Kavarsko seniūnija
Darnios kurortinės plėtros programa
Tikslas: Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove
Uždavinys: Skatinti kultūrinį, sportinį aktyvumą, kultūros bei sporto renginių kokybę ir
įvairovę

Priemonės
pavadinimas
ir kodas
1.1.4.06.
Seniūnijų
gyventojų
aktyvinimas
kūno kultūros
ir sporto srities
veikloje

Veiklos pavadinimas

Atlikta

1. Dalyvauti seniūnijų sporto žaidynėse.

Žaidynėse dalyvavo 43
seniūnijos gyventojai. Užimta II
vieta.
16 komandos narių. Komanda
tarp 16 geriausių iš 40 komandų.
Turnyruose dalyvavo:18
krepšinio komandų ir 9 tinklinio
komandos.
Iškilmingas vėliavos pakėlimas
Valstybinių švenčių metu (sausio
1 d., 13 d., vasario 16 d., kovo
11 d., liepos 6 d., rugsėjo 1 d.)
Organizuotos tradicinės
seniūnijos šventės: Kovo 11 d.
paminėti – bėgimas, Joninių,
Rudeninė mugė, Kalėdinė eglutė
vaikams.

2. Dalyvauti Mažųjų miestelių krepšinio lygoje.
3. Joninių krepšinio ir tinklinio turnyrai.
4. Rengti kultūros renginius.
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Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa
Tikslas: Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą
Uždavinys: Aktyvinti žemės ūkio vystymąsi
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

pavadinimas
ir kodas
1. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo 348 pareiškėjai

3.1.1.08
Žemės

ūkio darbų administravimas

funkcijų

2. Žemės ūkio valdų registravimas ir atnaujinimas 224 pareiškėjai

vykdymas

3. Gyventojų teikiančių paraiškas, dėl kaimo 120 pareiškėjai
plėtros, konsultavimas.
4.

Nuimto

derliaus,

parduotų

ir

augintojų 33 ūkininkų

sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaitos.
5. Informuoti gyventojai apie privalomą kiaulių 30 ūkininkai
registravimą, ženklinimą ir deklaravimą
7. Žemės ūkio subjektų prašymų apie medžiojamų 2 prašymų
gyvūnų padarytą žalą administravimas
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa
Tikslas: Teikti ir plėsti socialinę paramą
Uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

pavadinimas
ir kodas
1. Asmenų siustų iš darbo Biržos įdarbinimas 2 asmenų.

5.1.1.01
Darbo

rinkos viešiesiems darbams.

politikos
rengimas

2. Asmenų siustų Anykščių PK ir Panevėžio 2 asmenų.
ir probacinės tarnybos Anykščių sk. atliekančių

įgyvendinimas neapmokamus darbus įdarbinimas.
Uždavinys: Inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

pavadinimas
2

ir kodas
5.1.2.02

1. Organizuoti seniūnijos piniginės socialinės 9 posėdžiai

Piniginės

paramos teikimo komisijos posėdžius.

socialinės

2. Sudaryti sutartis dėl visuomenei naudingos 528 sutartys

paramos

veiklos, su piniginę socialinę paramą gaunančiais

skyrimas
mokėjimas

ir asmenimis.
3.

Organizuoti

naudinga

veiklą,

ir

kontroliuoti

socialinę

visuomenei 202 asmenys

piniginę

paramą

gaunantiems asmenims.
4. Šeimų skaičius, kurios gauna piniginę socialinę 232
paramą
5. Socialinės rizikos šeimų skaičius

20 (4 iš jų socialinių paslaugų
gavėjai)

6. Parama maisto produktais

198 šeimos (537 asmenų)

Modernizuoto vietinio ūkio programa
Tikslas: Vystyti rajono infrastruktūrą
Uždavinys: Modernizuoti viešųjų teritorijų apšvietimą
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

1. Šviestuvų priežiūra seniūnijos gyvenvietėse.

Viešųjų

pavadinimas
ir kodas
8.1.1.03

teritorijų

apšvietimui

Viešųjų

skirta 8534,00 Eur pastoviai

teritorijų

atliekama techninė priežiūra.

apšvietimas
seniūnijoje
Uždavinys: Vykdyti aplinkos stebėseną ir gerinti jos kokybę infrastruktūros plėtrą
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

1. Želdiniai.

151 vnt. gėlių sodinukų už

pavadinimas
ir kodas
8.1.4.01

381,85 Eur pasodinta miesto
viešosiose erdves.
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Aplinkos

2. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos 4 vnt.

apsaugos

ataskaitos.

rėmimo
specialiosios
programos
įgyvendinimas
Uždavinys: Optimizuoti viešojo transporto ir darnią susisiekimo sistemą
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

pavadinimas
ir kodas
8.1.5.07

1. Organizuoti seniūnijos kelių ir gatvių priežiūrą 145,3 km. seniūnijos vietinės

Vietinės

reikšmės kelių priežiūrai skirta

reikšmės kelių

19496,67 Eur, (nugreideriuota už

ir gatvių bei jų

– 17534,30 Eur, priežiūra žiemos

priklausinių

laikotarpiu – 362,37 Eur) asfalto

priežiūra

duobių sutvarkymui – 1600,00

seniūnijoje

Eur.
Uždavinys: Užtikrinti aplinkos apsaugą ir efektyvų atliekų tvarkymą

Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

pavadinimas
ir kodas
8.1.6.06

1. Bendro naudojimo seniūnijos teritorijos žaliųjų Prižiūrimas

plotas

7

ha.

UAB Anykščių plotų priežiūra.

(šienaujama teritorija Tvenkinio

komunalinio

gatvėje apie miesto tvenkinį,

ūkio

maudynių vieta Šventosios upės

prižiūrimos

pakrantėje, Joninių šventės vieta

bendro

upės slėnyje, miesto centrinė

naudojimo

aikštė, šaltinio teritorija, Žiogų

teritorijos

piliakalnis,
žymintį

aplink

Anykščių

riboženklį
raj.,

trijų

kryžių teritorija, K. Sirvydo
tėviškę

žyminčio

akmens
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teritoriją, seniūnijos apskaitoje
esančių Kavarsko mieste gatvių
šalikeles. Rudenį išvežami lapai,
žiemą nukasamas sniegas).
seniūnijose.

2.

Veikiančių

kapinių,

esančių

teritorijoje priežiūra.

seniūnijos 5 veikiančių (Kavarsko senosios,
Kavarsko naujosios, Dabužių,
Girelės,

Garbėnų)

kapinių

priežiūrai skirta 11535,00 Eur.
Kavarsko kapinėse nupjautas 1
išpuvęs

medžius,

šienaujama

3,85 ha ploto laisva neužlaidota
Kavarsko

miesto

kapinių

teritorija.
3. Neveikiančių kapinių, esančių seniūnijos Neveikiančias
teritorijoje priežiūra.

seniūnijos
tvarko

Kavarsko

kapines

ir

prižiūri

atliekantys

(16

vnt.)

asmenys
visuomenei

naudingus darbus.
Efektyvaus savivaldybės valdymo programa
Tikslas: Gerinti Savivaldybės darbo kokybę, tikslingai vykdant planavimą ir finansinę veiklą
Uždavinys: Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus ir buhalterinę apskaitą
Priemonės

Veiklos pavadinimas

Atlikta

9.1.2.02

1. Pažymų išdavimas gyventojams.

66

Seniūnijos

2. Notariniai veiksmai.

126

valdymas

3. Leidimų laidoti išdavimas.

63

4. Leidimų prekiauti seniūnijos teritorijoje išdavimas.

4

pavadinimas
ir kodas

9.1.2.09

1. Gyvenamosios vietos deklaracijos duomenų taisymas, 58

Gyventojų

keitimas, naikinimas.

registro
tvarkymas

ir

duomenų

5

valstybės
registrui
teikimas
9.1.2.16

1. Pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą.

128

Gyvenamosios 2. Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių vietos

asmenų apskaitą.

deklaravimas

3. Gyvenamosios vietos deklaracijų, pakeitus gyvenamąją 145
vietą LR, pildymas.
4. Asmenų neturinčių gyvenamosios vietos apskaita.

-

9.1.2.21

1. Pasibaigusio saugojimo laiko archyvinių bylų nurašymas. -

Archyvinių

2. Nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašų pridavimas 7 bylos

dokumentų

Utenos apskrities archyvui.

(nuolat saugomos 5

tvarkymas,

bylos, ilgai saugomos

duomenų

2 bylos)

saugojimas

Kita veikla
1. Sustatyti neveikiančias kapines žymintys koplytstulpiai, 15 vnt.
2. Suremontuoti ir perdažyti suoliukai miesto parke.
3. Suremontuoti viešieji tualetai ( Šv. Jono Krikštytojo šaltinio teritorijoje).
4. Atnaujintas gelžbetoninis kryžius Pumpučių kaime.
5. Du kartus remontuotas Kavarsko mieste esančio turgaus stogas.
6. Iš seniūnijos teritorijoje nupjautų medžių pagaminta 40 m3 malkų.
7. Kavarsko seniūnijos administracinio pastato holo ir laiptinės remontas – 7500 Eur.
8. Kovo ir lapkričio mėnesiais buvo vežamos stambiagabaritės atliekos.
9. Balandžio mėn. vyko akcija „Darom“ surinkta 85 maišų šiukšlių, sutvarkyta 5 km Šventosios
upės pakrantės, teritorija prie buvusios Kavarsko vandens kėlimo stoties, buvusios ligoninės
teritorija, sutvarkytos šalikelės seniūnijai priklausančių Kavarsko miesto gatvių.
10. Nuo 2017-09-28 iki 2017-11-30 renkama ir registruojama informacija apie žemės ūkio veiklos
subjekto 2017 metais patirtus nuostolius. Informacija – prašymus užpildė 90 žemės ūkio veiklos
subjektų. Kartu su komisija žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotams nustatyti aplankyta,
patikrinta 73 žemės ūkio subjektai ir surašyti 2017 metais žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių
plotų patikrinimo aktai.
11. Nuo 2017-11-24 iki 2017-12-15 apklausta 35 gyvulininkystės ūkiai norint įvertinti ūkininkų ir
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kitų žemės ūkio veiklos subjektų pasiryžimą tęsti ir plėtoti gyvulininkystės veiklą tiek
specializuotuose, tiek ir mišriuose ūkiuose. Informacija pateikta Anykščių rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriui.
12. Kavarsko seniūnija, Anykščių kultūros centro Kavarsko skyrius ir Vilniaus mieste veikianti
nevyriausybinė organizacija „Socialinės partnerystės centras vykdė projektą „DraugAUK!
NesmurtAUK! AUK!“. Buvo surengtas šviečiamojo pobūdžio seminaras, kuriame dalyvavo 15
dalyvių (5–10 kl. Mokiniai), tarp jų buvo ir vaikai iš socialinės rizikos grupėje esančių šeimų.
13. Projektai buvo finansuojami pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m.
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse.
Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje buvo svarstytos paraiškos ir gavo finansavimą:
Eil. Organizacijos
Nr.

pavadinimas

1.

Kavarsko

Skiriamų lėšų dydis (Eur)

Projekto pavadinimas
centrinė Atvelykis – kiškio pyragų šventė

bendruomenė
2.

Dabužių

bendruomenės namų remontui)
kaimo Dabužių kaimo bendruomenės 187 (muzikinis centras)

bendruomenė
3.

Kavarsko

470.74 (priemonės Janušavos

renginių kokybės gerinimas

sporto

pramogų klubas

ir Kavarsko
bendruomenių

seniūnijos 919 (150 sulankstomų kėdžių)
organizuojamų

renginių kokybės gerinimas
4.

Antrųjų Svirnų kaimo Patrauklios aplinkos gyventi ir 435 (krūmapjovė ir degalai)
bendruomenė

5.

dirbti kaime kūrimas

Anykščių

rajono Šerių kaimo bendruomenės namų 334,26 (priemonės Šerių kaimo

Šerių

kaimo remonto darbai, gerinant patalpų bendruomenės namų remontui)

bendruomenė

pritaikymą poreikių tenkinimui

14. Anykščių miesto šventės eisenoje dalyvavo 15 seniūnijos atstovų.
15. Floristinius kilimus miesto šventėje kūrė Šerių kaimo bendruomenė, Kavarsko moterų seklyčia.
16. Obuolinės šventėje dalyvavo ir obelį darė Dabužių kaimo bendruomenė ir Kavarsko seniūnijos
kolektyvas.
17. Kartu su Kavarsko parapija surengtas koncertas Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje Norvegijos Os
miesto vyrų choro.
18. Surengtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimas, kuriame dalyvavo 76
seniūnijos gyventojai ir svečiai.
Įgyvendinant 2017 m. Kavarsko seniūnijos veiklos planą buvo stengiamasi užtikrinti
tinkamą deleguotų funkcijų vykdymą, kokybiškai teikti paslaugas tiek seniūnijos gyventojams, tiek
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visiems besikreipiantiems.
Dalinantis darbo patirtimi buvo bendraujama su Anykščių rajono seniūnijomis ir
kaimyninių rajonų seniūnijomis.
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