
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 

VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJA 

Analizės tikslas – įvertinti strateginio veiklos plano (SVP) įgyvendinimo  (2020 m.) rezultatus, 

skyriaus veiklą, išanalizuoti kliūtis, numatyti 2021 metų svarbiausius skyriaus veiklos tikslus.  

Šios analizės pagrindu atnaujinamas Kauno miesto savivaldybės Strateginis veiklos planas (SVP) 

2021-2023 metams. 

1. Esamos situacijos apžvalga 

 Įgyvendindama priemones seniūnija: gerino bendruomeninių renginių (sporto, kultūros, 

sueigų ir kt.) organizavimą, ugdė fiziškai aktyvią ir sveiką bendruomenę, organizavo kultūrinius 

renginius bendruomenei, vykdė šviečiamąsias, socialines veiklas; užtikrino ir siekė, kad Vilijampolės 

seniūnijai priskirta teritorija būtų tvarkinga, švari, saugi, tuo tikslu pasitelkė visuomenei naudingos 

veiklos atlikėjus, bendruomenę, organizavo viešųjų teritorijų aplinkos švarinimo talkas, nuolat 

prižiūrėjo ir organizavo neįtrauktų į nuolatinės priežiūros programą bendrojo naudojimo teritorijų 

tvarkymą: organizavo avarinių medžių (vėjovartų) šalinimą, likvidavo netinkamus naudoti, 

nelegalius statinius, neprižiūrėtus automobilius, sąvartynus, aprūpino talkose dalyvaujančius 

gyventojus ir socialinės paramos gavėjus, pasitelktus visuomenei naudingai veiklai atlikti, 

reikiamomis priemonėmis, įsigijo ir atnaujino darbo priemones, įgyvendino įvairius remonto 

(suoliukų, vaikų žaidimų aikštelių ir kt.) darbus ir atliko kt. veiklas. Skatino bendruomenę dalyvauti 

miesto valdyme, savivaldos institucijų sprendimų priėmimo procesuose, skatino gyventojus naudotis 

e. paslaugomis, sudarė ir padėjo organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, įgyvendinant 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021-2023 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonę „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, atliko Priemonės 

įgyvendinimo projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, konsultavo 

projektų vykdytojus, organizavo sutarčių su juridiniais asmenimis, kurių projektams skirtas 

finansavimas iš valstybės biudžeto pasirašymą, tvirtino projektų sąmatas, biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo ataskaitas. 

Dalis numatytų veiklų ir darbų neįgyvendinta atsižvelgiant į Vilijampolės seniūnijos 

darbuotojų kaitą, taip pat atsižvelgiant į pandeminę situaciją (vadovaujantis LR vyriausybės 

paskelbtais nutarimais „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 207 ir 

2020 m. kovo 14 d.  Nr.  1226). 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Techniniai ištekliai. 1. Dažna darbuotojų kaita ir trūkumas. 

2. Kvalifikuoti, gerus darbo įgūdžius 

turintys darbuotojai. 

2. Ne visoje teritorijoje įrengta lietaus ir buitinių 

nuotekų sistema. 

3. Bendruomenių aktyvumas. 3. Prasta daugiabučių gyvenamųjų namų 

įvažiavimų, kiemų būklė. Taip pat kai kurių 

gatvių ir pėsčiųjų takų būklė. Daug gatvių su 

žvyro danga. 

4. Komandinis darbas, gera emocinė 

atmosfera seniūnijoje. 

4. Seniūnijos teritorijoje veikiantys kolektyvai 

neturi patalpų veiklos vystymui. 

 



Išorės grėsmės Galimybės  

1. Jaunų ir iniciatyvių žmonių emigracija; 

blogėjanti demografinė ir ekonominė 

situacija. 

1. Darbuotojų kompetencijos ir įgūdžių didėjimas, 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant 

mokymuose, kursuose ir seminaruose. 

2.  Teisės aktų nesuderinamumas. 2. Darbuotojų skaičiaus didinimas. 

 

Vilijampolės seniūnijoje   įgyvendinti uždaviniai 2020 

Planas 

Faktas 

2021 

Planas 

Faktas 

Kauno m. savivaldybės gyventojų, įtrauktų į bendruomenių veiklą, 

skaičius 

400 

269 

160 

 

Renginių ir iniciatyvų skaičius  11 

14 

4 

Visuomenei naudingos veiklos atlikėjų skaičius 82 

45 

*Pandemijos 

metu 

neplanuojama 

Sutvarkytų objektų skaičius 18 

18 

18 

Statinio priežiūros patikrinimo aktų skaičius 140 

98 

212 

Sueigų, susitikimų, susirinkimų skaičius 6 

4 

4 

Į savivaldybės veiklas įtrauktų bendruomenių dalis nuo visų 

bendruomenių. 

60 % 

100% 

60 % 

2020 metais Vilijampolės seniūnijoje buvo: 

Gauta įmonių, įstaigų, organizacijų  raštų – 379; 

Gauta piliečių prašymų – 799; 

Gauta el. paštu gautų gyventojų užklausų – 387; 

Išsiųsta raštų – 1450; 

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 2501;  

Priimta gyvenamosios vietos deklaracijų – 1956;  

Priimta prašymų dėl gyvenamosios vietos keitimo, taisymo ir naikinimo ir sprendimų – 271; 

Įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 233; 

Suteikto paslaugos el. ryšio priemonėmis VIISP – 590. 


