
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FILIALO  

EIGULIŲ SENIŪNIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

1.     Seniūnijos darbo organizavimas ir planavimas: 

- sudaryti seniūnijos veiklos planai, pateiktos ataskaitos, sudaryta ir įvykdyta seniūnijos veiklos 

programa; 

- kas ketvirtį pateikti prašymai seniūnijos aprūpinimui kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis; 

- išleisti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais. 

2.      Dalyvavimas posėdžiuose, pasitarimuose, komisijose:  

         -  30 posėdžių, kuriuose svarstyti su seniūnijomis susiję klausimai; 

         -  3 administracijos pasitarimuose; 

         -  2 komunalinių atliekų komisijos posėdžiuose;  

         -  2 ESK posėdžiuose. 

3. Įvykdyti 21 mero ir administracijos vadovybės pavedimai. 

4. Pasiūlymai dėl savivaldybės padalinių veiklos teikimo: 

- pateikta 20 pasiūlymų administracijos padaliniams dėl gatvių ir įvažiavimų į daugiabučių 

namų kiemus, transporto stotelių priežiūros, atliekų tvarkymo, aplinkos priežiūros, šienavimo, 

medžių genėjimo ir kirtimo, Sosnovskio barščių naikinimo, lapų ir eglučių surinkimo vietų, vaikų 

žaidimo aikštelių tvarkymo, kelio ženklų įrengimo, bendrojo naudojimo teritorijų apšvietimo;  

- pateiktas Remontuotinų įvažiavimo kelių ir kiemų dangų sąrašas; 

- pateikti Nenaudojamų, apleistų, arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės 

žemės ir privačių žemės sklypų sąrašai; 

         -  pažymėti šienaujami žalieji plotai aplikacijoje; 

         - pašalintas valstybinėje žemėje savavališkai pastatytas avalynės kioskas; 

         - pašalinta metalinė tvora; 

- atliktų darbų tvirtinimas Kasimo darbų informacinėje sistemoje. 

- išsiųsti 92 vidaus susirašinėjimo dokumentai. 

5. Atlikti 96  notariniai veiksmai seniūnijos teritorijos gyventojams. 

6. Viešųjų paslaugų teikimo ir darbų vykdymo kontrolė: 

-  UAB ,,Kauno švara“ gatvių valymas, atliekų išvežimas, medžių ir želdinių tvarkymas; 

-  UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“ gatvių ir teritorijų apšvietimas; 

- suorganizuotos 43 dangų atstatymo po perkasimų, aplinkos tvarkymo darbų, gatvių barstymo 

darbų vykdymo kontrolės. 

         7.    Aplinkos tvarkymo organizavimas: 



- atliktos 45 prekybos kioskų apžiūros; 

- suorganizuotos aplinkos tvarkymo talkos – dalyvavo apie 950 gyventojų; 

- suderintos ir atnaujintos 24 vietos vaikų žaidimo aikštelių; 

- sudaryti kiemų ir įvažiavimų bei gatvių remonto ir greideriavimo pasiūlymai; 

- patikrinti 93 statiniai, dėl daugiabučių namų priežiūros vykdymo; 

- įrengtos papildomai 2 atliekų surinkimo dėžės šunų vedžiojimo vietose; 

-  parinktos 3 kačių šėrimo vietos; 

- organizuotas nelegalių statinių nukėlimas, nukelti 2 statiniai; 

- sutvarkyti 8 nelegalūs sąvartynai; 

- organizuota išvažiuojančių iš statybviečių automobilių kontrolė, surašytas 1 ANK protokolas; 

- organizuotas apleistų automobilių šalinimas, pašalinta 18 automobilių, išsiųsti 49 įspėjimo 

raštai; 

- sudarytos 98 visuomenei naudingos veiklos atlikėjų darbų sutartys. 

8.    Pasiūlymų, skundų, prašymų nagrinėjimas: 

- gauta raštu gyventojų skundų, prašymų, pasiūlymų 1518, t. sk. 1085 dėl pažymų; 

- gauta 248 raštai; 

- išsiųsta 581 raštas gyventojams; 

- išsiųsta 140 raštų juridiniams asmenims. 

9.    Pažymų apie faktinę būklę išdavimo organizavimas: 

- išduota pažymų 3771 gyventojams, t. sk. 257 elektroninės pažymos; 

- parengti 145 veiklos dokumentai, aktai, protokolai. 

10.    Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas: 

- priimta 3726 gyvenamosios vietos deklaracijų; 

- 76 gyventojai įtraukti į GVNA apskaitą; 

- priimta 120 sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo; 

- išduota 163 pažymos gyvenamosios vietos savininkams; 

- teikta apie 2200 konsultacijų gyventojams dėl gyvenamosios vietos deklaravimo el. būdu. 

11.   Bendravimas su gyventojais, bendruomenėmis: 

- organizuoti seniūnaičių rinkimai; 

- išrinkti 7 seniūnaičiai; 

- sukviestos 2 seniūnaičių sueigos ir 4 išplėstinės seniūnaičių sueigos; 

- paskirstytos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo skirtos lėšos (projektai: Mėgaukimės sveikesniu gyvenimu, Kauno Eigulių seniūnijos 



bendruomenės telkimas per kultūrinę veiklą, Socialinės rizikos šeimose auginančių vaikų 

socializacijos programa 2019, Renginių ciklas „Susitikimai“, Kūrybinės - meno popietės „Kalėdų 

laukimas“; 

- suteiktos patalpos atsiimti paramą maisto produktais iš fondo Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims programos dalinimui (Maisto bankas);  

- organizuotas Bendruomenių laboratorijos renginys Eigulių iniciatyvų festivalis; 

- surengti su bendruomenėmis Užgavėnių šventė, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos,  Gedulo ir Vilties dienos minėjimai, Valstybės dienos (Tautinės 

giesmės giedojimas), Žolinės šventė, Kalėdų medžio įžiebimo šventė, 

- surengtos bendruomenės šventės: „Tau, Tėvyne“, „Su daina palydėsime senuosius“; 

- surengtos 2 seniūnijos gyventojos Reginos Bagdonienės dailės kūrinių parodos: Tarpukario 

architektūra ir Gėlės;  

- surengtas koncertas skirtas šeimoms „Auksinis ruduo“ 

- organizuoti 5 renginiai pagyvenusiems žmonėms; 

- bendruomenės surengė 18 viešų renginių (knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, seimo 

nariais ir kita);   

- organizuotas mėgėjiškų ansamblių festivalis-konkursas „Kaune, buvęs sostine Lietuvos, 

teskamba tau dainos mūsų tautos“; 

- surengta fotografijos paroda; 

- suorganizuotos seniūnijų sporto žaidynės, dalyvavo 4 seniūnijos komandos; 

- surengta „Menų kūrybos fiesta“; 

- organizuotas „Advento rytmetis“. 

12.   Viešosios tvarkos palaikymas: 

- pasirašytos 4 trišalės saugios kaimynystės sutartys; 

- dalyvauta rengiant renginius vaikams (pristatymas policijos pareigūno profesijos, diskusija 

apie saugumą namuose ir gatvėje); 

- pateikta paraiška dalyvauti konkurse ,,Inovatyvi seniūnija - saugus Kaunas“ (inicijuojant 

neįgaliųjų poreikių tenkinimui gerinti); 

- suorganizuoti 2 susitikimai su Kauno policijos bendruomenės pareigūnais. 

 

Vyriausioji specialistė, atliekanti Eigulių seniūno funkcijas                                Rita Venckutonytė 

Pritarta seniūnaičių sueigoje 2020 gegužės 5 d.  
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