
Matavi

mo vnt. 

Darbų, 

prekių, 

paslaugų 

kiekis

Kaina 

(įkainiai) 

Eur/vnt.

Suma, 

Eur

1.
Bendruomeninių ryšių stiprinimas, 

renginių organizavimas

1.1.

Organizuoti kalėdinį renginį-spektaklį su 

dovanėlių įteikimu daugiavaikėms 

šeimoms ir  vaikams iš nepasiturinčių 

šeimų.

5101

600

Planuojama įsigyti renginio vaikams paslaugą 

(spektaklis su dovanėlėmis). Paslaugos pirkimą 

inicijuos Šančių seniūnija. Orientaciniai 

skaičiavimai pagal sutartis su VšĮ Girstučio 

kultūros ir sporto centru. 

1.2.

Dalyvauti organizuojant kultūros  ir sporto 

renginius seniūnijos bendruomenei,  

gyventojų susirinkimus, dalykinius 

susitikimus, parodas. Pasveikinti 

šimtamečius, nusipelniusius seniūnijai ir 

miestui žmones. 

5101

1200

Planuojama įsigyti: gėles, maisto produktus, 

verslo dovanas, reprezentacines dovanas, sporto 

prizus, sportines aprangas, rengti padėkos raštus. 

Orientaciniai skaičiavimai pagal  UAB 

,,Eurobiuras", UAB ,,Mažoji hermina" sutartis. 

Planuojama naudotis Aprūpinimo skyriaus 

pasirašytomis sutartimis. Sportinės aprangos 

pirkimą inicijuos Šančių seniūnija.

1800 2000 2000 #REF!

2.
Seniūnijos teritorijos priežiūros 

organizavimas

2.1.

Visuomenei naudingos veiklos atlikimo ir 

talkų organizavimas. Viešųjų teritorijų 

žaliųjų plotų, bendrojo naudojimo 

teritorijų, neįtrauktų  į nuolatinės 

priežiūros programą tvarkymas. 

5101 vnt. 

500

Planuojama įsigyti: įrankius, priemones ir kt., 

visuomenei naudingos veiklos atlikėjų 

aprūpinimui ir talkų organizavimui. Orientaciniai 

skaičiavimai atlikti pagal sutartį su UAB "Taiklu" 

Nr. SR-0717. Planuojama naudotis šia sutartimi 

ir Aprūpinimo skyriaus sutartimis.

2.2.

Nenumatytiems darbams ir paslaugoms 

atlikti.

5101 m3

7500.00

Planuojama metų eigoje, užtikrinant saugią 

aplinką, pagal poreikį vykdyti veiklas: nelegalių 

sąvartynų likvidavimas, padangų surinkimas ir 

pristatymas į utilizavimo įmonę, medžių, krūmų, 

šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų 

surinkimo aikšteles, lapų ir žolės sankaupų 

išvežimas, pavojingų situacijų  (po gaisro, 

įgriuvų, sąvartynų, nelegalių statinių, 

bešeimininkių statinių  ir kt.) likvidavimas, 

anstolio paslaugos griaunant bešeimininkius 

pastatus, vaikų žaidimų aikštelių priežiūros ir 

atnaujinimo darbai, pėsčiųjų takų,  kitos miesto 

infrastruktūros ir mažosios architektūros remonto 

ir priežiūros darbai ir kt.           Orientaciniai 

skaičiavimai pagal  UAB „Kauno švara“, UAB 

,,Tekanas" įkainius. Planuojama naudotis Miesto 

tvarkymo, Aprūpinimo, Sporto ir Nekilnojamojo 

turto skyrių sutartimis.

8000 8800 8800

3.
Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos 

procese skatinimas

3.2. Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos  

institucijų sprendimų priėmimo 

procesuose ir miesto valdyme skatinimas,  

tuo tikslu sueigų, susitikimų, dalykinių 

susitikimų su bendruomenės pareigūnais, 

seniūnaičių sueigų, išplėstinių seniūnaičių 

sueigų ir kt. organizavimas. Dalyvavimas 

vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2018–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimą Kauno miesto savivaldybėje. 

Seniūnaičių rinkimų organizavimas.

5101 200 Planuojama įsigyti: gėles, maisto produktus, 

verslo dovanas, reprezentacines dovanas, rengti 

padėkos raštus. Orientaciniai skaičiavimai pagal  

UAB ,,Eurobiuras",UAB ,,Mažoji hermina" 

sutartis. Planuojama naudotis Aprūpinimo 

skyriaus pasirašytomis sutartimis.

Viso 200 200 200

10,000.00 11,000.00 11,000.00

02.05.02.012

2 priedas

Lėšų poreikį patvirtinančių skaičiavimų lentelė

Išlaidų pavadinimas (pagal 

veiklas)

Eil 

Nr.

Lėšų 

šaltinis

2019 m.

2020 m. 2021 m. Komentarai

Priemonės kodas

Viso:

Iš viso priemonei: 

Priemonės pavadinimas Žaliakalnio seniūnijos įtakos stiprinimas skatinant gyventojų bendruomeniškumą

 Viso:


