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Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija  
(seniūnijos pavadinimas) 

2017 –ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 
   

Pagrindiniai duomenys apie seniūniją ir veiklos apžvalga. 

 

Seniūnijos gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą,  skaičius 2460 

Įregistruotų namų ūkių skaičius 1052 

Gyventojų tankumas, gyventojų sk./km
2
 17 

Teritorijos plotas, ha, iš jų: miškų plotas, ha 13940,8/3097,76 

Lankytinų vietų seniūnijoje sk.    13 

Kultūros paveldo objektų sk. 26 

Dviračių takų ilgis, km  

Vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km 152,266 

Vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis, km 21,797 

Šaligatvių plotas, m
2
 18253,25 

Gatvių sk. 60 

Valomų gatvių  ir kelių ilgis, m2 9825,92 

Valomų šaligatvių plotas, m
2
 18253,25 

Valomų aikštelių plotas, m
2
  6906,2 

Šienaujamų viešųjų erdvių plotas, ha 3,75 

Kapinių skaičius ir plotas, ha, iš jų: veikiančių kapinių sk. ir plotas, ha 32/13 (4/10,38) 

Socialinių būstų skaičius 29 

Asmenų, atlikusių visuomenei naudingus darbus skaičius, per mėnesį 29 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija įgyvendina Zarasų rajono 

savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginio plėtros plano tikslus: didinti gyventojų ir viešojo 

sektoriaus ekonominį aktyvumą; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę; 

kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką; saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę 

įvairovę. 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija savo veiklą vykdo 

vadovaudamasis seniūnijos veiklos nuostatais, rajono Tarybos nustatytoje teritorijoje. Seniūnijos 

centras- Dusetų miestas. Seniūnijos teritorijoje 88 kaimai. Seniūnijos teritorijoje yra ilgiausią kranto 

liniją Lietuvoje turintis Sartų ežeras, taip pat prateka Šventosios upė. Didžioji seniūnijos teritorijos 

dalis yra Sartų regioninio parko  teritorijoje. Sartų regioninis parkas įsikūręs Dusetų m. Vytauto g.5. 

Dusetų mieste yra 4 švietimo įstaigos, kultūros centras Dusetų dailės galerija, ambulatorija, 

biblioteka, amatų centras. Veikia vaistinė, 8 parduotuvės. Taip pat iš didesnių įmonių seniūnijoje 

įsikūrusios UAB „Vasaknos“, UAB„Keljeras“, UAB „Svaita“ , Lietuvos žirgyno skyrius Sartų 

žirgynas. Seniūnijoje įregistruotos 4 bendruomenės ir suskirstytos 8 seniūnaitijos, išrinkti 8 

seniūnaičiai. Viešųjų erdvių sutvarkymą, gatvių apšvietimą, pirties veiklą, socialinių būstų priežiūrą 

ir kitus darbus pagal seniūnijos užsakymus vykdo ir prižiūri Dusetų komunalinio ūkio įmonė. 

Pagrindinės problemos ir būtini atlikti darbai šiais : 
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Apleisti privačių asmenų neprižiūrimų pastatai. Dusetų mieste 6 privatizuoti pastatai, dalis 

savininkų neprižiūri jiems priklausančių pastatų bei jų teritorijos ir nevykdo jokios veiklos. 

Seniūnijoje 29 socialiniai būstai iš jų 13 reikalingas kapitalinis remontas(vandentiekio ir 

kanalizacijos įrengimas, einamasis buto remontas). Taip pat problema dėl mokesčių mokėjimo už 

komunalines paslaugas gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose namuose ir gaunančių socialinę 

pašalpą. 

Benamių šunų ir kačių patalpinimas gyvūnų prieglaudos namuose. 

Zarasų rajono Taryba turi priimti sprendimus dėl privalomo šiukšlių išvežimo, sudarant 

sutartis su operatoriumi.  

Būtini P. Širvio parko rekonstrukcijos darbai, tai takų atnaujinimas, apšvietimo įrengimas, 

sporto aikštelės rekonstrukcija, naujo P. Širvio paminklo pastatymas. P. Širvio parke 

organizuojamos masiškiausios seniūnijos ir regiono šventės. 

Mašinų stovėjimo aiktelės (taip įregistruota), esančios Vilniaus g. Dusetų m., o faktiškai 

pagrindinė prekybos vieta, kur vyksta prekyba trečiadieniais ir šeštadieniais rekonstrukcija -

aikštelės praplėtimas, aptvėrimas, prekybinių kioskų įrengimas ir įvažiavimo į prekybinę vietą nuo 

Nepriklausomybės aikštės asfaltavimas. 

Šaligatvių atnaujinimas Dusetų mieste Vilniaus, Vytauto, K.Būgos g. ir naujo šaligatvio 

įrengimas Vilniaus g. Dusetų m. ir Padustėlio k., V.Striogos g. 

Veikiančių Narkyčių (sentikių) kapinių tvoros įrengimas. 

Buvusios žirgų lenktynių  prie Sartų ežero ir jos infrastruktūros plėtros vizija , numatyta ir 

pristatyta Zarasų rajono savivaldybės vadovybei ir visuomenei. 

Nuolat besikeičiantys įvairūs teisės aktai reikalauja pastovaus visų seniūnijos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo. Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius –  6 vnt. 

Seniūnija yra suskirstyta į 8 seniūnaitijas: Kregždynės, Šeškamiesčio,Pakniškių, 

Padustėlio, Sadūnų, Žirgelių, Melioratorių, Pušynėlio, jose išrinkti gyvenamųjų vietovių 

bendruomenių atstovai – seniūnaičiai: Juozas Vainius, Marijona Danutė Varenbergienė, Arūnas 

Šlepetys, Aldona Žiliukienė,Vidmantas Laurinavičius, Aivaras Sribikė, Virginija Mazūrienė, 

Laimutė Parakevičienė . 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos veiklos pagrindas – gerinti 

gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant saugią ir švarią aplinką, pagal kompetenciją teikti 

gyventojams viešąsias paslaugas. Dusetų seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Zarasų 

rajono savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos 

programos priemonių įgyvendinimo. 

 

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė  

Stiprybės Silpnybės 

1.Dusetų seniūnijos darbuotojų, biudžetinių 

įstaigų, verslo struktūrų vadovų, bendruomenių 

glaudus bendradarbiavimas rengiant Dusetų 

seniūnijos šventes, parodas ir kitus renginius. 

2. Seniūnijoje yra daug turizmo ir meno ir 

kultūros paveldo objektų, kurie yra gausiai 

lankomi turistinių grupių iš Lietuvos ir užsienio. 

3. Verslo struktūrų sėkminga plėtra įgyvendinant 

įvairius projektus (didėjantis seniūnijos 

gyventojų įdarbinimas, kokybiška produkcija) 

 

1.Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 

 

2.Kvalifikuotos darbo jėgos trukumas. 

 

3.Asocialūs gyventojai.  

Galimybės Grėsmės 

1.Dalinai parengta infrastruktūra leidžia siekti 

Dusetų seniūnijai kartu su Antalieptės , 

Antazavės ir Rokiškio rajono  gretimomis 

seniūnijomis  kurortinės vietovės statuso. Dusetų 

1.Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 

 

2. Gyventojų senėjimas. 
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seniūnija yra  Lietuvos turizmo traukos vietovės 

laureatas. 

2. Glaudesnis bendradarbiavimas seniūnijos 

įstaigų, verslo struktūrų, Sartų-Gražutės 

regioninio parko rengiant bendrus projektus 

turizmui, kultūrai, edukacinei veiklai, poilsiui 

plėtoti. 

3. Didėjantis seniūnijos darbuotojų krūvis 

mažinant etatų skaičių seniūnijoje. 

 

4.Didėjantis alkoholio vartojimas 

asocialiose šeimose. 

 



 

2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMUI NUMATYTAS FINANSAVIMAS 

 

 

Priemonės 

pavadinimas 
 Veiklos pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Eur) Pastabos 

Seniūnijos 

vidaus veiklos 

išlaidos, veiklos 

viešumas 

Seniūnaičių, gyventojų sueigų 

organizavimas 

Įvykusių sueigų (seniūnaičių)  - 10    

Įvykusių sueigų (gyventojų)  - 3    

 

I-IV 0  

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas 

viešosiose vietose išdavimas 

Išduotų leidimų prekiauti ar teikti 

paslaugas viešoje vietoje  –  250 vnt. 

I-IV 0  

Notariniai veiksmai Atliktų notarinių veiksmų sk.- 120 vnt. I- IV 0  

Deklaravimo paslaugos gyventojams Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo 

paslaugomis,  -  460 asmenų 

I- IV 0  

Socialinių paslaugų teikimas Surašyti buities tyrimo aktai - 130    

Priimta prašymų piniginei socialinei 

paramai gauti -  1290   

Priimta prašymų ir išdalinta paramos- 

185 asmenų sk.-380 

Organizuoti komisijos posėdžiai -12   

 0  

Kultūra,  

 

 

Kraštiečių šventės organizavimas Renginių- 3,  renginių dalyvių –200 

žiūrovų - 3000 

II-IV 2,0  

Derliaus ir amatų šventė     

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė     

Sportas 

     

Aukštaitijos bendruomenių krepšinio , 

lauko teniso varžybų organizavimas 

Renginių -1 , renginio dalyvių -100, 

žiūrovų - 200 

III 0,2  

Kultūros 

objektai 

Nepriklausomybės paminklo 

rekonstrukcija 

Objektų -  4vnt. II-IV 0,6  
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Priemonės 

pavadinimas 
 Veiklos pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Eur) Pastabos 

Į K. Būgos muziejų  nukreipiančios 

paminklinės lentos atnaujinimas 

    

Z.Vilytės paminklinės lentos 

atnaujinimas 

    

 

Paminklo žuvusiems Lietuvos 

partizanams paminklo ir teritorijos 

sutvarkymas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešasis ūkis 

 

 

 

 

 

Gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas Eksploatuojamų šviestuvų sk. - 150 vnt. 

Apšviestų gyvenviečių skaičius - 5 

I-IV 6,5  

Gatvių apšvietimo tinklų remontas ir 

gedimų šalinimas 

Gedimų pašalinimo laikas –  2 d. d. 

Pakeistų lempų sk. –  30 vnt. 

I-IV 1,6  

Kapinių priežiūros ir tvarkymo 

organizavimas, darbų vykdymas -žolės 

šienavimas, atliekų tvarkymas, takų 

priežiūra ir kt. 

Veikiančių Dusetų kapinių plotas – 5,08 

ha  

Veikiančių Kavolių kapinių plotas – 

3,00 ha  

Veikiančių Narkyčių kapinių plotas – 

1,5 ha   

Riboto laidojimo Sadūnų kapinių 

plotas- 0,80 ha 

 

Neveikiančių kapinių priežiūra – 28vnt.  

ir  3,22 ha 

I-IV 14,5 Kapinių 

priežiūros 

darbai ir 

vandentieki

o tinklų 

praplėtimas 

Dusetų 

kapinėse  
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Priemonės 

pavadinimas 
 Veiklos pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Eur) Pastabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų teritorijų priežiūros ir 

tvarkymo organizavimas, darbų 

vykdymas (be maudyklų ir 

poilsiaviečių) 

Prižiūrimų ir tvarkomų teritorijų 

bendras plotas -  11,4384  ha  

 

Šienaujamų teritorijų plotas – 10,6 ha 

 

Nušienautų pakelių plotas -1,5   ha 

 

Iškirsta krūmų – 5,2 ha 

 

Visuomenei naudingą veiklą atlikę 

asmenys - 340  sk. 

 

Viešųjų darbų darbininkų dirbtų dienų 

sk. - 844 darbo dienų (04-06 mėn.) 

I-IV 6,0  

Maudyklų ir poilsiaviečių tvarkymo 

darbų organizavimas ir vykdymas 

Prižiūrimų ir tvarkomų maudyklų sk. 5 

vnt. ir plotas 1,3 ha 

 

Prižiūrimų ir tvarkomų poilsiaviečių sk. 

–3  vnt. ir plotas 0,7 ha 

II, III 

 

 

II, III 

2,0 

 

 

9,2 

Nendrių 

pjovimas 

 

Medienos 

pirkimas, 

lauko baldų 

gamyba 
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Priemonės 

pavadinimas 
 Veiklos pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Eur) Pastabos 

Viešasis ūkis 

 

 

Šaligatvių, įvažiavimų, takų, gatvių, 

kiemų ir aikštelių priežiūros ir 

tvarkymo organizavimas, darbų 

vykdymas 

Teritorijų šlavimas rankiniu būdu vasarą 

-.27,3 kv. m. 

Teritorijų šlavimas mechaniniu būdu 

vasarą -  kv. m. 

Teritorijų išvalymas nuo sniego 

mechaniniu būdu - ....98  kv. m. 

Teritorijų išvalymas nuo sniego 

rankiniu būdu – 27,3 kv. m. 

Takų, šaligatvių barstymas smėlio-

druskos mišiniu rankiniu būdu – 27,3 

kv. m. 

Smėlio dėžių atvežimas – išvežimas -12 

vnt. 

I-IV 39,4  

Želdinių priežiūros ir tvarkymo 

organizavimas, darbų vykdymas 

Nugenėtų medžių - 60    vnt. 

Nupjautų medžių -   40vnt. 

Šienaujamos vejos plotas -10,6  ha 

Pasodintų medžių  - 20   vnt. 

I-IV 4,0  

Gėlynų atnaujinimo priežiūros darbai Gėlynų plotai – 712 kv. m. II-III 2,1  

Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra Šulinių, vandens rinktuvų išvalymas, 

nuosėdų išsiurbimas mechanizuotu 

būdu –   108 vnt. 

II-III 1,0  

Atliekų tvarkymas Atliekų pašalinimas iš šiukšliadėžių -

740 m³  šiukšliadėžių sk.-  30  

Biologiškai skaidžių atliekų išvežimas - 

600m³ 

I-IV 11,6  

Tualetų priežiūra Prižiūrimų tualetų sk. -9  vnt. I-IV 4,0  
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Priemonės 

pavadinimas 
 Veiklos pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Eur) Pastabos 

Beglobių gyvūnų kontrolė ir priežiūra Sugautų gyvūnų sk.- 10 

Sterilizuotų gyvūnų sk.  0 vnt. 

I-IV 0,5  

     

Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimas: 

Krūmapjovė- 1 vnt. 

Vejapjovė- 1 vnt. 

II 1,4  

 Dekoracijos miesto papuošimui II 2,0  

     

     

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis 

remontas: 

    

 Benzopjūklo, krūmapjovės ir vejapjovės 

remontas  

II-IV 0,7  

  II-IV   

  II-IV   

     

Rezervas neatidėliotinoms veikloms 

vykdyti 

1 proc. nuo bendro biudžeto  1,1  

    110,4  

 

Dusetų seniūnas                                            Saulius Kėblys 

                                                                      

 

 

PRITARTA 

Seniūnaičių sueigos 

2017m. kovo 13 d.protokolu Nr.4N-2 
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