Informacija apie Eigulių seniūnijos bendruomenės tarybos sprendimais patvirtintų
2015 metų veiklų įgyvendinimą
VBT patvirtinti ir įgyvendinti sprendimai

Kasinės išlaidos nuo Programos
2015 m. finansavimo pradžios
(eurais ir centais)

VBT
pavadinimas
Patvirtinti sprendimai
(pavadinimas)

1. Socialinė veikla,
skirta socialiai
pažeidžiamiems
bendruomenės
nariams ir (ar)
grupėms
1.1. Švietėjiški,
sveikatinimo ir
kultūriniai renginiai,
ekskursijos
pagyvenusiems,
socialiai remtiniems
ir neįgaliems
žmonėms
1.2. Edukacinis
renginys
(papildomas
sprendimas)
1.3. .Pažintinis
renginys
(papildomas
sprendimas)

Eigulių
seniūnijos
bendruomenės
taryba

1.4. Kultūrinis
renginys
(papildomas
sprendimas)

Iš jų įgyvendinti nuo
Programos 2015 m.
finansavimo pradžios

1.1. Sveikatinimo ir
kultūrinis renginys
pagyvenusiems ,
socialiai remtiniems
ir neįgaliems
žmonėms
1.2. Edukacinis
renginys
pagyvenusiems ir
socialiai remtiniems
žmonėms
1.3. Pažintinis
renginys
pagyvenusiems ir
socialiai remtiniems
žmonėms
1.4. Kultūrinis
renginys
pagyvenusiems ir
socialiai
pažeidžiamiems
žmonėms

2. Vaikų ir jaunimo
užimtumas
2.1. Socialiai remtinų 2.1. Socialiai remtinų
šeimų vaikų
šeimų vaikų
kelionės į stovyklą
kelionė į stovyklą
Šventojoje;
Šventojoje;
2.2. Kelionės į
moksleivių dainų
šventę finansavimas

2.3. Kanc. Prekės
vaikų užimtumui
(papildomas
sprendimas)
3. Sporto ir
sveikatinimo veikla
3.1. Sporto
propagavimo ir
sportininkų
skatinimo priemonių
organizavimas
4. Bendruomenės
akcijos ir iniciatyvos,
skirtos gerinti viešųjų

2.2. Kelionės į
moksleivių dainų
šventę finansavimas
2.3. Kanc. Prekės
vaikų užimtumui

3.1. Sporto renginių
finansavimas

Trumpas įgyvendintų
sprendimų
aprašymas

Einamiesiems
tikslams

1.1. Autobuso nuoma kelionė
pagyvenusiems,
socialiai
remtiniems
ir
neįgaliems
žmonėms
į
Kernavę

170,54

1.2 Autobuso nuoma organizuota išvyka į senąsias
Lietuvos sostines

243,06

1.3. Autobuso nuoma organizuotas pažintinis
renginys – išvyka į Valdovų
rūmus
1.4. Renginio organizavimo
paslauga - organizuota dviejų
dienų išvyka su kultūrine ir
edukacine programa į
Anykščius ir Molėtus

Kapitalui
formuoti
(t.y.
ilgalaikiam
turtui
įsigyti)

Iš viso

1746,66

243,06

1090,00

2.1. Autobuso nuoma organizuota socialiai remtinų
šeimų vaikų
kelionė į stovyklą Šventojoje
2.2. Autobuso nuoma organizuota kelionė autobusu
į moksleivių dainų šventę
Klaipėdoje
2.3. Pirktos kanc. prekės
vaikų užimtumui

1038,91

3.1. Nupirkti prizai sporto
renginių ciklo dalyviams ir
varžybų nugalėtojams

149,89

1449,96

399,88

11,17

149,89

erdvių ir aplinkos
kokybę
4.1. Skelbimo lentų
gamyba ir įrengimas;
4.2. Įvažos į Eigulių
kapines remontas
4.3. Įvažos į Eigulių
seniūniją remontas
5. Bendruomeninė
veikla ir kita vietos
bendruomenės
sutelktumą ir
gyvenimo kokybę
gerinanti veikla
5.1. Eigulių
seniūnijos
bendruomenės
šventė;
5.2. Seniūnijos
bendruomenės sueiga
– padėkos vakaras
6. Kultūrinė ir
švietėjiška veikla
6.1. Nešiojamo
kompiuterio
įsigijimas
(papildomas
sprendimas)
6.2. Popieriaus
informacinio leidinio
leidybai įsigijimas
(papildomas
sprendimas)

4.1. Skelbimo lentų
gamyba ir įrengimas
4. 2. Įvažos į Eigulių
kapines remontas
4.3. Įvažos į Eigulių
seniūniją remontas

4.1. Įrengtos skelbimų lentos
seniūnijos viešosiose erdvėse
4. 2. Įvažos į Eigulių kapines
remonto darbai
4.3. Įvažos į Eigulių seniūniją
remonto darbai

986,15
27619,14
25504,89
1128,10

5.1. Eigulių
seniūnijos
bendruomenės
šventė;
5.2. Seniūnijos
bendruomenės sueiga
– padėkos vakaras

5.1. Renginio organizavimo
paslauga - Eigulių seniūnijos
bendruomenės šventė;
5.2. Organizuota seniūnijos
bendruomenės sueiga –
padėkos vakaras, pirktos
knygos

1388,38

6.1. Nešiojamo
kompiuterio
įsigijimas

6.1. Nešiojamo kompiuterio
įsigijimas

323,81

1799,64

114,88
286,79
9,59

352,12
6.2. Popieriaus
informacinio leidinio
leidybai įsigijimas

6.2. Popieriaus informacinio
leidinio leidybai įsigijimas

28,31

