
Agregavimo funkcija Skaičiavimo būdas Planas Faktas Įvykdymo 

procentas, 

%

Pastaba / Komentaras

0.0000

Suma Susumuojama 

atvykimo deklaracijų 

skaičius; išvykimo 

deklaracijų skaičius; 

prašymų, prašymų ir 

sprendimų dėl 

gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų 

taisymo, keitimo ir 

naikinimo skaičius, 

įtraukimo į 

gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų 

apskaitą skaičius, 

pažymų apie 

deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

skaičius.

2,000.000

0

1,696.000

0

84.8000 Netikslus skaičius, nes 

deklaravimo funkciją atliko 

kelios seniūnijos, kol nėra 

pastovaus darbuotojo 

Centro seniūnijoje.; Esant 

Covid -19 situacijai 

asmenys mažiau migruoja, 

mažėja pažymų poreikis, 

daugiau paslaugų 

užsakoma el. būdu. Dalis 

gyventojų aptarnauta 

Aleksoto seniūnijoje 2021-

09-06 Nr. AP-606 ir 2021-

11-03 Nr. AP-698. 

Faktiniame skaičiuje nėra 

šeimos sudėties išduotų 

pažymų skaičiaus.176 vnt.

0.0000

Suma Seniūnijoje 

organizuotų sueigų, 

susitikimų, 

susirinkimų suma

20.0000 18.0000 90.0000 Dėl covid19 ribojimų; 

Pasikeitus teisiniam 

reglamentavimui dėl 

bendruomenių projektų 

aptarimo.

2021 metai

2022 vasario 23 d. Nr. 04-7-27

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Centro seniūnija

(padalinio/įstaigos pavadinimas)

Kitimo kryptis Įvykdyta / 

neįvykdyta / iš 

dalies įvykdyta

Kodas Pavadinimas Vykdytojas Rodiklis Mato vnt.

02.04.02.013 Gyvenamajai vietai deklaruoti  

(valstybinė funkcija)

Administracija

Stabilizavimas ĮvykdytaCentro seniūnijoje aptarnautų 

gyventojų skaičius

Vnt.

Didėjimas Įvykdyta

02.05.02.019 Seniūnijų įtakos stiprinimas 

skatinant gyventojų 

bendruomeniškumą

Administracija

02.05.02.019.04 Centro seniūnijos gyventojų 

dalyvavimo vietos savivaldos 

procese skatinimas

Centro seniūnija Organizuotų sueigų, susitikimų, 

susirinkimų skaičius

Vnt.



Maksimumas Skaičiuojama 

procentais veiklas, 

projektus vykdančių 

bendruomeninių 

organizacijų dalis nuo 

visų seniūnijoje 

įregistruotų 

bendruomeninių 

organizacijų

61.0000 40.0000 65.5738 Dėl esančių ribojimų Covid 

19 pandemijos metu.; Dėl 

covid19 ribojimų; Dėl 

covid19 ribojimų

Suma Skaičiuojamas sezono 

metu sutvarkytų 

(pašalintų) nelegalių 

sąvartynų, statinių ir 

kt. skaičius

13.0000 21.0000 161.5385 Covid 19 pandemijos metu 

Visuomenei naudingos 

veiklos atlikėjai nebuvo 

skiriami; Inicijuoti ir 

pašalinti 6 vnt nelegalių 

statinių Vytauto pr. prie 

įėjimo į turgų.; Per 

nustatytą terminą 

nepateikus objektų 

teisėtumą patvirtinančių 

dokumentų, organizuoti 

papildomi objektų 

likvidavimo darbai.

Suma Sumuojamas renginių 

ir iniciatyvų 

skaičius(inicijuota, 

dalyvauta, dalyvauta 

organizuojant)

12.0000 11.0000 91.6667 Dėl esančių ribojimų Covid 

19 pandemijos metu; Dėl 

covid19 ribojimų; 

Bendruomenei gavus 

finansavimą suorganizuota 

daugiau renginių

Didėjimas Neįvykdyta

02.05.02.019.05 Centro seniūnijos teritorijos priežiūra Centro seniūnija Sutvarkytų objektų skaičius Vnt. Didėjimas Įvykdyta

Į savivaldybės veiklas įtrauktų 

bendruomenių dalis nuo visų 

bendruomenių

Proc.

Centro seniūnas                                                                                                                                                                                                                                                             Marius Švaikauskas

Didėjimas Įvykdyta02.05.02.019.06 Bendruomeninių renginių 

organizavimas Centro seniūnijoje

Centro seniūnija Renginių ir iniciatyvų skaičius Vnt.


