PATVIRTINTA
Rietavo savivaldyb÷s tarybos
2011 m. gruodžio 8 d.
sprendimu Nr. T1-215
RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ
SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rietavo savivaldyb÷s administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Rietavo savivaldyb÷s administracijos seniūnijų veiklos
programų sudarymo ir vykdymo tvarką, jų vykdymo kontrolę ir atskaitomybę.
2. Seniūnijų veiklos programos rengiamos trejiems metams. Už seniūnijų veiklos programų
sudarymą atsakingi seniūnai.
3. Seniūnai, rengdami seniūnijų veiklos programas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teis÷s aktais,
reglamentuojančiais strateginį planavimą ir biudžeto sudarymą.
4. Seniūnijos veiklos programa yra Rietavo savivaldyb÷s strateginio veiklos plano,
strateginio pl÷tros plano, taip pat Viešųjų darbų, Valdymo tobulinimo, Įvaizdžio formavimo
strategijos, Kultūros pl÷tros, Savivaldyb÷s socialinių programų dalis, kurioje nustatyti tikslai,
uždaviniai, priemon÷s, vertinimo kriterijai, numatomi asignavimai.
5. Seniūnijų veiklos programos turi atitikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
reglamentuotas seniūnijų funkcijas, Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijų
veiklos nuostatus.
II. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ RENGIMAS
6. Savivaldyb÷s taryba kiekvienais metais tvirtina seniūnijų veiklos programas ir joms
įgyvendinti skiriamus asignavimus.
7. Seniūnijos veiklos programos aprašo pagrindin÷s dalys:
7.1. programos parengimo argumentai (kokiais įstatymais vadovaujantis ir kokiu tikslu
tvirtinamos seniūnijų veiklos programos);
7.2. strateginiai tikslai pagal Strateginį veiklos planą;
7.3. programos aprašymas (apibūdinami politiniai-teisiniai, ekonominiai, socialiniai,
technologiniai veiksniai, teisin÷ baz÷, organizacin÷ struktūra, žmogiškieji ištekliai, planavimo
sistema, finansiniai ištekliai).
7.4. programos tikslai (seniūnijos programos tikslai turi nusakyti rezultatą, kurį norima
pasiekti per biudžetinius metus, turi būti susiję su seniūnijos poreikiais, galimyb÷mis, Savivaldyb÷s
strateginiais tikslais ir išd÷styti prioriteto tvarka);
7.5. seniūnijos veiklos programos tikslams įgyvendinti suformuluojami uždaviniai,
suteikiantys galimybę nustatyti, ką seniūnija atliks siekdama programos tikslų ir kokių rezultatų ji
tikisi.
7.6. programos uždaviniams įgyvendinti numatomos priemon÷s, kurios užtikrina programos
uždavinių ir tikslų realizavimą, atsižvelgiant į l÷šas, skiriamas pagal poreikį ir finansines galimybes.
7.7. programos vykdymui vertinti suformuluojami rezultato vertinimo kriterijai. Jie turi būti
realūs, aiškiai suformuluoti, leidžiantys daryti palyginimus, vertinti sąnaudas, darbo krūvį, rezultatus
ir naudą.
7.8. asignavimai – numatomos l÷šos programai įgyvendinti. Seniūnijų asignavimai
programoms įgyvendinti planuojami atsižvelgiant į Rietavo strateginiame pl÷tros plane ir
Savivaldyb÷s tarybos patvirtintose ilgalaik÷se programose nustatytus įsipareigojimus ir seniūnijų
asignavimų paskirstymo kriterijus, Savivaldyb÷s finansines galimybes, specialiąsias tikslines l÷šas,
skirtas deleguotoms valstybin÷ms (valstyb÷s perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms vykdyti,
kitoms Savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti ir kitus finansavimo šaltinius.

8. Seniūnijų veiklos programos rengiamos pagal šios tvarkos priede pateiktą formą.
9. Seniūnijos kartu su savivaldos institucijomis, padaliniais ir įstaigomis vykdo šias Rietavo
savivaldyb÷s biudžeto programas:
9.1. Visuomen÷s ugdymo;
9.2. Sveikatos, socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo;
9.3. Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo;
9.4. Kaimo teritorijos vystymo ir žem÷s ūkio pl÷tros;
9.5. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo;
9.6. Aplinkos apsaugos r÷mimo.
10. Parengta seniūnijos veiklos programa pateikiama Savivaldyb÷s administracijai.
11. Seniūnijų veiklos programos, atsižvelgiant į ekonominius ir finansinius pokyčius,
suderinus su Teis÷s ir finansų skyriaus vyresniuoju specialistu, gali būti koreguojamos.

III. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS, ATSAKOMYBö
IR KONTROLö
12 Seniūnijų seniūnai yra atsakingi už teisingą seniūnijų veiklos programų ir jų sąmatų
sudarymą, asignavimų apskaitą ir jų naudojimo teisingumą.
13. Pasibaigus ataskaitiniams metams, seniūnai pateikia Savivaldyb÷s administracijos Teis÷s
ir finansų skyriaus vyresniąjam specialistui veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas. Pateiktų
programų įgyvendinimo ataskaitų suvestin÷ teikiama administracijos direktoriui. Ataskaitose
nurodoma, kokie planuoti darbai atlikti, kokie atlikti iš dalies ar visai neatlikti, ir įvardijamos
priežastys, pateikiamas veiklos programų įvertinimas pagal vertinimo kriterijus.
14. Šios tvarkos laikymosi kontrolę vykdo Rietavo savivaldyb÷s Centralizuota vidaus audito
tarnyba.
15. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas Rietavo savivaldyb÷s tarybos sprendimu.
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RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ ASIGNAVIMŲ
PASKIRSTYMO KRITERIJAI

1. Rietavo savivaldyb÷s administracijos seniūnijų (toliau – seniūnijos) funkcijoms vykdyti
l÷šų poreikis planuojamas ir programų išlaidų sąmatos sudaromos vadovaujantis šiais bendrais
asignavimų kriterijais:
1.1. pareigybių skaičius seniūnijoje;
1.2. gyventojų skaičius seniūnijoje;
1.3. seniūnijos teritorijos plotas;
1.4. seniūnijos prižiūrimų bendrųjų teritorijų ir želdinių plotas (ha);
1.5. prižiūrimų kapinių plotas (ha);
1.6. seniūnijos naudojamų viešųjų pastatų plotas (m²);
1.7. valomų gatvių ir šaligatvių plotas (m²);
1.8. seniūnijos prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičius.
2. Kriterijų rodikliams nustatyti naudojami oficialių valstyb÷s registrų duomenys, kiti
seniūnų pateikti duomenys.

