezentacinių Reklaminių skydų įrengimas
turizmo produktų kūrimas

06.02.02.03. Turizmo ir verslo informacijos Turizmo maršrutų ir informacinių Organizuotų posėdžių
sklaida
turizmo rinkodaros priemonių
skaičius, vnt.
sukūrimas bendradarbiaujant su
Varėnos švietimo centro Turizmo
ir verslo informacijos skyriumi

8

Emilis Tamošiūnas

I-IV

1 000 (SB)

25 000 (SB)

07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa
07.01.01.01. Etninės kultūros tradicijų ir
amatų skatinimas

Dargužių amatų centro
etnokultūros veiklos programos
„Tradicinių amatų puoselėjimas
Dargužių amatų centre“
įgyvendinimo koordinavimas
Etninės kultūros tradicijų
puoselėjimo ir sklaidos
įgyvendinimo Savivaldybės
kultūros įstaigose koordinavimas

Parengta ir įgyvendinta
programa

1

Regina Svirskienė,
Daiva Vaičiulionienė

I-IV

Parengtų teisės aktų
skaičius, vnt.
Organizuotų etninės kultūros
renginių skaičius, vnt.

3

Regina Svirskienė

I-IV

19

Regina Svirskienė

07.01.02.01. Kultūros projektų rengimo ir
įgyvendinimo rajone
užtikrinimas

Kultūros projektų įgyvendinimo
koordinavimas

Organizuotas paraiškų
atrankos konkursas

1

Regina Svirskienė,
Giedrė Jablonskienė

I-IV

12 000 (SB)

Parengtų teisės aktų projektų
dėl kultūros projektų
finansavimo skaičius, vnt.

39

07.01.02.04. Leidinių leidyba

Leidinių leidybos programos
įgyvendinimo koordinavimas

Organizuota leidybos
paraiškų atranka

1

Regina Svirskienė,
Giedrė Jablonskienė

II

3 000 (SB)

6

Regina Svirskienė

I-IV

4

Svetlana Griškevičienė,
Dalia Balevičiūtė

II-IV

Parengtų teisės aktų projektų
dėl paraiškų finansavimo
skaičius, vnt.
M. K. Čiurlionio atminimui skirtų Organizuotų renginių
renginių organizavimas
skaičius, vnt.

07.01.02.06. M. K. Čiurlionio gimtinės
infrastruktūros plėtra ir
menininko atminimui skirtų
renginių organizavimas
07.02.02.07. Kultūros įstaigų infrastruktūros Paruošiamieji darbai projektui
Parengtų projekto
modernizavimas Varėnos
„Kultūros įstaigų infrastruktūros dokumentų skaičius, vnt.
mieste
modernizavimas Varėnos mieste“
įgyvendinti

4

6 000 (SB)

07.03.01.03. Kultūros paveldo objektų
tvarkymas ir išsaugojimas

07.03.01.05. Memorialo Dainavos
apygardos partizanams
sutvarkymas
07.03.01.06. Vinco Krėvės-Mickevičiaus
memorialinio muziejaus
atnaujinimas

Medžių nuo Merkinės piliakalnio Atlikta apklausa
(u. k. 3679) rytinio ir šiaurės
Atliktų darbų skaičius, vnt.
rytinio šlaito iškirtimas

1

„Nuotakos akmenį“ (u. k 7147)
juosiančios tvoros pakeitimas

Atlikta apklausa
Atliktų darbų skaičius, vnt.

Valkininkų mstl. žydų senųjų
kapinių (u. k. 20685) tvoros
remontas

Saulius Korocejus

I-IV

1
1

Saulius Korocejus

I-IV

Atlikta apklausa

1

Saulius Korocejus

I-IV

Atliktų darbų skaičius, vnt.

1

Senųjų žydų kapinių (u. k. 20684) Atlikta apklausa
Senojoje Varėnoje tvoros
Atliktų darbų skaičius, vnt.
remontas

1

Saulius Korocejus

I-IV

Atminimo lentos signatarui Juozui Atlikta apklausa
Dringeliui įrengimas
Atliktų darbų skaičius, vnt.

1

Saulius Korocejus

I-IV

Europos paveldo dienų minėjimo
organizavimas

Organizuotų Europos
paveldo dienų renginių
skaičius, vnt.
Organizuotų konkursų
skaičius, vnt.

1

Saulius Korocejus

I-III

1

Regina Svirskienė,
Saulius Korocejus

I-IV

Pradėtų rengti projekto
dokumentų skaičius, vnt.

2

Svetlana Griškevičienė,
Dalia Balevičiūtė,
Regina Svirskienė,
Saulius Korocejus

II-IV

I-IV

Memorialo Dainavos apygardos
partizanams sutvarkymo idėjos
konkurso organizavimas
Paruošiamieji darbai projektui
„Vinco Krėvės-Mickevičiaus
memorialinio muziejaus
atnaujinimas“ įgyvendinti

8 500 (SB)

1

1

1

3 000 (SB)

08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
08.01.01.01. Nekilnojamojo turto ir žemės
sklypų kadastrinių (geodezinių)
matavimų bei teisinės
registracijos vykdymas,
tikslinės žemės naudojimo
paskirties keitimas, turto
vertinimas

Žemės sklypų kadastrinių
Įregistruotų žemės sklypų
matavimų proceso organizavimas skaičius, vnt.
bei teisinės registracijos vykdymas

24

Alma Tamulevičienė

Statinių kadastrinių matavimų
Įregistruotų statinių skaičius,
proceso organizavimas bei teisinės vnt.
registracijos vykdymas

12

Alma Tamulevičienė

21 000 (SB)

08.01.01.01. Nekilnojamojo turto ir žemės
sklypų kadastrinių (geodezinių)
matavimų bei teisinės
registracijos vykdymas,
tikslinės žemės naudojimo
paskirties keitimas, turto
vertinimas
Nekilnojamojo turto vertinimo
procedūrų organizavimas

Įvertintų nekilnojamojo turto
objektų skaičius, vnt.

08.02.02.01. Gatvių ir kelių rekonstravimas Statinių projektų rengimo proceso Parengtų statinių projektų
koordinavimas
skaičius, vnt.

16

Alma Tamulevičienė

16

Vytautas Jotautas,
Egidijus Zaleskis

100

Vytautas Jotautas

I-IV

21 000 (SB)

II-IV

42 200 (SB)
682 200 (Kt)

Varėnos m. Dzūkų g.
rekonstravimo I etapo darbų
techninis koordinavimas

Atlikti darbai, proc.

Investicijų projektų
charakteristikų ir kitų dokumentų
dėl tikslinio finansavimo gavimo
iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos rengimas

Projektų skaičius, vnt.

2

Vytautas Jotautas

II

Paruošiamųjų darbų atlikimas,
paraiškų ir kitų dokumentų
Europos Sąjungos fondų lėšoms
gauti parengimas ir pateikimas

Sudarytų finansavimo
sutarčių skaičius, vnt.

2

Vytautas Jotautas,
Egidijus Zaleskis

I-IV

Gatvių remonto darbų pirkimo
procedūrų organizavimas ir
techninis koordinavimas
Kelių remonto darbų pirkimo
procedūrų organizavimas ir
techninis koordinavimas

Objektų skaičius, vnt.

3

Vytautas Jotautas

II-III

14 600 (SB)
179 500 (Kt)

Objektų skaičius, vnt.

1

Šaligatvių remonto darbų pirkimo Objektų skaičius, vnt.
procedūrų organizavimas ir
techninis koordinavimas

2

08.02.03.01. Automobilių stovėjimo
Automobilių stovėjimo aikštelių Objektų skaičius, vnt.
aikštelių įrengimas ir remontas įrengimo ir remonto darbų
pirkimo procedūrų organizavimas
ir techninis koordinavimas

2

Vytautas Jotautas

I-III

2 200 (SB)
9 500 (Kt)

08.02.02.02. Gatvių, kelių ir šaligatvių
remontas

08.02.04.01. Kelių ir gatvių priežiūra

Rangos sutarčių parengimas ir
darbų organizavimas

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

4

Vytautas Jotautas

I-IV

Prašymų ir skundų dėl kelių
infrastruktūros būklės gerinimo
nagrinėjimas

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

36

Vytautas Jotautas

I-IV

08.02.04.02. Gatvių ir kelių bei automobilių Rangos sutarčių parengimas ir
stovėjimo aikštelių asfalto
darbų organizavimas
dangų duobių taisymas

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

2

Vytautas Jotautas

II-III

5 000 (SB)
61 000 (Kt)

08.02.04.03. Kelio ženklų ir saugaus eismo
priemonių priežiūra bei
įrengimas

Įrengtų kelio ženklų
skaičius, vnt.

36

Vytautas Jotautas

I-IV

700 (SB)
17 000 (Kt)

Sudarytų sutarčių skaičius,
Kelių ženklinimo paslaugų
vnt.
pirkimo procedūrų organizavimas
ir paslaugų teikimo koordinavimas

1

Vytautas Jotautas

II

Saugaus eismo priemonių
įrengimo pirkimo procedūrų
organizavimas ir techninis
koordinavimas

2

Vytautas Jotautas

II-III

Saugaus eismo komisijos posėdžių Organizuotų posėdžių
organizavimas
skaičius, vnt.

5

Vytautas Jotautas

I-IV

Paruošiamųjų dokumentų tilto
atstatymui rengimas
Tiltų apžiūra ir defektinių aktų
surašymas

Tiltų skaičius, vnt.

1

Vytautas Jotautas

I-IV

Surašytų defektinių aktų
skaičius, vnt.

4

Vytautas Jotautas

I-IV

27 300 (SB)
53 500 (Kt)

Tiltų ir lieptų remonto techninis
koordinavimas
Paruošiamieji darbai projektui
„Matuizų kaimo viešosios
infrastruktūros atnaujinimas ir
pritaikymas bendruomenės
poreikiams“ įgyvendinti

Objektų skaičius, vnt.

4

Vytautas Jotautas

Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

4

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

I-III

25 600 (SB)

08.02.05.01. Tiltų atstatymas ir
rekonstrukcija
08.02.05.02. Tiltų ir lieptų priežiūra ir
remontas

08.03.01.03. Matuizų kaimo viešosios
infrastruktūros plėtra

Kelio ženklų įrengimo ir
priežiūros paslaugų pirkimo
procedūrų organizavimas ir
paslaugų teikimo koordinavimas

Įrengtų saugaus eismo
priemonių skaičius, vnt.

9 500 (SB)
193 000 (Kt)

08.03.01.03. Matuizų kaimo viešosios
infrastruktūros plėtra

25 600 (SB)

Projekto „Matuizų kaimo
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
administravimas

Įgyvendintas projektas, proc.

10

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

Parengtų viešųjų pirkimų
dokumentų skaičius, vnt.

4

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

Susitikimų su paslaugų
teikėjais ir rangovais
skaičius, vnt.

2

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

Statybos techninis koordinavimas Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

1

Liudvikas Lužys

Gatvių apšvietimo rekonstravimo Gatvių, kuriose
ir įrengimo techninis
atnaujinamas apšvietimas,
koordinavimas
skaičius, vnt.

9

Vytautas Čiurlevičius

Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

5

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

I-III

Įgyvendintas projektas, proc.

10

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

III-IV

Parengtų viešųjų pirkimų
dokumentų skaičius, vnt.

4

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

Susitikimų su paslaugų
teikėjais ir rangovais
skaičius, vnt.

2

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

Statybos techninis koordinavimas Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

2

Liudvikas Lužys

Gatvių apšvietimo rekonstravimo Gatvių, kuriose
ir įrengimo techninis
atnaujinamas apšvietimas,
koordinavimas
skaičius, vnt.

19

Vytautas Čiurlevičius

08.03.01.04. Senosios Varėnos kaimo
Paruošiamieji darbai projektui
viešosios infrastruktūros plėtra „Senosios Varėnos kaimo
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
įgyvendinti
Projekto „Senosios Varėnos
kaimo viešosios infrastruktūros
atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
administravimas

III-IV

30 400 (SB)

08.03.01.08. Savivaldybei priklausančių
pastatų (patalpų) remontas,
griovimas, naujų pastatų
(patalpų) įsigijimas

08.03.01.09. Varėnos miesto centrinės dalies
modernizavimas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams (I ir II
etapai)

Negyvenamųjų patalpų įsigijimas Įsigytų patalpų skaičius, vnt.

4

Violeta Valūnienė,
Alma Tamulevičienė

I

Merkinės miestelio amatų centro Sudaryta sutartis su AB ESO
pastato pajungimo prie AB ESO
skirstomųjų tinklų organizavimas

1

Vytautas Čiurlevičius

II-III

Savivaldybei priklausančių pastatų Nugriautų pastatų skaičius,
(patalpų) remonto arba griovimo vnt.
darbų organizavimas

1

Vytautas Čiurlevičius,
Egidijus Zaleskis

I

Fontano trijų dekoratyvinių
elementų (skulptūrų) Vasario 16osios gatvėje idėjos konkurso
organizavimas

Organizuotas idėjos
konkursas

1

Gintautas Sereičikas,
Galina Šumovec

I-II

7 000 (SB)

Paruošiamieji darbai projekto
„Varėnos miesto centrinės dalies
modernizavimas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“ I ir II
etapams įgyvendinti

Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

5

Svetlana Griškevičienė,
Almantas Bingelis,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

I-IV

528 900 (SB)

Projekto „Varėnos miesto
Įgyvendintas projekto I
centrinės dalies modernizavimas ir etapas, proc.
pritaikymas visuomenės
poreikiams“ I ir II etapų
Parengtų viešųjų pirkimų
administravimas
dokumentų skaičius, vnt.

20

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė

II-IV

4

Svetlana Griškevičienė,
Almantas Bingelis,
Rasa Nenartavičienė

I-IV

8

Svetlana Griškevičienė,
Almantas Bingelis,
Rasa Nenartavičienė

II-IV

3

Liudvikas Lūžys

Susitikimų su paslaugų
teikėjais ir rangovais
skaičius, vnt.
Statybos techninis koordinavimas Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

45 200 (SB)

08.03.01.10. Karloniškės ežero ir jo prieigų Paruošiamieji darbai projektui
sutvarkymas ir pritaikymas
„Karloniškės ežero ir jo prieigų
aktyviam poilsiui
sutvarkymas ir pritaikymas
aktryviam poilsiui“ įgyvendinti

Pradėtų rengti projekto
dokumentų skaičius, vnt.

1

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Liudvikas Lūžys

IV

08.06.01.01. Gatvių apšvietimo įrengimas, Gatvių apšvietimo tinklų
modernizavimas, eksploatacija priežiūros paslaugų, remonto ir
ir priežiūra
plėtros darbų pirkimo procedūrų
organizavimas ir paslaugų teikimo
koordinavimas
Varėnos rajono gyvenviečių
gatvių apšvietimo plėtros plano
rengimas
Gatvių apšvietimo tinklų
įrengimo, modernizavimo darbų
techninis koordinavimas

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

1

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

Parengtas planas

1

Vytautas Čiurlevičius,
Egidijus Zaleskis

I-II

Objektų skaičius, vnt.

4

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

08.07.01.01. Naminių gyvūnų registracija ir
beglobių gyvūnų gaudymas,
prieglauda, karantinas ir
eutanazija
08.07.01.02. Gatvių pavadinimų bei namų
numerių lentelių gamyba

Beglobių gyvūnų gaudymo
proceso koordinavimas

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

1

Antanas Labanauskas

I-IV

Gatvių pavadinimų bei namų
numerių lentelių gamybos
paslaugų teikimo koordinavimas

Sudarytų sutarčių skaičius,
vnt.

1

Valdas Tamulevičius

II-IV

Eksploatuojamų pirčių
skaičius, vnt.
Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

2

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

15 500 (SB)

12

Vytautas Čiurlevičius

II-IV

7 000 (SB)

10

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

08.07.01.04. Pirčių eksploatavimas

Pirčių eksploatavimo
koordinavimas
08.07.01.05. Daugiabučių gyvenamųjų namų Daugiabučių namų savininkų ir
savininkų rėmimas
administratorių prašymų
kompensuoti patirtas išlaidas
svarstymas

Bendrojo naudojimo objektų
Daugiabučių namų, kuriems
administratoriaus daugiabučiams paskirtas administratorius,
namams, kurių patalpų savininkai skaičius, vnt.
nėra įsteigę daugiabučio namo
savininkų bendrijos ar sudarę
jungtinės veiklos sutarties,
paskyrimo proceso organizavimas

3 500 (SB)

08.07.01.06. Paplūdimių ir rekreacinių
Maudyklų vandens kokybės
teritorijų įrengimas ir priežiūra stebėsena

08.07.01.07. Kraštovaizdžio tvarkymas,
želdynų ir želdinių priežiūra

08.08.01.01. Kapinių teritorijų plėtra,
tvarkymas, priežiūra, kapinių
tvorų ir vartų įrengimas

Maudyklų, kuriose stebėta
vandens kokybė, skaičius,
vnt.

5

Antanas Labanauskas

II-III

Naujų biotualetų įsigijimas

Įsigytų biotualetų skaičius,
vnt.

1

Antanas Labanauskas

II

Paplūdimiuose ir rekreacinėse
teritorijose esančių biotualetų
priežiūra
Leidimų išpjauti ir nugenėti
medžius išdavimas

Prižiūrėtų biotualetų
skaičius, vnt.

6

Antanas Labanauskas

III-IV

80

Antanas Labanauskas

I-IV

3

Erika Zaleskienė,
Galina Šumovec

I-IV

Patikrintų želdinimo
projektų skaičius, vnt.

5

Erika Zaleskienė,
Galina Šumovec

I-IV

Įgyvendintų želdinimo
projektų skaičius, vnt.

5

Erika Zaleskienė,
Galina Šumovec

II-IV

8

Valdas Tamulevičius

I-IV

Išduotų leidimų išpjauti ir
nugenėti medžius skaičius,
vnt.
Rajono želdinių gausinimas,
Parengtų želdinimo projektų
esamų želdinių kokybės gerinimas skaičius, vnt.

Varėnos rajono savivaldybės
Konsultuojamų seniūnijų
kapinių priežiūros koordinavimas skaičius, vnt

2 500 (SB)

09. Aplinkos apsaugos programa
09.01.01.04. Išvalytų vandens telkinių
ekosistemų subalansavimas

Vandens telkinių priežiūra

Prižiūrimų vandens telkinių
skaičius, vnt.

3

Antanas Labanauskas

I-IV

1 000 (SB)

09.02.01.01. Varėnos rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos
įgyvendinimas

Programos administravimas

Parengta ir vykdoma
programa

1

Antanas Labanauskas

I-IV

132 633 (SB)

Programos įgyvendinimo
ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita apie lėšų
panaudojimą 2015 metais

1

Danguolė Kairevičienė

I

2

Valdas Tamulevičius

I

09.02.02.01. Vietinės rinkliavos už
Rinkliavos ar kitos įmokos už
Organizuotų darbo grupės
komunalinių atliekų surinkimą komunalinių atliekų surinkimą iš posėdžių skaičius, vnt.
organizavimas ir vykdymas
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžio metodikos įgyvendinimo
plano rengimo proceso
koordinavimas

591 300 (SB)

09.02.02.01. Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą
organizavimas ir vykdymas

09.02.02.02. Antrinių žaliavų surinkimas ir
tvarkymas, aikštelių
konteineriams įrengimas

591 300 (SB)

Dokumentų, reikalingų rinkliavos Parengtų dokumentų
ar kitos įmokos už komunalinių
skaičius, vnt.
atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio
metodikai įgyvendinti, rengimas

3

Valdas Tamulevičius

II-IV

Gautų prašymų ir skundų dėl
Išnagrinėtų prašymų ir
vietinės rinkliavos už komunalinių skundų skaičius, vnt.
atliekų surinkimą nagrinėjimas

25

Valdas Tamulevičius

I-IV

Antrinių žaliavų surinkimo ir
Prižiūrimų sutarčių skaičius,
tvarkymo proceso koordinavimas vnt.

1

Valdas Tamulevičius

I-IV

Atliekų surinkimo aikštelių
išdėstymo schemos prie
daugiabučių namų parengimas

Parengta schema

1

Valdas Tamulevičius,
Egidijus Zaleskis

I-II

Prižiūrimų sutarčių skaičius,
vnt.

1

Valdas Tamulevičius

I-IV

41 400 (SB)

Nustatytų užterštų teritorijų
skaičius, vnt.

1

Antanas Labanauskas

I-IV

2 500 (SB)

Ižvežtų atliekų tūris, m³

2 000

Valdas Tamulevičius

I-IV

Bešeimininkių statinių tikrinimas
ir jų apskaitos aktų surašymas

Surašytų bešeimininkių
statinių apskaitos aktų
skaičius, vnt.

63

Erika Zaleskienė,
Galina Šumovec,
Kęstutis Narvičius

I-IV

Dokumentų dėl statinių
pripažinimo bešeimininkiais
rengimas

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

50

Erika Zaleskienė,
Galina Šumovec,
Kęstutis Narvičius,
Alma Tamulevičienė

I-IV

09.02.02.03. Atliekų išvežimas iš kapinių ir Biologiškai nesuyrančių atliekų
bendrojo naudojimo teritorijų surinkimo ir išvežimo iš kapinių
paslaugų sutarties vykdymo
priežiūra
09.02.02.06. Užterštų teritorijų ir
Užterštų teritorijų nustatymas
bešeimininkių atliekų
tvarkymas
Didelių gabaritų ir statybinių

4 000 (SB)

atliekų išvežimo koordinavimas
09.02.05.01. Bešeimininkių pastatų ir kitų
aplinką žalojančių objektų
likvidavimas

10 000 (SB)

09.03.01.01. Nutekamojo vandens surinkimo Paviršinių (lietaus) nuotekų
tinklų plėtra ir nutekamojo
tvarkymo paslaugų teikimo
vandens valymas
koordinavimas
Daugiabučių namų, esančių Dzūkų
gatvėje, Varėnos mieste,
automobilių stovėjimo aikštelių
lietaus nuotekų tinklų pajungimo į
centralizuotus lietaus nuotekų
tinklus organizavimas

Prižiūrimų sutarčių skaičius,
vnt.

1

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

13 000 (SB)
12 400 (Kt)

Prijungtų naujų objektų
skaičius, vnt.

2

Vytautas Čiurlevičius

II-III

5 500 (SB)

Varėnos rajono savivaldybės
Parengta, pateikta ir
vykdomų visuomenės sveikatos
paskelbta ataskaita
priežiūros funkcijų įgyvendinimo
2015 metų ataskaitos parengimas
ir pateikimas Sveikatos apsaugos
ministerijai, šios ataskaitos
paskelbimas savivaldybės
interneto svetainėje

1

Danutė Mazaliauskienė

I

1 179 800
(SB)

Varėnos rajono savivaldybės
Parengtas Sveikatos
2017–2019 metų strateginio
apsaugos programos
veiklos plano Sveikatos apsaugos projektas
programos projekto parengimas

1

Irma Lukminienė

III-IV

Informacijos, susijusios su asmens Parengtų informacinių
ir visuomenės sveikatos priežiūra, pranešimų, straipsnių
parengimas ir paskelbimas
skaičius, vnt.
savivaldybės interneto svetainėje

4

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Lukminienė

I-IV

Tarybos sprendimų ir
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų, susijusių su
asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūra, rengimas

14

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Lukminienė

I-IV

10. Savivaldybės valdymo programa
10.01.01.01. Savivaldybės administracijos
darbo organizavimas

Parengtų sprendimų ir
įsakymų projektų skaičius,
vnt.

Informacijos, susijusios su asmens Parengtų ir išsiųstų raštų
ir visuomenės sveikatos priežiūra, skaičius, vnt.
parengimas ir pateikimas
suinteresuotiems asmenims

40

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Lukminienė

I-IV

Teisės aktų projektų, susijusių su
darbų sauga, rengimas

Parengtų Administracijos
direktoriaus įsakymų ir
Tarybos sprendimų projektų
skaičius, vnt.

2

Nikolajus Lysenkovas

I-IV

Priešgaisrinės saugos būklės
gerinimas

Administracijos pastate
įrengtų ugniai atsparių durų
skaičius, vnt.
Administracijos pastate
įrengta priešgaisrinė
siganlizacija

1

Nikolajus Lysenkovas

I-IV

1

Nikolajus Lysenkovas

I-IV

Architektūros ir kraštotvarkos
skyriaus 2015 m. veiklos
ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita

1

I

Specialių architektūrinių
reikalavimų parengimas,
patvirtinimas ir išdavimas

Parengta, patvirtinta ir
išduota specialiųjų
architektūrinių reikalavimų

80

Gintautas Sereičikas,
Galina Šumovec,
Jurgita Skirevičiūtė,
Kęstutis Narvičius,
Erika Zaleskienė,
Saulius Korocejus,
Petras Klydzia
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

Teritorijų planavimo komisijos
posėdžių organizavimas

Organizuotų Teritorijų
planavimo komisijos
posėdžių skaičius, vnt.

10

Nuolatinės statybos komisijos ir Parengtų ir išduotų
Teritorijų planavimo komisijos
protokolų skaičius, vnt.
protokolų parengimas ir išdavimas

20

Erika Zaleskienė,
Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas
Erika Zaleskienė,
Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė

I-IV

I-IV

I-IV

Teritorijų planavimo dokumentų
tikrinimas ir derinimas

Patikrintų ir suderintų
teritorijų planavimo
dokumentų skaičius, vnt.

40

Patikrintų ir suderintų žemės
sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų
skaičius, vnt.
Patikrintų ir suderintų kaimo
plėtros (žemėtvarkos)
projektų skaičius, vnt.

40

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

200

Įregistruotų IS „Infostatyba“
prašymų skaičius, vnt.

150

Patikrintų statinių projektų
skaičius, vnt.
Sprendimų priėmimas dėl leidimų Priimtų sprendimų dėl
statyti naują (-us) statinį (-ius) /
statybos leidimų ir rašytinių
rekonstruoti statinį (-ius) /
pritarimų statinio projektui
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (- išdavimo skaičius, vnt.
us) ir rašytinių pritarimų statinio
projektui išdavimo priėmimas

150

Leidimų statyti naują (-us) statinį (- Parengtų ir išduotų statybos
ius) / rekonstruoti statinį (-ius) /
leidimų ir rašytinių pritarimų
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (- statinio projektui skaičius,
us) ir rašytinių pritarimų statinio vnt.
projektui parengimas ir išdavimas

150

Prašymų išduoti leidimą statyti
naują (-us) statinį (-ius) /
rekonstruoti statinį (-ius) /
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (us) ir išduoti rašytinį pritarimą
statinio projektui nagrinėjimas ir
įregistravimas IS „Infostatyba“

Statinių projektų tikrinimas

Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas
Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas

I-IV

40

150

I-IV

I-IV
I-IV

Prašymų išduoti statybą leidžiantį Įregistruotų IS „Infostatyba“
dokumentą kito statytojo vardu
prašymų skaičius, vnt.
nagrinėjimas ir įregistravimas IS
„Infostatyba“

10

Sprendimų priėmimas dėl statybą Priimtų sprendimų dėl
leidžiančio dokumento išdavimo statybą leidžiančio
kito statytojo vardu
dokumento išdavimo kito
statytojo vardu skaičius, vnt.

10

Prašymų pratęsti leidimo statyti
Išnagrinėtų ir įregistruotų IS
naują / rekonstruoti statinį
„Infostatyba“ prašymų
galiojimo terminą nagrinėjimas ir skaičius, vnt.
įregistravimas IS „Infostatyba“

5

Sprendimų priėmimas dėl prašymų Priimtų sprendimų skaičius,
pratęsti leidimo statyti naują /
vnt.
rekonstruoti statinį galiojimo
terminą

5

Prašymų panaikinti statybą
leidžiančio dokumento galiojimą
nagrinėjimas ir įregistravimas IS
„Infostatyba“

Išnagrinėtų ir įregistruotų IS
„Infostatyba“ prašymų
skaičius, vnt.

5

Sprendimų priėmimas dėl prašymų Priimtų sprendimų skaičius,
panaikinti statybą leidžiančio
vnt.
dokumento galiojimą priėmimas

5

Prašymų informuoti visuomenę
apie numatomų visuomenei
svarbių statinių projektavimą
nagrinėjimas ir įregistravimas IS
„Infostatyba“

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

50

Įregistruotų IS „Infostatyba“
prašymų skaičius, vnt.

25

Prašymų pritrati numatomam
statinių projektavimui
nagrinėjimas ir įregistravimas IS
„Infostatyba“

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

30

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas

I-IV

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

Prašymų pritrati numatomam
statinių projektavimui
nagrinėjimas ir įregistravimas IS
„Infostatyba“

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas

I-IV

Įregistruotų IS „Infostatyba“
prašymų skaičius, vnt.

25

Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

25

Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Ištaisytų statybą leidžiančių
dokumentų skaičius, vnt.

10

Petras Klydzia, Silvija
KalanavčiiūtėBalkūnienė, Galina
Šumovec, Gintautas
Sereičikas

I-IV

Patikrintų statinių skaičius,
vnt.
Informacijos viešojo
Parengta ir pateikta
administravimo subjekto vadovui informacija už 2015 m.
apie atliktą statinių naudojimo
priežiūrą parengimas ir pateikimas

90

Kęstutis Narvičius

I-IV

1

Kęstutis Narvičius

I

Informacijos apie statinių
Parengta ir pateikta
naudojimo priežiūros rezultatus
informacija už 2015 m.
(statinių patikrinimus) parengimas
ir pateikimas

1

Kęstutis Narvičius

I

Informacijos apie statinių
naudojimo priežiūros rezultatus
(reikalavimus pašalinti teisės aktų
pažeidimų reikalavimus)
parengimas ir pateikimas
Ataskaitų apie statinių naudojimo
priežiūros rezultatus parengimas ir
pateikimas

Parengta ir pateikta
informacija už 2015 m.

1

Kęstutis Narvičius

I

Parengta ir pateikta ataskaita
už 2015 m.

1

Kęstutis Narvičius

I

Informacijos apie statinius, kurie
neturi savininkų ar kurių
savininkai nežinomi, parengimas
ir pateikimas

Parengta ir pateikta
informacija už 2015 m.

1

Erika Zaleckienė,
Kęstutis Narvičius,
Galina Šumovec

I-IV

Sprendimų dėl prašymų pritarti
numatomam statinių projektavimui
priėmimas
Pranešimų apie klaidą statybą
leidžiančiame dokumente (SLD)
inicijavimas, pranešimų
nagrinėjimas ir pritarimų
priėmimas dėl SLD ištaisymo,
klaidų SLD ištaisymas ir ištaisytų
SLD išdavimas
Statinių naudojimo priežiūra

Geodezinės ir kartografinės
dokumentacijos komplektų
parengimas ir išdavimas

Parengtų ir išduotų
dokumentacijos komplektų
skaičius, vnt.

Žemės sklypų kadastrinių ir
Patikrintų ir suderintų planų
topografinių planų bei išpildomųjų ir išpildomųjų geodezinių
geodezinių nuotraukų tikrinimas ir nuotraukų skaičius, vnt.
derinimas

40

Kęstutis Narvičius,
Jurgita Skirevičiūtė

I-IV

300

Kęstutis Narvičius,
Jurgita Skirevičiūtė,
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Ataskaitos apie geodezinės ir
kartografinės veiklos priežiūrą
parengimas

Parengta ir pateikta ataskaita
už 2015 m.

1

Kęstutis Narvičius

I

Prašymų nagrinėjimas ir pažymų
apie naujai suformuotų
nekilnojamojo turto kadastro
objektų (patalpos (-ų)) galimybę
naudoti pagal paskirtį parengimas
ir išdavimas
Prašymų nagrinėjimas ir pažymų
apie naujai suformuotų
nekilnojamojo turto kadastro
objektų (statinių) galimybę
naudoti pagal paskirtį parengimas
ir išdavimas

Parengtų ir išduotų pažymų
skaičius, vnt.

4

Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Parengtų ir išduotų pažymų
skaičius, vnt.

4

Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Prašymų nagrinėjimas ir pažymų
apie patalpų naudojimą pagal
Nekilnojamojo turto registre
įregistruotą paskirtį parengimas ir
išdavimas
Prašymų nagrinėjimas ir pažymų
apie pastatų naudojimą pagal
Nekilnojamojo turto registre
įregistruotą paskirtį parengimas ir
išdavimas

Parengtų ir išduotų pažymų
skaičius, vnt.

4

Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Parengtų ir išduotų pažymų
skaičius, vnt.

4

Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

20

Erika Zaleskienė,
Petras Klydzia, Galina
Šumovec

I-IV

Išorinės reklamos komisijos darbo Organizuotų Išorinės
organizavimas ir koordinavimas reklamos komisijos posėdžių
skaičius, vnt.

Leidimų įrengti ir eksploatuoti
išorinę reklamą parengimas ir
išdavimas

Parengtų ir išduotų leidimų
įrengti ir eksploatuoti išorinę
reklamą skaičius, vnt.

Teritorijų planavimo sąlygų
parengimas ir išdavimas

Parengtų teritorijų
planavimo sąlygų skaičius,
vnt.
Architektūros skyriaus nustatomų Parengtų ir išduotų žemės
žemės sklypų formavimo ir
sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo
pertvarkymo projektų
reikalavimų parengimas ir
rengimo reikalavimų
išdavimas
skaičius, vnt.
Kompleksinio teritorijų planavimo Parengtų sutarčių projektų
inicijavimo sutarčių projektų
skaičius, vnt.
rengimas
Direktoriaus įsakymų projektų,
Parengtų direktoriaus
susijusių su Architektūros skyriaus įsakymų projektų teritorijų
veikla, rengimas
planavimo klausimais
skaičius, vnt.
Parengtų direktoriaus
įsakymų projektų adresų
suteikimo klausimais
skaičius, vnt.
Parengtų direktoriaus
įsakymų projektų kitais
klausimais skaičius, vnt.

Tarybos sprendimų projektų,
Parengtų Tarybos sprendimo
susijusių su Architektūros skyriaus projektų teritorijų planavimo
veikla, rengimas
klausimais skaičius, vnt.

40

Erika Zaleskienė,
Petras Klydzia, Galina
Šumovec

I-IV

10

Jurgita Skirevičiūtė,
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas
Jurgita Skirevičiūtė
Galina Šumovec,
Gintautas Sereičikas

I-IV

2

Jurgita Skirevičiūtė,
Gintautas Sereičikas

I-IV

100

Jurgita Skirevičiūtė,
Gintautas Sereičikas

I-IV

50

Kęstutis Narvičius,
Gintautas Sereičikas

I-IV

40

Gintautas Sereičikas,
Galina Šumovec,
Jurgita Skirevičiūtė,
Kęstutis Narvičius,
Erika Zaleskienė,
Silvija KalanavčiūtėBalkūnienė

I-IV

5

Jurgita Skirevičiūtė,
Gintautas Sereičikas

I-IV

80

I-IV

Tarybos sprendimų projektų,
susijusių su Architektūros skyriaus
veikla, rengimas
Parengtų Tarybos sprendimo
projektų dėl pavadinimų
gatvėms suteikimo skaičius,
vnt.
Parengtų Tarybos sprendimo
projektų kitais klausimais
skaičius, vnt.

5

Kęstutis Narvičius,
Gintautas Sereičikas

I-IV

5

Gintautas Sereičikas,
Galina Šumovec,
Jurgita Skirevičiūtė,
Kęstutis Narvičius,
Erika Zaleskienė

I-IV

Paskelbtų skelbimų skaičius,
vnt.

10

Jurgita Skirevičiūtė

I-IV

Įregistruotų teritorijų
planavimo dokumentų ir
išduotų registro išrašų
skaičius, vnt.
Parengtos 2016 m. programų
sąmatos

20

Jurgita Skirevičiūtė

I-IV

150

Danguolė Barysienė,
Loreta Verseckienė

I

Parengta 2015 m. metinė
biudžeto vykdymo ataskaita

1

Česė Ulbinaitė, Loreta
Verseckienė

I

Parengtos 2016 m.
ketvirtinės biudžeto
vykdymo ataskaitos
Parengtas 2015 m.
finansinių ataskaitų rinkinys

3

Danguolė Barysienė,
Loreta Verseckienė

II-IV

1

Česė Ulbinaitė
Danguolė Barysienė

I

Parengti tarpiniai 2016 m.
finansinių ataskaitų rinkiniai

3

Česė Ulbinaitė
Danguolė Barysienė

I-IV

Konsoliduoto Varėnos rajono
Parengtas 2015 m.
savivaldybės administracijos
finansinių ataskaitų rinkinys
(Administracijos, Matuizų ir
Merkinės seniūnijų) žemesnio
lygio finansinių ataskaitų rinkinio
parengimas

1

Česė Ulbinaitė,
Danguolė Barysienė

I

Informacijos apie teritorijų
planavimą paskelbimas
savivaldybės interneto svetainėje
Teritorijų planavimo dokumentų
įregistravimas Teritorijų
planavimo registre
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos programų sąmatų
parengimas
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos žemesnio lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų
parengimas

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos žemesnio lygio
finansinių ataskaitų rinkinio
parengimas

Konsoliduoto Varėnos rajono
savivaldybės administracijos
(Administracijos, Matuizų ir
Merkinės seniūnijų) žemesnio
Parengti tarpiniai 2016 m.
lygio finansinių ataskaitų rinkinio finansinių ataskaitų rinkiniai
parengimas

3

Česė Ulbinaitė,
Danguolė Barysienė

I-IV

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos privatizavimo
fondo finansinių ataskaitų rinkinio
parengimas

Parengtas privatizavimo
fondo 2015 m. finansinių
ataskaitų rinkinys
Parengtas 2016 m.
finansinių ataskaitų rinkinys

1

Česė Ulbinaitė
Danguolė Barysienė

I

1

Česė Ulbinaitė,
Danguolė Barysienė

I

Varėnos rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano 10
programos įgyvendinimo
ataskaitos parengimas
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos ataskaitų
Valstybinei mokesčių inspekcijai
parengimas

Parengta strateginio veiklos
plano 10 programos
įgyvendinimo ataskaita

1

Česė Ulbinaitė,
Danguolė Barysienė

I

Parengta metinė ataskaita
apie A klasės išmokas

1

Stasė Norkūnienė

I

Parengta metinė ataskaita
apie B klasės išmokas

1

Stasė Norkūnienė

I

Parengta ataskaita apie gautą
labdarą ir paramą

1

Danutė Deviadienė

II

Parengtos mėnesinės
ataskaitos apie A klasės
išmokas
Parengta metinė finansinė
ataskaita Valstybinio
socialinio draudimo fondo
valdybai
Parengtos ataskaitos apie
priskaičiuotas sumas ir
apskaičiuotas socialinio
draudimo įmokas
Parengta valstybės turto
ataskaita
Parengta savivaldybės turto
ataskaita

12

Stasė Norkūnienė

I-IV

1

Stasė Norkūnienė

I

12

Stasė Norkūnienė

I-IV

1

Zita Daugėlienė

II

1

Zita Daugėlienė

II

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos ataskaitų
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai parengimas

Varėnos rajono savivaldybės
valstybės ir savivaldybės turto
ataskaitų parengimas

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos investicijų
ataskaitų parengimas
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos biudžeto išlaidų
sąmatų vykdymo mėnesinių
ataskaitų parengimas
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos debetinio ir
kreditinio įsiskolinimo ataskaitų
parengimas
Varėnos rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano 10
programos parengimas
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų,
neturinčių ūkinio savarankiškumo,
turto ir įsipareigojimų
inventorizacija

Parengta metinė investicijų
ataskaita
Parengtos ketvirtinės
investicijų ataskaitos
Parengtos biudžeto išlaidų
sąmatų vykdymo mėnesinės
ataskaitos

1

Zita Daugėlienė

II

4

Zita Daugėlienė

I-IV

12

Loreta Verseckienė

I-IV

Parengtos debetinio ir
kreditinio įsiskolinimo
ataskaitos

12

Loreta Utaravičienė,
Danutė Deviadienė

I-IV

Parengta Varėnos rajono
savivaldybės strateginio
veiklos plano 10 programa
Atlikta ilgalaikio materialaus
ir nematerialaus turto
inventorizacija

1

Česė Ulbinaitė,
Danguolė Barysienė

III-IV

1

Zita Daugėlienė,
Danutė Deviadienė

IV

Atlikta žaliavų, medžiagų ir
ūkinio inventoriaus
inventorizacija

1

Danguolė Kairevičienė,
Danutė Deviadienė

IV

Atlikta mokėtinų ir gautinių
sumų inventorizacija

1

Loreta Utaravičienė,
Danutė Deviadienė

IV

Atlikta nebaigtos statybos,
esminio pagerinimo darbų ir
finansinio turto
inventorizacija

1

Zita Daugėlienė

IV

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų,
neturinčių ūkinio savarankiškumo,
2017 m. biudžeto išlaidų projekto
parengimas

Parengtas Varėnos rajono
savivaldybės administracijos
ir seniūnijų, neturinčių
ūkinio savarankiškumo,
2017 m. biudžeto išlaidų
projektas

1

Česė Ulbinaitė,
Danguolė Barysienė,
Rima Bingelienė,
Loreta Versekienė

III-IV

Valstybinės žemės nuomos
mokesčio apskaita

Suformuotų ir išsiustų
deklaracijų valstybinės
žemės nuomos mokesčio
mokėtojams skaičius, vnt.
Atlikta valstybinės žemės
nuomos mokesčio
įsiskolinimų inventorizacija

2 800

Asta Mikšėnaitė

III

1

Asta Mikšėnaitė

IV

Suformuotų ir išsiustų
priminimų apie nesumokėtą
valstybinės žemės nuomos
mokestį skaičius, vnt.

1 400

Asta Mikšėnaitė

I

6

Onutė Miliuvienė,
Danutė Verbienė
Onutė Miliuvienė, Ona
Marcinkevičienė
Onutė Miliuvienė,
Larisa Navickienė
Onutė Miliuvienė,
Aldona Staniulionienė

I

Varėnos rajono biudžetinių įstaigų Parengtos 2016 m.
2016 m. programų sąmatų
savivaldybės biudžeto,
parengimas
mokinio krepšelio bei įstaigų
pajamų ir išlaidų sąmatos ir
pateiktos Finansų ir
investicijų skyriui

9
9
9

12
12

10

Onutė Miliuvienė,
Dalia Šimelionienė
Onutė Miliuvienė,
Neringa Debesiūnienė
Onutė Miliuvienė,
Jurgita Akstinienė

3
Varėnos rajono biudžetinių įstaigų Parengti 2015 m. metinių
žemesniojo lygio biudžeto
finansinių ataskaitų rinkiniai
vykdymo ataskaitų parengimas
ir nustatyta tvarka pateikti
Finansų ir investicijų skyriui
ir Viešojo sektoriaus
apskaitos ir apskaitos
konsolidavimo
informacinėje sistemoje
(VSAKIS)

2
3
3
3

3
3
3
3

Onutė Miliuvienė, Asta
Vinickienė
Onutė Miliuvienė,
Danutė Verbienė
Onutė Miliuvienė, Ona
Marcinkevičienė
Onutė Miliuvienė,
Larisa Navickienė
Onutė Miliuvienė,
Aldona Staniulionienė
Onutė Miliuvienė,
Dalia Šimelionienė
Onutė Miliuvienė, Asta
Vinickienė
Onutė Miliuvienė,
Jurgita Akstinienė
Onutė Miliuvienė,
Neringa Debesiūnienė

I

Varėnos rajono biudžetinių įstaigų Parengtos 2015 m. etatų ir
etatų ir kontingentų metinių
kontingentų metinės
ataskaitų parengimas
ataskaitos ir nustatyta tvarka
pateiktos Finansų ir
investicijų skyriui

6

Danutė Verbienė,
Dania Stalenienė,
Veronika Saniulienė

6

Ona Marcinkevičienė,
Dania Stalenienė,
Veronika Staniulienė

5

Ona Pekorienė, Dania
Stalenienė, Veronika
Staniulienė
Aldona Staniulionienė,
Veronika Staniulienė,
Dania Stalenienė

5

5

Asta Vinickienė,
Veronika Staniulienė,
Dania Stalenienė

5

Jurgita Akstinienė,
Dania Stalenienė,
Veronika Staniulienė

5

Neringa Debesiūnienė,
Veronika Staniulienė,
Dania Stalenienė

5

Dalia Šimelionienė,
Dania Stalenienė,
Veronika Staniulienė

I

Varėnos rajono biudžetinių įstaigų Parengtos 2015 m.
ketvirtinių ir metinių investicijų
ketvirtinės ir metinės
statistinių ataskaitų parengimas
investicijų statistinės
ataskaitos ir nustatyta tvarka
pateiktos Finansų ir
investicijų skyriui

5

Danutė Verbienė

5

Ona Marcinkevičienė

5

Larisa Navickienė

5

Aldona Staniulionienė

5

Dalia Šimelionienė

5

Asta Vinickienė

5

Jurgita Akstinienė

5

Neringa Debesiūnienė

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos biudžetinių įstaigų
ataskaitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai
parengimas

Parengtos ir nustatyta tvarka
pateiktos 2016 m. ketvirtinės
ir metinės Valstybinio
socialinio draudimo fondo
ataskaitos

144

Veronika Staniulienė

156

Dania Stalenienė

Varėnos rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų ataskaitų
Valstybinei mokesčių inspekcijai
parengimas

Parengtos ir nustatyta tvarka
pateiktos 2016 m. mėnesinės
ir metinės A klasės išmokų
nuo jų išskaičiuoto ir
sumokėto pajamų mokesčio
deklaracijos

145

Veronika
Staniulionienė

156

Dania Stalenienė

Varėnos rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų tarifikacijų
rengimas

Parengtos ir priskaičiuotos
tarifikacijos 2016 m.

50

Veronika Staniulienė

54

Dania Stalenienė

576

Veronika
Staniulionienė

624

Dania Stalenienė

Biudžetinių įstaigų darbuotojams Priskaičiuotas darbo
darbo užmokesčio paskaičiavimas užmokestis biudžetinių
įstaigų darbuotojams

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

Varėnos rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų savivaldybės
turto statistinių ataskaitų
parengimas

Varėnos rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų savivaldybės,
mokinio krepšelio bei įstaigos
pajamų išlaidų sąmatų vykdymo
ketvirtinių ir metinių ataskaitų
parengimas

Parengtos 2015 m. metinės
turto ataskaitos ir pateiktos
Turto skyriui

Parengtos 2016 m.
savivaldybės, mokinio
krepšelio bei įstaigos
pajamų ir išlaidų sąmatų
vykdymo ketvirtinės ir
metinės ataskaitos ir
pateiktos Finansų ir
investicijų skyriui

3

Ona Marcinkevičienė

3

Larisa Navickienė

3

Aldona Staniulionienė

3

Dalia Šimelionienė

2

Renata Miškinienė

3

Asta Vinickienė

3

Jurgita Akstinienė

3

Neringa Debesiūnienė

3
13

Danutė Verbienė
Danutė Verbienė

13

Ona Marcinkevičienė

13

Larisa Navickienė

13

Aldona Staniulionienė

13

Dalia Šimelionienė

13

Neringa Debesiūnienė

10

Renata Miškinienė

13

Jurgita Akstinienė

I-II

I-IV

Varėnos rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų mėnesinių ir
metinių debetinio ir kreditinio
įsiskolinimo ataskaitų parengimas

24

Asta Vinickienė

36

Danutė Verbienė

36

Ona Marcinkevičienė

36

Dalia Šimelionienė

16

Jurgita Akstinienė

36

Renata Miškinienė

36

Larisa Navickienė

36

Neringa Debesiūnienė

36

Aldona Staniulionienė

Centralizuoto vidaus audito
Parengta ir pateikta ataskaita
skyriaus 2015 m. veiklos
su priedu
ataskaitos ir jos priedo parengimas
ir pateikimas Finansų ministerijai,
Valstybės kontrolei ir
Administracijos direktoriui

1

Ona Guntulionienė

I

Vidaus auditų atlikimas

5

Ona Guntulionienė

I-IV

80

Ona Guntulionienė

I-IV

1

Ona Guntulionienė

III

1

Ona Guntulionienė

IV

1

Ona Guntulionienė

IV

Parengtos 2016 m.
mėnesinės ir metinės
debetinio ir kreditinio
įsiskolinimo ataskaitos ir
nustatyta tvarka pateiktos
Finansų ir investicijų skyriui

Atliktų vidaus auditų
skaičius, vnt.
Vidaus auditų pažangos stebėjimai Kontroliuotas 2014-2015 m.
pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimas, proc.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės Atliktas korupcijos
nustatymas
pasireiškimo tikimybės
nustatymas
Vidaus audito poreikio įvertinimo Atlikta analizė
analizės atlikimas
Centralizuoto vidaus audito
Parengtas ir suderintas
skyriaus 2017-2019 m. strateginio planas
veiklos plano parengimas ir
suderinimas su Administracijos
direktoriumi

I-IV

Centralizuoto vidaus audito
Parengtas ir suderintas
skyriaus 2017 m. veiklos plano
planas
parengimas ir suderinimas su
Administracijos direktoriumi
Dokumentų ir ryšių su visuomene Parengta ataskaita
skyriaus 2015 m. veiklos
ataskaitos parengimas

1

Ona Guntulionienė

IV

1

Rūta Averkienė

I

Administracijos direktoriaus 2015 Parengta ataskaita
m. veiklos ataskaitos rengimas

1

Rūta Averkienė, Laura
Karlonaitė, Gintarė
Juonytė

I-II

Savivaldybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų, savivaldybės
kontroliuojamų įmonių ir
organizacijų vadovų ataskaitų
teikimo svarstyti Tarybai
koordinavimas
Bendrojo skyriaus darbuotojų
darbo efektyvumo ir darbo krūvio
paskirstymo analizė, darbuotojų
vertinimas

Parengtas sprendimo
projektas dėl ataskaitų
grafiko

1

Rūta Averkienė, Laura
Karlonaitė

I

Pravestų pasitarimų skaičius,
vnt.

12

Rūta Averkienė,
Marius Urvikis

I-IV

Teisės aktų ir kitų dokumentų,
susijusių su Bendrojo skyriaus
veikla, projektų rengimas

Parengtų teisės aktų ir kitų
dokumentų projektų
skaičius, vnt.

60

Rūta Averkienė, Genė
Palevičienė, Laura
Karlonaitė, Gintarė
Mališauskienė, Marius
Urvikis
Rūta Averkienė,
Gintarė Mališauskienė,
Eglė Stirbienė, Gražina
Dagytė, Genė
Palevičienė, Marius
Urvikis

I-IV

Administracijos darbuotojų,
Suteiktų konsultacijų
savivaldybės biudžetinių įstaigų ir skaičius
institucijų vadovų informavimas ir
konsultavimas dokumentų
valdymo, teisės aktų projektų
rengimo, priimamų teisės aktų
viešinimo ir kitais klausimais

80

I-IV

Dokumentų valdymo
organizavimas

Administruotas savivaldybės
institucijų ir savivaldybės
administracijos 2016 metų
dokumentacijos planas,
2015 metų jo papildymų
sąrašas

2

Rūta Averkienė, Vaida
Kaščiokaitienė, Marius
Urvikis

I-IV

Parengtas ir suderintas
savivaldybės institucijų ir
savivaldybės administracijos
2017 metų dokumentacijos
planas, 2016 metų jo
papildymų sąrašas

2

Rūta Averkienė, Vaida
Kaščiokaitienė, Onutė
Šilanskienė, Marius
Urvikis

III-IV

Užregistruotų ir sutvarkytų
IS „Kontora“ ir IS
„Infoleks“ savivaldybės
institucijų ir jų vadovų
priimtų teisės aktų skaičius,
vnt.

4 000

Gintarė Mališauskienė,
Liucija Baravykienė,
Gintarė Juonytė

I-IV

Sutvarkytų savivaldybės
institucijų vadovų
rezoliucijų IS „Kontora“
skaičius, vnt.

2500

Gintarė Mališauskienė,
Liucija Baravykienė,
Gintarė Juonytė

I-IV

Užregistruotų ir sutvarkytų
savivaldybės institucijų ir jų
vadovų pasirašytų sutarčių
skaičius, vnt.

620

Vaida Kaščiokaitienė

I-IV

Užregistruotų ir sutvarkytų
Tarybos ir jos komitetų
protokolų IS „Kontora“
skaičius, vnt.

60

Laura Karlonaitė

I-IV

Užregistruotų ir sutvarkytų
Tarybos protokolų IS
„Infoleks“ skaičius, vnt.

IS „Kontora“ darbo užtikrinimas

14

Laura Karlonaitė

I-IV

Registruotų (įformintų) ir
paskirstytų savivaldybės
institucijų ir jų padalinių
gautų ir siunčiamųjų
dokumentų IS „Kontora“
skaičius, vnt.
Priimtų ir užregistruotų
asmenų prašymų, pareiškimų
ir skundų IS „Kontora
skaičius, vnt.

6 000

Vida Čaplikienė, Ana
Čapkovskienė, Vaida
Kaščiokaitienė

I-IV

1 000

Vida Čaplikienė, Ana
Čapkovskienė, Vaida
Kaščiokaitienė

I-IV

Įteiktų arba išsiųstų
asmenims atsakymų į
prašymus skaičius, vnt.

1 000

Vida Čaplikienė, Ana
Čapkovskienė, Vaida
Kaščiokaitienė

I-IV

Teisės aktų ir kitų
dokumentų projektų kalbos
normų ir teisinės terminijos
reikalavimų laikymosi
vertinimas, ar atitinka teisės
aktais patvirtintų teisės aktų
projektų rengimo ir derinimo
reikalavimus, skaičius, vnt.

1 500

Rūta Averkienė, Genė
Palevičienė, Marius
Urvikis

I-IV

Sistemoje sutvarkytas
savivaldybės institucijų ir
savivaldybės administracijos
2016 metų dokumentacijos
planas, 2015 metų jo
papildymų sąrašas, registrų
sąrašas, vnt.

3

Rūta Averkienė, Vaida
Kaščiokaitienė, Marius
Urvikis

IV

Interesantų aptarnavimas vieno
langelio principu

Teiktų interesantams
informacijų ir konsultacijų
apie darbo vietose teikiamų
administracinių paslaugų
procedūras skaičius, vnt.

200

Vida Čaplikienė, Ana
Čapkovskienė, Vaida
Kaščiokaitienė

I-IV

Administruotų interesantų
(gyventojų) planinių
susitikimų su savivaldybės
vadovybe skaičius, vnt.

100

Vida Čaplikienė,
Gintarė Mališauskienė

I-IV

1 000

Vida Čaplikienė, Vaida
Kaščiokaitienė

I-IV

4

Vida Čaplikienė, Vaida
Kaščiokaitienė

I-IV

100

Vaida Kaščiokaitienė

I-IV

300

Eglė Stirbienė, Gražina
Dagytė, Laura
Karlonaitė

I-IV

Kontroliuotų dėl terminų
vykdymo gautų dokumentų,
asmenų prašymų, pareiškimų
ir skundų, adresuotų
Tarybai, merui,
Administracijos direktoriui,
skaičius, vnt.

Savivaldybės interesantų
aptarnavimo reglamento
administravimas

Pateikta ataskaitų apie
prašymų nagrinėjimą
savivaldybės vadovams
Patikslintų teikiamų
paslaugų skaičius, išleistų
lankstinukų apie teikiamas
paslaugas pagal rūšis
skaičius, vnt.

Savivaldybės teisės aktų
Paskelbtų norminių teisės
valdymas, kad būtų įgyvendinta
aktų savivaldybės interneto
viešojo administravimo savivaldos tinklalapyje skaičius, vnt.
institucijos veikla – piliečių ir kitų
asmenų teisė ieškoti, gauti ir
skleisti informaciją

Lietuvos Respublikos dokumentų
ir archyvų įstatymo, kitų teisės
aktų, reglamentuojančių
dokumentų valdymą, priežiūra ir
kontrolė

Suderintų savivaldybės
institucijų, įstaigų ir įmonių
teisės aktų ir dokumentų
projektų, reglamentuojančių
dokumentų valdymą,
skaičius, vnt.

100

Rūta Averkienė,
Marius Urvikis

I-IV

Savivaldybių institucijų, įstaigų ir
įmonių laikymosi Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo, kitų teisės aktų,
reglamentuojančių dokumentų
valdymą, priežiūra, metodinės,
praktinės pagalbos teikimas

Atliktų dokumentų tvarkymo
ir apskaitos institucijose,
įstaigose ir įmonėse
patikrinimų skaičius, vnt.

2

Rūta Averkienė, Onutė
Šilanskienė

I-IV

Bendrojo skyriaus 2016 m.
Parengtas planas
numatomų vykdyti prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų
plano parengimas

1

Rūta Averkienė

I

Bendrojo skyriaus 2016 m.
veiklos plano parengimas

Parengtas planas

1

Rūta Averkienė

I

Viešųjų pirkimų organizavimas

Atlikta mažos vertės pirkimų

5

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė

I-IV

Pašto ženklų ir vokų apskaita

Panaudotų vokų skaičius,
vnt.

5 000

Vida Čaplikienė

I-IV

Savivaldybės tarybos ir jos
komitetų posėdžių transliavimas
internetu
Kompiuterizuotų darbo vietų

Transliuotų posėdžių
internete skaičius, vnt.

60

Irma Krajauskienė,
Sigitas Blėda

I-IV

Prižiūrimų kompiuterizuotų
darbo vietų skaičius, vnt.

180

Irma Krajauskienė,
Sigitas Blėda

I-IV

Savivaldybės serverių priežiūra

Prižiūrimų serverių skaičius,
vnt.

15

Sigitas Blėda

I-IV

Informacinių sistemų priežiūra

Prižiūrimų informacinių
sistemų skaičius, vnt.

29

Irma Krajauskienė,
Sigitas Blėda

I-IV

priežiūra

Spausdintuvų, daugiafunkcių
spausdintuvų ir kopijavimo
aparatų aprūpinimas
eksploatacinėmis medžiagomis

Aprūpintų spausdintuvų,
daugiafunkcių spausdintuvų
ir kopijavimo aparatų
eksploatacinėmis
medžiagomis skaičius, vnt.

132

Irma Krajauskienė,
Sigitas Blėda

I-IV

Mobilių abonentų administravimas Administruojamų abonentų
skaičius, vnt.
Fiksuoto ryšio paslaugų teikimo
Fiksuoto ryšio abonentų
priežiūra
skaičius, vnt.

155

Irma Krajauskienė

I-IV

108

Irma Krajauskienė
Sigitas Blėda

I-IV

Elektroninio pašto sistemos
administravimas

310

Sigitas Blėda, Irma
Krajauskienė

I-IV

Teisės ir personalo skyriaus 2015 Parengta ataskaita
m. veiklos ataskaitos parengimas

1

Ilona Radzevičienė,
Vilma Bingelienė

I

Teisės aktų projektų derinimas

Suderintų Tarybos
sprendimų projektų,
Administracijos direktoriaus
įsakymų, mero potvarkių
projektų skaičius, vnt.

40

Ilona Radzevičienė

I-IV

Teisės aktų projektų, susijusių su
Personalo skyriaus veikla,
rengimas

Parengtų įsakymų, potvarkių
ir Tarybos sprendimų
projektų skaičius, vnt.

1 200

I-IV

Konkursų į valstybės tarnybą,
biudžetinių, švietimo įstaigų
vadovus organizavimas

Surengtų konkursų skaičius,
vnt.

15

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė
Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

Administruojamų
elektroninio pašto dėžučių
skaičius, vnt.

I-IV

Administracijos darbuotojų,
Suteiktų konsultacijų
savivaldybės biudžetinių įstaigų ir skaičius, vnt.
institucijų vadovų informavimas ir
konsultavimas darbo teisės, teisės
aktų projektų rengimo, priimamų
sprendimų teisėtumo ir kt.
klausimais
Personalo valdymas
Parengtų pranešimų
Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
Alytaus skyriui skaičius, vnt.

Personalo skyriaus veiklos
dokumentų archyvavimas

20

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

I-IV

50

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

I-IV

Sudarytų darbo sutarčių
skaičius, vnt.
Atliktų tyrimų ir pateiktų
išvadų dėl darbo drausmės
pažeidimų skaičius, vnt.

40

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Ilona Radzevičienė

I-IV

Organizuotų Valstybės
tarnautojų veiklos vertinimo
komisijos posėdžių skaičius,
vnt.
Apsvarstytų prašymų ir
pateiktų išvadų dėl leidimo
valstybės tarnautojui dirbti
kitą darbą skaičius, vnt.

2

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė

I

1

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

I-IV

Parengtų archyvui bylų
skaičius, vnt.

20

Ilona Radzevičienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

IV

40

Ilona Radzevičienė,
Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

I-IV

Informacijos, susijusios su
Parengtų siunčiamųjų raštų
Personalo skyriaus kompetencijai skaičius, vnt.
priskirta veikla, parengimas

3

I-IV

Asmenų įdarbinimas pagal
Viešųjų darbų programą

Parengtų pranešimų
Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
Alytaus skyriui skaičius, vnt.

150

Sudarytų darbo sutarčių
skaičius, vnt.

170

Vaiva Lesniauskienė,
Asta
Daukšytė–Stasiulienė

I-IV

Parengtų ir pateiktų paraiškų
dalyvauti Viešųjų darbų
programoje skaičius, vnt.

2

Teisės aktų projektų teisinis
vertinimas

Atliktas Tarybos sprendimų
ir Administracijos
direktoriaus įsakymų
projektų teisinis vertinimas

500

Vilma Bingelienė,
Toma Raginskaitė,
Irma Mikailionytė

I-IV

Teisės aktų projektų, susijusių su
Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus veikla, rengimas

Parengtų įsakymų ir Tarybos
sprendimų projektų skaičius,
vnt.

200

I-IV

Atstovavimas Varėnos rajono
savivaldybės administracijai ir
Varėnos rajono savivaldybei
teismuose

Dalyvauta teisminiuose
posėdžiuose

65

Pateikta ieškinių

30

Pateikta atsiliepimų į
pareikštus ieškinius

60

Vilma Bingelienė,
Toma Raginskaitė,
Irma Mikailionytė,
Lina Kvitkauskienė,
Evelina Jovaišytė
Vilma Bingelienė,
Toma Raginskaitė,
Irma Mikalionytė,
Evelina Jovaišytė

Viešųjų pirkimų organizavimas

Surengta atvirų konkursų

1

I-IV

Surengta supaprastintų
atvirų konkursų
Atlikta mažos vertės pirkimų

15

Vilma Bingelienė
Lina Kvitkauskienė,
Evelina Jovaišytė

Dalyvauta viešųjų pirkimų
komisijos posėdžiuose

65

80

I-IV

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus veiklos dokumentų
archyvavimas

Parengtų archyvui bylų
skaičius, vnt.

15

Evelina Jovaišytė

IV

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus dokumentacijos plano
sudarymas

Parengtas dokumentacijos
planas

1

Evelina Jovaišytė,
Dovilė Saulevičė

IV

Informacijos, susijusios su Teisės Parengtų siunčiamųjų raštų
ir civilinės metrikacijos skyriaus skaičius, vnt.
kompetencijai priskirta veikla,
parengimas

80

I-IV

Asmenų, nukentėjusių nuo
1939–1990 m. okupacijų,
teisiniam statusui gauti dokumentų
rengimas

Parengtų prašymų dėl
nukentėjusio nuo
1939–1990 m. okupacijų
teisinio statuso pripažinimo
skaičius, vnt.
Parengtų prašymų pripažinti
negaliojančiu prarastą
nukentėjusio nuo
1939–1990 m. okupacijų
teisinio statuso pažymėjimą
ir išduoti naują pažymėjimą
skaičius, vnt.

5

Vilma Bingelienė,
Toma Raginskaitė,
Irma Mikalionytė,
Lina Kvitkauskienė,
Evelina Jovaišytė, Rūta
Aganauskienė, Dovilė
Saulevičė
Toma Raginskaitė

2

Toma Raginskaitė

I-IV

Parengta ataskaita

1

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas,
Tatjana Saulevičienė

I

8

Tatjana Saulevičienė,
Emilis Tamošiūnas,
Eglė Stirbienė, Daiva
Vaičiulionienė

I-IV

Turizmo ir verslo skyriaus 2015
m. veiklos ataskaitos parengimas

Informacinių turizmo rinkodaros Surengtų pasitarimų
priemonių ir edukacinių programų skaičius, vnt.
kūrimo koordinavimas
bendradarbiaujant su VšĮ
Dargužių amatų centru

I-IV

Raštų, susijusių su Ekonomikos ir Parengtų raštų skaičius, vnt.
žemės ūkio skyriaus/Ekonomikos
ir turizmo bei Žemės ūkio ir kaimo
reikalų skyrių veikla, rengimas

50

Savivaldybės strateginio veiklos Parengtų programų skaičius,
plano programų rengimas pagal
vnt.
Ekonomikos ir turizmo bei Žemės
ūkio ir kaimo reikalų skyrių
kompetencijai priskirtas funkcijas

3

Ekonomikos ir žemės ūkio
skyriaus metinio veiklos plano
rengimas

1

Parengtas planas, vnt.

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas,
Tatjana Saulevičienė,
Eglė Stirbienė, Alė
Baniūnienė, Rimvydas
Navickas, Danguolė
Steiblienė, Adolfas
Kancevičius
Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas,
Danguolė Steiblienė,
Adolfas Kancevičius

I-IV

Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas,
Tatjana Saulevičienė,
Alė Baniūnienė,
Rimvydas Navickas,
Danguolė Steiblienė,
Adolfas Kancevičius

I

IV

Ekonomikos ir turizmo skyriaus
dokumentų (bylų) ir jų apskaitos
tvarkymas
Žemės ūkio ir kaimo reikalų
skyriaus dokumentų (bylų) ir jų
apskaitos tvarkymas
Pristatymų rengimas

Parengtas 2017 metų
skyriaus dokumentacijos
planas
Parengtas 2017 metų
skyriaus dokumentacijos
planas
Parengtų pristatymų
skaičius, vnt.

1

Eglė Stirbienė

IV

1

Danguolė Steiblienė

IV

1

Daiva Vaičiulionienė

I-IV

1

Emilis Tamošiūnas

I-IV

Paruošiamieji darbai
planuojamiems viešojo ir
privataus sektorių partnerystės
projektams įgyvendinti
Siūlymų teikimas savivaldybės
tarybai dėl individualios veiklos,
kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, ir pajamų
mokesčio dydžių už verslo
liudijimus nustatymo
Juridinių asmenų prašymų ir
dokumentų, reikalingų išduoti,
papildyti, patikslinti, sustabdyti ar
panaikinti licencijas verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, nagrinėjimas

Parengtų investicijų projektų
skaičius, vnt.

1

Daiva Vaičiulionienė

I-IV

Parengtas savivaldybės
tarybos sprendimo projektas

2

Daiva Vaičiulionienė

IV

Išduotų licencijų skaičius,
vnt.
Papildytų, patikslintų
licencijų skaičius, vnt.
Panaikintų licencijų
skaičius, vnt.
Parengtų direktoriaus
įsakymų projektų skaičius,
vnt.

15

Tatjana Saulevičienė,
Marius Urvikis

I-IV

1
1
17

Juridinių asmenų prašymų ir
dokumentų, reikalingų išduoti,
papildyti, patikslinti, sustabdyti ar
panaikinti licencijas verstis
mažmenine prekyba tabako
gaminiais, nagrinėjimas

Išduotų licencijų skaičius,
vnt.
Papildytų, patikslintų
licencijų skaičius, vnt.
Panaikintų licencijų
skaičius, vnt.

Tatjana Saulevičienė,
Marius Urvikis

I-IV

Tatjana Saulevičienė,
Marius Urvikis

I-IV

5

Tatjana Saulevičienė,
Marius Urvikis

I-IV

1
1
1

Parengtų direktoriaus
įsakymų projektų skaičius,
vnt.
Juridinių asmenų prašymų ir
Išduotų licencijų skaičius,
dokumentų, reikalingų išduoti,
vnt.
papildyti, patikslinti, sustabdyti ar Papildytų, patikslintų
panaikinti licencijas verstis
licencijų skaičius, vnt.
mažmenine prekyba naftos
Panaikintų licencijų
produktais bei dujomis, skirtomis skaičius, vnt.
autotransportui, nagrinėjimas
Parengtų direktoriaus
įsakymų projektų skaičius,
vnt.
Pranešimų dėžutės
Priimtų prašymų
www.verslovartai.lt priežiūra bei licencijoms, leidimams
leidimų ir licencijų išdavimui
išduoti, patikslinti, papildyti,
reikalingų dokumentų priėmimas panaikinti skaičius, vnt.
elektroniniu būdu
Teisės aktų projektų, susijusių su Parengtų teisės aktų projektų
sezoninės prekybos, prekybos ir
skaičius, vnt.
paslaugų teikimo viešosiose
vietose organizavimu savivaldybės
teritorijoje, rengimas

4

1

Tatjana Saulevičienė,
Daiva Vaičiulionienė

I-IV

Supaprastintų viešųjų pirkimų
Ekonomikos ir žemės ūkio
skyriaus/Ekonomikos ir turizmo
bei Žemės ūkio ir kaimo reikalų
skyrių kompetencijos klausimais
organizavimas

20

Tatjana Saulevičienė,
Alė Baniūnienė, Eglė
Stirbienė, Emilis
Tamošiūnas

I-IV

Parengtų viešųjų pirkimų
dokumentų skaičius, vnt.

1
1
1
1

Savivaldybės interneto svetainės Paskelbtų ir atnaujintų
puslapio priežiūra Ekonomikos ir informacinių pranešimų
žemės ūkio skyriaus/Ekonomikos skaičius, vnt.
ir turizmo bei Žemės ūkio ir kaimo
reikalų skyrių kompetencijai
priskirtose srityse
Informacijos teikimas apie
Ekonomikos ir žemės ūkio
skyriaus/Ekonomikos ir turizmo
bei Žemės ūkio ir kaimo reikalų
skyrių teikiamas administracines
paslaugas

Parengtų informacinių
bukletų, atmintinių skaičius,
vnt.
Konsultuotų interesantų
skaičius, vnt.

Varėnos rajono savivaldybės 2016 Parengtas biudžeto projektas
metų biudžeto projekto
parengimas

Biudžetinių įstaigų teikiamų
paslaugų kainų tvirtinimas

5

Daiva Vaičiulionienė,
Tatjana Saulevičienė,
Emilis Tamošiūnas,
Eglė Stirbienė, Alė
Baniūnienė

I-IV

2

Emilis Tamošiūnas,
Daiva Vaičiulionienė,
Eglė Stirbienė
Daiva Vaičiulionienė,
Emilis Tamošiūnas,
Tatjana Saulevičienė,
Eglė Stirbienė, Alė
Baniūnienė, Rimvydas
Navickas, Danguolė
Steiblienė, Adolfas
Kancevičius
Svetlana Griškevičienė,
Vida Šedžiuvienė, Lina
Kamarauskienė, Genė
Gaidukevičienė

I-IV

30

1

Parengtas ir pateiktas
straipsnis spaudai ir
viešinimui savivaldybės
interneto svetainėje

1

Vida Šedžiuvienė

Parengtas biudžeto projekto
pristatymas

1

Vida Šedžiuvienė

Suteiktos metodinės
pagalbos biudžetinėms
įstaigoms dėl biudžetinių
įstaigų teikiamų paslaugų
kainų tvirtinimo

3

Genė Gaidukevičienė

I-IV

I

II-IV

Varėnos rajono savivaldybės
2016 metų biudžeto vykdymas

Parengtas Administracijos
direktoriaus įsakymo dėl
biudžeto asignavimų pagal
priemones tvirtinimo
projektas

1

Vida Šedžiuvienė,
Lina Kamarauskienė

I

Parengtas Administracijos
direktoriaus įsakymo dėl
biudžeto pajamų ir
asignavimų paskirstymo
ketvirčiais projektas
Parengti Tarybos sprendimų
dėl biudžeto pakeitimo
projektai

1

Lina Kamarauskienė

I

4

Vida Šedžiuvienė

II-IV

4

Vida Šedžiuvienė, Lina
Kamarauskienė

II-IV

2

Lina Kamarauskienė

II-III

1

Svetlana Griškevičienė,
Vida Šedžiuvienė

II-III

38

Vida Šedžiuvienė, Lina
Kamarauskienė, Genė
Gaidukevičienė

IV

Parengti Administracijos
direktoriaus įsakymų dėl
biudžeto asignavimų pagal
priemones pakeitimo
projektai
Parengti Administracijos
direktoriaus įsakymų dėl
biudžeto pajamų ir
asignavimų paskirstymo
ketvirčiais pakeitimo
projektai
Varėnos rajono savivaldybės 2017 Parengtas Administracijos
metų biudžeto projekto rengimas direktoriaus įsakymo dėl
biudžeto projekto rengimo
projektas
Asignavimų valdytojų 2017
metų programų sąmatų
projektų tikrinimas

Informacijos apie savivaldybės
Parengtas ir išsiųstas raštas
administruojamų pajamų, gautų už Finansų ministerijai
išnuomotą valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius, rinkliavas,
materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamas, mokesčio už
aplinkos teršimą ir valstybinius
gamtos išteklius, biudžetinių
įstaigų pajamų už teikiamas
paslaugas prognozuojamas
įplaukas į 2017 metų savivaldybės
biudžetą rengimas

1

Vida Šedžiuvienė

II

Informacijos apie savivaldybei
priklausančių (iš savivaldybės
biudžeto finansuojamų) švietimo
įstaigų patalpų naudingąjį plotą
rengimas

Parengtas ir išsiųstas raštas
Finansų ministerijai

1

Vida Šedžiuvienė

II

Lėšų valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti poreikio
planavimo pagal patvirtintus lėšų
apskaičiavimo tvarkų aprašus
kontrolė
Iš savivaldybės biudžeto
išlaikomų įstaigų lėšų
panaudojimo analizė ir pasiūlymų
teikimas dėl racionalesnio lėšų
naudojimo

Kontroliuojamų valstybinių
(valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų
skaičius

23

Genė Gaidukevičienė

I-IV

Parengta iš savivaldybės
biudžeto išlaikomų įstaigų
lėšų panaudojimo 2015 m.
analizė ir pateikti
pasiūlymai
Parengtos iš savivaldybės
biudžeto išlaikomų įstaigų
lėšų panaudojimo 2016 m.
ketvirtinės analizės ir
pateikti pasiūlymai

1

Vida Šedžiuvienė,
Genė Gaidukevičienė

I

3

Vida Šedžiuvienė,
Genė Gaidukevičienė

II-IV

teikimas dėl racionalesnio lėšų
naudojimo

Parengtas kriterijų, pagal
kuriuos skirstomos lėšos iš
savivaldybės biudžeto
išlaikomoms įstaigoms,
sąrašas
Iš savivaldybės biudžeto
Parengta 2015 metų iš
išlaikomų įstaigų piniginių ir
savivaldybės biudžeto
natūrinių išlaidų normų ir limitų išlaikomų įstaigų natūrinių ir
analizė ir kontrolė
piniginių išlaidų normų
analizė
Varėnos rajono savivaldybės 2015 Parengta ir pateikta Tarybai
metų finansų kontrolės būklės
Varėnos rajono savivaldybės
ataskaitos rengimas
2015 metų finansų kontrolės
būklės ataskaita

1

Vida Šedžiuvienė,
Genė Gaidukevičienė

II-III

1

Vida Šedžiuvienė,
Genė Gaidukevičienė

I-II

1

Vida Šedžiuvienė,
Genė Gaidukevičienė

I

Varėnos rajono savivaldybės 2015 Parengtas Tarybos
metų biudžeto įvykdymo ir
sprendimo dėl Varėnos
finansinių ataskaitų rengimas
rajono savivaldybės 2015
metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio ir
finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo projektas

1

Vida Šedžiuvienė,
Jolita Bučinskienė

II-III

Varėnos rajono savivaldybės 2016 Atliktos Varėnos rajono
metų biudžeto pajamų ir išlaidų
savivaldybės 2016 metų
vykdymo analizė
biudžeto pajamų ir išlaidų
vykdymo analizės
Parengta ir pateikta
informacija savivaldybės
tarybai apie Varėnos rajono
savivaldybės 2016 metų
biudžeto vykdymą

12

Ona Pekorienė, Vida
Šedžiuvienė

I-IV

3

Vida Šedžiuvienė

II-IV

Iš Varėnos rajono savivaldybės
biudžeto išlaikomų įstaigų
kreditinio įsiskolinimo analizė

12

Ona Pekorienė, Vida
Šedžiuvienė

I-IV

Atliktos iš Savivaldybės
biudžeto išlaikomų įstaigų
kreditinio įsiskolinimo
analizės

Iš Varėnos rajono savivaldybės
biudžeto išlaikomų įstaigų
kreditinio įsiskolinimo analizė

Biudžeto pajamų ir asignavimų
apskaita

Parengta ir pateikta
informacija Tarybai apie
Varėnos rajono savivaldybės
2016 metų biudžeto kreditinį
įsiskolinimą

3

Vida Šedžiuvienė

II-IV

Parengtos mėnesinės
Mokesčių ir kitų įmokų į
biudžetus apyskaitos ir
pateiktos Valstybinei
mokesčių inspekcijai
Parengtos savivaldybės
biudžeto įvykdymo
mėnesinės ataskaitos
Sudarytas 2015 metų
savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys
ir nustatyta tvarka pateiktas
Finansų ministerijai

12

Ona Pekorienė

I-IV

12

Ona Pekorienė

I-IV

1

Ona Pekorienė

I

Parengta 2015 metų Etatų ir
kontingentų metinė ataskaita
ir nustatyta tvarka pateikta
Finansų ministerijai

1

Ona Pekorienė

I

Parengta 2015 metų Skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų
garantijų bei paskolų ir
ilgalaikių paskolų
panaudojimo metinė
ataskaita ir nustatyta tvarka
pateikta Finansų ministerijai

1

Ona Pekorienė

I

Parengtos 2015 metų
Skolinių įsipareigojimų ir
suteiktų garantijų bei
paskolų ir ilgalaikių paskolų
panaudojimo ketvirtinės
ataskaitos ir nustatyta tvarka
pateiktas Finansų
ministerijai

3

Ona Pekorienė

II-IV

Sudaryti ketvirtinių 2015
metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai ir
nustatyta tvarka pateikti
Finansų ministerijai
Parengtos 2015 metų
savivaldybės biudžeto
išlaidų mokinio krepšeliui
finansuoti įvykdymo
ataskaitos ir nustatyta tvarka
pateiktos Švietimo ir mokslo
ministerijai
Parengta 2015 metų
savivaldybės biudžeto
išlaidų valstybinėms
(valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti įvykdymo ataskaita ir
nustatyta tvarka pateikta
Finansų ministerijai

3

Ona Pekorienė

II-IV

1

Ona Pekorienė

I

1

Ona Pekorienė

I

Parengtos 2015 metų
savivaldybės biudžeto
išlaidų valstybinėms
(valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti įvykdymo ketvirtinės
ataskaitos ir nustatyta tvarka
pateiktos atsakingoms
ministerijoms ir
institucijoms

66

Ona Pekorienė

II-IV

Parengta 2015 metų
Investicijų statistinė
ataskaita ir pateikta
Statistikos departamentui
Parengtos 2015 metų
ketvirtinės Investicijų
statistinės ataskaitos ir
pateiktos Statistikos
departamentui
Parengta 2015 metų
savivaldybės turto ataskaita
ir pateikta Statistikos
departamentui
Sudarytas 2015 metų
savivaldybės iždo metinis
finansinių ataskaitų rinkinys
ir nustatyta tvarka pateiktas
Viešojo sektoriaus apskaitos
ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje

1

Ona Pekorienė

I

3

Ona Pekorienė

I-IV

1

Ona Pekorienė

I

1

Jolita Bučinskienė

I

Sudaryti 2016 metų tarpiniai
savivaldybės iždo finansinių
ataskaitų rinkiniai ir
nustatyta tvarka pateikti
Finansų ministerijai

3

Jolita Bučinskienė

I-III

Pateikta informacija Finansų
ministerijai apie 2015 m.
gruodžio 31 d. sukauptas
gautinas ir mokėtinas sumas

1

Jolita Bučinskienė

I

Parengtos pažymos apie
finansavimo sumas ir
nustatyta tvarka pateiktos
ministerijoms

47

Jolita Bučinskienė

I-IV

Pateikta informacija apie
nuosavybės dalis ir
patvirtinta VSAKIS

1

Jolita Bučinskienė

I

Teikiama ir derinama
VSAKIS 2016 m. tarpusavio
informacija su kitais viešojo
sektoriaus subjektais

55

Jolita Bučinskienė

I

2015 m. Finansinių ataskaitų
rinkinio duomenų ir
eliminavimo informacijos
pateikimas konsolidavimo
sistemoje
Parengtas 2015 m.
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys ir
patvirtintas Finansų
ministerijos viešojo
sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo
sistemoje

40

Jolita Bučinskienė

I

1

Jolita Bučinskienė

II

Kontrolė viešojo sektoriaus
subjektų (VSS), priskirtų prie
žemesnio konsolidavimo lygio jo
VSS grupėje, atsakingų asmenų
dėl konsolidavimo procedūrų
atlikimo

Kontroliuojamų VSS
skaičius, vnt.

38

Jolita Bučinskienė

I-IV

Metodinės pagalbos teikimas
Konsultuojamų asignavimų
Savivaldybės asignavimų
valdytojų skaičius, vnt.
valdytojams biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos klausimais

38

Ona Pekorienė

I-IV

Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojų programų sąmatų
tikrinimas
Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojų planinių rodiklių
tvarkymas

38

Lina Kamarauskienė

I-IV

200

Lina Kamarauskienė

I-IV

68

Lina Kamarauskienė

I-II

Parengti savivaldybės
tarybos sprendimų dėl
paskolų ėmimo projektai

2

Lina Kamarauskienė

I-IV

Parengta ir pateikta
informacija Kontrolės ir
audito tarnybai išvadai dėl
skolinimosi limitų laikymosi
gauti

2

Tikrinamų asignavimų
valdytojų skaičius, vnt.

Parengtos ir pateiktos
pažymos-pranešimai
savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojams
apie biudžeto lėšų
sumažinimą, padidinimą ar
perkėlimą
Patvirtinto Varėnos rajono
Užpildytos savivaldybės
savivaldybės 2016 metų biudžeto 2016 metų biudžeto pajamų
pajamų ir išlaidų suvestinių formų ir išlaidų suvestinės formos
rengimas
ir nustatyta tvarka pateiktos
Finansų ministerijai

Paskolų ėmimo iš banko ir
Finansų ministerijos
investiciniams projektams
finansuoti bei laikinam biudžeto
pajamų trūkumui padengti
organizavimas

Finansų ministerijos
investiciniams projektams
finansuoti bei laikinam biudžeto
pajamų trūkumui padengti
organizavimas

Prašymų dėl atleidimo nuo
mokesčių bei mokesčių lengvatų
suteikimo nagrinėjimas

Parengti dokumentai
konkursui dėl paskolų

1

Pasirašyta paskolos gavimo
sutarčių

2

Parengtas Tarybos
sprendimo dėl atleidimo nuo
mokesčių projektas

1

Lina Kamarauskienė

I-IV

1

Vida Šedžiuvienė

I-II

1

Vida Šedžiuvienė

II

Išnagrinėti prašymai dėl
mokesčių lengvatų
suteikimo
Informacijos rinkimas ir analizė
Parengtas Tarybos
dėl nekilnojamojo turto mokesčio sprendimo dėl 2017 metų
tarifo nustatymo
nekilnojamojo turto
mokesčio tarifų nustatymo
projektas
Informacijos rinkimas ir analizė
Parengtas Tarybos
dėl žemės mokesčio tvirtinimo
sprendimo dėl 2017 metų
žemės mokesčio tarifų
nustatymo projektas
Parengtas Tarybos
sprendimo dėl 2016 metų
neapmokestinamųjų žemės
sklypų dydžių nustatymo
projektas

2

1

Vida Šedžiuvienė

II-III

Finansų ir investicijų skyriaus
archyvuojamų dokumentų
tvarkymas

Parengtas Finansų ir
investicijų skyriaus 2017 m.
dokumentacijos planas

1

Lina Kamarauskienė

IV

Parengtas nuolatinio
saugojimo bylų apyrašas

1

Lina Kamarauskienė

II-III

300

Lina Kamarauskienė

III-IV

Parengtas dokumentų
naikinimo aktas ir atrinkta
naikinti bylų, vnt.

Parengta 2015 metų
dokumentacijos plano
suvestinė

1

Lina Kamarauskienė

I

Finansų ir investicijų skyriaus
Parengtas veiklos planas
2016 m. veiklos plano parengimas

1

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė, Vida
Šedžiuvienė, Rasa
Nenartavičienė, Dalia
Balevičiūtė, Almantas
Bingelis, Liudvikas
Lūžys, Lina
Kamarauskienė, Jolita
Bučinskienė, Ona
Pekorienė, Genė
Gaidukevičienė

I

Plėtros ir investicijų skyriaus 2015 Parengta ataskaita
m. veiklos ataskaitos parengimas

1

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė, Rasa
Nenartavičienė, Dalia
Balevičiūtė, Almantas
Bingelis, Liudvikas
Lūžys

I

Finansų skyriaus 2015 m. veiklos Parengta ataskaita
ataskaitos parengimas

1

Vida Šedžiuvienė, Lina
Kamarauskienė, Ona
Pekorienė, Jolita
Bučinskienė

I

Mokinio krepšelio lėšų
paskirstymo projekto 2016 m.
rengimas

1

Genė Gaidukevičienė

I

2

Tatjana Švedienė

II ir IV

Varėnos rajono savivaldybės
strateginio planavimo komisijos
darbo organizavimas ir
koordinavimas

Parengtas patikslintas
Mokinio krepšelio lėšų
paskirstymo projektas 2016
m.
Organizuotų posėdžių
skaičius, vnt.

Organizuotų posėdžių
skaičius, vnt.

1

Tatjana Švedienė

IV

Investicijų projektų ir galimybių Organizuotų posėdžių
studijų vertinimo komisijos darbo skaičius, vnt.
organizavimas ir koordinavimas

4

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė,
Dalia Balevičiūtė, Rasa
Nenartavičienė

I-IV

Ataskaitų po projektų užbaigimo
parengimas ir pateikimas
įgyvendinančioms institucijoms

3

Tatjana Švedienė

I

15

Rasa Nenartavičienė

11

Almantas Bingelis

5

Dalia Balevičiūtė

1

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė, Vida
Šedžiuvienė, Lina
Kamarauskienė, Rasa
Nenartavičienė,
Almantas Bingelis,
Dalia Balevičiūtė

I

Varėnos rajono savivaldybės
Parengtas plano projektas
administracijos 2016 metų veiklos
plano projekto parengimas

1

Tatjana Švedienė

I

Informacijos, susijusios su Alytaus Parengtų ir pateiktų
regiono 2014–2020 metų plėtros dokumentų skaičius, vnt.
plano įgyvendinimu, rengimas ir
teikimas Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Alytaus apskrities
skyriui

4

Tatjana Švedienė

II-IV

Strateginio planavimo darbo
grupės darbo organizavimas ir
koordinavimas

Finansų ir investicijų skyriaus
2016 m. numatomų vykdyti
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų plano parengimas

Parengtų ir pateiktų
ataskaitų skaičius, vnt.

Parengtas planas

Alytaus regiono integruotos
teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo 2015 m. ataskaitos
ir programoje nustatytų veiksmų
įgyvendinimo 2016–2018 m.
grafiko parengimas

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

2

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė

I

Informacijos surinkimas ir
Varėnos rajono savivaldybės
2015–2017 metų strateginio
veiklos plano įgyvendinimo 2015
m. ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita

1

Tatjana Švedienė

I-II

Parengtas ataskaitos
pristatymas Varėnos rajono
savivaldybės strateginio
planavimo komisijai

1

Tatjana Švedienė

II

Informacijos surinkimas ir
Varėnos rajono savivaldybės
plėtros 2008–2017 metų
strateginio plano įgyvendinimo
2015 metais ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita

1

Tatjana Švedienė

I-II

Parengtas ataskaitos
pristatymas Varėnos rajono
savivaldybės strateginio
planavimo komisijai

1

Tatjana Švedienė

II

Informacijos parengimas ir
pateikimas ministerijoms
(įstaigoms prie ministerijų) dėl
projektų įtraukimo į Valstybės
investicijų 2017–2019 m.
programą

Parengtų ir pateiktų
dokumentų komplektų
skaičius, vnt.

3

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė

II

Informacijos Varėnos rajono
savivaldybės 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano
programoms parengti parengimas
ir pateikimas programų
Varėnos rajono savivaldybės
2017–2019 metų strateginio
veiklos plano projekto parengimas

Programų, kurioms parengti
teikiama informacija,
skaičius, vnt.

4

Rasa Nenartavičienė

III-IV

1

Lina Kamarauskienė

3

Genė Gaidukevičienė

4

Dalia Balevičiūtė

1

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė

Parengtas plano projektas

III-IV

Varėnos rajono savivaldybės
2017–2019 metų strateginio
veiklos plano projekto parengimas
Parengtas plano projekto
pristatymas Varėnos rajono
savivaldybės strateginio
planavimo komisijai

1

Tatjana Švedienė

IV

Informacijos apie 2014–2020
metų ES paramos programavimo
laikotarpį parengimas ir
pateikimas suinteresuotiems
asmenims
Administracijos darbuotojų ir kitų
suinteresuotų asmenų
informavimas ir konsultavimas
strateginių planų, metinių veiklos
planų, programų rengimo ir
įgyvendinimo klausimais

Parengtų informacinių
dokumentų, pranešimų
skaičius, vnt.

3

Svetlana Griškevičienė

I-IV

Išsiųstų informacinių
pranešimų ir suteiktų
konsultacijų skaičius, vnt.

60

Tatjana Švedienė

I-IV

Sklandaus IS „Cognos“ darbo
užtikrinimas

Į IS „Cognos“ importuotų
dokumentų skaičius, vnt.

3

Tatjana Švedienė

I-IV

Administracijos darbuotojų ir kitų
suinteresuotų asmenų
informavimas ir konsultavimas
projektų rengimo ir įgyvendinimo
klausimais

Konsultuotų Administracijos
struktūrinių padalinių
skaičius, vnt.

6

Svetlana Griškevičienė

I-IV

Konsultuotų suinteresuotų
asmenų skaičius, vnt.

3

Dalyvavimas Alytaus regiono
plėtros tarybos darbo grupės
veikloje

Posėdžių skaičius, vnt.

6

Svetlana Griškevičienė

I-IV

Išvadų dėl parengtų teisės
aktų projektų skaičius, vnt.

10

Dokumentų, pagrindžiančių lėšų
poreikį projektams įgyvendinti,
parengimas

Parengtų dokumentų
komplektas, vnt.

1

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė

IV

Savivaldybės įstaigų statinių
remonto sąmatinių skaičiavimų
parengimas

Parengtų sąmatų skaičius,
vnt.

2

Liudvikas Lūžys

I-IV

Teisės aktų projektų, susijusių su
Finansų ir investicijų skyriaus
veikla, rengimas

Parengtų teisės aktų projektų
skaičius, vnt.

50

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė, Vida
Šedžiuvienė, Rasa
Nenartavičienė, Dalia
Balevičiūtė, Almantas
Bingelis, Liudvikas
Lūžys, Lina
Kamarauskienė, Jolita
Bučinskienė, Ona
Pekorienė, Genė
Gaidukevičienė

I-IV

Raštų, susijusių su Finansų ir
investicijų skyriaus veikla,
rengimas

Parengtų raštų skaičius, vnt.

420

Svetlana Griškevičienė,
Tatjana Švedienė, Vida
Šedžiuvienė, Rasa
Nenartavičienė, Dalia
Balevičiūtė, Almantas
Bingelis, Liudvikas
Lūžys, Lina
Kamarauskienė, Jolita
Bučinskienė, Ona
Pekorienė, Genė
Gaidukevičienė

I-IV

4

Svetlana Griškevičienė

I-IV

1

Rasa Nenartavičienė

I

Finansų ir investicijų skyriaus
Pravestų pasitarimų skaičius,
darbuotojų darbo efektyvumo ir
vnt.
darbo krūvio paskirstymo analizė,
darbuotojų vertinimas
Plėtros ir investicijų skyriaus
Parengta ir pateikta ataskaita
vykdytų mažos vertės pirkimų
žurnalo sudarymas ir ataskaitos
parengimas

2

Tatjana Švedienė

3

Vida Šedžiuvienė

3

Rasa Nenartavičienė

6

Almantas Bingelis

5

Dalia Balevičiūtė

1

Almantas Bingelis

1

Tatjana Švedienė

2

Vida Šedžiuvienė

1

Lina Kamarauskienė

1

Jolita Bučinskienė

1

Ona Pekorienė

Socialinės paramos skyriaus 2015 Parengta ataskaita
m. veiklos ataskaitos parengimas

1

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė, Irma
Liaudanskytė

I

Varėnos rajono 2016 m. socialinių Parengtas planas
paslaugų plano parengimas

1

Dalia Stankevičiūtė,
Danutė Mazaliauskienė

I

Tarybos sprendimų ir
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų, susijusių su
socialine parama, rengimas

Parengtų sprendimų projektų
skaičius, vnt.

10

I-IV

Parengtų įsakymų projektų
skaičius, vnt.

45

Išvykų į seniūnijas skaičius,
vnt.

12

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė, Irma
Liaudanskytė
Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė, Irma
Liaudanskytė, Inga
Videikaitė
Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė, Irma
Liaudanskytė

Informacijos parengimas ir
paskelbimas savivaldybės
interneto svetainėje

Parengtų pranešimų,
straipsnių skaičius, vnt.

Prižiūrimų svetainės skilčių
skaičius, vnt.

Aktualių socialinių paslaugų ir
socialinės paramos klausimų
sprendimas seniūnijose

I-IV

I-IV

Organizaciniai darbai skiriant
socialines paslaugas asmenims
Varėnos globos namuose,
Merkinės globos namuose,
Varėnos socialinių paslaugų
centre, Valkininkų vaikų globos
namuose „Spengla“
Valkininkų vaikų globos namų
„Spengla“ pertvarkos
organizavimas ir įgyvendinimas
Atstovavimas savivaldybės
administracijai (kaip globos
įstaigai) ginant neįgaliųjų
interesus
Informacijos rengimas ir teikimas
Neįgaliųjų reikalų departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

30

Dalia Stankevičiūtė

I-IV

Organizuotų komisijos
posėdžių ir parengtų
protokolų skaičius, vnt.
Priimtų ir suvestų į SPIS
duomenų bazę sprendimų
skaičius, vnt.
Pertvarkos plano dokumentų
rengimas, vnt.

7

Dalia Stankevičiūtė

I-IV

30

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė
Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė

I-IV

5

I-IV

Teismui pateiktų išvadų
skaičius, vnt.

10

Danutė Mazaliauskienė

I-IV

Parengta ir pateikta
informacija apie Neįgaliųjų
socialinės integracijos
įstatymo įgyvendinimą
savivaldybėje

1

Danutė Mazaliauskienė

I

Parengta ir pateikta
informacija apie planuojamą
tarpinstitucinės programos
priemonių vykdymą

1

Danutė Mazaliauskienė

Parengta ir pateikta
informacija apie 2015 m.
savivaldybėje pirktų ir
finansuotų paslaugų kainas

1

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė

Įvertinti projektai ir pateikta
paraiška dėl rajono
neįgaliųjų organizacijų
teikiamų socialinės
reabilitacijos paslaugų
finansavimo

1

Danutė
Mazaliauskienė, Irma
Liaudanskytė

Informacijos rengimas ir teikimas
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai ir Socialinių paslaugų
priežiūros departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

Parengta ir pateikta
informacija apie
Nacionalinės demografinės
(gyventojų) politikos
strategijos šeimos gerovės
srityje įgyvendinimo
2014–2015 metų veiksmų
plano įgyvendinimą 2015 m.

2

Danutė Mazaliauskienė

I

Specialiųjų poreikių lygio
nustatymas neįgaliesiems

Išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

350

Irma Krištapavičienė,
Danutė Mazaliauskienė

I-IV

Išduotų neįgaliojo
pažymėjimų skaičius, vnt.

340
Dalia Stankevičiūtė

I

Informacijos rengimas ir teikimas
Statistikos departamento
teritorinei statistikos įstaigai apie
savivaldybėje suteiktas socialines
paslaugas

Parengta ir pateikta
informacija Statistikos
departamento teritorinei
statistikos įstaigai apie
savivaldybėje suteiktas
socialines paslaugas

1

Socialinės paramos skyriaus
Parengtų archyvui bylų
veiklos dokumentų archyvavimas skaičius, vnt.

80

Danutė
Mazaliauskienė, Dalia
Stankevičiūtė, Jurgita
Labukienė, Aušra
Blėdienė, Vida
Blėdienė, Milda
Jonienė, Agnė
Ivanauskienė, Irena
Jankeliūnienė, Vilma
Naujūnienė, Ilona
Rameikienė, Inga
Videikaitė, Irma
Liaudanskytė
Liudas Tamulevičius,
Inga Kudarauskienė,
Arvydas Skliutas,
Pranas Speteliūnas

I-IV

Teisės aktų projektų,
reglamentuojančių formalųjį ir
neformalųjį švietimą, rengimas

Parengtų teisės aktų projektų
skaičius, vnt.

90

Savivaldybės strateginio veiklos Parengtų programų skaičius,
plano projekto rengimas pagal
vnt.
Švietimo skyriaus kompetencijai
priskirtas programas ir priemones

2

Liudas Tamulevičius,
Inga Kudarauskienė,
Arvydas Skliutas,
Pranas Speteliūnas

III-IV

Savivaldybės strateginio veiklos Parengtų programų ataskaitų
plano įgyvendinimo 2015 meais skaičius, vnt.
ataskaitos rengimas pagal
Švietimo skyriaus kompetencijai
priskirtas programas ir priemones

2

Liudas Tamulevičius,
Inga Kudarauskienė,
Arvydas Skliutas,
Pranas Speteliūnas

I-II

Švietimo skyriaus 2016 metų
veiklos plano rengimas

1

Liudas Tamulevičius,
Inga Kudarauskienė,
Arvydas Skliutas,
Pranas Speteliūnas

I

Parengtas planas

I-IV

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus 2015 metų veiklos
ataskaitos rengimas

Švietimo įstaigų veiklos priežiūra Parengtų pažymų skaičius,
vnt.

5

Kultūros paveldo objektų būklės
stebėsena

Surašytų ir savivaldybės
interneto svetainėje
patalpintų kultūros paveldo
objektų būklės patikrinimo
aktų skaičius, vnt.

40

Liudas Tamulevičius,
Inga Kudarauskienė,
Arvydas Skliutas,
Pranas Speteliūnas,
Regina Svirskienė,
Jonas Fugalis, Giedrė
Jablonskienė
Liudas Tamulevičius,
Inga Kudarauskienė,
Arvydas Skliutas,
Pranas Speteliūnas
Saulius Korocejus

Ataskaitų apie kultūros paveldo
objektų priežiūrą parengimas

Parengtų ir pateiktų Kultūros
paveldo departamentui
ataskaitų skaičius, vnt.

2

Saulius Korocejus

I-IV

Prašymų išduoti kultūros paveldo Parengtų ir išduotų kultūros
objektų būklės patikrinimo aktus paveldo objektų būklės
nagrinėjimas
patikrinimo aktų skaičius,
vnt.
Teisės aktų projektų, susijusių su Parengtų teisės aktų projektų
Kultūros ir sporto skyriaus veikla, skaičius, vnt.
rengimas

3

Saulius Korocejus

I-IV

30

Regina Svirskienė,
Jonas Fugalis, Giedrė
Jablonskienė, Saulius
Korocejus, Solveiga
Žukienė
Regina Svirskienė,
Giedrė Jablonskienė,
Saulius Korocejus,
Solveiga Žukienė

I-IV

Savivaldybės strateginio veiklos
plano projekto rengimas pagal
Kultūros ir sporto skyriaus
kompetencijai priskirtas
programas ir priemones

Parengta ataskaita

Parengtų programų skaičius,
vnt.

1

4

I

I-IV

I-IV

III-IV

Savivaldybės strateginio veiklos
plano įgyvendinimo 2015 metais
ataskaitos rengimas pagal
Kultūros ir sporto skyriaus
kompetencijai priskirtas
programas ir priemones

Parengtų programų ataskaitų
skaičius, vnt.

4

Regina Svirskienė,
Jonas Fugalis, Giedrė
Jablonskienė, Saulius
Korocejus

I-II

Kultūros ir sporto skyriaus 2016
metų veiklos plano rengimas

Parengtas planas

1

I

Kultūros ir sporto įstaigų veiklos
priežiūra

Organizuotų pasitarimų,
susitikimų skaičius, vnt.

5

Regina Svirskienė,
Jonas Fugalis, Giedrė
Jablonskienė, Saulius
Korocejus
Regina Svirskienė,
Jonas Fugalis

Projekto „Merkinė – mažoji
Lietuvos kultūros sostinė“
koordinavimas
Dalios Tamulevičiūtės
profesionalių teatrų festivalio
Varėnoje organizavimo
koordinavimas
Mėgėjų meno kolektyvų
dalyvavimo 2016 m.
respublikinėje moksleivių dainų
šventėje užtikrinimas

Parengtų projekto
dokumentų skaičius, vnt.

30

Regina Svirskienė

II-III

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

24

Regina Svirskienė

II-III

Parengtų dokumentų
skaičius, vnt.

3

Regina Svirskienė

II-III

Savivaldybės Kultūros paveldo
Parengtų dokumentų
puoselėjimo bei kultūros paslaugų skaičius, vnt.
plėtros 2016–2018 m. programos
įgyvendinimo koordinavimas

3

Regina Svirskienė

II-III

Kultūros įstaigų 2016–2018 metų Suderintų dokumentų, vnt.
strateginių veiklos planų
derinimas
Varėnos rajono etninės kultūros
Parengta ataskaita
plėtros programos įgyvendinimo
koordinavimas

4

Regina Svirskienė

I-II

1

Regina Svirskienė

I

I-IV

Savivaldybės Kultūros paveldo
Parengtas programos
puoselėjimo bei kultūros paslaugų projektas
plėtros 2017–2019 m. programos
projekto parengimas

1

Regina Svirskienė,
Saulius Korocejus

I-IV

Projektinių sprendinių ir statinio Suderintų projektinių
projektų tikrinimas ir derinimas IS sprendinių ir statinio
„Infostatyba“
projektų skaičius, vnt.

80

Vytautas Čiurlevičius

I-IV

Valstybės ir savivaldybės turto
ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita

1

Violeta Valūnienė

II

Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių veiklos koordinavimas

Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių
skaičius, vnt.

5

Egidijus Zaleskis

I-IV

Teisės aktų ir dokumentų,
Parengtų dokumentų
reikalingų įslaptintos informacijos skaičius, vnt.
administravimui, personalo
patikimumui ir apsaugai, rengimas

6

Valdas Tamulevičius

I-IV

Prašymų dėl statinių projektavimo Išnagrinėta prašymų, vnt.
ir statybos valstybinėse žemėse,
kuriose nesuformuoti žemės
sklypai, nagrinėjimas

30

Vytautas Jotautas

I-IV

Materialinio – techninio
savivaldybės aptarnavimo
organizavimas

Atliktų mažos vertės pirkimų
– apklausų skaičius, vnt.

8

Antanas Bakšys

I

Užpildytų Medžiagų
išdavimo įstaigos poreikiams
žiniaraščių skaičius, vnt.

350

Antanas Bakšys

I-IV

Užpildytų Reprezentacinių
išlaidų nurašymo aktų
skaičius, vnt.

24

Antanas Bakšys

I-IV

Administracijos patalpų valymas

Autotransporto priemonių
eksploatavimas, priežiūra ir
remontas

Užpildytų Materialinių
vertybių perkėlimo įstaigos
viduje aktų skaičius, vnt.

120

Antanas Bakšys

I-IV

Užpildytų Ūkinio
inventoriaus nurašymo aktų
skaičius, vnt.

6

Antanas Bakšys

IV

Užpildytų Atsargų nurašymo
aktų skaičius, vnt.

12

Antanas Bakšys

I-IV

Parengtų ir pateiktų
ataskaitų apie sunaudotą
elektros ir šilumos energiją,
vandenį skaičius, vnt.

36

Antanas Bakšys

I-IV

Pašalintų gedimų (elektros,
santechnikos) skaičius, vnt.

40

Antanas Bakšys

I-IV

Valomų patalpų plotas, m2

651,46

Marina Miškinienė

I-IV

650,39

Regina Urbelionis

646,98

Birutė Tamulevičienė

831,03

Rasa Kamandulienė

40 000

Vincas Tablaitis

62 000

Valdas Čiras

72 000

Liudas Milius

42 000

Juozas Valūnas

25

Vincas Tablaitis

10

Valdas Čiras

25

Liudas Milius

20

Juozas Valūnas

Nuvažiuota kilometrų

Atliktų remontų skaičius,
vnt.

I-IV

I-IV

Autotransportų priemonių,
kurioms atlikta techninė
apžiūra, skaičius, vnt.

Garažų patalpų ir aplinkos
teritorijos priežiūra

Kelionės lapų pildymas

10.01.01.03. Tarybos darbo organizavimas

Prižiūrimų garažų skaičius,
vnt.

Užpildytų kelionės lapų
skaičius, vnt.

1

Vincas Tablaitis

1

Valdas Čiras

3

Liudas Milius

2

Juozas Valūnas

3

Vincas Tablaitis

3

Valdas Čiras

3

Liudas Milius

3

Juozas Valūnas

168

Vincas Tablaitis

168

Valdas Čiras

168

Liudas Milius

168

Juozas Valūnas
Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Laura
Karlonaitė, Gintarė
Juonytė
Laura Karlonaitė,
Gintarė Mališauskienė

I-IV

I-IV

I-IV

Mero ir Tarybos 2015 m. veiklos
ataskaitų parengimas

Parengtų ataskaitų skaičius,
vnt.

2

Tarybos posėdžių organizavimas

Parengtų potvarkių dėl
posėdžio darbotvarkės
skaičius, vnt.
Įteiktų sprendimų projektų ir
jų rengimo dokumentų
Tarybos nariams, Kontrolės
ir audito tarnybai,
Vyriausybės atstovui
Alytaus apskrityje,
Administracijos vadovams
skaičius, vnt.

12

80

Laura Karlonaitė

I-IV

Surašytų posėdžių protokolų
skaičius, vnt.

12

Laura Karlonaitė

I-IV

I

I-IV

103 100 (SB)

Komitetų darbo organizavimas

Mero priimamojo darbo
organizavimas

Posėdžių ir renginių,
kuriems parengtos posėdžių
salės, skaičius, vnt.

120

Liucija Baravykienė,
Gintarė Juonytė

I-IV

Organizuotų Tarybos
komitetų posėdžių skaičius,
vnt.
Priimtų interesantų mero
priimamajame skaičius, vnt.

60

Laura Karlonaitė, Rūta
Averkienė

I-IV

1 000

Gintarė Mališauskienė

I-IV

Tarybos narių darbo apskaita

Apskaičiuotas Tarybos narių
darbo laikas, sugaištas
Tarybos, jos komitetų,
komisijų posėdžių metu ir
vykdant Tarybos ar jos
komitetų pavedimus, ir
Buhalterinės apskaitos
skyriui pateikta dokumentų,
vnt.

40

Laura Karlonaitė

I-IV

Administracinės komisijos darbo
organizavimas

Organizuotų komisijos
posėdžių skaičius, vnt.

5

Genė Palevičienė,
Laura Karlonaitė

I-II

Svarstytų administracinių
teisės pažeidimų bylų ir
parengtų nutarimų šiose
bylose skaičius, vnt.

5

Genė Palevičienė,
Laura Karlonaitė

I-II

Administracinės komisijos darbo
organizavimas

Parengtų Administracinės
komisijos nutarimų nuorašų,
įteiktų arba išsiųstų
asmenims, dėl kurių
nutarimai priimti,
institucijoms, kurių
pareigūnai surašė
administracinio teisės
pažeidimo protokolus, taip
pat nukentėjusiems, skaičius,
vnt.

15

Genė Palevičienė,
Laura Karlonaitė

I-II

Parengtų Administracinės
komisijos dokumentų,
susijusių su administracinių
bylų nagrinėjimu,
užregistruotų ir išsiųstų
administracinių teisės
pažeidimų bylose
dalyvaujantiems asmenims ir
reikalingoms institucijoms,
skaičius, vnt.

20

Genė Palevičienė,
Laura Karlonaitė

I-II

Parengtų ketvirčių ir metinių
informacijų apie
Administracinės komisijos
2015 m. skirtas pinigines
baudas ir pateiktų
Buhalterinės apskaitos
skyriui skaičius, vnt.

2

Genė Palevičienė

I-II

Parengta Administracinės
komisijos 2015 m. veiklos
ataskaita Tarybai

1

Genė Palevičienė

I

10.01.01.04. Kontrolės ir audito tarnybos
darbo organizavimas

Audio-videotransliacijų internetu
sistemos Tarybos ir jos komitetų
posėdžių transliavimo metu
valdymas, informacijos šioje
sistemoje apie dalyvaujančius ir
nedalyvaujančius Tarybos narius
pildymas, priimtų ir atidėtų
klausimų publikavimas

Transliuotų posėdžių
skaičius, vnt.

80

Publikuotų svarstomų,
priimtų ir atidėtų klausimų
skaičius, vnt.

300

Darbo užmokesčio už darbą
Taryboje apskaičiavimas ir
išlaidų, susijusių su Tarybos narių
ir seniūnaičių veikla,
kompensavimas

Darbo užmokesčio tarybos
nariams apskaičiavimas

Kontrolės ir audito tarnybos
biudžeto vykdymo ataskaitų
parengimas

Kontrolės ir audito tarnybos
finansinių ataskaitų rinkinio
parengimas

Kontrolės ir audito tarnybos
ataskaitų Valstybinei mokesčių
inspekcijai parengimas

Laura Karlonaitė

I-IV

12

Stasė Norkūnienė

I-IV

Tarybos narių išlaidų
ataskaitų priėmimas ir
apmokėjimas
Seniūnaičių išlaidų ataskaitų
priėmimas ir apmokėjimas

12

Danguolė Barysienė

Parengta 2015 m. metinė
biudžeto vykdymo ataskaita

1

Česė Ulbinaitė

I

Parengtos 2016 m.
ketvirtinės biudžeto
vykdymo ataskaitos
Parengtas 2015 m.
finansinių ataskaitų rinkinys

3

Česė Ulbinaitė

I-IV

1

Česė Ulbinaitė

I

Parengti tarpiniai 2016 m.
finansinių ataskaitų rinkiniai

3

Česė Ulbinaitė

I-IV

Parengta metinė ataskaita
apie A klasės išmokas

1

Stasė Norkūnienė

I

Parengtos mėnesinės
ataskaitos Valstybinei
mokesčių inspekcijai

12

Stasė Norkūnienė

I-IV

12

Kontrolės ir audito tarnybos
ataskaitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai
parengimas

1

Stasė Norkūnienė

I

12

Stasė Norkūnienė

I-IV

1

Česė Ulbinaitė

II

Parengta savivaldybės turto
statistinės ataskaita

1

Česė Ulbinaitė

Parengta metinė investicijų
ataskaita

1

Česė Ulbinaitė

I

Parengtos ketvirtinės
investicijų ataskaitos

4

Česė Ulbinaitė

I-IV

Kontrolės ir audito tarnybos
Parengtos biudžeto išlaidų
biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo sąmatų vykdymo mėnesinės
mėnesinių ataskaitų parengimas
ataskaitos

12

Česė Ulbinaitė

I-IV

Kontrolės ir audito tarnybos
Parengtos debetinio ir
debetinio ir kreditinio įsiskolinimo kreditinio įsiskolinimo
ataskaitų parengimas
ataskaitos

12

Česė Ulbinaitė

I-IV

10.01.01.05. Įvairių projektų finansavimas

Paruošiamieji darbai Varėnos
rajono savivaldybės
administracijos planuojamiems
projektams įgyvendinti

Parengtų investicijų projektų
skaičius, vnt.

5

Svetlana Griškevičienė,
Rasa Nenartavičienė,
Almantas Bingelis,
Dalia Balevičiūtė

I-IV

69 000 (SB)

10.01.02.01. Valstybės pagalbos registro
tvarkymas

Duomenų teikimas Suteiktos
valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis)
pagalbos registrui

Užregistruota ūkio subjektų,
vnt.

50

Lina Kamarauskienė

I-IV

600 (SB)

Kontrolės ir audito tarnybos
valstybės ir savivaldybės turto
statistinių ataskaitų parengimas

Kontrolės ir audito tarnybos
investicijų ataskaitų parengimas

Parengta metinė finansinė
ataskaita Valstybinio
socialinio draudimo fondo
valdybai ataskaitos apie
Parengtos
priskaičiuotas sumas ir
apskaičiuotas socialinio
draudimovalstybės
įmokas turto
Parengta
statistinės ataskaita

10.01.02.02. Archyvų tvarkymas

Valstybės perduotos
savivaldybėms priskirstytų
archyvinių dokumentų tvarkymo
funkcijos atlikimo 2015 metų
ataskaitos parengimas

Parengta ir išsiųsta ataskaita
Lietuvos Vyriausiojo
archyvaro tarnybai

1

Ona Zenkevičiūtė, Rūta
Averkienė

I

Valstybės biudžeto asignavimų
poreikio valstybės perduotai
savivaldybėms priskirtų
archyvinių dokumentų tvarkymo
funkcijai atlikti planavimas pagal
patvirtintas lėšų apskaičiavimo
metodikas
Likviduotų valstybės ir ne
valstybės institucijų dokumentų,
turinčių administracinę ar
socialinę ir teisinę reikšmę, jei šie
dokumentai negali būti perduoti
tai valstybės institucijai, kurios
reguliavimo sričiai priklausė
likviduojamoji institucija,
priėmimas ir ekspertizė

Parengtas ir išsiųstas raštas
Lietuvos Vyriausiojo
archyvaro tarnybai

1

Ona Zenkevičiūtė, Rūta
Averkienė

II

Priimtų likviduotų įmonių
dokumentų skaičius, vnt.

500

Ona Zenkevičiūtė

I-IV

Atlikta atranka laikino
saugojimo bylų
(dokumentų), kurių
saugojimo terminas
pasibaigęs, apskaitos vnt.

1500

Ona Zenkevičiūtė

IV

Bylų (dokumentų) tvarkymo, jų
Į savivaldybės archyvą
priežiūros, apskaitos, naudojimo ir perimti 2013 ir 2014 m.
saugojimo organizavimas
dokumentai tolesniam
saugojimui, apskaitos vnt.

1100

Onutė Šilanskienė

I-III

600

Ona Šilanskienė

I-III

Atlikta atranka 2000-2004
metų laikino saugojimo bylų
(dokumentų), kurių
saugojimo terminas
pasibaigęs, apskaitos vnt.

9 400 (SB)

Fiziniams ir juridiniams
asmenims paruoštų ir
išduotų bylų ir dokumentų
trumpam naudojimui kopijų
skaičius, vnt.
Savivaldybės institucijų,
Suderintų dokumentų,
Administracijos, savivaldybės
parengtų pranešimų skaičius,
įstaigų ir įmonių, neperduodančių vnt.
valstybės archyvui dokumentų,
darbuotojų konsultavimas
dokumentų rengimo, tvarkymo ir
apskaitos klausimais

10.01.02.05. Vaiko teisių apsauga

120

Onutė Šilanskienė

I-IV

150

Rūta Averkienė

I-IV

Likviduotų savivaldybės
struktūrinių padalinių, įmonių,
biudžetinių įstaigų ar kitų
savivaldybės reguliavimo sričiai
priklausančių institucijų veiklos
dokumentų priėmimas

Priimtų bylų (dokumentų)
skaičius, vnt.

2

Onutė Šilanskienė

I

Pagal fizinių ir juridinių asmenų
prašymus patvirtintų saugomų
dokumentų kopijų ir jų pagrindu
parengtų pažymų išdavimas

Išduotų kopijų ir pažymų
skaičius, vnt.

2 000

Onutė Šilanskienė, Ona
Zenkevičiūtė

I-IV

Bylų (dokumentų) parengimas ir
jų perdavimas saugojimui

Į savivaldybės archyvą
perduotų bylų skaičius, vnt.

220

Onutė Šilanskienė

I-IV

Vaiko teisių apsaugos skyriaus
2015 metų veiklos ataskaitos
parengimas
Socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus, apskaitos
patikslinimas, socialinio darbo su
šeima ataskaitų surinkimas ir
nagrinėjimas

Parengta veiklos ataskaita

1

Aušra Bačinskienė

I

Patikslinta socialinės rizikos
šeimų, auginančių vaikus,
apskaita

1

Daiva Urbelionienė

I

64 400 (SB)

Vaikų interesų atstovavimas
civilinėse bylose dėl vaiko
gyvenamosios vietos nustatymo,
išlaikymo priteisimo, bendravimo
tvarkos patvirtinimo, tėvystės
nustatymo, tėvystės nuginčijimo ir
kt.

Atstovauta nepilnamečių
interesams, pateikiant
išvadas teismams dėl teisių
užtikrinimo

50

Audronė Karlonienė,
Vitalija Petrušienė,
Daiva Urbelionienė

I-IV

Vaikų interesų atstovavimas
baudžiamosiose bylose

Dalyvauta vaikų apklausose,
akistatose teismuose,
policijos komisariate, įvykio
vietų apžiūrose ir kt.

120

Audronė Karlonienė

I-IV

Ieškininių pareiškimų dėl tėvų
valdžios apribojimo, vaiko
gyvenamosios vietos nustatymo,
išlaikymo priteisimo, nuolatinės
globos nustatymo, globėjo
skyrimo rengimas

Parengti ieškiniai teismui

5

Vitalija Petrušienė,
Daiva Urbelionienė,
Audronė Karlonienė,
Aušra Bačinskienė

I-III

Dalyvavimas įvairių komisijų,
darbo grupių veikloje

Dalyvauta komisijų, darbo
grupių veikloje

4

I-IV

Globojamų vaikų lankymas
globėjų šeimoje, globos
institucijose

Aplankyti globotiniai
(rūpintiniai), surašyti
globojamo (rūpinamo) vaiko
aplankymo aktai
Organizuotų pasitarimų
socialinių paslaugų teikimo
klausimais skaičius, vnt.

30

Aušra Bačinskienė,
Daiva Urbelionienė,
Vitalija Petrušienė,
Audronė Karlonienė
Vitalija Petrušienė

2

Daiva Urbelionienė

I ir IV

Pasitarimų su socialiniais
darbuotojais, dirbančiais su
socialinės rizikos šeimomis,
organizavimas

I-IV

10.01.02.06. Valstybinės kalbos vartojimo ir Savivaldybės teritorijoje esančių
taisyklingumo kontrolė
įmonių, įstaigų ir organizacijų
tikrinimas, ar jos laikosi
valstybinės kalbos taisyklingumo
reikalavimų

Viešųjų užrašų tikrinimas, ar
vartojama valstybinė kalba, ar tų
užrašų kalba taisyklinga

Įmonių, įstaigų, organizacijų
pateiktų išorinės reklamos
įrengimo projektų tikrinimas, ar
atitinka valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo
reikalavimus

Rajono visuomenės informavimo
priemonių tikrinimas, ar laikosi
taisyklingos lietuvių kalbos
reikalavimų

Dalyvavimas Varėnos rajono
savivaldybės valstybinės kalbos
mokėjimo kvalifikavimo
komisijos veikloje

Patikrintų savivaldybės
įmonių, įstaigų ir
organizacijų skaičius, vnt.

10

Genė Palevičienė

I-IV

Sudarytų kalbos klaidų
sąrašų, parengtų raštų
skaičius, vnt.
Patikrintų Varėnos miesto
gatvėse esančių viešųjų
užrašų skaičius, vnt.

10

Genė Palevičienė

I-IV

5

Genė Palevičienė

I-IV

Parengtų ir išsiųstų raštų
įmonių, įstaigų vadovams
skaičius, vnt.
Patikrintų išorinės reklamos
įrengimo projektų skaičius,
vnt.
Išorinės reklamos įrengimo
projektų derinimo komisijai
pateiktų išvadų dėl reklamos
projektų skaičius, vnt.

5

20

Genė Palevičienė

I-IV

20

Genė Palevičienė

I-IV

9

Genė Palevičienė

I-IV

1

Genė Palevičienė

III

2

Genė Palevičienė

I-IV

Pasirinktinai patikrintų
savivaldybės teritorijoje
veikiančių įmonių, įstaigų
interneto svetainių skaičius,
vnt.
Patikrintų Varėnos rajono
laikraščių skaičius, vnt.
Kitakalbių asmenų
valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikacinių egzaminų
skaičius, vnt.

7 600 (SB)

Varėnos rajono vietovardžių
Pateiktų pastabų žodžiu, el.
vartojimo priežiūra ir naujų gatvių paštu, raštu dėl netaisyklingų
pavadinimų derinimas
vietovardžių formų
vartojimo ir suderintų naujų
gatvių pavadinimų skaičius,
vnt.

10.01.02.07. Civilinės būklės aktų
registravimas

5

Genė Palevičienė

I-IV

150

Genė Palevičienė

I-IV

7

Genė Palevičienė

I-IV

Valstybinės kalbos vartojimo ir
Parengta valstybinės kalbos
taisyklingumo kontrolės ataskaitos vartojimo ir taisyklingumo
rengimas
kontrolės ataskaita
Valstybinei lietuvių kalbos
inspekcijai ir Varėnos rajono
savivaldybės tarybai

3

Genė Palevičienė

I-IV

Civilinės metrikacijos skyriaus
2015 m. veiklos ataskaitos
parengimas
Civilinės metrikacijos skyriaus
2015 m. veiklos ataskaitos
parengimas ir pateikimas
Teisingumo ministerijai
Ataskaitų parengimas Vyskupijų
kurijoms

Parengta ataskaita

1

Rūta Aganauskienė

I

Parengta ataskaita

1

Rūta Aganauskienė

I

Parengtų ataskaitų skaičius,
vnt.

2

Rūta Aganauskienė

I, III

Juridinių ir fizinių asmenų
konsultavimas kalbos klausimais

Teiktų konsultacijų žodžiu,
telefonu, el. paštu, raštu ir
pastabų dėl pastebėtų kalbos
klaidų skaičius, vnt.

Pagal kompetenciją metodinių
patarimų, straipsnių kalbos
vartojimo klausimais rengimas,
interneto svetainės skyrelio
„Valstybinė kalba“ rengimas

Parengtų ir paskelbtų
atmintinių, straipsnių, vnt.

25 600 (SB)

Gimimų registravimas atkūrimas ir Įregistruotų, atkurtų ir
įtraukimas į apskaitą
apskaitytų gimimo įrašų
skaičius, vnt.
Santuokų registravimas atkūrimas Įregistruotų, atkurtų ir
ir įtraukimas į apskaitą
apskaitytų santuokų įrašų
skaičius, vnt.

140

Rūta Aganauskienė

I-IV

120

Rūta Aganauskienė

I-IV

Mirčių registravimas ir įtraukimas Įregistruotų ir apskaitytų
į apskaitą
mirties įrašų skaičius, vnt.

400

Dovilė Saulevičė

I-IV

Santuokos nutraukimų
registravimas ir įtraukimas į
apskaitą
Civilinės būklės aktų įrašų,
papildymo, pakeitimo, ištaisymo
įrašų sudarymas
Ištaisymo bylų sudarymas, išvadų
surašymas, patvirtinimas

Įregistruotų ir apskaitytų
santuokos nutraukimų įrašų
skaičius, vnt.
Įregistruotų civilinės būklės
aktų įrašų skaičius, vnt.

40

Dovilė Saulevičė

I-IV

150

Dovilė Saulevičė

I-IV

Sudarytų ištaisymo bylų
skaičius, vnt.

15

Rūta Aganauskienė

I-IV

Vardo, pavardės, tautybės bylų
sudarymas, išvadų surašymas,
patvirtinimas

Sudarytų vardo, pavardės,
tautybės bylų skaičius, vnt.

2

Rūta Aganauskienė

I-IV

Atkūrimo bylų sudarymas, išvadų
surašymas, patvirtinimas
Pažymų apie šeimyninę padėtį
asmenims, ketinantiems sudaryti
santuoką užsienio valstybėse,
išdavimas
Archyvinių bylų sudarymas

Sudarytų atkūrimo bylų
skaičius, vnt.
Išduotų pažymų skaičius,
vnt.

1

Rūta Aganauskienė

I-IV

5

Rūta Aganauskienė

I-IV

Sudarytų bylų skaičius, vnt.

7

Dovilė Saulevičė

I-IV

Kartotinių liudijimų, išrašų ir
pažymų išdavimas

Išduotų liudijimų, išrašų ir
pažymų skaičius, vnt.

200

Dovilė Saulevičė

I-IV

Įvaikinimų registravimas

Įregistruotų įvaikinimų
skaičius, vnt.

2

Rūta Aganauskienė

I-IV

10.01.02.08. Savivaldybei priskirtos
valstybinės žemės ir kito turto
valdymas

Atstovavimas teisme civilinės
būklės aktų įrašų atkūrimo,
pakeitimo, ištaisymo ar juridinę
reikšmę turinčių faktų nustatymo
bylose
Informacijos rengimas ir
pateikimas spaudai

Bylų skaičius, vnt.

10

Rūta Aganauskienė

I-IV

Parengtų ir pateiktų
informacinių pranešimų
skaičius, vnt.

48

Rūta Aganauskienė

I-IV

Konsultacijų teikimas šeimos
teisės klausimais

Konsultuotų piliečių skaičius

40

Rūta Aganauskienė

I-IV

Mirusiųjų asmens tapatybės
dokumentų perdavimas migracijos
įstaigoms
Susirašinėjimas su įstaigomis ir
piliečiais metrikinių dokumentų
išdavimo klausimais

Perduotų asmens tapatybės
dokumentų skaičius, vnt.

350

Dovilė Saulevičė

I-IV

Parengtų ir išsiųstų raštų
skaičius, vnt.

150

Dovilė Saulevičė

I-IV

Rajono seniūnijų aprūpinimas
mirties liudijimais

Seniūnijoms perduotų
liudijimų skaičius, vnt.

80

Rūta Aganauskienė

I-IV

Tarybos sprendimų ir
Parengtų sprendimų ir
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų skaičius,
įsakymų projektų dėl turto
vnt.
valdymo, naudojimo, disponavimo
rengimas

51

Alma Tamulevičienė,
Violeta Valūnienė

I-IV

Sutarčių dėl turto valdymo,
naudojimo, disponavimo ir
perdavimo-priėmimo aktų
parengimas

Parengtų sutarčių,
perdavimo-priėmimo aktų
skaičius, vnt.

12

Alma Tamulevičienė,
Violeta Valūnienė

I-IV

Dokumentų dėl socialinio būsto
suteikimo rengimas
Nekilnojamojo turto pardavimo
viešame aukcione organizavimas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų
pardavimas

Parengti dokumentai, vnt.

8

Violeta Valūnienė

I-IV

Organizuotų aukcionų
skaičius, vnt.
Parengtų Tarybos sprendimų
projektų skaičius, vnt.

10

Violeta Valūnienė

II-IV

5

Violeta Valūnienė

I-IV

2 300 (SB)

10.01.02.11. Pirminė teisinė pagalba

Vilma Bingelienė,
Toma Raginskaitė,
Irma Mikalionytė,
Evelina Jovaišytė
Irma Mikalionytė,
Toma Raginskaitė,
Vilma Bingelienė,
Evelina Jovaišytė
Irma Mikalionytė,
Toma Raginskaitė

I-IV

1

Nikolajus Lysenkovas

II-III

Organizuota pratybų, vnt.

1

Nikolajus Lysenkovas

III

Įvykdyta patikrinimų, vnt.

4

Nikolajus Lysenkovas

I-IV

Parengtų Administracijos
direktoriaus įsakymų,
Tarybos sprendimų projektų,
ataskaitų ir protokolų
skaičius, vnt.
Parengtas planas

8

Nikolajus Lysenkovas

I-IV

1

Valdas Tamulevičius

I-II

6 000 (SB)

10.01.02.15. Žemės ūkio funkcijų vykdymas Žemės ūkio skyriaus 2015 m.
veiklos ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita

1

Alė Baniūnienė

I

83 200 (SB)

Žemės ūkio skyriaus 2015 m.
veiklos ataskaitos Žemės ūkio
ministerijai parengimas

Parengta ataskaita

1

Alė Baniūnienė

I

10.01.02.12. Civilinės gynybos paslaugų
administravimas

10.01.02.14. Mobilizavimo paslaugų
administravimas

Pirminės teisinės pagalbos
teikimas

Suteiktų konsultacijų
skaičius, vnt.

450

Surašytų antrinės teisinės
pagalbos prašymų skaičius,
vnt.

250

Parengta pirminės teisinės
pagalbos teikimo ataskaita

1

Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano
tikslinimas
Civilinės saugos kompleksinių
pratybų organizavimas

Plano tikslinimų skaičius,
vnt.

Civilinės saugos būklės
patikrinimų vykdymas
savivaldybės ūkio subjektuose
Civilinės saugos paslaugų
administravimas

Varėnos rajono savivaldybės
mobilizacijos plano rengimas

9 500 (SB)

I

11 100 (SB)

10.01.02.15. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

83 200 (SB)

Pieno gamybos kvotų
administravimas

Priimtų iš seniūnijų,
patikrintų ir išsiųstų
dokumentų į ŽŪIKVC
skaičius, vnt.
Priimtų ir išsiųstų į ŽŪIKVC
paraiškų skaičius, vnt.

Priimtų ir išsiųstų į NMA
dokumentų skaičius, vnt.
Žemės ūkio valdų registracija ir
Naujai užregistruotų ir
registro duomenų kasmetinis
atnaujintų duomenų žemės
atnaujinimas
ūkio ir kaimo valdų registre
skaičius, vnt.
Priimtų iš seniūnijų,
patikrintų ir išsiųstų į
ŽŪIKVC valdų dokumentų
skaičius, vnt.
Ūkininkų ūkių registro tvarkymas Atliktų ūkininkų ūkių
įregistravimo ir
išregistravimo procedūrų
skaičius, vnt.
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių Priimtų iš seniūnijų ir
deklaravimo darbų
išsiųstų į ŽŪIKVC paraiškų
administravimas
ir prašymų pakeisti
paraiškos duomenis skaičius,
vnt.
Priimtų (padedant užpildyti
ir įbraižyti elektroniniu būdu
laukus) tiesioginėms ir
kompensacinėms išmokoms
gauti paraiškų skaičius, vnt.

Danguolė Steiblienė

I-II

Rimvydas Navickas,
Alė Baniūnienė

I-IV

90

Danguolė Steiblienė,
Alė Baniūnienė

I-IV

1 800

Danguolė Steiblienė

II-III

40

Danguolė Steiblienė,
Alė Baniūnienė

120

6

3
30

700

Medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui
padarytos žalos nustatymas

Išnagrinėtų medžiojamų
gyvūnų žemės ūkiui
padarytai žalai nustatyti
prašymų skaičius, vnt.

6

Alė Baniūnienė,
Rimvydas Navickas,
Adolfas Kancevičius

I-IV

Projektinių sąlygų išdavimas,
derinimas

Išduotų komunikacijų ir
statinių projektavimui bei
miško sodinimui techninių
sąlygų skaičius, vnt.

31

Adolfas Kancevičius

I-IV

23,9

Adolfas Kancevičius

I-IV

8

Alė Baniūnienė,
Adolfas Kancevičius,
Danguolė Steiblienė
Rimvydas Navickas,
Alė Baniūnienė

I-IV

Rimvydas Navickas

I-IV

Suderintų (statybų,
požeminių konstrukcijų ir
kitų statinių statyboms)
žemės ūkio paskirties
žemėse projektų skaičius,
vnt.
Kasmetinių melioracijos statinių Apžiūrėta ir atžymėta
apžiūrų atlikimas
planuose kasmetinių
melioracijos statinių, tūkst.
ha
Viešųjų pirkimų konkursų
Melioracijos srityje atliktų
organizavimas
viešųjų pirkimų konkursų
skaičius, vnt.
Traktorių ir savaeigių žemės ūkio Įregistruotų traktorių ir kitos
mašinų ir jų priekabų registro
žemės ūkio technikos
tvarkymas
skaičius, vnt.
Išregistruotų traktorių ir
kitos žemės ūkio technikos
skaičius, vnt.
Traktorių, savaeigių žemės ūkio
Atliktų traktorių ir kitos
mašinų ir jų priekabų techninė
žemės ūkio technikos
priežiūra
apžiūrų ir išduotų techninių
talonų skaičius, vnt.

320

300

I-IV

40

800

Traktorinių purkštuvų registracija Organizuotų ir atliktų
ir techninės apžiūros
traktorinių purkštuvų
techninių apžiūrų ir
įregistruotų purkštuvų
skaičius, vnt.
Bitininkystės sektoriaus paramos Dėl paramos bičių
administravimas
laikytojams priimtų ir
suvestų į duomenų bazę
paraiškų skaičius, vnt.

20

Rimvydas Navickas

I-IV

20

Danguolė Steiblienė

III

Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos
priemonių įgyvendinimas

Žemės ūkio veiklos
subjektams teiktų
konsultacijų skaičius

950

I-IV

Konkurso ,,Metų ūkis“ komisijos
darbo organizavimas

Pateikusių paraiškas,
aplankytų ir įvertintų ūkių
skaičius, vnt.
Organizuotų seminarųsusirinkimų bei pasitarimų
žemdirbiams skaičius, vnt.
Paskelbtų informacinių
straipsnių ir žinučių
spaudoje skaičius, vnt.
Pateikusių paraiškas,
aplankytų ir įvertintų
ūkininkų skaičius, vnt.
Seniūnijų skaičius, kuriose
teikti išaiškinimai ir atlikta
kontrolė užtikrinant
bendradarbiavimo sutarčių
tarp savivaldybės
administracijos, NMA ir
ŽŪIKVC vykdymą
Vykdomų paskolų sutarčių
skaičius, vnt.

20

Alė Baniūnienė,
Rimvydas Navickas,
Danguolė Steiblienė,
Adolfas Kancevičius
Alė Baniūnienė,
Rimvydas Navickas

2

Alė Baniūnienė

I-IV

10

Alė Baniūnienė,
Rimvydas Navickas

30

Rimvydas Navickas,
Alė Baniūnienė

I-IV

8

Alė Baniūnienė,
Danguolė Steiblienė,
Rimvydas Navickas

I-IV

11

Lina Kamarauskienė

I-IV

Informacijos žemdirbiams
teikimas

Rudeninio arimo kokybės
konkurso komisijos darbo
organizavimas
Metodinis vadovavimas žemės
ūkio specialistėms seniūnijose

10.02.01.01. Paskolų grąžinimas

Savivaldybės pasirašytų paskolų
sutarčių vykdymo priežiūra

III

3 475 200
(SB)

10.02.01.02. Palūkanų mokėjimas

Palūkanų mokėjimo pagal
savivaldybės pasirašytas paskolų
sutartis planavimas ir analizė

10.05.01.01. Ryšių su visuomene plėtojimas Visuomenės informavimas apie
savivaldybės institucijų veiklą

Vykdomų paskolų sutarčių
skaičius, vnt.

11

Lina Kamarauskienė

I-IV

128 000 (SB)

Parašytų straipsnių apie
reikšmingus savivaldybės
įvykius, renginius ir kitais
gyventojams aktualiais
klausimais skaičius, vnt.

100

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė

I-IV

5 800 (SB)

Parengtų ir viešintų
savivaldybės interneto
svetainėje bei pateiktų
įvairioms žiniasklaidos
priemonėms, naujienų
portalams informacijų apie
savivaldybės, jos institucijų
organizuojamus renginius
skaičius, vnt.

400

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė

I-IV

5

Rūta Averkienė, Irma
Krajauskienė, Genė
Palevičienė

I-IV

300

Liucija Baravykienė,
Gintarė Juonytė,
Gintarė Mališauskienė

I-IV

Parengtų, suredaguotų,
sumaketuotų ir išleistų
Administracijos
informacinių biuletenių
„Savivaldybės žinios“
skaičius, vnt.
Paskelbtų savivaldybės
institucijų priimtų norminių
teisės aktų savivaldybės
interneto svetainėje ir Seimo
kanceliarijos informacinėse
sistemose skaičius, vnt.

Lietuvos savivaldybių
asociacijos leidinyje
„Savivaldybių žinios“ ir
vietos laikraščiuose
„Giružis“ ir „Merkio
kraštas“ publikuotų rašinių
su nuotraukomis skaičius,
vnt.
Savivaldybės tinklalapio
Prižiūrėtų ir pildytų rubrikų
www.varena.lt rengimas,
„Naujienos“, „Aktualijos“,
atnaujinimas, pildymas, struktūros „Seniūnijos“, „Veikla“,
tobulinimas
„Teisinė informacija“,
„Klausimai“, „Ne tik rajono
gyventojams“,
„Kalendorius“, „Mero
darbotvarkė“, „Savivaldybės
taryba“, „Posėdžiai“,
„Paslaugos“, „Valstybinė
kalba“ ir kt. skaičius, vnt.

50

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė

I-IV

200

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė, Irma
Krajauskienė, Laura
Karlonaitė, Genė
Palevičienė

I-IV

Visuomenės įtraukimas į
sprendimų projektų ir kitų
klausimų svarstymą interneto
svetainės pagalba

Paskelbtų rubrikose
„Klausimai“, „Savaitės
klausimas“ klausimų
skaičius, vnt.

40

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė, Irma
Krajauskienė

I-IV

Gyventojų apklausos
organizavimas

Apklaustų rajono gyventojų
skaičius

100

Rūta Averkienė, Vaida
Kaščiokaitienė

II-III

Grybų šventės viešinimas ir
Parengtų Grybų šventės
dalyvavimas šventės organizavime reklamų (informacija klipui,
informacija reklamai
televizijoje, radijuje ir
laikraščiuose) skaičius, vnt.

15

Rūta Averkienė

III

200

Gintarė Juonytė,
Gintarė Mališauskienė

Išsiųstų kvietimų į Grybų
šventę skaičius, vnt.

Savivaldybės vadovų sveikinimų,
padėkų projektų rengimas
įvairioms institucijoms, mokslo,
kultūros, švietimo, visuomenės
veikėjams, rajono bendruomenės
nariams ir kitiems asmenims

Parengtų mero ir
Administracijos direktoriaus
įvairių sveikinimų ir padėkų
tekstų skaičius, vnt.

200

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė

I-IV

Savivaldybės įgyvendinamų
projektų viešinimas

Paviešintų projektų skaičius,
vnt.

18

I-IV

10.05.01.02. Bendradarbiavimas su užsienio Bendradarbiavimo su užsienio
Parengtų sutarčių skaičius,
valstybėmis bei miestais
valstybėmis ir miestais partneriais vnt.
partneriais
koordinavimas
Organizuotų vizitų į užsienio
valstybes skaičius, vnt.

1

Rūta Averkienė, Eglė
Stirbienė, Gražina
Dagytė
Tatjana Saulevičienė

3

Tatjana Saulevičienė

Priimtų delegacijų skaičius,
vnt.
Atlikta plano korektūra

3

Tatjana Saulevičienė

II-IV

1

Jurgita Skirevičiūtė,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Parengtų programų skaičius,
vnt.

2

Jurgita Skirevičiūtė,
Gintautas Sereičikas

I-IV

Parengtų detaliųjų planų
skaičius, vnt.

1

Jurgita Skirevičiūtė,
Gintautas Sereičikas

I-IV

10.06.01.02. Bendrųjų planų parengimas ir
keitimas

Varėnos miesto bendrojo plano
korektūra

10.06.01.03. Detaliųjų planų parengimas

Varėnos rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano ir
Varėnos miesto bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimo
programų parengimas
Detaliųjų planų rengimas

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

2

Kitų finansavimo šaltinių lėšos

___________________________

I-IV

4 300 (SB)

26 200 (SB)

10 000 (SB)

