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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ
VEIKLOS PLANO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2022 m.

d. Nr.
Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3
punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi,
1. T v i r t i n u Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano
ataskaitą (pridedama).
2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.ignalina.lt.

Administracijos direktorė

Jūratė Balinskienė

PATVIRTINTA Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m.
d. įsakymu Nr.

SB (KD)

2. Gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus diegiant kokybės krepšelį

SB

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą
1. 1. 1. 2.
teikiančiose įstaigose, jų aplinkos išlaikymas
1. Vykdyti neformalųjį vaikų švietimą
Reikalingų specialistų Ignalinos rajonui rėmimas kompensuojant studijų
1. 1. 1. 4.
išlaidas
1. Remti reikalingų specialistų studijas
1. Remti reikalingų specialistų studijas

SB (KD)

Panaudota iki
2021-12-31

Pasiekta

1. Konsultuoti mokinius, patiriančius mokymosi sunkumų

Planuota

1. UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA
1. 1. Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą
1. 1. 1. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir bendrųjų ugdymo programų planų
1. 1. 1. 1. įgyvendinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų aplinkos
išlaikymas

Planuota lėšų
tūkst. Eur

Priemonės ir joms įgyvendinti reikalingos veiklos

Finansavimo
šaltinis

Priemonės kodas

Programos kodas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS ATASKAITA

4,4

40,8 Įgyvendinta veikla

1

1

21,9

16,0 Įgyvendinta veikla

1

1

57,7

57,7

1

1

57,7

57,7

26,3

Vertinimo kriterijai

Pastabos

56,8

Įgyvendinta veikla

5,9

9,6

SB

3,5

9,6 Remiamų studentų skaičius

4

5

SB

2,4

0,0

Pirmus metus po studijų
įsidarbinusių savivaldybės
įstaigose ir paramą gavusių
asmenų skaičius

2

0

0,0

0,0
Reorganizuotų, pertvarkytų
įstaigų skaičius

2

2

1

0

1550

1193

203,7 Kompensacijų už būsto šildymą,
1200
kietą kurą ir vandenį gavėjų
203,7 skaičius

1122

300

345

1. 1. 1. 5. Švietimo įstaigų reorganizavimas

Atsakingi
vykdytojai

1. Reorganizuoti Ignalinos Česlovo Kudabos progimnaziją prijungiant prie
Ignalinos gimnazijos
2. Pertvarkyti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą, uždarant Dienos socialinės
globos skyrių

SB
1,0
0,0
Paskatintų mokytojų skaičius
1. Skatinti mokytojus, suteikiant Ignalinos krašto mokytojo vardą ir skiriant
SB
1,0
0,0
premiją
2. SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMA
2. 1. Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone
2. 1. 1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų išmokų, kompensacijų mokėjimą ir administravimą

Patikslintas biudžetas 19,0 – mokytojų padėjėjų
pareigybėms ir 21,8 konsultacijoms (dėl
vertinimo galima skirti į dvi dalis)
Numatytos veiklos įgyvendintos panaudojant
mažesnę lėšų sumą

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius,
Švietimo ir kultūros
skyrius
Nebuvo besikreipiančių asmenų

1. 1. 1. 6. Ignalinos krašto metų mokytojo vardo suteikimas ir premijų skyrimas

2. 1. 1. 1. Socialinių pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas
1. Skirti, mokėti ir administruoti socialines pašalpas
2. 1. 1. 2.

2. 1. 1. 3.

Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas,
mokėjimas ir administravimas
1. Skirti, mokėti ir administruoti kompensacijas už būsto šildymą, kietą kurą,
vandenį

1116,0
SB

166,0
SB

Kompensacijų kreditams (paskolos ir palūkanų), paimtiems daugiabučių namų
modernizavimui dengti, skyrimas, mokėjimas ir administravimas
1. Skirti, mokėti ir administruoti kompensacijas kreditams (paskolų ir
palūkanų), paimtiems daugiabučiams namams modernizuoti

2. 1. 1. 4. Laidojimo pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas
1. Skirti, mokėti ir administruoti laidojimo pašalpas

166,0
136,0

1237,4

Socialinių pašalpų gavėjų
skaičius

SB

136,0

120,0 Kompensacijų kreditams,
paimtiems daugiabučiams
namams modernizuoti (paskolų
120,0 ir palūkanų), gavėjų skaičius

SB (D)

139,5
139,5

126,4 Laidojimo pašalpų gavėjų
126,4 skaičius

415

415

206,2

172,1 Gaunančių nemokamą
maitinimą (aprūpintų mokinio
172,1 reikmenimis) mokinių skaičius

500

508

2. 1. 1. 5. Socialinės paramos mokiniams administravimas
1. Administruoti socialinę paramą mokiniams

1116,0

1237,4

SB (D)

206,2

Nebuvo organizuotos procedūros, kadangi teisės
aktas, reglamentuojantis premijos skyrimą, buvo
priimtas metų pabaigoje

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius,
Didėjo socialinių pašalpų dydžiai
Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

Didėjo išlaidos

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

Didesnis gavėjų skaičius

Patikslintas planas – 129,5

2. 1. 1. 6. Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinės pašalpos)
1. Teikti vienkartinę materialinę paramą (vienkartines pašalpas)
2. 1. 1. 7.

SB

Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto
vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas
1. Kompensuoti keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių vežimo ir kelių
SB
transporto vežėjų važiavimo išlaidas

2. 1. 1. 8. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas
1. Užtikrinti darbo politikos formavimą ir įgyvendinimą

2. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę
paramą gaunantiems asmenims modelio veikloms įgyvendinti

SB (D)

SB (D)

20,0

29,1

20,0

29,1

26,0

10,5

26,0

10,5

191,2

152,0

104,2

104,2

87,0

Vienkartinių pašalpų gavėjų
skaičius

120

120

Didėjo išmokų dydžiai

Kompensuotų važiavimų
skaičius (tūkst.)

30

11

Planuojama mažesnė reikalinga suma dėl
mažesnio keleivių skaičiaus, kadangi kurį laiką
nebuvo arba buvo vykdomas susisiekimas tik iš
dalies dėl pandemijos

Užimtumo didinimo programoje
dalyvavusių asmenų skaičius

70

68

Planas iš SB – 70,0, panaudota – 68,7

Užimtumo skatinimo ir
motyvavimo paslaugų
nedirbantiems ir socialinę
47,8
paramą gaunantiems asmenims
modelio programoje
dalyvavusių asmenų skaičius

2. 1. 2. Organizuoti ir teikti kompleksines ir socialines paslaugas, tvarkyti ir modernizuoti socialinių įstaigų infrastruktūrą
Socialinių paslaugų teikimas ir socialinės paskirties įstaigų veiklos
2. 1. 2. 1.
329,3
357,1 Socialinių paslaugų gavėjų
užtikrinimas
skaičius
1. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą
SB
300,0
329,4

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius
80

127

150

150

4

2

Planas iš SB – 70,0, panaudota – 68,7. Planas
modelio SB (KD) – 58,0

Neveiksnių asmenų būklės
2. Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą

SB (D)

1,5

0,3 peržiūrėjimo komisijos posėdžių
skaičius

3. Organizuoti, teikti ir administruoti akredituotą vaikų socialinę priežiūrą

SB (KD)

17,8

SB

10,0

2. 1. 2. 4. Kompleksinių paslaugų teikimas Ignalinos rajono šeimoms
1. Vykdyti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone“

60,0
ES

2. 1. 3. Užtikrinti socialinę globą asmenims su sunkia negalia, vykdyti neįgaliųjų socialinę integraciją
Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia ir
2. 1. 3. 1.
administravimas
1. Teikti socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia ir jas
SB (D)
administruoti
2. 1. 3. 2. Būsto pritaikymas žmonėms su negalia
1. Pritaikyti būstą žmonėms su negalia
SB
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir
2. 1. 3. 3.
įgyvendinimas
1. Finansuoti, įgyvendinti ir administruoti socialinės reabilitacijos
SB
neįgaliesiems bendruomenėje projektus
2. 1. 4. Užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą rajono gyventojams
Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo
2. 1. 4. 4.
specialiąją programą
1. Įgyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą

SB

2. 1. 4. 5. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių vykdymas

60,0

112,8
112,8

17,8 Akredituotų socialinę priežiūrą
teikiančių vaikų dienos centrų

9,6 skaičius

4

4

200

400

Projektas toliau vykdomas

70

50

Patikslintas planas, SB (D) – 157,4

60,0

Asmenų, gavusių paslaugas,
60,0 skaičius

254,9 Asmenų su sunkia negalia,
gavusių socialinės globos
254,9 paslaugas, skaičius

0,3
0,3

0,0 Žmonėms su negalia pritaikytų
0,0 būstų skaičius

2

0

5,0

2

2

5,0

5,0 Remiamų socialinės
reabilitacijos neįgaliesiems
5,0 projektų skaičius

8,0

6,2

8,0

Sveikatos priemonių,
įgyvendinant Visuomenės
6,2
sveikatos rėmimo specialiąją
programą, skaičius

2,0

0,6

6

4

Organizuotų renginių skaičius

2

2

2. Organizuoti Ignalinos rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro
darbuotojų mokymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos temomis

Organizuotų mokymų skaičius

1

1

3

3

SB

2,0

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Projektui „Sergamumo ir mirtingumo ma=inimui
nuo tuberkulioz4s Ignalinos rajone“ planas –
6,2, panautota – 0,09 SB lėšų

1. Organizuoti interaktyvius Ignalinos rajono savivaldybės 8–11 klasių
moksleivių mokymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos temomis

3. Atlikti galimo aplinkos poveikio ir aplinkos tyrimus (maudyklų vandens
kokybės tyrimus ir paplūdimių smėlio parazitologinius tyrimus)

Planas SB (D) – 0,3
Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

Maudyklų, kuriose atliekami
0,6 vandens kokybės ir paplūdimių
smėlio tyrimai, skaičius

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

4. Gavus duomenis iš Utenos visuomenės sveikatos departamento Ignalinos
skyriaus apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, jų analizės ataskaitą ir
prognozes pateikti administracijos direktoriui

Parengtų ir paskelbtų ataskaitų
skaičius

1

1

5.Užtikrinti sergančių pavojingomis ir ypač pavojingomis užkrečiamosiomis
ligomis asmenų būtinąjį hospitalizavimą ir izoliavimą

Priverstinai hospitalizuotų
asmenų skaičius

1

0

6. Užtikrinti, kad savivaldybėje būtų įgyvendinamas Ignalinos rajono
savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planas (priemonių planas)

Vykdomi Pasirengimo gripo
pandemijai plano reikalavimai

1

1

7. Vykdyti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę
priežiūrą

Vykdoma nuolatinė gripo ir
ūminių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų (ŪVKTI)
epidemiologinė priežiūra

1

1

8. Koordinuoti vakcinacijos procesą savivaldybėje

Koordinuojamas vakcinacijos
procesas savivaldybėje

1

1

1

1

Organizuotas renginys, apdovanoti 6 konkurso
nugalėtojai ir 4 dalyviai)

6

6

Išleistas albumas, skirtas Ignalinos miesto
jubiliejui, dalijamas šalies ir užsienio svečiams
siekinat Ignalinos krašto garsinimo, visus metus
vyko susitikimai su oficialiomis įvarių institucijų
delegacijomis, įteikti 4 Sidabrinės lelijos
apdovanojimai, vietos dailininkas sukūrė miesto
jubiliejinį logotipą, kuris buvo viešinamas
šventėje, siunčiamuose raštuose ir pan.,
organizuota savivaldybės delegacijos išvyka į
Serocką, siekiant stiprinti savivaldybių kultūrinį
bendradarbiavimą, organizuotas iškilmingas
savivaldybės tarybos posėdis, jame Garbės
piliečio vardas suteiktas kraštiečiui Algimantui
Šalnai

1

1

1

1

900

500

Nebuvo atvejų

3. KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMA
3. 1. Užtikrinti kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą, skatinti turizmo plėtrą bei bendruomenės iniciatyvas
3. 1. 1. Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros, kūno kultūros ir sporto paslaugas, vykdyti turizmo informacijos sklaidą
3. 1. 1. 1.

Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas,
tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo organizavimas

20,0

17,2

0,5

0,5

6,0

4,2

1. Organizuoti konkursą „Padėk suklupusiam žodžiui“ ir renginį, skirtus
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

SB

1. Išleisti reprezentacinį albumą

SB

2. Priimti oficialias delegacijas

SB

4,0

4,0

3. Teikti apdovanojimus ir suvenyrus Ignalinos ir Dūkšto miestų jubiliejų
proga

SB

3,0

2,0

4. Sukurti proginį Ignalinos miesto jubiliejaus logotipą

SB

0,3

5. Išvykti su oficialia delegacija į Serocką

SB

1,2

Įgyvendintų reprezentacinių
0,3 (organizacinių) priemonių
1,2 skaičius

6. Įgyvendinti reprezentacines (organizacines) priemones, skirtas Ignalinos ir
Dūkšto miestų jubiliejams organizuoti (surengti iškilmingą savivaldybės
SB
tarybos posėdį, mero apdovanojimų ceremoniją, garbės piliečio vardo
premijos įteikimo ceremoniją ir kt.)

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

2,0 Įteikta premija

3. 1. 1. 7. Reprezentacinės Miko ir Kipro Petrauskų kultūros premijos teikimas
1. Įteikti Miko ir Kipro Petrauskų premiją

SB

3. 1. 1. 9. Pagrindinių Ignalinos rajono renginių plano parengimas

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius, Švietimo ir
kultūros skyrius

Švietimo ir kultūros
Įgyvendinta
skyrius

0,0
Įgyvendintas pagrindinių
Ignalinos rajono renginių planas

1. Parengti pagrindinių Ignalinos rajono renginių planą
3. 1. 1. 10. Žiemos sporto pramogų ir paslaugų plėtra
1. Vykdyti ir tobulinti žiemos sporto paslaugas Ignalinoje

Organizuotas konkursas ir
renginys

100,0
SB

100,0

32,0 Pritrauktų lankytojų skaičius
mokamoms žiemos sporto
32,0 paslaugoms

Švietimo ir kultūros
Planas parengtas, renginiai vykdomi
skyrius

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

3. 1. 2. Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir kitų įstaigų veiklą
3. 1. 2. 1.

Nevyriausybinių organizacijų steigimo, jų ir kitų įstaigų veiklos skatinimas
kultūros, socialinėje, švietimo, sporto, jaunimo ir turizmo srityse
1. Skatinti Nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų veiklas kultūros,
socialinėje, švietimo, sporto, jaunimo ir turizmo srityse

SB

Prisidėti prie organizacijų vykdomų projektų, finansuojamų iš valstybės
3. 1. 2. 2. biudžeto, ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių fondų lėšų, įgyvendinimo,
padengiant nuosavų lėšų dalį
1. Prisidėti prie organizacijų vykdomų projektų, finansuojamų iš valstybės
biudžeto, ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių fondų lėšų, įgyvendinimo,
padengiant nuosavų lėšų dalį

SB

30,0

51,0

30,0

Paremtų nevyriausybinių
51,0 organizacijų ir kitų įstaigų
skaičius

21,1

4,0

21,1

Paremtų nevyriausybinių
4,0
organizacijų projektų skaičius

3. 2. Kryptingai formuoti jaunimo politikos pagrindus, sudaryti sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą aplinką
3. 2. 1. Užtikrinti jaunimo įgalinimo, įtraukimo į pilietinę veiklą, interesų atstovavimo galimybes, informavimą ir konsultavimą

14

3

23

1

Švietimo ir kultūros
skyrius, Finansų
valdymo ir apskaitos
skyrius

Padidėjo lėšų, perkeliant iš 3.1.2.2 priemonės ir
dalį iš 3.1.1.10 priemonės 87,1. Lėšos skelbtos
trijuose kvietimuose. Prisidėjimas prie
Robotikos projekto – 1,3

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Priemonė prijungta prie 3.1.2.1 priemonės

3. 2. 1. 1. Vaikų gynimo dienos ir Jaunųjų talentų konkurso organizavimas

2,0

0,0

SB

1,0

0,0 Renginių skaičius

1

0

2. Organizuoti Jaunųjų talentų konkursą

SB

1,0

0,0 Renginių skaičius

1

1

Dalyvių skaičius

40

20

Įtrauktų jaunimo atstovų
skaičius

2

5

Veikiančių ugdymo įstaigų
mokinių savivaldų skaičius

4

3

Pateiktų Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos pasiūlymų
savivaldybės tarybai,
administracijai skaičius

2

1

Pateiktas 1 pasiūlymas administracijai

0,0

0,0

2,0

0,0 Organizuotų mokymų skaičius

4

1

Paslauga nupirkta 2021 m. lapkričio mėn. 2021
m. įvyko 1 mokymai, 2022 m. I ketv. – 3
mokymai

2,5

0,0
1

1

Atliktų analizių, apklausų
jaunimo klausimais skaičius

2

4

3. 2. 1. 2. Jaunų žmonių pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo skatinimas

0,0

0,0

1. Organizuoti kūrybinius konkursus
3. 2. 1. 3. Tarpžinybiškumo, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, užtikrinimas

0,0

1. Įtraukti jaunimo atstovus į savivaldybėje veikiančias komisijas, darbo
grupes

0,0

Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į jiems aktualių klausimų svarstymą didinimas,
lyderystės skatinimas

1. Užtikrinti jaunimo atstovų pasiūlymų teikimą

2. Organizuoti lyderystės mokymus

2,0

3. 2. 1. 5. Jaunimo situacijos stebėsenos, informavimo ir konsultavimo vykdymas

Jaunimo atstovai yra įtraukti į jaunimo reikalų
tarybą (4), miesto šventinių renginių darbo grupę
(1)
Savivaldos veikia visose rajono ugdymo
įstaigose (3 gimnazijose). Sujungus Česlovo
Kudabos progimnaziją su Ignalinos gimnazija,
savivaldų rodiklis sumažėjo

0,0

SB

SB

Feisbuke organizuotas konkursas, skirtas
Vasario 16-ajai (20 dalyvių)

0,0

0,0

2. Skatinti jaunimo dalyvavimą ugdymo įstaigų savivaldos institucijose

3. 2. 1. 4.

Švietimo ir kultūros
Dėl COVID-19 neorganizuota
skyrius
Renginys dėl COVID-19 neorganizuotas, tačiau
apdovanojimai išdalyti mokykloms

1. Organizuoti Vaikų gynimo dieną

Jaunimo reikalų
koordinatorius

1. Vykdyti jaunimo informavimą ir konsultavimą

SB

0,0

Veikiantis jaunimo informavimo
0,0
taškas „Eurodesk“

2. Inicijuoti ir vykdyti jaunimo situacijos tyrimus, apklausas

SB

2,5

0,0

5,0

4,8

Taškas veikia
SJRT apklausa jaunimui dėl emocinės savijautos
karantino laikotarpiu atlikta birželio mėn.
Rugsėjo mėn. atlikta jaunų žmonių, dalyvavusių
Savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką 2021 m. programoje,
apklausa
Atliktas (liepos - lapkričio mėn.) jaunimo
problematikos Ignalinos rajone tyrimas.
Gruodžio mėn. atlikta mobilaus darbo su
jaunimu poreikio rajone analizė

5,0

Jaunimo užimtumo vasarą ir
integracijos į darbo rinką
4,8 programos įgyvendinimo
laikotarpiu įdarbintų jaunuolių
skaičius

10

18

Liepos – rugsėjo mėn. Įgyvendinta Ignalinos
rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo
ir integracijos į darbo rinką 2021 m. programa.
Dalyvavo 18 jaunuolių, 9 darbdaviai. Gauta
papildomų 4,500 Eur programai iš JRD.

Jaunų žmonių, pasinaudojusių
Ignalinos rajono savivaldybės
0,0 smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros skatinimo programos
parama, skaičius

1

0

Visi, pasinaudoję SVV programos parama, buvo
vyresni nei 29 m. amžiaus

8

Akreditaciją 2021 m. turėjo 8 įstaigos /
organizacijos (Nacionalinis parkas, muziejus,
TIC, Didžiasalio globos centras, sveikatos
biuras, švietimo ir sporto paslaugų centras,
pasienio rinktinė, Lietuvos gynybos, kultūros ir
švietimo asociacija). 2021 m. akredituotos 3

3. 2. 1. 6. Jaunų žmonių verslumo, integravimo į darbo rinką skatinimas

1. Įgyvendinti Ignalinos rajono savivaldybės vasaros užimtumo ir integracijos
SB
į darbo rinką 2021 m. programą

2. Skatinti jaunų žmonių verslumą

3. 2. 2. Skatinti jaunimo savanorišką veiklą ir vystyti jaunimo savanorišką tarnybą
3. 2. 2. 1. Jaunimo savanoriškos tarnybos savivaldybėje plėtojimas

1. Skatinti įstaigas / organizacijas tapti savanorius priimančiomis
organizacijomis

SB

1,0

1,0

0,0

Akredituotų įstaigų, siekiančių
tapti jaunimo savanorius
0,0
priimančiomis organizacijomis,
skaičius

5

Jaunimo reikalų
koordinatorius
2. Skatinti jaunus žmones tapti Jaunimo savanoriškos tarnybos programos
dalyviais

SB

0,0

Jaunimo savanoriškoje
0,0 tarnyboje dalyvaujančio
jaunimo skaičius

3. Bendradarbiauti su NVO, įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos
modelį savivaldybėje

SB

1,0

1,0

Paremtų nevyriausybinių
organizacijų projektų skaičius

4

6

1

1

Konkurso būdu finansuota 1 NVO, sutartis
pasirašyta, lėšos panaudotos III-IV ketv.

3. 2. 2. 2. Tarptautinės savanorystės skatinimas

0,0

0,0

1. Skatinti tarptautinės savanorystės įgyvendinimą savivaldybėje

Tarptautinius savanorius
priimančių akredituotų
0,0 organizacijų skaičius

3

3

Nacionalinos parkas, biblioteka, TIC

2. Skatinti tarptautinių savanorių integraciją bendruomenėje

0,0 Tarptautinių savanorių skaičius

4

2

Savanorius turėjo tik Nacionalinis parkas

1

1 savanoris globėjų centre

Ilgalaikę (ne mažiau nei 3
mėnesius) savanorišką veiklą
1
atliekančių jaunų žmonių
1. Vykdyti informacijos sklaidą apie savanorystės galimybes
skaičius
3. 2. 3. Plėtoti darbo su jaunimu formas, skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį, ypač kaimo vietovėse, ir išnaudoti turimą laisvalaikio infrastruktūrą bei inventorių
Inventorizacijos atlikimas ir Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje turimų
3. 2. 3. 1. aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių ir jose turimo inventoriaus sąrašo
0,0
sudarymas
3. 2. 2. 3. Jaunimo dalyvavimo savanoriškoje veikloje skatinimas

0,0

0,0

1. Organizuoti diskusijas seniūnijose

Su tikslinėmis grupėmis
suorganizuotų diskusijų dėl
turimų aktyviam laisvalaikiui
0,0 pritaikytų erdvių ir jose turimo
inventoriaus panaudojimo
jaunimo užimtumui seniūnijose
skaičius

4

2

Organizuotos 2 diskusijos: Daugėliškyje,
Vidiškėse

2. Sudaryti aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių sąrašą

0,0

Sudarytas erdvių ir jose turimo
inventoriaus sąrašas

1

1

Sąrašas sudarytas, skelbiamas savivaldybės
interneto svetainės jaunimo skiltyje

3. 2. 3. 2. Atvirojo darbo su jaunimu kokybiškai veiklai ir plėtrai sąlygų sudarymas

0,0

Jaunimo reikalų
koordinatorius

0,0

1. Inicijuoti atvirųjų erdvių / centrų steigimąsi savivaldybėje

Naujai įsteigtų atvirųjų jaunimo
erdvių / centrų (toliau AJE /
AJC) skaičius

1

1

Nuo rugpjūčio 20 d. mėn. Ignalinoje teiktos
atvirojo darbo su jaunimu paslaugos (pirkta
paslauga)

Vietovių, kuriose vykdomas
atvirasis darbas su jaunimu,
skaičius

1

1

Ignalina

Nuolatinių AJE / AJC lankytojų
0,0 skaičius (atėjusių į centrą bent 1
kartą per savaitę)

6

8

Pateiktų tarptautinio
bendradarbiavimo ir Europos
solidarumo projektų skaičius

1

1

Surengtų aptarimų, renginių
skaičius

2

2

95

100

2

2

38333

38333

20,7

20,7

0,0

2.Vykdyti informacijos sklaidą apie atvirąjį darbą jaunimui
3. 2. 4. Skatinti regioninį, nacionalinį ir tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą
3. 2. 4. 1.

Jaunimo dalyvavimo tarptautinėse programose skatinimas ir tarptautinį
bendradarbiavimą skatinančių projektų įgyvendinimas

0,0
0,0

1. Vykdyti informacijos sklaidą apie Europos solidarumo korpuso programos
galimybes
3. 2. 4. 2. Galimybių jaunimui dalytis bendradarbiavimo patirtimi sudarymas

0,0
0,0

1. Organizuoti dalijimosi gerąja patirtimi renginius, susitikimus, diskusijas

Ignalinos jaunimo asociacija „Pauzė“
Jaunimo reikalų
koordinatorius
III ketv. organizuoti sklaidos renginiai
Daugėliškyje, Didžiasalyje

4. APLINKOS APSAUGOS, VERSLO, UŽIMTUMO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA
4. 1. Sudaryti palankias sąlygas žemės ūkio veiklai, skatinti verslo plėtrą
4. 1. 1. Užtikrinti tinkamą melioracijos statinių būklę ir žemės ūkio funkcijų vykdymą
4. 1. 1. 1. Melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbai

155,0

1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas
2. Atlikti Grybėnų ir Apvardų polderių sausinimo siurblinių eksploatacijos
paslaugas

SB (D)

3. Apskaityti melioruotas žemes ir melioracijos statinius

SB (D)

3,3

4. Prižiūrėti Ignalinos rajono valstybei nuosavybės teise priklausančius
melioracijos statinius, 2017 m. nukentėjusius nuo liūčių

SB (D)

16,9

20,0

155,0
Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų
Eksploatuojamų sausinimo
20,0 siurblinių kiekis vnt.
Ignalinos rajono melioruotų
3,3 žemių ir melioracijos statinių
plotas ha
Valstybei nuosavybės teise
19,6 priklausančių melioracijos
statinių priežiūros darbai km

Viešųjų pirkimų
skyrius

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius
Vykdomas pirkimas

5. Suremontuoti Rimšės kadastro vietovės Apvardų polderio sausinimo
siurblinės pastatą

SB (D)

4,7

6. Suremontuoti avarinius valstybei nuosavybės teise priklausančius
melioracijos statinius

SB (D)

25,0

Suremontuotas Apvardų
4,7 polderio sausinimo siurblinės
pastatas vnt.
Pašalinti melioracijos statinių
23,3
avariniai gedimai vnt.

1

1

7

8

7. Atlikti Švedriškės kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 3 melioracijos
SB (D)
griovių ir jų statinių remonto, tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas

48,0

41,4

Suremontuoti melioracijos
grioviai km

6,7

6,7

8. Atlikti Vidiškių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 melioracijos
griovių ir jų statinių remonto, tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas

SB (D)

18,0

16,1

Suremontuoti melioracijos
grioviai km

2,5

2,1

9. Atlikti Bernotų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 melioracijos
griovių ir jų statinių remonto, tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas

SB (D)

17,0

15,8

Suremontuoti melioracijos
grioviai km

2,6

2,5

10. Atlikti parengtų projektų ekspertizės paslaugas

SB (D)

0,7

0,5

4

4

11. Atlikti statybos darbų techninės priežiūros paslaugas

SB (D)

1,4

4

4

12. Grybėnų kadastrinės vietovės griovio priežiūra
4. 1. 1. 2. Savivaldybės žemės ūkio funkcijų vykdymas
1. Vykdyti savivaldybei pavestas žemės ūkio finkcijas

154,5
SB (D)

4. 1. 2. Skatinti ir remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus
Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo įgyvendinimas pagal verslo
4. 1. 2. 1.
rėmimo tvarką
1. Teikti finansinę paramą smulkiam ir vidutiniam verslui

154,5

20,0
SB

20,0

Atlikta parengtų projektų
ekspertizė vnt.
Atlikta statybos darbų techninė
1,1
priežiūra vnt.
Prižiūrėta melioracijos griovių
9,2
km

Vykdomas pirkimas
Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

2,2

Nauja veikla, neplanuota metų pradžioje

154,5 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas,
154,5 panaudojimas (proc.)

100

100

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

20,0 Smulkaus ir vidutinio verslo
subjektų, gavusių paramą,
20,0 skaičius

7

12

Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius

4. 2. Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę
4. 2. 1.

Gerinti užterštų teritorijų ir vandens telkinių būklę, mažinti taršos poveikį aplinkai, įgyvendinti įstatymuose numatytas įvairias prevencines ir kompensacines priemones
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
163,0
54,3
įgyvendinimas

4. 2. 1. 1.

1. Vykdyti kitas aplinkos apsaugos rėmimo priemones
2. Vykdyti priemones, numatytas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme,
kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos
lėšomis

SB

SB

4. 2. 1. 3. Aplinkos oro kokybės valdymo priemonės

69,0

21,3

94,0

Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos
33,0 priemonių skaičius

Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl keliamo triukšmo Ignalinos
4. 2. 1. 4. rajono savivaldybės teritorijoje, esant būtinumui organizuoti triukšmo
matavimo tyrimus
1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl triukšmo Ignalinos rajono
savivaldybėje
5. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA
5. 1. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką
5. 1. 1. Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti viešąsias erdves ir objektus, gerinti būsto būklę

0,0

Komunalinio ūkio objektų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atnaujinimas,
priežiūra ir plėtra

Paskelbtų vietinėje spaudoje ir
savivaldybės interneto
svetainėje straipsnių apie oro
kokybės gerinimą skaičius

2

1

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

Išnagrinėtų skundų skaičius

2

2

Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius

1208,7

Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

95

95

Viešųjų pirkimų
skyrius

Pakankama nuosava dalis
projektams (kompl.)

1

1

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

1

1

Švietimo ir kultūros
Įgyvendintas
skyrius

0,0

149,0

1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas
2. Panaudoti valstybės biudžeto lėšų dotaciją iš Finansų ministerijos Finansų
SB (KD)
politikos formavimo ir įgyvendinimo programos
3. Vykdyti projektą „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijoje“

8

0,0

1. Šviesti gyventojus aplinkos oro kokybės gerinimo klausimais

5. 1. 1. 2.

8

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

50,0

0,0

SB (P)

1,0

1,0 Atnaujintų ugdymo įstaigų

VB

0,4

0,4 skaičius

Dotacijos nereikėjo, didelė dalis projektų
persikėlė į 2022 metus

ES
4. Vykdyti projektą „Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Ignalinos
rajono Dysnos kaime pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams,
ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai“

4,4

4,4

SB (P)

13,0

0,0

ES

36,8

VB

6,5

0,0 Suremontuoto pastato plotas
(kv. m)
0,0

7,5

0,0 Įrengtos saulės fotovoltinės

5. Vykdyti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas SB (P)
Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje“
ES

29,5

0,0 elektrinės galia (kW)

SB (P)

10,0

6. Prisidėti prie projekto „Ignalinos sporto ir pramogų centro
modernizavimas“ įgyvendinimo

7. Prisidėti prie projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje“ įgyvendinimo

8. Prisidėti prie projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Ignalinos rajono ligoninėje“ įgyvendinimo

9. Prisidėti prie projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje“
įgyvendinimo

10. Prisidėti prie projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Ignalinos sporto ir pramogų centre“ įgyvendinimo

11. Prisidėti prie projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje“ įgyvendinimo

12. Prisidėti prie projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“ įgyvendinimo

VB

90,0

0,0 Atnaujintos baseino ir
treniruoklių salės patalpos
(kompl.)
0,0

SB (P)

11,2

0,0

ES

38,9

0,0

SB (P)

12,0

0,0

ES

48,0

0,0

SB (P)

13,2

0,0

ES

49,8

0,0

SB (P)

30,0

0,0

120,0

0,0

9,0

0,0

ES

36,0

0,0

SB (P)

18,3

0,0

ES

68,5

0,0 elektrinės galia (kW)

ES
SB (P)

SB (P)

4,6

14. Vykdyti projektą „Viešojo pastato, esančio Kalno g. 80, Dysnos k.,
Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., energinio efektyvumo didinimas“

113,9

SB (P)

150,4

15. Prijungti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus ir įrengti tualetus Vilniaus
SB
g. 17, Dūkšto m.
16. Atlikti Daugėliškio vaikų globos namų pastato remonto darbus, pakeičiant
SB
pastato paskirtį

29

0

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

Bus vykdoma 2022 metais

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius,
Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius

Įrengtos saulės fotovoltinės
elektrinės galia (kW)

42

0

Bus vykdoma 2022 metais

Įrengtos saulės fotovoltinės
elektrinės galia (kW)

75

0

Bus vykdoma 2022 metais

Įrengtos saulės fotovoltinės
elektrinės galia (kW)

52

0

Įrengtos saulės fotovoltinės
elektrinės galia (kW)

171

0

Viešųjų pirkimų
Bus vykdoma 2022 metais
skyrius, Finansų
valdymo ir apskaitos
skyrius, Investicijų,
planavimo ir turto
Bus vykdoma 2022 metais
valdymo skyrius

Įrengtos saulės fotovoltinės
elektrinės galia (kW)

40

0

Bus vykdoma 2022 metais

75

0

Bus vykdoma 2022 metais

0,0 Investicijas gavusių socialinių
3

3

1

0

110,2

0,0 Apšiltintas pastatas

19,3

19,0 Įrengtų tualetų skaičius

6

6

202,0

0,0 Pertvarkytas pastatas

1

0

Nebus vykdoma dėl padidėjusių išlaidų bei
pastato neperspektyvumo
Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

SB

14,5

14,0 Suremontuotų patalpų skaičius

2

2

18. Atlikti ūkinio pastato Laisvės g. 32, Dūkšte, griovimo darbus

SB

0,0

0,0 Sutvarkyta vieša erdvė Dūkšte

1

0

4

1

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

1. Vykdyti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono
savivaldybėje“

Projektas negavo finansavimo

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius, Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius

17. Pritaikyti patalpas archyvui Linkmenų mokykloje

5. 1. 1. 3. Socialinio būsto rekonstrukcija ir plėtra

Projektas nebus vykdomas dėl padidėjusių
išlaidų bei pastato neperspektyvumo

0

paslaugų infrastruktūros objektų
skaičius
ES

0

1

Įrengtos saulės fotovoltinės

13. Vykdyti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos
centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“

383

Statinio projektas taisomas pagal ekspertizės
pastabas

Rangovas vėluoja. Nauja veikla, neįtraukta metų
pradžioje

107,0
SB (P)

16,0

2,4
Įsigytų socialinių būstų skaičius

ES

5. 1. 1. 5. Socialinio ir tarnybinio būsto administravimas ir priežiūra

91,0

13,0

71,6

17,0

1. Įrengti tualetą socialiniame būste, esančiame Bažnyčios g. 10-6, Dūkšto m. SB

6,1

0,0 Įrengtas tualetas

1

0

2. Suremontuoti socialinį butą, esantį Geležinkelio g. 6 A, Ignalinos m.

9,7

0,0 Suremontuotas butas

1

0

SB

Įsigytas 1 būstas, kitų nepavyko nupirkti

Neįgyvendinta
Neįgyvendinta

3. Suremontuoti socialinį butą, esantį Laisvės g. 16, Dūkšto m.

SB

3,6

0,0 Suremontuotas butas

1

0

4. Suremontuoti socialinį butą, esantį Laisvės g. 27, Ignalinos m.

SB

2,4

0,0 Suremontuotas butas

1

0

5. Suremontuoti socialinį butą, esantį Atgimimo g. 18-2, Ignalinos m.

SB

8,5

8,5

7. Suremontuoti socialinį butą, esantį Atgimimo g. 21-5, Ignalinos m.

SB

8,5

8. Suremontuoti socialinį butą, esantį Technikos g. 10-5 ir 10-10, Ignalinos m. SB

7,3

9. Suremontuoti socialinį butą, esantį Ligoninės g. 6-3, Ignalinos m.

SB

9,7

10. Suremontuoti socialinį butą, esantį Ligoninės g. 6-25, Ignalinos m.

SB

8,5

11. Suremontuoti socialinį butą, esantį Miško g. 25-2, Ignalinos m.

SB

7,3

12. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas
5. 1. 1. 7.

Inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra (vandentiekio, nuotekų, šildymo
sistemų tinklų)

Suremontuotų patalpų plotas
(kv. m)
Suremontuotų patalpų plotas
8,5
(kv. m)
Suremontuotų patalpų plotas
0,0
(kv. m)
Suremontuotų patalpų plotas kv.
0,0
m
Suremontuotų patalpų plotas
0,0
(kv. m)
Suremontuotų patalpų plotas
0,0
(kv. m)
Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

354,7

42,6

32,12
40,59

Neįgyvendinta

Urbanistikos ir
32,12 infrastruktūros
skyrius
40,59

21,71

0

13,38

0

17,74

0

42,31

0

95

100

Rekonstruotų ir naujai įrengtų
inžinerinių tinklų ilgis (km)

1,5

0

Neįgyvendinta
Nepradėta, jei bus vykdoma, pirkimai bus
pradedami ne anksčiau kaip rugsėjo mėn.
Nepradėta, jei bus vykdoma, pirkimai bus
pradedami ne anksčiau kaip rugsėjo mėn.
Neįgyvendinta
Neįgyvendinta
Neįgyvendinta
Neįgyvendinta

Viešųjų pirkimų
skyrius

1. Prisidėti prie projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone“
įgyvendinimo

SB (P)

150,0

3,8

ES

100,0

0,0

2. Rekonstruoti vandentiekio tinklus Navikų kaime

SB

3,0

3,0

Rekonstruotų vandentiekio
tinklų ilgis (m)

120

120

Įgyvendinta

3. Įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Žuvėdrų aklg., Ignalinos m. SB

3,5

3,5

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

80

80

Įgyvendinta

4. Įrengti nuotekų trasą Smėlio g., Ignalinos m.

SB

4,0

0,0 Nutiestų tinklų ilgis (m)

100

0

5. Atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų prijungimo, įrengiant siurblinę
Gavaičio poilsiavietėje, darbus

SB

15,8

1

0

6. Įrengti nuotekų trasą Vasario 16-osios g. 26-33, Ignalinos m.

SB

9,1

0,0

Įrengtų nuotekų surinkimo
tinklų ilgis (m)

250

0

7. Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Turistų g. 26, Ignalinos m.

SB

3,7

0,0

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

100

0

Bus įgyvendinta kaip 5.1.1.7.13 veikla

8. Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Švenčionių g. 10, Ignalinos m.

SB

2,2

0,0

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

75

0

Neįgyvendinta

9. Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Vilniaus aklg. 4, 5, Ignalinos m.

SB

3,4

0,0

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

180

0

Neįgyvendinta

10. Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Geležinkelio g. 49, Ignalinos m.

SB

3,4

0,0

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

180

0

Neįgyvendinta

11. Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Geležinkelio g. 6 A, Ignalinos m.

SB

1,6

0,0

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

30

0

Neįgyvendinta

12. Įrengti nuotekų trasą Geležinkelio g. 17, Ignalinos m.

SB

2,4

0,0

Įrengtų nuotekų surinkimo
tinklų ilgis (m)

50

0

Neįgyvendinta

13. Įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Ignalinoje, šalia Gavio
ežero

SB

52,6

32,3

Įrengtų vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (m)

468

300

410,4

243,8

5. 1. 1. 8. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas ir plėtra (sandoriai)
1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas
2. Ignalinos miesto Ligoninės gatvės dalies naujos statybos darbai

SB (KD)
SB

205,0

3. Ignalinos miesto seniūnija, Ignalinos m., Sodų gatvė Nr. 5-31
(rekonstravimas)

SB (KD)

6,0

0,0 Įrengta siurblinė

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Atlikti rangos pirkimai, vyksta projektavimas.
Inventorizaciją paslaugos teikėjai vėluoja atlikti.
Projektą vykdo UAB „Ignalinos vanduo“

Nepradėta, planuojama vykdyti 2022 metais
Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

Bus įgyvendinta kaip 5.1.1.7.13 veikla
Nepradėta, planuojama vykdyti 2022 metais

Vykdoma, bus baigta 2022 m.

Iš SB panaudota 88,5
Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

95

90,2
Rekonstruotų gatvių ilgis (km)
28,0

0,153

4,2 Parengtas techninis projektas

1

100

Viešųjų pirkimų
skyrius

0,153 Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius
1

4. Ignalinos miesto seniūnija, Ignalinos m., Gėlių gatvė Nr. 5-14
(rekonstravimas)

SB (KD)

4,8

4,8 Parengtas techninis projektas

1

1

5. Bažnyčios akligatvis, Rimšės mstl., Ignalinos r. (nauja statyba)

SB (KD)

5,3

5,3 Parengtas techninis projektas

1

1

6. Kelio Nr. 4-6 Žydeliai–Gaureliai techninis darbo projektas (kapitalinis
SB (KD)
remontas)

10,0

10,0 Parengtas techninis projektas

1

1

7. Kelio Nr. 6-59 Naujojoje g., Kazitiškio k., kapitalinio remonto techninis
SB (KD)
darbo projektas (kapitalinis remontas)

4,8

4,8 Parengtas techninis projektas

1

1

14,0

13,2 Parengtas techninis projektas

1

1

8,0

8,0 Parengtas techninis projektas

1

1

6,3 Parengtas techninis projektas

1

1

69,0 Rekonstruotų gatvių ilgis (km)

0,137

0,137

8. Kelio Nr. 3-10 Keižiai–Čižiūnai kapitalinio remonto techninis darbo
SB (KD)
projektas (kapitalinis remontas)
9. Kelio Nr. 5-50 Agarinio g., Ignalinoje, kapitalinio remonto techninis darbo
SB (KD)
projektas (kapitalinis remontas)

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

10. Kelio Nr. 4-5
Kazokinė–Zuikos–Sabališkė–Meškėnai–Gaureliai–Medžiuškės–Ramutiškė
dalies techninis darbo projektas (kapitalinis remontas)

SB (KD)

6,4

11. Ignalinos miesto seniūnija, Ignalinos m., Alyvų gatvė Nr. 5-3
(rekonstravimas)

SB (KD)

120,1

12. Ignalinos seniūnija, Pašakarvio g. Palūšės k. dalis (rekonstravimas)

SB (KD)

6,0

0,0 Parengtas techninis projektas

1

0

Nebuvo vykdoma

13. Ignalinos miesto seniūnija, M. Petrausko skg. (nauja statyba)

SB (KD)

6,0

0,0 Parengtas techninis projektas

1

0

Nebuvo vykdoma

14. Ignalinos miesto seniūnija, Taikos g. (rekonstrukcija)

SB (KD)

8,0

0,0 Parengtas techninis projektas

1

0

Nebuvo vykdoma

15. Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Dūkšto mieste nuo Partizanų g. iki
paplūdimio

SB (KD)

6,0

0,0 Parengtas techninis projektas

1

0

Vykdoma, bus baigta 2022 m.

95

100

5. 1. 1. 9. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra (išlaidos)

357,8

317,3
Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas
2. Ignalinos rajono vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga
3. Seniūnijų vietinės reikšmės keliai ir gatvės žiemą

SB (KD)

129,0

129,0

SB (KD)

175,0

172,5

SB

4. Ignalinos rajono savivaldybės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga

SB (KD)

36,8

5. Pralaidų Ignalinos rajono vietinės reikšmės keliuose remontas

SB (KD)

2,0

6. Vietinės reikšmės kelių inventorizacija

SB (KD)

5. 1. 1. 10. Mažos apimties infrastruktūros atnaujinimas kaimo vietovėse

3. Vykdyti projektą „Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas Ignalinos rajono
Antalksnės kaime (Antalksnė–Pabiržė, Nr. 7-25, ir Antalksnė–Salos, Nr.
7-26)“

15,0

6,0

860,7

56,2
Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

SB (P)

33,8

1,2 Įrengtų automobilių stovėjimo

ES

49,7

0,0 aikštelių plotas (kv. m)

VB

8,8

SB (P)
ES
SB (KD)
VB

4. Gauti finansavimą ir pradėti projekto „Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas ir plėtra Ignalinos rajono Kaniūkų kaime“ įgyvendinimą

5. 1. 1. 11. Viešųjų erdvių, kraštovaizdžio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra
1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas

SB (P)

46,5
158,0

1,1 Įrengtų pėsčiųjų takų ilgis (m)

0,0

27,9

48,0

844,0

95

100

816

0

345

0

800

0

1,5
4,4

378,0

158,0

1.02E+03

2,0

1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas

2. Vykdyti projektą „Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų
rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose“

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

0,7

Prižiūrimų vietinės reikšmės
7,1 kelių (gatvių) ilgis (km)

Viešųjų pirkimų
skyrius

Asfaltuotos atkarpos ilgis (m)

Gautas finansavimas, pradėtos
0,0
pirkimo procedūros

2

1

95

100

Viešųjų pirkimų
skyrius
Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

Rengiamas projektas. VB lėšos iš Kelių
programos. Darbai bus vykdomi 2022 metais

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

Pradėta 2021 m. III ketv., bus baigta 2022 m.
VB lėšos iš KPPP

Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Viešųjų pirkimų
skyrius

178,1
Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

Viešųjų pirkimų
skyrius

Finansavimas gautas, pirkimai bus pradedami
2022 m.

2. Vykdyti projektą „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir
Utenos rajonuose“

3. Vykdyti projektą „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste
sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku“

SB (P)
ES

18,0
102,0

6,7 Įrengtų ženklinimo
75,6 infrastruktūros objektų skaičius

3

Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Urbanistikos ir
nfrastruktūros
skyrius

SB (P)

28,0

0,6

ES

73,0

16,5

SB (KD)

40,0

0,0

SB (P)

44,0

1,8 Rekultivuotų karjerų skaičius

2

0

Likviduotų bešeimininkių
statinių skaičius

8

0

Įrengtų takų ilgis (km)

0,714

249,3

10,3

SB (P)

10,6

0,0

VB

95,1

0,0

1,3

0,0

5. Prisidėti prie projekto „Žiemos sporto paslaugų plėtra Lietuvos žiemos
sporto centre“ įgyvendinimo

Vykdomas pastatų griovimas, dar yra sutaupytų
lėšų projekte, planuojama griauti papildomai
bešeimininkių statinių. Karjerų rekultivavimo
projektavimas perkamas, dar bus reikalingi
rekultivavimo darbai, kraštovaizdžio darbai ir
įranga kraštovaizdžiui prižiūrėti

30

Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Projektas negavo finansavimo

200

Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Projektas negavo finansavimo

Naujai įrengtų sėdimų vietų
žiūrovams skaičius

200

Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Urbanistikos ir
nfrastruktūros
skyrius

Pareiškėja Utena, rangos pirkimas įvykęs, rangos
sutartis iki 2022 m. liepos mėn., planuojama, kad
lėšų reikės tik 2022 m.

Suremontuotos aikštelės plotas
(kv. m)

168

168

1

1

Įsigytų slidžių komplektų kiekis

SB (P)
6. Prisidėti prie projekto „Paplūdimio futbolo populiarinimas Ignalinoje“
įgyvendinimo

Naujai įrengtų sėdimų vietų
žiūrovams skaičius
VB

11,3

0,0

SB (P)

11,4

0,0

7. Dalyvauti projekte „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos,
Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“

8. Suremontuoti aikštelę prie turgaus Geležinkelio g., Ignalinos m.

ES

65,1

0,0

SB

9,8

8,2

9. Suprojektuoti ir įrengti futbolo aikštelės paplūdimyje prie Gavo ežero
SB
apšvietimo apskaitos prietaisus
SB
10. Vykdyti projektą „Sosnovskio barščių naikinimas Ignalinos rajone“
VB

18,2
10,0
23,3

11. Suremontuoti automobilių stovėjimo aikštelę ir šaligatvį prie namo Ateities
SB
g. 20, Ignalinos m.

33,6

12. Suremontuoti automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimą prie pastatų
SB
Atgimimo g. 26, 28 ir 28a Ignalinos m.

0,0

5. 1. 1. 12. Saugaus eismo priemonių diegimas ir atnaujinimas

196,4

7,4 Įrengti apskaitos prietaisai
7,6
Tvarkomų teritorijų plotas (ha)
17,8
Suremontuotos aikštelės plotas
(kv. m)
25,6
Suremontuoto šaligatvio plotas
(kv. m)
0,0 Įrengti apskaitos prietaisai

Sudarytų viešojo pirkimo
sutarčių skaičius proc. nuo
pateiktų pirkimo paraiškų

5. 5. 1. 13.

3. Pėsčiųjų perėjos, horizontalusis ženklinimas, kelio ženklai, kelio atitvarai

SB (D)

4. Pėsčiųjų perėjų apšvietimo Aukštaičių ir Laisvės g. sankirtoje įrengimas

SB

Dotacijos ir investicijos piniginėmis lėšomis ir nekilnojamuoju turtu į
savivaldybės įstaigas ir savivaldybės kontroliuojamas bendroves

103,7

0,0

77,7

0,0

Rekonstruotų gatvių ilgis (km)
15,0
0,0

12,8

Prižiūrimų vietinės reikšmės
kelių (gatvių) ilgis (km)

0,0 Įrengta pėsčiųjų perėja, vnt.

Investicija pastatu su
priklausiniais (kompl.)

5. 1. 1. 14. Socialinio būsto nuoma rinkoje
1. Kompensuoti būsto nuomos mokesčio dalį

340
121

121

1

1

95

100

40,9

7,9
SB (D)

7,9

Turi būti 4 programoje

Vykdoma, nauja veikla, neįtraukta metų
pradžioje

3,1 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas,
3,1 panaudojimas (proc.)

Viešųjų pirkimų
skyrius

0,369

Tikslinti lėšų šaltinį į SB (KD)
Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

1019
1

0

0,0

1. Investuoti į UAB „Ignalinos vanduo“ nekilnojamuoju turtu Laisvės g. 32

Apskaita baigta įrengti rugpjūčio mėn.

Urbanistikos ir
40,9 infrastruktūros
skyrius
340

12,8

1. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal pateiktas pirkimų iniciatorių
pirkimo paraiškas
2. Pėsčiųjų tako prie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 114 ruože nuo 49,88 SB (D)
km iki 50,52 km, Lūšių g., ir vandens, apšvietimo tinklų rekonstravimas (nauja
VB
statyba)

Vykdoma, įsigyta pigiau nei planuota, darbai bus
baigti 2022 m.

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

4. Vykdyti projektą „Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas
Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas“
ES

Įrengti informaciniai stendai. Dar sutaupoma
lėšų, kurias kitiems ženklams planuojama
panaudoti 2022 m.

1

1

100

38

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius, Investicijų,
planavimo ir turto
valdymo skyrius

Nauja veikla, neplanuota metų pradžioje.
Reikalingas projektavimas. Projektavimas ir
darbai baigiami tik 2022 m.
Į kontroliuojamas įstaigas investuota 300 iš SB
(KD)
Įgyvendinta

Teisės ir civilinės
Turi būti 2 programoje. Panaudota mažiau, nes
metrikacijos skyrius kreipėsi mažiau žmonių nei planuota

metrikacijos skyrius
5. 1. 1. 15. Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių reorganizavimas

0,0

1. Prijungti prie UAB Ignalinos butų ūkio dvi bendroves – UAB „Ignalinos
vanduo“ ir UAB Ignalinos autobusų parką
5. 1. 2. Rengti projektų įgyvendinimo ir teritorijų planavimo dokumentus
Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir reikalingų topografinių nuotraukų
5. 1. 2. 1.
parengimas

5. 1. 2. 2.

0,0

Reorganizuotų bendrovių
skaičius

2

0

Priemonė neįgyvendinta

0,0

25,0

11,0
3,0

1. Atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus

SB (KD)

10,0

2. Rengti žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus

SB (KD)

15,0

Galimybių studijų, investicinių projektų, techninių projektų parengimas,
projektų ekspertizių atlikimas, draudimo paslaugos

Parengtų kadastrinių bylų
skaičius
Parengtų kadastrinių bylų
8,0
skaičius

55,0

9,0

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

30
30

1. Parengti pastato paskirties keitimo Vasario 16-osios g. 35, Ignalinos m.,
projektą (projektiniai pasiūlymai ir paskirties keitimo projektas)
2. Parengti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių
tinklo specialųjį planą

SB

8,0

0,0

Užregistruotas paskirties
keitimas VĮ Registrų centre

1

0

Nepradėta, bus vykdoma 2022 m.

SB

19,0

0,0

Planas patvirtintas ir
užregistruotas TPDRIS

1

0

Nupirkta paslauga, rengiamas

3. Suprojektuoti dalies administracinio pastato paskirties keitimą Laisvės g.
25, Dūkšto m.

SB

3,0

0,0

Užregistruotas patalpų paskirties
keitimas VĮ Registrų centre

1

0

4. Pakeisti (atnaujinti) Šilumos ūkio specialųjį planą

SB

14,0

0,0

Planas patvirtintas ir
užregistruotas TPDRIS

1

0

Rengiama planavimo darbų programa,
vykdymas 2022 m.

5. Naudojamos (miesto paplūdimys prie Gavio ežero) ir laisvos valstybinės
žemės 10,0 ha dydžio ploto Ignalinos mieste detaliojo plano koregavimo
paslauga

SB

8,0

0,0

Planas patvirtintas ir
užregistruotas TPDRIS

1

0

Nupirkta paslauga, rengiamas, bus įvykdyta
2022 m.

3,0

0,0

Planas patvirtintas ir
užregistruotas TPDRIS

1

0

Nepradėta, bus vykdoma 2022 m.

0,0

9,0 Parengtas veiksmų planas

1

1

Įvykdyta nauja veikla, neįtraukta metų pradžioje

8. Rengti paviršinio vandens nuotekų tinklų Ignalinos mieste inventorizaciją ir
SB
teisinę registraciją

0,0

0,0

1

0

Vykdoma, nauja veikla, neįtraukta metų
pradžioje, tęsiama 2022 m.

9. Suprojektuoti gatvių apšvietimo tinklus į Ignalinos miesto kapines

0,0

0,0 Parengtas techninis projektas

1

0

Vykdoma, nauja veikla, neįtraukta metų
pradžioje, tęsiama 2022 m.

6. Koreguoti detalųjį planą ,,Kitos paskirties žemės sklypo suformavimo
SB
profesionalaus parašiutinio treniruoklio statybai Bokšto gatvėje, Ignalinos
mieste, detalusis planas“
7. Rengti Ignalinos rajono atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros SB
veiksmų planą

SB

Inventorizuoti paviršinio
vandens nuotekų tinklai, kompl.

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

Nepradėta, bus vykdoma 2022 m.

6. SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA
6. 1. Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą
6. 1. 1. Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą
6. 1. 1. 1. Savivaldybės tarybos darbo organizavimas
1. Užtikrinti rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo, mero asmeninio
(politinio) pasitikėjimo tarnautojų, tarybos narių darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokų mokėjimą bei kompensacijų, susijusių su tarybos
narių veikla, išmokėjimą

SB

Savivaldybės administracijos, seniūnijų, mero ir jo pavaduotojo, mero
6. 1. 1. 2. asmeninio (politinio) pasitikėjimo tarnautojų darbo organizavimas,
pagrindinių funkcijų vykdymo užtikrinimas
1. Užtikrinti administracijos ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
įmokų mokėjimą

SB

2. Išlaikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybę

SB (D)

200,0

180,1

200,0

Savivaldybės tarybos narių
180,1
skaičius

2179,9

1918,9

2159,4

1898,4

20,5

10,0

163

Tarpinstitucinio
20,5 bendradarbiavimo koordinatorių
skaičius

1

1

Panaikintų skyrių skaičius

1

1

0,0 Administracijos direktoriaus
rezervo panaudojimas (proc.)

1. Likviduoti ekstremalių situacijų padarinius

SB

10,0

21

164

3. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrą,
prijungiant Statybos ir komunalinio ūkio skyrių prie Teritorijų planavimo ir
architektūros skyriaus
6. 1. 1. 3. Administracijos direktoriaus rezervas

Savivaldybės administracijoje
patvirtintų pareigybių skaičius

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

0,0

100

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius,
Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius Patikslinti lėšų šaltinį į SB (D)

Įgyvendinta

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

6. 1. 1. 5.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis
elektroninėmis paslaugomis

0,0
0,0

Paskelbtų informacinių
pranešimų skaičius

2

2

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius

Asmenų, kuriems padėta
užpildyti metinę pajamų ir turto
deklaraciją antrinei teisinei
pagalbai gauti, skaičius

45

46

Teisės ir civilinės
Įvykdyta
metrikacijos skyrius

Darbuotojų, dalyvavusių
seminaruose, skaičius

2

0

Savivaldybėje vykusių seminarų
skaičius

3

3

1. Viešinti informaciją gyventojams

6. 1. 1. 6.

Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą
rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys
užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją
antrinei teisinei pagalbai gauti

0,0

1. Padėti asmenims užpildyti metines pajamų ir turto deklaracijas antrinei
teisinei pagalbai gauti
Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir
6. 1. 1. 7.
jos prevencijos klausimais
1. Organizuoti darbuotojų dalyvavimą adminsitracinės naštos mažinimo
seminaruose

0,0
0,0

0,0
0,0

2. Dalyvauti korupcijos prevencijos mažinimo seminaruose

0,0

6. 1. 1. 8. Ilgalaikės paskolos
1. Refinansuoti ilgalaikę paskolą paimtoms paskoloms

0,0

Įvykdyta

SB (P)

101,1

101,1

101,1

101,1

Finansinių įsipareigojimų
vykdymas laiku (proc.)

100

0,2 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas,
0,2 panaudojimas (proc.)

100

Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas,
panaudojimas (proc.)

100

Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius

Mokymuose nedalyvauta

Vyko ir nuotoliniai mokymai
Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Palūkanos sumokėtos iš SB – 27,4

6. 1. 2. Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas
6. 1. 2. 1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
1. Tvarkyti gyventojų registrą ir teikti duomenis Valstybės registrui

0,2
SB (D)

6. 1. 2. 2. Archyvinių dokumentų tvarkymas
1. Užtikrinti archyvinių dokumentų tvarkymą

17,9
SB (D)

6. 1. 2. 3. Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui
1. Teikti duomenis Valstybinės pagalbos suteikimo registrui

SB (D)

6. 1. 2. 4. Jaunimo teisių apsauga
1. Įgyvendinti jaunimo teisių apsaugos funkciją savivaldybėje

SB (D)

SB (D)

6. 1. 2. 8. Gyvenamosios vietos deklaravimas
1. Atlikti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkciją

SB (D)

6. 1. 2. 11. Civilinės saugos administravimas

vykdyti valstybines (perduotas
0,3 savivaldybėms) funkcijas,
panaudojimas (proc.)

18,0

8,2

20,3

2,8
4,9

SB (D)

6. 1. 2. 10. Mobilizacijos administravimas
1. Atlikti dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją,
priimančios šalies paramą funkciją

0,3

2,8

6. 1. 2. 9. Pirminė teisinė pagalba
1. Teikti pirminę teisinę pagalbą

0,3 Valstybės dotacijų, skirtų

20,3
SB (D)

4,9
9,7

SB (D)

17,9

0,3

8,2

6. 1. 2. 6. Civilinės būklės aktų registravimas
1. Atlikti civilinės būklės aktų registravimą

17,9

18,0

6. 1. 2. 5. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
1. Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

0,2

9,7

28,0

Valstybės dotacijų, skirtų
15,1 vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
15,1 funkcijoms, panaudojimas
(proc.)
8,2 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
8,2 funkcijoms, panaudojimas
(proc.)
20,3 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
20,3 funkcijoms, panaudojimas
(proc.)
2,8 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
2,8 funkcijoms, panaudojimas
(proc.)
4,9 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
4,9 funkcijoms, panaudojimas
(proc.)
9,7 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
9,7 funkcijoms, panaudojimas
(proc.)
Valstybės dotacijų, skirtų
28,0 vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

100

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius

100

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

100

Jaunimo reikalų
koordinatorius

100

100

Įvykdyta

Patikslintas planas – 15,1

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius
Įvykdyta

100

100

Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius
Įvykdyta

100

100

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius
Įvykdyta

100

100

Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius
Įvykdyta

100

100

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

100

100

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius

Įvykdyta

100

163,9 Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai
dėl nuostolingų maršrutų
163,9 kompensuoti, skaičius

1

1

100

100

7,4

7,4 Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas,
7,4 panaudojimas (proc.)

0,0

1,0
1

1

Raštiškas siūlymas
administracijos direktoriui

1

1

Įgyvendintų priemonių skaičius

4

4

SB (D)

10,2

2. Administruoti kitas lėšas civilinės saugos funkcijoms vykdyti

SB (D)

17,8

6. 1. 2. 13. Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas
1. Skirti lėšų keleivinio transporto nuostoliams padengti

245,3
SB

6. 1. 2. 14. Geodezijos ir kartografijos darbų vykdymas
1. Atlikti savivaldybės edvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkciją

245,3
7,4

SB (D)

vykdyti valstybinėms
10,2 (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, panaudojimas
17,8 (proc.)

100

1. Atlikti perspėjimo sistemų eksploatavimą ir techninę priežiūrą

Informatikos ir
bendrųjų reikalų
skyrius

Įvykdyta

Finansų valdymo ir
apskaitos skyrius

Reikėjo mažiau lėšų dėl dalį laiko nevykdyto
keleivių vežimo atsižvelgiant į pandemijos
sąlygas

Urbanistikos ir
infrastruktūros
skyrius

6. 1. 3. Užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą
6. 1. 3. 1. Stiprinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu
1. Asmens, atsakingo už moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldoje,
SB
dalyvavimas valstybiniu lygmeniu rengiamoje lygių galimybių konferencijoje

1,0 Dalyvavimas konferencijoje

2. Viešųjų pirkimų skyriaus funkcijų išgryninimas ir siūlymas funkciją perkelti
į kitą skyrių pagal artimas skyriams kompetencijas stiprinant moterų ir vyrų SB
lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu

0,0

6. 1. 4. Užtikrinti kitų savivaldybės vykdomų priemonių įgyvendinimą
Organizuoti informacines veiklas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai
6. 1. 4. 1.

0,0

Viešųjų pirkimų
skyrius

0,0

1. Organizuoti visuomenės švietimo ir informavimo kampanijas, skatinančias
netoleruoti smurto
2. Organizuoti specialistų ir kitų asmenų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir pagalbos srityje, mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus pagal
savivaldybės parengtas programas, finansuojamas iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų ir tarptautinių programų
3. Organizuoti visuomenės teisinį švietimą apie veikas, kurios laikomos smurtu
artimoje aplinkoje, šių veikų teisines pasekmes ir atsakomybės už jų padarymą
neišvengiamumą
4. Rengti kursus, kuriuose mokoma konfliktų, kylančių artimoje aplinkoje,
taikaus sprendimo būdų
Užtikrinti informacijos teikimą savivaldybės interneto svetainėse, vietinėje
6. 1. 4. 2. žiniasklaidoje apie alkoholio, psichoaktyvių medžiagų ir tabako žalą sveikatai
bei būdus atsikratyti šių žalingų įpročių

0,0

1. Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos
priemones moksleiviams
6. 1. 4. 3.

6. 1. 4. 4.

Socialinės paramos ir
kaimo reikalų skyrius

0,0

Įvykdytų priemonių skaičius

1

1

1. Organizuoti Pasaulinės dienos be tabako renginį

Suorganizuotas renginys

1

1

2. Organizuoti Tarptautinės nerūkymo dienos renginį

Suorganizuotas renginys

1

1

0,0 Parengtų skelbimų skaičius

2

2

Organizuoti metinių dienų minėjimą – Pasaulinės dienos be tabako (gegužės
31 d.), Tarptautinės nerūkymo dienos (lapkričio 15 d.)

Skleisti informaciją apie pagalbos sau grupes (anoniminių alkoholikų), viešinti
jų veiklą savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje žiniasklaidoje

0,0

0,0

1. Rengti ir viešinti pranešimus apie pagalbos sau grupes

0,0

0,0

Iš viso pagal lėšų šaltinius tūkst. Eur.
SB (D) – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti;

1205,0

1118,8

ES – Europos Sąjungos investicijų lėšos;
SB (KD) – kita tikslinė dotacija;
SB – Savivaldybės biudžeto lėšos;
SB (P) – Skolintos lėšos;
VB – Valstybės biudžeto lėšos.

1493,9
1361,6
5341,1
898,9
341,0

294,4
680,2
4582,1
120,1
67,3
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