KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS FILIALAS
ŽALIAKALNIO SENIŪNIJA
ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOS 2020 M. VEIKLOS
ATASKAITA

Bendruomeninių renginių organizavimas
Per einamuosius metus Žaliakalnio seniūnija gerino bendruomeninių renginių organizavimą, ugdė fiziškai aktyvią ir sveiką
bendruomenę, organizavo parodas, kultūrinius renginius bendruomenei, vykdė šviečiamąsias, prevencines, socialines veiklas.

Organizuoti renginiai
✓ Akcija „Atmink“ 7 forte;
✓ Renginys, skirtas A Ramanauskui Vanagui atminti;
✓ Kovo 11-osios paminėjimo renginys;
✓ Konkursas „Kaimynų kaimynas“;
✓ Meno piknikas;
✓ Renginys, skirtas pagyvenusių žmonių mėnesiui;
✓ Edmundo Janušaičio būsenų romano „Vileišio aikštė – šnabždesių ABC“
pristatymas iš ciklo renginių „Tu ant žalio kalno gyveni“;
✓ Parodos;
✓ Šimtamečių seniūnijos gyventojų sveikinimai.
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Seniūnijos teritorijos priežiūra
Per einamuosius metus Žaliakalnio seniūnija užtikrino ir siekė, kad seniūnijai priskirta teritorija būtų tvarkinga, švari, saugi, tuo
tikslu pasitelkė visuomenei naudingos veiklos atlikėjus, bendruomenę, savanorius, organizavo viešųjų teritorijų aplinkos švarinimo
talkas, nuolat prižiūrėjo ir organizavo neįtrauktų į nuolatinės priežiūros programą bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą.

Atlikta:
✓7 forte likviduotas nelegalus sąvartynas;
✓Prie Vaižganto g. 9D nugriauta nelegali benamių pastogė ir išvežtos atliekos;
✓Prie Jonavos g. 182 nugriautas savavališkai pastatytas metalinis garažas;
✓Prie Kapsų g. 125 nugriautas savavališkai pastatytas statinys;
✓Prie Aušros g. 1 pašalinti avarinės būklės, baltų plytų mūro tvoros fragmentai;
✓A. Samuolio Samulevičiaus skvere organizuoti teritorijos tvarkymo darbai (lapų grėbimas);
✓Anykščių g. 18 likviduotas nelegalus sąvartynas;
✓Prie Savanorių pr. 192, 192B, 192C pašalinti pavojingi metaliniai kuoliukai ir užtaisytos angos;
✓Prie Savanorių pr. 192 pašalinti savavališkai įrengtas (metalinis) atitvaras ir prie elektros stulpo pritvirtintas
medinis ritinys (galimai reklaminis stendas);
✓Prie Aušros g. 1 (prie Prisikėlimo bažnyčios) įrengti atitvarai;
✓Prie Žemaičių g. 45 organizuoti teritorijos tvarkymo darbai, likviduotas nelegalus sąvartynas;
✓Prie Serbentų g./Vaisių g. sankirtos pašalintas savavališkai atvežtas akmuo;
✓Prie Eigulių g. 18 likviduotas nelegalus sąvartynas, atlikus teritorijos tvarkymo darbus šlaituose tarp Anykščių ir
Puntuko gatvių;
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Seniūnijos teritorijos priežiūra
Veiklos įgyvendinimui panaudotos seniūnijai skirtos lėšos – 2514,64 Eur

Atlikta:
✓Prie Zarasų g. 24, ir Zarasų g./Zanavykų g. sankryžos įrengti, atstatyti šaligatviai;
✓Zanavykų g. (prie Zanavykų g./Seinų g. sankryžos) pašalinta valstybinėje žemėje esanti pavojinga tvorelė;
✓Zanavykų g. įrengti atitvarai;
✓Atlikti gatvių remonto darbai: K. Šklėrio g., J. Žemgulio g. (nuo Savanorių pr. iki
J. Basanavičiaus al.), Balninkų g., P.
Višinskio g., Kampo g. (nuo Kalniečių g. iki Lazūnų g.), Leliūnų g., Gervėčių g., Nočios g., Dusetų g., Algirdo g. (nuo Kalniečių g. iki
Savanorių pr.)
✓Įrengtas dviračių takas (atkarpoje Tvirtovės al. – Nuokalnės g. – Eigulių g.);
✓Organizuotas visuomenei naudingos veiklos atlikimas, VNV atlikėjai pasitelkti viešųjų teritorijų priežiūrai ir tvarkymui;
✓Organizuotos aplinkos tvarkymo talkos;
✓Įrengtos, remontuotos šunų ekskrementų surinkimo dėžės;
✓Per einamuosius metus teikti siūlymai Savivaldybės administracijos padaliniams dėl atliekų tvarkymo, aplinkos priežiūros, medžių
genėjimo ir kirtimo, Sosnovskio barščių naikinimo, kelio ženklų įrengimo – atstatymo, bendrojo naudojimo teritorijų apšvietimo;
✓Inicijuotas nenaudojamų, techniškai netvarkingų automobilių šalinimas iš viešų erdvių – pašalinti 25 automobiliai;
✓Nustatyta apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų pastatų ir žemės sklypų – įspėti 116 žemės sklypų savininkai; po įspėjimo susitvarkė
– 96; padidintas žemės mokestis taikytas – 20 žemės sklypų; įspėti 9 apleisto ir nekilnojamojo turto savininkai; padidintas
nekilnojamojo turto mokestis taikytas – 7 statiniams;
✓Dalyvauta komisijose ir patikrinimuose – 30;
✓Vykdyta statinių techninės priežiūros kontrolė, organizuoti patikrinimai – 121;
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Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos procese skatinimas

Vystė seniūniją, kaip modernų, šiuolaikišką administracinį centrą, plečiantį betarpišką aptarnavimą, orientuotą į
klientą, ir skatinantį gyventojų įsitraukimą į vietos savivaldos procesus, tuo tikslu skatino bendruomenę dalyvauti
miesto valdyme, savivaldos institucijų sprendimų priėmimo procesuose, skatino gyventojus naudotis e. paslaugomis,
organizavo seniūnaičių, išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultavo projektų vykdytojus, įgyvendinant
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5
priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
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Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos procese skatinimas

Atlikta:
✓Organizuotos sueigos, susitikimai, susirinkimai – 7;
✓Organizuotas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5
priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse““ įgyvendinimas. Priemonės įgyvendinimui Žaliakalnio seniūnijoje
skirtos valstybės biudžeto lėšos – 16 874,58 Eur; Panaudotos lėšos – 10301,81 Eur; Nepanaudotos (grąžintos) lėšos – 6572,77
Eur;
✓Įgyvendintas VšĮ Pelėdų kava projektas „Žaliakalnio bendruomenės ryšių stiprinimas COVID sąlygomis per kūrybiškas
dirbtuves“ – panaudotos valstybės biudžeto lėšos – 1991,81 Eur; grąžintos lėšos – 138,97 Eur;
✓Įgyvendintas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos projektas „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės savarankiškumo
skatinimas“ ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos – 6480,00 Eur;
✓Dalinai įgyvendintas (dėl šalyje paskelbto karantino ir Covid 19 grėsmės) Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondo "Aušta"
projektas „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės stiprinimas“ ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos – 1830,00 Eur;
grąžintos lėšos – 4418,80 Eur;
✓Neįgyvendintas (dėl šalyje paskelbto karantino ir Covid 19 grėsmės) Onkologinėmis Ligomis Sergančių Moterų draugijos
"Eivena" projektas „Bendrystė reikalinga, kaip oras“ nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos gražintos – 2015,00 Eur;
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2020 metais vykdyta veikla:

✓
✓
✓

Gauta gyventojų skundų, prašymų, pasiūlymų – 882;

Gauta juridinių asmenų raštų – 364;
Nagrinėti gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymai,
skundai, pasiūlymai ir priimti sprendimai (parengti atsakymai) –
1312;

✓

Parengti veiklos, faktinę padėtį patvirtinantys dokumentai, aktai–
345;

✓
✓

Parengti vidaus susirašinėjimo dokumentai – 74;

✓
✓
✓

Parengti seniūno įsakymai veiklos klausimais – 10;

Parengtos sutartys su visuomenei naudingos veiklos atlikėjais –
33;
Išduota pažymų apie šeimos sudėtį ir gyvenamąją vietą – 2174;

✓
✓

Deklaruotas asmenų išvykimas iš LR – 42;

✓
✓
✓

Įtraukta į GVNA apskaitą – 82;

✓
✓

Atlikta notarinių veiksmų – 92;

✓

Parengta ir struktūriniame padalinyje registruota dokumentų –
5336.

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ir
naikinimo – 173;
Naudojantis e. paslaugomis gauti ir įvykdyti prašymai – 937;
Priimti sprendimai (atlikti patikrinimai) dėl kasinėjimo darbų
užbaigimo – 115;
Pateikta informacinių
svetainėje – 159;

straipsnių

seniūnijos

internetinėje

Deklaruota asmenų gyvenamoji vieta – 1133;
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Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos procese skatinimas

✓ Per einamuosius metus, rūpinantis gyventojų saugumu ir siekiant patikrinti bendruomenės budrumą ir
tinkamą turto apsaugą, bendradarbiaujant su Kauno apskr. bendruomenės pareigūnais organizuotos
prevencinės priemonės, dalyvauta susitikimuose;

✓ vykdant gaisrų prevenciją, bendradarbiauta su Kauno miesto priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, nustatant
apleistų pastatų savininkus, įrengiant dūmų detektorius.
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