
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAMYLŲ SENIŪNIJOS 

METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (2019 M.) 

 

Eil. 

nr. 

 

Atlikti darbai 2019 m. 

 
Atliktų darbų aprašymas ir pastabos 

Atliktiems 

darbams 

panaudota lėšų, 

Eur 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

1. 
Seniūnijos plotas (ha) 

2019-12-31 
7622,99 ha x 

2. 
Gyventojų skaičius seniūnijoje 
2019-12-31 

                                                             5825 x 

2.1. 
– deklaravę gyvenamąją vietą seniūnijoje 

 
5136 x 

2.2. 
– įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitą 
19 x 

3. 
Faktiškai gyvenantys seniūnijoje 

 
670 x 

4. 
Seniūnijos vėliava, herbas 

 

Samylų seniūnijos vėliava pagaminta 2009 m., Samylų herbas patvirtintas 

2009 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu „Dėl Samylų 

herbo tvirtinimo“ Nr. 1K-1747 

x 

II. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA 

 

5. 2019 m. seniūnijos biudžetas Samylų seniūnijos 2019 m. metinis veiklos planas patvirtintas Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymu 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos Samylų seniūnijos 2019 m. 

veiklos plano patvirtinimo“ 

         116700 

6. Socialinės apsaugos funkcija Priimti gyventojų prašymai: 

Išmokoms, pašalpoms, būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, išlaidų šaltam ir 

karštam vandeniui kompensacijoms – 52 

Socialinėms paslaugoms gauti – 5 

Paramai mokinio reikmėms įsigyti – 45 

Nemokamam maitinimui mokyklose ir mokyklinėms prekėms – 59 

Vienkartinėms išmokoms gimus vaikui –  23 

Išmokoms nėščiosioms – 3 
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Vaiko išmokai gauti – 96 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymui – 31 

Socialinės globos poreikio vertinimui – 3 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimui  – 5 

Vienkartinei piniginei socialinei paramai gauti –  22 

Kieto kuro kompensacijai – 21 

Techninės pagalbos priemonėms gauti – 6 

Neįgaliems asmenims neįgalumo inventoriui įsigyti – 6 

Neįgaliojo pažymėjimui išduoti ar pakeisti – nuo 2019-01-01 neįgaliojo 

pažymėjimą asmenys turi tvarkytis neįgalumo tarnyboje 

Dėl transporto paslaugų – 2 

Kompensacijoms už renovaciją – 42 

 

Socialinė veikla:                                                                                                    

Buities tyrimo aktų skaičius – 63 

EPF parama maistu – 89 

Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiai – 16 

Socialinės paramos teikimo komisijos bendro darbo su šeima atvejo peržiūra – 0 

Visuomenei naudingos veiklos ataskaitos – 12  

Socialinę riziką patiriančių šeimų priežiūra (šeimų skaičius) –9 

Pagalbos šeimai (asmeniui) planų sudarymas ir vykdymo kontrolė (skaičius) –0 

Sudaryti gyventojų sąrašai gauti velykinius ir kalėdinius maisto krepšelius ir 

organizuotas jų išdalinimas (skaičius) –14 

Aplankytų neįgaliųjų, vienišų senyvo amžiaus žmonių, socialinės rizikos šeimų 

skaičius – 75 

Prižiūrimų savivaldybės gyvenamųjų nuomojamų patalpų skaičius – 11 

Savivaldybei priklausantys socialiniai būstai (skaičius) – 2 

7. Atlikti darbai žemės ūkio srityje Seniūnija neturi žemės ūkio specialisto, paraiškas tiesioginėms išmokoms už 

žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, gyventojai teikia Kauno r. savivaldybės 

administracijos Rokų seniūnijoje 

 

8. Transporto ir kitų pagrindinių priemonių 

įsigijimas 

2019 m. transporto ir kitų pagrindinių priemonių neįsigyta  

9. Išduotos pažymos: 

iš jų – pažymos apie asmens deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

iš jų – pažymos apie šeimos sudėtį 

 

510 

 

138 
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iš jų – pažymos gyvenamosios patalpos 

savininkui (bendraturčiams) 

iš jų – kitos 

 

   46 

72 

 

10. Išduotos charakteristikos 15  

11. Gauti raštai 

Išsiųsti raštai 

100 

529 

 

12. Gauta ir išnagrinėta: 

– skundų (dėl ko) 

– prašymų (dėl ko) 

52 

5 – dėl sugadintos kelio dangos, dėl kaimynų elgesio, dėl šunų 

47, iš jų: 20 - dėl gatvių remonto ir asfaltavimo, greičio mažinimo kalnelių 

įrengimo, 5 - dėl gatvės pavadinimų suteikimo, 2  -dėl sklypų paėmimo 

visuomenės poreikiams, dėl apšvietimo įrengimo, 15 – įvairiais klausimais – dėl 

palaidų gyvūnų, apleistų sklypų, 46-ojo maršruto koregavimo ir kt. 

 

 

13. Notariniai veiksmai 187  

14. Viešieji pirkimai Prekės – 11805,89 

Paslaugos – 25437,67 

Darbai – 22391,12 

59634,68 

15. Leidimai 

 

Prekybai –  16 

Kasimo darbams – 12 

Laidoti – 85 

Kiti –0 

 

 

16. Administracinių nusižengimų protokolai   Administracinių nusižengimų protokolų nesurašyta  

17. Personalo kaita Seniūnė priimta nuo 2019-03-18, darbuotojas vykdantis funkcijas: elektros ūkio 

priežiūra, santechnikos priežiūra bei kiti komunalinio ūkio darbai nuo 2019-08-05 

 

18.  Seniūnaičiai: 

– įvykusių seniūnaičių sueigų skaičius 

– įvykusių išplėstinių seniūnaičių sueigų skaičius 

 

2 

5 

 

18.1. – skirtų lėšų panaudojimas (Eur)  

 

1268 

 iš jų – vienkartinėms pašalpoms (išvardinti, kiek 

žmonių gavo ir kokią sumą) 

 

 Vienkartinėms išmokoms prašymų nebuvo gauta  

iš jų – kultūros ir sporto renginiams (išvardinti) 

 

976 Eur  – sporto ir neįgaliųjų šventei, renginiui „Pėdos marių dugne“,  Rugsėjo 

1-osios renginiui (priešmokyklinukų ir pirmokų sveikinimui), Padėkos vakarui, 

eglutės įžiebimo šventei Gervėnupio kaime, Kalėdinei šventei seniūnijos vaikams 
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kita (išvardinti) 

 

20 Eur – gėlių pirkimui sveikinti bendruomenės narę tapybos parodos atidaryme, 

15 Eur. – gėlių pirkimui mokytojos dienos proga, 107 Eur – šventei „Jotvingių 

taurė 2019“; 150 Eur – alaus muziejaus atidarymui Vaišvydavoje, 

dainuojamosios poezijos festivaliui „Laužo dainos“, Rasų šventei Vaišvydavos 

kaime. 

 

19. 

 

 

Bendruomenės centrai ir nevyriausybinės 

organizacijos:  

iš jų – įsteigti 2019 m.  

 

Bendradarbiavimas su seniūnija, bendri renginiai 

(paminėti svarbesnius) 

 

Iš viso 5 

2019 m. įsteigta nebuvo 

 

„Pėdos marių dugne“, Kalėdų šventė seniūnijos vaikams 

 

 

 

20. Kultūros renginiai, organizuoti seniūnijos 

pastangomis (kiek ir paminėti svarbiausius) 

Kalėdinė šventė seniūnijos vaikams  

21. Seniūnijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

 

Seniūnė Jolita Petkauskė dalyvavo mokymuose „Priešgaisrinės saugos“, 

„Darbuotojų saugos ir sveikatos“, „Lyderystės gebėjimų stiprinimas“, 

„Komunikacijos įgūdžių stiprinimas“, „Konfliktų sprendimas bendruomenėse“. 

Vyresnioji specialistė Daina Kasperavičienė dalyvavo mokymuose 

„Mobilizacijos sistema ir valstybės gynyba“, „Demokratinė savivalda. Jos plėtros 

prielaidos dabarties Lietuvoje“, „Nepakantumo korupcijai skatinimas, korupcijos 

prevencijos priemonės, atsakomybė“, „Viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir 

naujovės 2019 m“. 

Specialistė Jolita Ripinskienė dalyvavo seminare „Viešųjų pirkimų vykdymo 

ypatumai ir naujovės 2019 m.“. 

Socialinio darbo organizatorė Audronė Šupenienė dalyvavo mokymuose 

„Socialinės paramos teikimas ir administravimas, kompleksinių paslaugų 

teikimas savivaldybėse, bendruomenėse – Vokietijoje“, „ Emocinio krūvio 

valdymas socialiniame darbe“, „Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: 

iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos“, kėlė profesinę 

kvalifikaciją dalyvaudama grupės supervizijos procese. 

 

III. KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA 

 

22. 

 

Gatvių, skverų, parkų tvarkymas 

Viešųjų erdvių priežiūros plotas (ha) 

Nuolat prižiūrimi Samylų, Girionių, Laumėnų piliakalniai, surengta pavasarinė 

talka Kauno marių pakrančių tvarkymo darbams, organizuota ir dalyvauta talkoje 

„Darom“, nuolat prižiūrimos, šienaujamos pakelės, pamiškės, naikinami 

savavališki sąvartynai, prižiūrimos trys poilsiavietės: Samylų, Girionių, 

Laumėnų. 
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23. 

 

Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo 

atnaujinimo, remonto ir kiti komunalinio ūkio 

darbai 

Naujai įrengtų apšvietimo taškų skaičius 

Gatvių apšvietimui 2019 m. skirta 19 500 Eur, iš jų išleista: 1 564,07 Eur prekių 

įsigijimui, elektros energijai seniūnijos gatvių apšvietimui – 17 272,23 Eur , 

gatvių pavadinimų lentelių įsigijimui 674,58 Eur 

Įrengtas apšvietimas Pagirio ir Pamiškės gatvėse Šlienavos k. -27 vnt. atramų 

 

     19510,88 

 

     43494,44 

IV. APLINKOS IR SVEIKATINIMO PROGRAMA 

 

24. 

 

Kapinės:   

24.1.  – kapinių plotas (ha) 

 

Senųjų kapinių plotas – 2,69 ha 

Naujųjų kapinių plotas – 1,35 ha 

 

24.2. – kapinių priežiūros darbai 

 

Teritorijos šienavimas, sniego valymas žiemą, atliekų išvežimas, kapinių 

teritorijų tvarkymas, naujų kapaviečių formavimas, avarinių medžių pjovimas 

kapinėse 

 

      26339,38 

24.3. – žemės sklypo suformuota teritorija ir 

numatoma kapinių plėtra 

Kapinių plėtra nenumatoma  

24.4. – kapinių teisinė registracija 

– kapaviečių inventorizacija 

Senųjų ir naujųjų kapinių teisinės registracijos atliktos  

25. Atlikti darbai aplinkosaugos srityje:   

25.1. – gautų prašymų ir išduotų leidimų kirsti 

želdinius skaičius 

  18  

25.2. – pasodintų želdinių skaičius Samylų kultūros centro teritorijos želdinimas         3614 

25.3. – sutvarkytų nelegalių atliekų sąvartų skaičius, 

sutvarkytas žemės plotas 

Darom –  5,95 t 

Rekreac.– 95,7 t 

Bešeim. padangų – 6,96 t 

Bešeim. atl.– 3,5 t  (356,47) 

Sosnovskio barščių naikinimas – 0,5 t 

 

26. Laikinieji darbai pagal užimtumo didinimo  

programą: 

 

  

26.1. – asmenų, dirbusių laikinuosius darbus, skaičius 

 

2  

V. KELIŲ PRIEŽIŪROS PROGRAMA 
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27. Seniūnijos lėšomis atlikti asfaltavimo, 

remonto, priežiūros darbai  

 

Kelių ir gatvių su žvyro danga žvyravimo darbai – 

Kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimo darbai –  

Kelių ir gatvių su asfalto danga išdaužų taisymas (m²) – 407 

Sniego valymo darbai (km) – 16 

Smėlio ir druskos mišinio barstymas (km) –16 

Šaligatvių atnaujinimas (m) – 0 

Kelkraščių priežiūra (kelkraščių lyginimas, krūmų ir menkaverčių medžių 

šalinimas) (km) – 18 

Kelio ženklų, gatvių pavadinimų ženklinimo pastatymas/atnaujinimas  

(skaičius) – 29 

Šviesoforų priežiūra – 0 

7818,03 

1810,43 

VI. VERSLO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA 

 

- 

VII. 2019 M. VYKDOMI, ĮVYKDYTI PROJEKTAI 

- 

VIII. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 2019 M. 

 

1. Neišspęstas gyventojų pavežėjimo klausimas. 

2. Lietaus kanalizacijos problemos polaidžio laikotarpiu Šlienavos ir Girionių kaimuose. 

3. Neišspręstos gatvių apšvietimo problemos (senos lempos, kurios tinkamai neapšviečia kelio ruožų ir šaligatvių).  

4. Trūksta vietų vaikų darželyje. 

5. Sunkiai sprendžiasi įvairios problemos 59 sodų bendrijose (buitinių atliekų, kelių priežiūros, valkataujančių šunų, teisėtvarkos pažeidimai.  

6.                  Neįrengti šaligatviai. 

7.                   Neįrengtos eismo saugumo priemonės (apšvietimas, pėsčiųjų perėjos, eismo kalneliai) valstybinės reikšmės keliuose, esančiuose Samylų seniūnijos 

teritorijoje. 

XI. PLANUOJAMI DARBAI 2020 M. 

 

1. Gatvių apšvietimo plėtra (Arboretumo g. Girionių k., Poilsiavietės g. Laumėnų k.); 

2. Gatvių infrastruktūros gerinimas (asfaltavimo darbai, kelio su žvyro danga priežiūra, kelio ženklų atnaujinimas); 

3. Projekto Vaišvydavos k. Miškininkų g. naujo šaligatvio ir pėsčiųjų tako įrengimo, apšvietimo ir apželdinimo įgyvendinimas; 

4. Apželdinimo projekto Girionyse įgyvendinimas; 

5. Samylų poilsiavietės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo bendruomenei projekto parengimas.  

6. Gatvių apšvietimo priežiūros darbai. 

7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
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X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PRIORITETAI 

 

1. Aplinkos kokybės gerinimas. 

2. Infrastruktūros tobulinimas. 

3. Socialinių paslaugų teikimo tobulinimas. 

4. Bendruomenės ugdymas ir švietimas. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

  

 

 

 


