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2020 M. METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Elektrėnų seniūnija yra Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis
padalinys, kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais, teisės aktais ir poįstatyminiais norminiais dokumentais. Seniūnijos veiklą
reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai.
Elektrėnų seniūnijai priklauso Elektrėnų miestas ir 13 kaimų, iš jų 2 viensėdžiai, t. y.
Sausaraistis ir Pievaičiai. Seniūnijos teritorija užima 3966 ha. Elektrėnų seniūnijoje gyvena 14226
gyventojai, tai sudaro apie 51 % visos savivaldybės gyventojų. Elektrėnų seniūnijoje gyventojų
tankumas apie 358,7 žm./km², o savivaldybės apie 54,8 žm./km², todėl didžiausias darbų ir problemų
kiekis susikaupia būtent Elektrėnų seniūnijoje.
Elektrėnų seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos: Elektrėnų miesto senamiesčio, Centro,
Naujamiesčio, Abromiškių, Žebertonių ir Geibonių, taip pat susikūrusios 2 kaimiškos bendruomenės
– Abromiškių ir Žebertonių, 1 Elektrėnų miesto bendruomenė „Elektrėnų kraštas“. Seniūnijoje veikia
šios švietimo ir ugdymo įstaigos: „Versmės“ gimnazija, „Ąžuolyno“ progimnazija, VšĮ Elektrėnų
profesinio mokymo centras, pradinė mokykla, 2 lopšeliai-darželiai „Drugelis“ ir „Pasaka“, mokykladarželis „Žiogelis“, taip pat yra įsikūręs Literatūros ir meno muziejus, Elektrėnų meno mokykla,
Elektrėnų kultūros centras, Elektrėnų viešoji biblioteka, Elektrėnų savivaldybės sporto centras,
paštas, Elektrėnų šeimos namai, Pirminės sveikatos priežiūros centras, Priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba, Elektrėnų policijos komisariatas ir kt.
Elektrėnų seniūnija savo veiklą vykdė pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintą seniūnijos veiklos planą 2020-iems metams.
Duomenys apie gautus, registruotus, išduotus ar išsiųstus dokumentus
Gauta raštų, prašymų ir kitų dokumentų
Išduota leidimų laidoti
Išduota leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus
Išduota leidimų kasinėjimo darbams
Išduota leidimų prekiauti
Išduota pažymų apie šeimos sudėtį
Išduota charakteristikų
Išduota pažymų apie įrašus ūkinėse knygose
Išduota kitų pažymų
Išsiųsta informacinių siunčiamųjų dokumentų
Parengta ir išleista įsakymų
Veiklos klausimais
Personalo klausimais
Sudaryta sutarčių pagal objektą ir subjektą
Prekių, paslaugų pirkimas
Rangos (darbų) pirkimas
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Darbo (personalo) sutartys
Viešieji pirkimai
Užpildytos mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos pažymos
Notariniai veiksmai
Patvirtinta įgaliojimų
Patvirtinta dokumentų nuorašų
Patvirtintas piliečių parašų tikrumas
Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą
Priimta gyventojų
Užpildyta atvykimo deklaracijų
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Deklaruota išvykimų iš Lietuvos Respublikos
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Įtraukta asmenų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Priimta sprendimų panaikinti / patikslinti gyvenamosios vietos duomenis
Išduota pažymų patalpų savininkams
Visuomenei naudinga veikla
Sudaryta visuomenei naudingos veiklos sutarčių
Visuomenei naudingą veiklą atlikę asmenys
Užimtumo didinimo programa
Įdarbinta asmenų, įdarbinimo laikotarpis
Seniūnijos ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Gyvenamieji pastatai
Negyvenamieji pastatai
Infrastruktūros statiniai
Kiti statiniai
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Ataskaitinių metų biudžetas
Savivaldybės valdymo programa:
Iš jų: Iš įstaigos pajamų
transporto išlaikymas
komandiruočių išlaidos
materialinio turto paprastojo remonto išlaidos
kvalifikacijos kėlimo išlaidos
informacinių technologijų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
komunalinės paslaugos
reprezentacinės išlaidos
kitos paslaugos ir prekės
turto įsigijimas
Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa:
Iš jų: iš įstaigos pajamų
viešųjų teritorijų priežiūra
kitų prekių, paslaugų įsigijimo išlaidos
elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui
gatvių apšvietimo tinklų priežiūra
transporto išlaikymas
turto įsigijimas
Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa:
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17507624,07 Eur
104112,27
0,00
16631,43
16699753,49
288551,93
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964147,28 Eur
15397,66
0,00
1618,92
0,00
0,00
80,00
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8792,00
899,98
840867,09
0,00
361942,97
175941,61
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168167,09
107882,53

Iš jų: Iš įstaigos pajamų
komunalinės paslaugos
informacinių technologijų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
kultūriniai renginiai
turto įsigijimas
Komisijų, darbo grupių, kitų posėdžių protokolai
Seniūnaičių sueiga
Seniūnaičių rinkimai
Piniginės socialinės paramos komisija
Kita
Kultūra
Renginiai

0,00
0,00
102743,66
0,00
5138,87
22
6
9
5
2
14
14

Pagrindiniai atlikti darbai
Elektrėnų seniūnija įsigijo aukšto slėgio plovimo įrenginį Karcher K 7 Premium Full
Control Plus, pūstuvą Husqvarna 570BTS (2,9 kW), benzininę krūmapjovę Husqvarna 553RS,
prikabinamą šluotą „Mateng“ SWLT-1400 su kardanu prie traktoriaus Mitsubishi MT 4201D, skirtą
miesto pėsčiųjų takų, Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštės priežiūros darbams vykdyti.
Gamybinės bazės patalpose ir teritorijoje Elektrinės g. 8C, Elektrėnai, įrengtos apsauginė
ir priešgaisrinė signalizacijos sistemos, teritorijos vaizdo stebėjimo sistema bei sumontuotos vaizdo
kameros (2 vnt.).
Elektrėnų m. teritorijoje (orientacinis plotas – 1736 m²) tarp greitkelio Vilnius – Kaunas
ir Sabališkių kapinių (Sabališkių g. 3A, Elektrėnai) teritorijos buvo vykdomi užterštų teritorijų
išvalymo ir sutvarkymo darbai. Šioje teritorijoje buvo surinkta 80 t nepavojingų atliekų, atlikti
rūšiavimo, krovos darbai, transportuotos atliekos perduotos atliekų tvarkytojui.
Buvo vykdomi Elektrėnų marių pakrantės tvarkymo darbai: mažosios mechanizacijos
priemonėmis pjaunama žolė, atlikti šiukšlių iš paplūdimio smėlio išgrėbimo darbai, šalinami tankūs,
menkaverčiai krūmai, iš vandens telkinio rankiniu būdu ištraukta meldų, žliūgių, ajerų ir kitokių žolių,
šiukšlių. Surinktos atliekos transportuotos ir perduotos atliekų tvarkytojui. Sutvarkytos teritorijos
bendras plotas apie 280 arų.
Gyventojų saugumui ir patogumui užtikrinti sutvarkyti laiptai ir šaligatviai:
⮚ prie Saulės g. 22 namo atlikti automobilių stovėjimo aikštelės remonto darbai: 36 m betoninių
bortų įrengimas ant betoninio pagrindo, grunto kasimo darbai, statybinių atliekų išvežimas;
⮚ prie Trakų g. 15 ir 17 namų atlikti laiptų ir pėsčiųjų takų remonto darbai: 40 m2 pėsčiųjų tako
plytelių remontas, 13 vnt. bortelių pakeitimas, 22 vnt. vejos bortelių pastatymas, 18 vnt. laiptų
pakopų išardymas, naujų pakopų įrengimas, teritorijos sutvarkymo darbai;
⮚ prie Rungos g. 5 namo remontuotas pėsčiųjų takas: suremontuota 6 m² šaligatvio plytelių
dangos, sumontuota 8 m vejos bortelių;
⮚ prie Draugystės g. 6 namo atlikti pėsčiųjų tako remonto darbai: 6 m2 pėsčiųjų tako plytelių
įrengimas, paruošiant pagrindą bei 6 m vejos bortelių įrengimas;
⮚ prie Draugystės g. 25 namo suremontuota 32 m² šaligatvio plytelių dangos, įrengta 4,5 m³
laiptų iš betono trinkelių, sumontuota 20 m vejos bortelių;
⮚ prie Šviesos g. 1 namo atlikti šaligatvio remonto darbai: seno grindinio išardymas, pagrindo
paruošimas, 36 m2 naudotų betono trinkelių dangos įrengimas.
Suremontuotos seno tipo vaikų žaidimų aikštelės. Darbai buvo vykdomi prie daugiabučių
namų Šarkinės g. 27, Trakų g. 16, Alinkos g. 5, Šarkinės g. 21, Saulės g. 11, Draugystės g. 4 ir prie
2-osios maudymosi vietos Elektrėnų mieste. Atlikti aikštelių įrenginių (arkliuko, sūpynių, buomo,
pavėsinių) atskirų dalių keitimo darbai, keičiami smėlio dėžių dangčiai ir šoninės lentos, statomos
naujos smėlio dėžės, keičiamos aikštelių įrenginių pagrindinės lentos, turėklai, laikikliai bei
kuoliukai, keičiama skarda, vykdomi medinių paviršių perdažymo darbai ir kt.

Demontuotos nesaugios naudotis seno tipo vaikų žaidimų aikštelės: išardytos metalinės
ir medinės konstrukcijos, betonas, išvežtos statybinės šiukšlės, atvežtas augalinis gruntas, užsėta veja.
Iš viso demontuoti 8 komplektai vaikų žaidimų aikštelių: prie Draugystės g. 4, Alinkos g. 1F, Saulės
g. 11, Sodų g. 3, Šviesos g. 8, Elektrinės g. 11 ir 13, Rungos g. 22 ir Trakų g. 1.
Vykdyti kitų viešųjų erdvių mažosios architektūros elementų – lauko suoliukų ir
betoninių šiukšliadėžių atnaujinimo darbai. Vykdyti suoliukų konstrukcijų išrinkimo, suoliukų ir
šiukšliadėžių paviršių paruošimo dažyti, medinių ir betono paviršių dažymo (2 kartus), suoliukų
surinkimo ir pastatymo darbai. Suoliukų pavadinimas, remonto vieta ir kiekis: lauko suoliukai
„Mediolan“ (su atlošu) – 16 vnt. (Šviesos g. 11, Šviesos g. 7, Draugystės g. 12, Draugystės g. 5,
Sabališkių g. (prie LIDL parduotuvės), Sabališkių g. 3A (prie Sabališkių kapinių), Draugystės g. 21,
Draugystės g. 14, Draugystės g. (prie policijos komisariato iš abiejų pusių), betoniniai lauko suoliukai
su mediniu pagrindu (be atlošo) – 9 vnt. (Šviesos g. 7, Trakų g. 21, Sabališkių g. (prie LIDL
parduotuvės), Sabališkių g. 3A (prie Sabališkių kapinių), betoninės šiukšliadėžės – 6 vnt. (Draugystės
g. – 5 vnt., Sabališkių g. 3A (prie Sabališkių kapinių) – 1 vnt.).
I-ame paplūdimyje, II-oje ir III-ioje maudymosi vietose, vykdant poilsio įrenginių
remonto darbus, suremontuotos 7 persirengimo kabinos, 4 pavėsinių komplektai, 8 mediniai
suoliukai, 2 tinklinio metaliniai stovai, 2 lygiagretės, 3 prisitraukimo įrenginiai. Atlikti medinių ir
metalinių konstrukcijų perdažymo darbai, keičiami pavėsinių stogai, vykdomi kiti darbai. Poilsio
įrenginiai sutvarkyti ir prie Abromiškių dvaro svirno (Sanatorijos g. 33, Abromiškių k.), atlikta:
futbolo / rankinio vartų (2 vnt.) tinklo nuėmimo ir suvirinimo darbai, naujų vartų tinklelių (2 vnt.)
pirkimas / tvirtinimas, vartų dažymo darbai, lauko suoliukų (4 vnt.) tvarkymas ir dažymas, žaidimų
aikštelės aptvėrimo darbai, įėjimo vartų spynos pakeitimas.
Reklaminio betoninio stulpo su stogeliu, aikštelės įrengimo ir remonto darbai atlikti ties
autobusų stotelės paviljonu Abromiškių k. (prie sankryžos): perdažytas reklaminio betoninio stulpo
pamatas ir stogelis, apipavidalintas stulpas (reklaminio užrašo paruošimas ir sumontavimas) bei
įrengta aikštelė aplink stulpą – paklota 10 m vejos bortelių, įrengta 10 m2 aikštelės trinkelių dangos.
Abromiškių kapinėse atlikti šachtinio šulinio įrengimo, apdailos sumontavimo darbai,
kurių metu buvo vykdoma: šachtinio šulinio iškasimas 13 m gylyje rankiniu būdu, betoninių žiedų
įleidimas, šulinio apdailos sumontavimas, stogelio įrengimas, panaudojant medines, metalines ir kt.
konstrukcijos dalis.
Sabališkių kapinėse atliktas partizanų paminklo „Kryžius“ ir jo pakylos remontas:
medinės skulptūros ir jos pakylos perdažymo darbai medienai skirtais dažais, paruošiant paviršių
dažyti, pastolių pastatymas, nuėmimas. Remontuota Sabališkių kapinių gelžbetoninė tvora, pakeisti
gelžbetoninės tvoros stulpeliai (2 vnt.) ir gelžbetoniniai segmentai (5 vnt.). Atlikti Sabališkių kapinių
vandentiekio remonto darbai: suremontuota surūdijusi, prakiurusi metalinė 25 m3 tūrio vandens
talpykla ir pastatyta kitoje kapinių vietoje (naujoje dalyje). Buvo vykdoma: vandens talpyklos
atjungimas, nukėlimas, suvirinimo darbai, vandens talpyklos pastatymas autokranu ir prijungimas
prie vandentiekio, vandens trasos atkasimo, betono išdaužymo darbai, vandens kranų (2 vnt.)
pastatymo darbai.
I-ame paplūdimyje atlikti vandens čiuožyklos remonto ir sumontavimo-paleidimo darbai:
vandens čiuožyklos (2-iejų aukštų) nusileidimo lovių sumontavimas (apie 240 m2), vandens siurblio
įleidimas į vandens rezervuarą, prijungimas prie vandens trasos, paleidimas, elektros instaliacijos
darbai, čiuožyklos vandens siurblio pastatymas, paleidimo darbai. Sezono metu atlikti vandens
čiuožyklos vandens paėmimo filtrų valymo darbai, o pasibaigus maudymosi sezonui, vandens
čiuožykla buvo išmontuota ir išvežta sandėliuoti.
Atlikti pontoninės prieplaukos aeracijos sistemos elektros instaliacijos įvado įrengimo
darbai. Vykdytas einamasis tilto paruošimo vasaros sezonui remontas bei paleidimas eksploatuoti:
valčių išlaipinimo aikštelių pritvirtinimas prie pontoninio tilto, pontoninio tilto ir išlaipinimo aikštelių
kraštinių lentų pakeitimo darbai, tilto LED lempų apšvietimo keitimas ir diodų taisymas, tilto inkarų
įtempimo darbai – po audros atstatymas į koordinates, tilto gultų tinklo sutvirtinimo darbai, grindinio
lentų keitimas. Suremontuotas neveikiantis tilto LED juostų apšvietimas: sumontuota 16 m LED
juostos, montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (17 vnt.),

8 vnt. remontinių movų montavimas, automatinio jungiklio spintoje sumontavimas. Atliktas
pontoninio tilto grindų (10 m2) dangos remontas.
Atlikti būtini papildomi Elektrėnų m. Sabališkių kapinių mažojo kolumbariumo statybos
projekte ir skaičiuojamose sąmatose nenumatyti statybos darbai: kriptų (45 vnt.) lentynėlių iš granito
įrengimas, kriptų vidaus bei kolumbariumų (3 vnt.) išorinių sienų nuo tvoros pusės betono paviršių
(78 m2) dažymo darbai (gruntavimas, glaistymas, dažymas 2 k. betonui skirtais dažais). Nupirktos
rezervinės kolumbariumo kriptų granitinės plokštės (2 vnt.) – šios plokštės naudojamos laikinai
uždėti, kol vykdomos granitinių plokščių graviravimo paslaugos.
Elektrėnų mieste ir seniūnijoje pagerinta gatvių apšvietimo kokybė. Atlikti gatvių
apšvietimo valdymo skydų ir esamų tinklų rekonstravimo Rungos g. 24 ir Draugystės g. 32 įrengimo
darbai. Apšviesti seniūnijos kaimo vietovių autobusų stotelių paviljonai: Girnakalių k. – 1 vnt.,
Geibonių k. – 2 vnt. Elektrėnų mieste įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas, adresais: Rungos
g. 4, Sodų g. 2, Elektrinės g. 9B, Rungos g. 5, Trakų g. 20, Trakų g. 3, Trakų g. 20, Trakų g. 3 ir
Trakų g. 18. Įrengtas gatvių apšvietimas neapšviestuose kelių ruožuose nuo Dubijos iki Ginėjos
gatvių sankryžos iki Dubijos g. 23A sklypo bei nuo Šaltinio g. 2 iki Šaltinio g. 2C. Prie Draugystės
g. 21 įrengtas (įvažiavimo) apšvietimas. Vykdyti daugiabučių namų kiemų ir skersgatvių apšvietimo
linijų įrengimo darbai, nuėmus nuo stogų šviestuvus, adresais: Sodų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, Šviesos
g. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Taikos g. 9, 11, Draugystės g. 19 ir Trakų g. 1. Atlikti Elektrinės
g. apšvietimo rekonstrukcijos (perjungimo) darbai. Įrengti betoniniai atramų pamatai, pastatytos
cinkuotos atramos, sumontuotos gembės bei elektros energiją taupantys, ryškiai šviečiantys LED
šviestuvai, kurie spinduliuoja daugiau šviesos – tai leidžia taupyti biudžeto pinigus, sumažinant
eksploatacines išlaidas, skirtas elektros energijai, ir garantuoja ilgesnį tarnavimo laiką. Gatvės
apšvietimas yra svarbus veiksnys, turintis įtakos transporto priemonių eismui ir pėsčiųjų saugumui
tamsiuoju paros metu, o kiemuose ir skersgatviuose užtikrina saugumą tamsiuoju paros metu, kada
įvyksta daugiausia vagysčių iš automobilių.
Apšvietimo įrengimo darbams įgyvendinti buvo parengtos topografinės nuotraukos bei
techniniai projektai:
⮚ Draugystės g. 19 ir Trakų g. 1 daugiabučių namų kiemų (nuėmus nuo stogų šviestuvus),
skersgatvių apšvietimo įrengimo topografinė nuotrauka ir techninis projektas;
⮚ Trakų g. 18 kryptinio pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo topografinė nuotrauka ir techninis
projektas;
⮚ Draugystės g. 21 (įvažiavimo) apšvietimo įrengimo techninis projektas;
⮚ Geibonių g. 44 (Girnakalių k.), Geibonių g. 29 (Geibonių k.) ir Šaltinių g. 16A (Geibonių k.)
autobusų sustojimo paviljonų apšvietimo įrengimo topografinės nuotraukos ir techniniai
projektai (3 vnt.);
⮚ Rungos g. 5 kryptinio pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo topografinė nuotrauka ir techninis
projektas;
⮚ Gatvių apšvietimo valdymo skydų ir esamų tinklų rekonstravimo Rungos g. 24 ir Draugystės
g. 32 topografinė nuotrauka ir techninis projektas;
⮚ Elektrinės g. apšvietimo rekonstrukcijos (perjungimo) prie miesto tinklų topografinė
nuotrauka ir techninis projektas.
Elektrėnų m. Žolynų g. dalyje įrengta žvyro danga bei 3 nuovažos į suformuotus sklypus.
Buvo vykdyti grunto kasimo ir išvežimo, pagrindo sluoksnio iš skaldos įrengimo, pagrindo sluoksnio
iš smėlio ir žvyro mišinio įrengimo, kelio griovių suformavimo, iškasant gruntą, grunto tankinimo,
vandens pralaidos įrengimo darbai. Įrengta 420 m2 žvyro dangos.
Užlygintos duobės prižiūrimuose žvyrkeliuose. Smėlio ir žvyro mišinio 0/32 mm fr.
atvežta ir paskleista (profiliuota autogreideriais): Migūčionių g. (Migūčionių k.) – 150 m³,
Migūčionių k. kelio ruožas – 120 m³, Žvejų g. (Elektrėnai) – 70 m³, kitose seniūnijos vietose – 160
m³.
Ruošiantis maudymosi sezonui į Elektrėnų miesto paplūdimius atvežta 210 m³ 0/2 mm
frakcijos gamtinio smėlio.

Vykdoma periodinė profilaktinė vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžių ir šunų vedžiojimo
aikštelių smėlio dėžių priežiūra dėl įvairių žarnyno ir kitų ligų sukėlėjų. Smėlis pakeistas 16-oje vaikų
smėlio dėžių Elektrėnų mieste, įskaitant paplūdimį, bei 3 smėlio dėžėse, esančiose šunų vedžiojimo
aikštelėse. Iš viso pakeista 36 m³ smėlio.
Elektrėnų miesto viešosioms erdvėms apželdinti papildomai įsigyti modernūs, subtilios
išvaizdos, turintys savaiminę drėkinimo sistemą lauko vazonai su iš anksto suderintomis
dekoratyvinių ir vienmečių svyrančių gėlių kompozicijomis, pastatyti ir / ar sumontuoti ant
apšvietimo stulpų Rungos g. ir Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje. Ypač gražiai atrodė
gatvės atitvarai Rungos g., apželdinti skoningai sukomponuotais gėlių deriniais, kurie išsilaikė iki pat
lapkričio mėn. vidurio. Per praėjusius metus buvo įsigyta: apvalus trijų aukštų vazonas
(815x815x1680 mm) – 3 vnt., stulpo vazonas (670x330x360 mm) – 12 vnt., apvalus vazonas
(815x815x460mm) – 12 vnt., pakabinamas vazonas (560xx270x305mm) – 2 vnt., barjerinis lovelis
(1250x360xx360 mm) – 22 vnt.
Elektrėnų seniūnija atliko želdynų, gėlynų, miesto aikštės priežiūros darbus. Buvo
nupirkta 5506 vnt. vienmečių gėlių Elektrėnų miestui apželdinti ir vykdoma jų priežiūra. Gėlių
sodinimo vietos: Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštė (Rungos g. 5), didysis žiedinės
sankryžos žiedas Elektrinės g., Šviesos g. ir Rungos g., mažasis žiedas Sabališkių g., Raistinės g. ir
Dvaro g., mažasis žiedas Sabališkių g., Pergalės g. ir Šarkinės g., gėlynas Rungos g. (prie buvusio
seno pašto), vėliavų aikštė, gėlynas prie Elektrėnų seniūnijos pastato, miesto gėlinės prie suoliukų.
Gėlynams reikėjo daug priežiūros: laistyti, ravėti, tręšti trąšomis, o pasibaigus vegetacijos
laikotarpiui, išrauti ir sutvarkyti gėlynus. Buvo atliekama seniūnijos miesto gatvių, aikštelių, pėsčiųjų
takų, žaliųjų plotų, želdynų bei vietinių kelių priežiūra. Šaligatvių, įvažiavimų į kiemus valomi plotai
tarp daugiabučių namų: Sodų g., Draugystės g., Rungos g., Elektrinės g. ir Taikos g. – 36649,54 m²,
Trakų g., Saulės g., Pergalės g. ir Šarkinės g. – 40089,18 m², žalieji plotai – 156568,05 m², laiptų
danga – 691,74 m², danga prie bortelių – 10576 m², dviračių takai – 1153,50 m², gėlynai – 986 m².
Renovuotos miesto aikštės valomi plotai: betono trinkelių danga – 1853,57 m², granito, ažūrinių ir
betono plytelių danga – 774,66 m², betono, skaldos ir asfalto danga – 2216,7 m².
Elektrėnų m. prie Pergalės g. 55 ir Sodų ir Taikos g. ant daugiafunkcių vaikų žaidimų
aikštelių įrenginių pakabintos aikštelės naudojimosi taisyklių informacinės lentelės – 2 vnt.,
informacinis stendas (įspėjimas, taisyklės dėl paliekamų statybinių ir kitokių buitinių šiukšlių,
padangų ir kt.) prie Sabališkių kapinių ir magistralinio kelio Vilnius – Kaunas, sumontuotas ant
užkardo – 1 vnt., eismo kelyje apribojimo stendas – 1 vnt. (Dubijos g.), kitose miesto vietose
pakabintos ir sumontuotos sporto ir žaidimo aikštelių naudojimosi taisyklių informacinės lentelės –
8 vnt., informacinės lentelės su lipdukais (COVID-19) ir stovais – 8 vnt., monolitinis polikarbonatas
sumontuotas autobusų sustojimo stotelėse prie Taikos g. 5 ir Dubijos g. (prie degalinės „Abromika“)
– 2 vnt. Suteiktos atnaujinimo paslaugos: informacinių stendų (2 vnt.), kelio ženklų (2 vnt.), gatvių
nuorodų (20 vnt.). Metalinis dėvėtų daiktų surinkimo konteineris Rungos g. 4 (prie „Maxima“
parduotuvės) apklijuotas informaciniais lipdukais „Padovanok“ (4 vnt.) ir padengtas atspindinčia
plėvele.
Elektrėnų miesto viešojo naudojimo teritorijoms nupirktos naujo dizaino pilkos spalvos
betoninės šunų ekskrementų surinkimo dėžės (15 l talpos, 300x700 mm dydžio) – 10 vnt.
Elektrėnų miestui papuošti žiemos švenčių laikotarpiu seniūnija papildomai įsigijo 50
vnt. šviečiančių stulpų dekoracijų (200x85 cm) Elektrėnų seniūnijos simbolikos tema. Dekoracijos
pagamintos iš aliuminio konstrukcijos, kurios rėmas užpintas LED šviesos kabeliu.
2020 m. vykusiems metų švenčių renginiams, kultūros, sporto ir kt. renginiams išnuomoti
59 biotualetai, miesto paplūdimiams vasaros sezonu – 4 biotualetai, dar 9 biotualetai yra nuolatiniai,
kurie buvo pastatyti mieste, kapinėse, paplūdimiuose ir kt. viešose Elektrėnų seniūnijos vietose.
Elektrėnų seniūnijos kapinių neužlaidotų plotų kapavietės buvo žymėtos Geibonių,
Girnakalių, Senųjų Abromiškių, Migūčionių, Kakliniškių ir Sabališkių kapinėse. Iš viso buvo
sužymėta 131 kapavietė.
Elektrėnų seniūnija įsigijo Kapinių valdymo informacinę sistemą, kurios paskirtis kaupti
ir tvarkyti laidojimų duomenis apie velionis, kapavietes, organizuoti kapaviečių suteikimo ir velionių

palaidojimo tvarką, vykdyti apleistų kapaviečių identifikavimą, kontroliuoti seniūnijoje esančių
kapinių teisinę registraciją ir teritorijų priežiūrą. Įdiegta informacinė sistema, nupirktos programinės
įrangos palaikymo priežiūros paslaugos. Suskaitmenintos Sabališkių (Elektrėnų miesto) kapinės
(7,78 ha), Senosios Abromiškių kapinės (0,17 ha), Girnakalių kapinės (0,14 ha), Kakliniškių kapinės
(0,09 ha), Geibonių kapinės (0,14 ha) ir Migūčionių kapinės (0,39 ha). Bendras plotas – 8,71 ha.
Pagal seniūnijos gyventojų prašymus ir savivaldybės želdinių komisijos sprendimus,
tvarkyti medžiai, augantys miesto teritorijoje. Elektrėnų mieste ir seniūnijoje augančių medžių
genėjimas / pjovimas yra dažnai neišvengiamas ir periodinio pakartojimo reikalaujantis darbas, todėl
pagal viešųjų pirkimų sutartis, sudarytas su įmonėmis, Elektrėnų mieste ir seniūnijoje buvo nupjauti
59 ir apgenėti 336 medžiai, iškirsta 304 m² krūmų, išfrezuoti 23 kelmai.
Atsižvelgiant į Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymo projektą, parengtą pagal
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-06 įsakymu Nr. 03V-677 sudarytos
komisijos 2019 m. rugsėjo 23 d. išvadą, buvo įvykdyti menkaverčių medžių ir krūmų ir sutvarkymo
darbai I-os teritorijos dalyje (6,9 ha). Iš tvarkomos teritorijos pašalinta apie 2134 vnt. menkaverčių
medžių ir apie 3200 m² krūmų. Darbų vykdymo adresai: prie didžiojo žiedo (ties įvažiavimu į
Elektrėnus), prie automagistralės Vilnius – Kaunas ties Elektrėnais ir ties degaline „Abromika“,
Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.
Elektrėnų seniūnija reguliariai išveža mišrias komunalines atliekas, gatvių valymo
liekanas, mišrias statybines ir griovimo atliekas bei kitas biologiškai nesuyrančias atliekas. Pagal su
UAB „VAATC“ sudarytą sutartį, 2020 m. iš Elektrėnų seniūnijos teritorijos išvežta ir perduota atliekų
tvarkytojui 128,10 t biologiškai nesuyrančių atliekų. Iš miesto ir jo prieigų į žaliųjų atliekų aikštelę
išvežta 528 m³ sodo, parkų biologiškai suyrančių atliekų.
Triukšmingai atšvęstas ant Elektrėnų marių kranto vidurvasaryje vykęs Elektrėnų miesto
60-mečio gimtadienis „Šviečia naktį, šviečia dieną“, trukęs 3 dienas bei renginiais „Muzika garsiau“
ir „Lietuvos supermoto čempionato I-asis etapas“ džiuginęs miestiečius ir miesto svečius. Tuo tikslu
buvo išvedžiota elektros instaliacija, nupirktos fizinės saugos paslaugos (įspūdingo dydžio scenai su
ekranu saugoti bei bendrai tvarkai palaikyti). Koncertinės scenos pakyla dekoruota stilingai
papuoštomis gyvomis gėlėmis. Nepamirštamą reginį liepos 5-ąją Elektrėnams suteikė Lietuvos
akrobatinių skrydžių grupės ANBO 3 lėktuvų aviacinis pasirodymas: sudėtingų skrydžio elementų,
tarp jų ir skaičiaus 60 demonstravimas su baltais dūmais danguje visus užbūrė, kaip ir šventės
uždarymo renginį „Šviečia naktį, šviečia dieną“ vainikuojantys fejerverkų ir lazerių šou, degančio
užrašo „Elektrėnams 60“ fone, skambant gražiausiai pasaulio muzikai.
Elektrėnų miestas galėjo didžiuotis originaliai papuošta įvairiaspalve gyva 19 m aukščio
pagrindine miesto egle, Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštė ir jos prieigos buvo papuoštos
šiuolaikiško dizaino, subtilios išvaizdos, įvairių dydžių dekoracijomis „Burbulai“, įspūdingai
papuošti įėjimai į aikštę, dekoracija „Kupolas“ (3 m aukščio ir 6 m pločio) tapo patrauklia asmenukių
darymo vieta, o draugiškumo ir kvietimo sugrįžti, papuoštai miesto aikštei suteikė šviečiantis užrašas
„Linkėjimai“. Dėl pandeminės situacijos teko keisti eglės įžiebimo šventės tvarką. Buvo priimtas
sprendimas Kalėdų eglės įžiebimo šventę transliuoti internetu. Be šių paslaugų, taip pat nupirktos
filmavimo, tiesioginio transliavimo, vaizdo klipo sukūrimo paslaugos. Eglės įžiebimo šventę vesti
patikėta Lietuvos vyriausiajam Kalėdų Seneliui Kalėdai ir jam talkinančiai žaviajai asistentei. Šventę
vainikavo įspūdingas muzikinis, lazerių ir pirotechnikos pasirodymas. Dėl draudimo būriuotis
žmonių grupėms neįprastai buvo pagerbti Lietuvos automobilių lenktynių „Rally Elektrėnai 2020“
profesionalių, trijų skirtingų ralių etapų varžybų čempionato laimėtojai ir dalyviai. Šį kartą po
sveikinimo per radijo stotį šventiniais fejerverkais buvo galima grožėtis iš 3-jų skirtingų Elektrėnų
miesto vietų.
Elektrėnų seniūnijoje dirbantys 5 darbuotojai, t. y. 1 specialistas ir 4 darbininkai,
pasitelkdami žmones, dirbančius pagal Užimtumo didinimo programą ir visuomenei naudingos
veiklos darbus:
 vykdė eismo reguliavimo priemonių, t. y. 953 kelio ženklų, priežiūrą: pastatė naujus ženklus
vietoj sulaužytų ir statė kelio ženklus pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus. Iš viso
pastatyti/pakeisti/ištiesinti 57 kelio ženklai;

 prižiūrėjo 6 kapines: Sabališkių, Girnakalių, Geibonių, Senųjų Abromiškių, Migūčionių ir
Kakliniškių, kurių bendras plotas apie 11 ha. Kapinėse nuolat buvo prižiūrima vandens
tiekimo sistema, šienaujama, karpomos gyvatvorės, išvežamos šiukšlės, rudenį grėbiami
lapai;
 tvarkė Elektrėnų seniūnijos kapines, paplūdimius, šunų vedžiojimo aikšteles ir vykusių
kultūros ir sporto renginių vietas, išvežė šiukšles: didelių konteinerių (1,1 m³) – 2345 vnt.,
mažų konteinerių (0,12 m³) – 720 vnt.;
 išasfaltavo apie 730 m² miesto gatvių duobių;
 iškirto 1350 m² menkaverčių krūmų, išpjovė 49 avarinius medžius, apgenėjo 73 medžius,
išvežė 900 m³ šakų, susiurbė 2700 m³ lapų;
 laistė, prižiūrėjo gėlynus 64 kartus 986 m² teritorijoje;
 šlavė šaligatvius, pėsčiųjų ir dviračių takus ir aikšteles – 61065,18 m2, šluota 284 kartus;
 prižiūrėjo ir tvarkė suoliukus – 107 vnt., šunų ekskrementų dėžes – 65 vnt., šiukšliadėžes –
62 vnt., gėlines (betonines) – 41 vnt., vazonus – 51 vnt., stoteles – 18 vnt.;
 tais pačiais mechanizmais, kuriuos turi Elektrėnų seniūnija (mechanizuotu ir rankiniu būdu),
pjovė žolę mieste, paplūdimiuose, kapinėse, šunų vedžiojimo aikštelėse, prie Abromiškių
dvaro svirno, Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje ir kt. Elektrėnų seniūnijos
priežiūrai priklausančiose vietose – 139224,4 m²;
 valė sniegą ir barstė druską miesto šaligatviuose, aikštėse, įvažiavimuose, pėsčiųjų ir dviračių
takuose – 61065,18 m²;
 vykdė priežiūrą ir remontavo vaikų žaidimų aikšteles, krepšinio aikšteles, sporto aikštynus
bei daugiafunkces vaikų žaidimų aikšteles;
 rinko šiukšles ir atsitiktinius daiktus iš želdynų 212 kartų 395127 m² teritorijoje.
Projektinė veikla
Elektrėnų seniūnija dalyvavo vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą Elektrėnų savivaldybėje.
Kultūros renginiai
Elektrėnų seniūnija finansiškai ir techniškai prisidėjo prie 14 kultūros ir sporto renginių
organizavimo: Valstybės atkūrimo, Nepriklausomybės atkūrimo, Gedulo ir vilties, Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienų minėjimų, bėgimo „Aplink Elektrėnų marias“,
Šviesų festivalio, „Rally Elektrėnai 2020“, rudens šventės „Gėrybių kraitė“, buriuotojų klubo
„Poseidonas“ 4 savaitgalinių varžybų (regatos „Burių paradas“, „Elektrėnų vėjas“, „Poseidono taurė“
ir Lietuvos katamaranų taurės finalo sezono uždarymas), Visų šventųjų dienos minėjimo ir Kalėdoms
skirtų renginių.
Spręstinos problemos








Takų, esančių daugiabučių namų kiemuose, remontas ir naujų takų klojimas;
Viešųjų teritorijų priežiūra;
Gatvių, kelių priežiūra;
Perėjų apšvietimo rekonstravimas kryptiniais šviestuvais, III etapas;
Užterštų teritorijų valymas;
Medžių genėjimas ir kirtimas;
Naujų kvartalinių vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, jų eksploatacija bei priežiūra pagal
Europos Sąjungos reikalavimus;
 Ežero pakrančių tvarkymas ir priežiūra;
 Miesto apželdinimo klausimų sprendimas;








Gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimas;
Piliečių aptarnavimo kokybės gerinimas;
Kelių su žvyro danga asfaltavimas;
Daugiabučių kiemų Sodų g. ir Draugystės g. apšvietimo įrengimas;
Elektrėnų m. Sabališkių kapinių didžiojo kolumbariumo projektavimas;
Informacijos sklaida apie seniūnijos darbą ir komunikacijos su gyventojais problemų
sprendimas naujausiomis informavimo priemonėmis.
____________________________________

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Priemonei
Įvykdyta (faktinės
Planuotas
įgyvendinti skirtos
išlaidos) (Eur)
rezultatas
lėšos metams (Eur)
2
3
4
01 Savivaldybės valdymo programa
01 Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbą
01 01 Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės strateginio veiklos plano, programos, prie kurios
įgyvendinimo prisidedama, pavadinimas

Faktinis
rezultatas

Nukrypimai nuo plano, priežastys

1

5

6

Dalis lėšų (7 200 Eur) pagal poreikį
perkelta į 05 programos 05 01 01 05
priemonės lėšas (VI.TS-278).

01 01 05
Elektrėnų seniūnijos
darbo organizavimas
Pažymų (šeimos sudėties, nekilnojamojo
turto, ūkininkavimo patvirtinimo, apie
palaidojimo vietą, gyvenamosios vietos
patvirtinimą) išdavimas seniūnijos
gyventojams
Leidimų laidoti išdavimas
Leidimų žemės kasimo darbams
išdavimas
Leidimų prekiauti viešose vietose
išdavimas
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų
kirtimo, persodinimo ar pašalinimo,
genėjimo darbams atlikti
Notariniai veiksmai
Darbo sutarčių sudarymas su asmenimis,
siųstais iš Užimtumo tarnybos Vilniaus
klientų aptarnavimo departamento
Trakų skyriaus pagal Užimtumo
didinimo programos įgyvendinimo ir
finansavimo sutartį su Užimtumo
tarnyba bei Elektrėnų savivaldybės
administracija
Visuomenei naudingos veiklos atlikimo
sutarčių sudarymas su asmenimis,
siųstais iš Elektrėnų savivaldybės
administracijos Socialinės paramos
skyriaus bei Vilniaus apskrities

SB – 22 600 (iš jų
turtui įsigyti – 2 600)

SB – 15 400 (iš jų
turtui įsigyti – 900)

100

106

+6 Išduota pagal poreikį.

120

141

+21 Išduota pagal poreikį

30

47

+17 Išduota pagal poreikį.

70

151

+81 Išduota pagal poreikį.

20

27

+7 Išduota pagal poreikį.

350

345

-5 Notarinių veiksmų buvo atlikta
pagal poreikį.

6

6

Įvykdyta.

150

155

+5

vyriausiojo
policijos
komisariato
Elektrėnų policijos komisariato

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją
vietą ir pažymų apie įtraukimą į
350
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą išdavimas
Atvykimo deklaracijų pildymas
1 100
Išvykimo deklaracijų pildymas
100
04 Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa
02 Saugoti ir puoselėti natūralią gamtą
02 01 Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos gamtai

368

+18

1 284
61

+184 Padaugėjo grįžtančių asmenų.
-39

Lėšos (3 300 Eur) pagal poreikį
perkeltos į 04 programos 04 02 03 11
priemonės lėšas.
Informacinių
02 01 01
atnaujinimas
Aplinkosauginio
gyventojų informavimo
ir švietimo vykdymas

stendų

įsigijimas

ir
SB(AA) – 3 300

SB(AA) – 0

15

4

-11
Taip pat visame mieste pakabinta 18
informacinių lentelių, atnaujinti 2
informaciniai stendai.

02 03 Kompensuoti padarytą gamtai žalą ir pašalinti aplinkos taršos šaltinius
Panaudotos visos lėšos.
02 03 01
Apželdinimo darbai
02 03 04
Elektrėnų
vandens
telkinio
pakrančių,
dažniausiai lankomų
vietų tvarkymas ir
priežiūra
02 03 11
Avarinių
medžių
išpjovimas

Seniūnijos teritorijos apželdinimas
daugiamečiais ir vienmečiais augalais,
priežiūra

SB(AA) – 2 500

SB(AA) – 2 500

7 000

5 506

-1 494
Dalis lėšų (60 Eur) pagal poreikį
perkelta į 04 programos 04 02 03 11
priemonės lėšas.

Šiukšlių, vandens išmestų žolių bei
atliekų surinkimas ir išvežimas, žaliųjų
plotų šienavimas

Medžių pjovimas

SB(AA) – 9 000

SB(AA) – 14 000

SB(AA) – 8 940

SB(AA) – 14 880

28 000

50

28 000

Įvykdyta.

108

Dalis lėšų (3 300 Eur) pagal poreikį
perkelta iš 04 programos 04 02 01 01
priemonės lėšų, dalis (60 Eur) iš 04
programos 04 02 01 04 priemonės lėšų,
dalis (150 Eur) iš 04 programos 04 02
03 26 priemonės lėšų. Dėl gamtos
sąlygų 2 630 Eur liko nepanaudota.
+58

02 03 15
Užterštų
valymas

teritorijų

Teritorijų valymas ir surinktų šiukšlių
atidavimas į sąvartyną

SB(AA) – 10 000

SB(AA) – 10 000

1 735

1 736

80

80

Dalį (49 vnt.) avarinių medžių išpjovė
patys Elektrėnų seniūnijos darbuotojai.
Panaudotos visos lėšos.
+1
Įvykdyta.
Įvykdyta.
Dalis lėšų (300 Eur) pagal poreikį
perkelta į 04 programos 04 03 02 01
priemonės lėšas, kita dalis (19 000 Eur)
į 05 programos 05 01 01 05 priemonės
lėšas (VI.TS -278).

554 156

554 156

Įvykdyta.

6

6

Įvykdyta.

3
395 127

3
395 127

7

3

Įvykdyta.
Įvykdyta.
Įvykdyta.
Buvo demontuotos 4 vaikų žaidimų
aikštelės.

2

2

Įvykdyta.

953
4

953
4

Įvykdyta.
Įvykdyta.

3

3

Įvykdyta.

61

61

5

4

50

37

10

0

Įvykdyta.
Įvykdyta.
Pavėsinių tvarkymo darbai buvo
vykdomi pagal poreikį.
Įvykdyta.
Suoliukų tvarkymo darbai buvo
vykdomi pagal poreikį.
Gyventojų prašymų nebuvo gauta.

986

986

Įvykdyta.

02 03 17
Atliekų tvarkymas

Gatvių, vietinių kelių, šaligatvių,
pėsčiųjų ir dviračių takų, kiemų ir
skersgatvių priežiūra
Kapinių, esančių seniūnijos teritorijoje,
priežiūra
Šunų išvedžiojimo aikštelių priežiūra
Žaliųjų plotų priežiūra
Vaikų žaidimų aikštelių priežiūra ir
remontas
Kvartalinių vaikų žaidimo aikštelių
techninės apžiūros, priežiūra bei
remontas
Kelio ženklų priežiūra
Sporto aikštelių priežiūra ir remontas
Paplūdimių ir maudymosi vietų
priežiūra
Gatvių nukreipiamųjų lentelių priežiūra
Pavėsinių remontas

SB – 640 000 (iš jų
turtui įsigyti – 80
000)

SB – 620 570 (iš jų
turtui įsigyti – 55
870)

Mieste esančių suoliukų remontas
Naujų suoliukų pastatymas
Žiedinių
sankryžų
ir
klombų
užsodinimas gėlėmis ir jų priežiūra

Mieste esančių laiptų ir pėsčiųjų takų
remontas (naujomis ir naudotomis
trinkelėmis)
Kelių ribų žymėjimo ir sklypų ribų
žymėjimo planai
Sabališkių kapinių naujų kvartalų
laidojimo vietų žymėjimas
Prie daugiabučių namų esančių teritorijų
priskyrimas, suskirstytų sklypų ribų
žymėjimas. Viešų erdvių, žaliųjų plotų,
kiemų, skersgatvių, įvažiavimų plotų
apskaičiavimas bei schemų parengimas
Asfaltbetonio
dangos
paprastasis
remontas
Sabališkių
kapinių
vandentiekio
remontas
Autobuso paviljono įrengimas Taikos g.
Vaikų vandens čiuožyklos paruošimas
maudymosi sezonui ir eksploatacija
Geibonių k. prie Šaltinio g. 16A
autobusų stotelės remontas
Fontano priežiūra ir remontas
Gamybinės bazės patalpų ir stoginės
priešgaisrinės signalizacijos sistemos
bei teritorijos vaizdo stebėjimo sistemos
įsigijimas
Gamybinės bazės naujos tvoros
įrengimas ir praplėtimas
Žolynų g. dalies įrengimas su pagrindais
iškeliant iš privačios valdos
04 02 03 26
Ekskrementų
surinkimo konteineriai
ir dėžės

Ekskrementų surinkimo dėžių įsigijimas

-30
Taip pat įrengta 70 m betoninių bortų,
35 vnt. bortelių, 18 vnt. laiptų pakopų
bei 4,5 m³ laiptų.
Neįvykdyta dėl nepakankamo
finansavimo.
+106
Kapavietės nužymėtos pagal faktinį
poreikį.

150

120

4

0

30

136

1

1

5 000

8 397

20

20

1

0

1

1

Įvykdyta.

1

0

1

1

Neįvykdyta dėl nepakankamo
finansavimo.
Įvykdyta.

2

2

Įvykdyta.

200

0

822

420

Neįvykdyta dėl nepakankamo
finansavimo.
Įvykdyta.
Pagal poreikį buvo įrengta 420 m²
žvyro dangos.
Dalis lėšų (150 Eur) pagal poreikį
perkelta į 04 programos 04 02 03 11
priemonės lėšas.

10

Įvykdyta.

SB(AA) – 2 000
SB(AA) – 1 850
10
AA(AL) – 500
AA(AL) – 500
03 Didinti asmens ir visuomenės saugumą savivaldybėje

Įvykdyta.

+3 397
Įvykdyta.
Įvykdyta.
Taip pat buvo suremontuota 25 m³
vandens talpykla bei pastatyti 2 kranai.
Neįvykdyta dėl nepakankamo
finansavimo.

03 02 Prižiūrėti ir plėtoti didinančią saugumą savivaldybėje gatvių apšvietimo infrastruktūrą
03 02 01
Elektros
įsigijimas
apšvietimui
nuolatinė
apšvietimo
priežiūra

energijos
gatvių
ir
gatvių
tinklų

Šviestuvų priežiūra ir remontas
Kabelinių linijų priežiūra ir remontas
Oro linijų priežiūra ir remontas
Metalinių valdymo spintų priežiūra ir
remontas
Vidinių kiemų ir skersgatvių Sodų g. ir
Šviesos g. kvartaluose apšvietimo
įrengimas demontuojant senus ant namų
esančius apšvietimo įrenginius
Kryptinių šviestuvų pėsčiųjų perėjose
įrengimo projektai
SB – 220 000 (iš jų
turtui įsigyti – 80
000)

1 118
31,998
10,007

1 181
34,447
10,007

Dalis lėšų (300 Eur) pagal poreikį
perkelta iš 04 programos 04 02 03 17
priemonės lėšų (VI.TS-278).
+63
+2,449
Įvykdyta.

22

25

+3

15

35

+20

SB – 220 300 (iš jų
turtui įsigyti – 112
300)

Kryptinių šviestuvų pėsčiųjų perėjose
įrengimas
Gatvių apšvietimo (autobuso stotelių)
Šaltinio g. 16A, Geibonys, Geibonių g.
29, Geibonys ir Geibonių g. 44A,
Girnakaliai, techniniai projektai
Gatvių apšvietimo (autobuso stotelių)
Šaltinio g. 16A, Geibonys, Geibonių g.
29, Geibonys ir Geibonių g. 44A,
Girnakaliai, įrengimas

-3
Taip pat buvo parengti 4 techniniai
projektai: įvažiavimui prie Draugystės
g. 21 (pagal gyventojų prašymą),
daugiabučių namų kiemams ir
skersgatviams apšviesti, gatvių
apšvietimo valdymo skydams
rekonstruoti ir Elektrinės g. apšvietimo
rekonstrukcijai.
Įvykdyta.
Kryptinių šviestuvų pėsčiųjų perėjose
įrengimo darbai yra tęstiniai.

5

2

20

14

3

3

Įvykdyta.

4

Įvykdyta.
Gatvių apšvietimo (autobuso stotelių)
įrengimo darbai buvo vykdomi pagal
reikiamą poreikį.

6

05 Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa
01 Skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą savivaldybėje
01 01 Skatinti profesionaliojo ir mėgėjiško meno plėtrą
01 01 05
Seniūnijų
programa

kultūros

Dalis lėšų (7 200 Eur) pagal poreikį
perkelta iš 01 programos 01 01 01 05
priemonės lėšų, kita dalis (19 000 Eur)
iš 04 programos 04 02 03 17 priemonės

lėšų (VI.TS-278), papildomai skirta 10
000 Eur (VI.TS-252).
Dalyvavimas seniūnijos žaidynėse
Renginių techninis aptarnavimas

SB – 71 900 (iš jų
turtui įsigyti – 11
900)

SB – 107 890 (iš jų
turtui įsigyti – 5 140)

30

119

+89

20

14

-6
Renginių sumažėjimą lėmė COVID-19
pandemija.

