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1. TIKSLAS. PLĖTOTI VIETOS SAVIVALDĄ
1.1. Uždavinys. Darbo su seniūnaičiais, bendruomeninėmis organizacijomis, bendrijomis organizavimas
Planuojama:
1.1.1.

Surengti seniūnaičių sueigas

Seniūnas

Surengtos 4 seniūnaičių sueigos.
Svarstyta Lazdynų seniūnijai skirtų
asignavimų panaudojimo prioritetai,
dėl seniūnijos teritorijos priežiūros ir
atnaujinimo darbų, renginių
Surengtos išplėstinės Dalyvaujant seniūnijoje veikiančių
seniūnaičių sueigos bendruomeninių, religinių
bendruomenių atstovams,
organizuotos 3 išplėstinės seniūnaičių
sueigos

Organizuotos 2
seniūnaičių sueigos.

1.1.2.

Surengti išplėstines seniūnaičių sueigas kartu su Seniūnas
gyventojais

1.1.3.

Surengti susitikimus su gyventojais teritorijų
planavimo, tvarkymo klausimais gyventojams
patogiu laiku

MPD,
seniūnas

Surengti susitikimai
su gyventojais

Dalyvauta 5 susitikimuose su
gyventojais rengiant ir svarstant
teritorijų planavimo klausimus

MŪTD,
seniūnas

Išplatinta
informacinė
medžiaga, surengti
susitikimai

Platinti informaciniai lankstinukai
apie DNSB kūrimąsi

Dalyvauta 3
susitikimuose, rengiant
ir svarstant su
gyventojais teritorijų
planavimo klausimus
-

1.1.4.

Remti DNSB kūrimąsi, veikiančių DNSB
veiklą

Surengtos
seniūnaičių sueigos

Išplėstinės seniūnaičių
sueigos nebuvo rengtos
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1.1.5.

Stiprinant socialinę sanglaudą, skatinti
bendruomenių socialinių tinklų formavimąsi ir
įteisinti kaimynijas, organizuoti kaimyniškas
veiklas

MŪTD,
seniūnas

1.1.6.

Įgyvendinti socialinius projektus:
- gauti / išdalyti labdarą, kitą paramą.

Lazdynų
bendruome
nės
savivaldija,
seniūnija

1.1.7.

Stiprinant bendruomenės veiklą, sudaryti
sąlygas burtis bendruomeniniams junginiams
įtraukiant juos į seniūnijos bendruomenių
veiklą

Seniūnas

Suorganizuotos
aplinkos tvarkymo ir
gerinimo talkos

Išdalinta paramos

Kartu su seniūnijoje veikiančiomis
bendruomenėmis: „Lazdynų
bendruomenės savivaldija“ ir
bendruomene „Jonažolių kaimas“,
įtraukiant seniūnijoje esančias
ugdymo įstaigas, organizuotos 4
aplinkos tvarkymo ir gerinimo talkos
2017 m. seniūnijos patalpose,
bendradarbiaujant su „Lazdynų
bendruomenės savivaldija“ (2 kartus),
„Mamų mugės“ organizatoriais (1
kartas) buvo dalinama labdara

Bendrų projektų
Įgyvendinta Nevyriausybinių
(renginių, iniciatyvų) organizacijų ir bendruomeninės
skaičius
veiklos stiprinimo programa –
įgyvendinti 2 projektai – Labdaros
paramos fondas „Maisto bankas“,
Bendruomenė „Jonažolių kaimas“

-

2016 m. seniūnijos
patalpose kartu su
„Lazdynų
bendruomenės
savivaldija“ ir „Mamų
mugės“ organizatoriais
buvo dalinama labdara
-

1.2. Uždavinys. Seniūnijos bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra
Planuojama:
1.2.1.

Lazdynų bendruomenės Užgavėnių šventė

1.2.2.

Lazdynų bendruomenės tradicinės Joninių
šventės organizavimas

Seniūnas,
Lazdynų
bendruome
nės
savivaldija,
Bendruome
nė
„Jonažolių
kaimas“
Seniūnas,
Lazdynų
bendruome
nės

Renginys viešoje
erdvėje

2017 m. vasario 9 d. Lazdynų
seniūnija kartu bendruomene
„Jonažolių kaimas“ Bukčių miško
parke surengė Užgavėnių šventę.

Užgavėnių šventė
surengta kartu su
„Lazdynų
bendruomenės
savivaldija“ ir E.
Šimkūnaitės labdaros ir
paramos fondu.

Renginys viešoje
erdvėje

2017 m. birželio 23 d. Neries
pakrantėje suorganizuotas tradicinis
Lazdynų seniūnijos renginys „Joninės
Lazdynuose“.

Suorganizuotas
tradicinis Lazdynų
seniūnijos renginys
„Joninės Lazdynuose“.
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1.2.3.

Lazdynų bendruomenės Kalėdinis renginys

1.2.4.

Lazdynų senjorų chorų repeticijos ir renginiai

1.2.5.

Bendruomenės užimtumas – šokių užsiėmimai

1.3.2.

Pateikti Savivaldybės administracijos
departamentams apibendrintus gyventojų
pasiūlymus

savivaldija
Seniūnas,
Lazdynų
bendruome
nės
savivaldija,
bendruome
nė
„Jonažolių
kaimas“
Seniūnas,
Lazdynų
senjorų
choras,
Lazdynų
choras
„Bočiai“

Renginys vaikams.
Bendruomenės
vakaronė

Gruodžio mėnesį vyko bendruomenės
„Jonažolių kaimas“ kalėdinis
renginys, 2017 m. gruodžio 4 d.
Lazdynų seniūnija kartu su Lazdynų
bendruomenės savivaldija surengė
Kalėdų eglutės įžiebimo šventę.

Lazdynų seniūnija kartu
su Lazdynų
bendruomenės
savivaldija surengė
Kalėdų eglutės įžiebimo
šventę.

Repeticijos ir
renginiai

Lazdynų senjorų choro bei Lazdynų
choro „Bočiai“ repeticijos buvo
rengiamos seniūnijos patalpose 3-4
kartus per mėnesį, viso surengta apie
70 chorų repeticijų ir renginių.

Lazdynų seniūnijoje
vyko Lazdynų senjorų
choro ir Lazdynų choro
„Bočiai“ repeticijos bei
renginiai.

Seniūnas,
Užsiėmimai
Bendruomenė „Jonažolių kaimas“
bendruome
seniūnijos salėje organizavo
nė
bendruomenei šokių užsiėmimus,
„Jonažolių
surengta 30 užsiėmimų.
kaimas“
1.3. Uždavinys. Gyventojų keliamų problemų sprendimas kartu su Savivaldybės padaliniais
Planuojama:
Parengti siūlymai

Pateikti pasiūlymai Miesto ūkio ir
transporto departamentui, Miesto
plėtros departamentui dėl:
Lazdynėlių g. rekonstrukcijos, naujų
dviračių takų įrengimo Bukčių,
Lazdynėlių gatvėse, prie „Litexpo“,
aikščių sutvarkymo, futbolo stadiono
rekonstrukcijos, dėl kelio asfaltuotinų
ruožų, pėsčiųjų takų, laiptų,
šaligatvių taisymo, naujų gėlynų

-

-
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įrengimo, „korių“ tipo parkingo
sistemos įrengimo.
1.3.3. Įgyvendinti kartu su Savivaldybės
Įgyvendinti siūlymai Prie Architektų g. 110 įrengti
departamentų specialistais gyventojų pateiktus
apsauginiai kuoliukai, apsaugantys
pasiūlymus
žalias vejas ir infrastruktūrą.
Prie Architektų g. 4-8-10 įrengta
„korių“ tipo parkingo sistema.
2. TIKSLAS. ĮGYVENDINTI SENIŪNIJAI PRISKIRTAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS SENIŪNIJOS TERITORIJOJE
2.1. Uždavinys. / Lazdynų/ seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas
Planuojama:
2.1.1. Organizuoti gyvenamųjų namų kiemų aplinkos Seniūnas,
Įgyvendinti
Žėručio g. 5 - turėklų įrengimas – 3,2 20 m. turėklų, 18 m. –
tvarkymą Savivaldybės biudžeto ir valstybės
MŪTD
atnaujinimo darbai m. Architektų g. 196 – turėklų
laiptų pakopų, 5 kv.m.
lėšomis (17 programa): šaligatvių, turėklų, laiptų
įrengimas 15,3 m., šaligatvio
šaligatvio dangos.
ir kitų kietųjų dangų atnaujinimas, suoliukų
paklojimas- 2,75 kv.m., laiptų pakopų Suremontuoti laiptai,
atnaujinimas
suklojimas- 9,0 kv.m.
įrengti turėklai prie gyv.
Architektų g. 178 – turėklų įrengimas namų Architektų g. 60,
– 34,8 m. laiptų pakopų suklojimas66, 56.
4,0 kv.m., šaligatvio paklojimas- 19,3 Atlikti suoliukų remonto ir
kv.m., 40 suremontuotų suoliukų ir 5 atnaujinimo darbai –
suremontuoti 45 ir įrengta
sumontuoti nauji
10 naujų suoliukų

2.1.2

Atnaujinti kūno kultūros ir sporto aikšteles, sporto Seniūnas,
įrenginius Savivaldybės biudžeto ir valstybės
MŪTD
lėšomis (17 programa)

Seniūnas,
Patikrinimo aktai
MŪTD
2.2. Uždavinys. Viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos organizavimas
Planuojama:
2.2.1. Įdarbintų ir priimtų asmenų skaičius
Seniūnas
Dirbusių asmenų
skaičius per metus
2.1.3.

Seniūnijos teritorijos apžiūra

Įgyvendinti
atnaujinimo darbai

Atnaujintos krepšinio aikštelės
Architektų g. 110, Architektų g. 32,
Erfurto g. 16 – perdažyti stovai,
pakeistos lentos
59

Įdarbintų asmenų pagal Viešųjų
darbų programą skaičius: 15;
Įdarbintų pagalbinių darbininkų pagal
Užimtumo didinimo programą
skaičius: 4;

Atnaujintos (perklota
danga, subraižytos
linijos) krepšinio
aikštelėse Architektų g.
110, Architektų g. 86
-

Įdarbintų asmenų pagal
Viešųjų darbų programą
skaičius: 21.
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Numatoma sutvarkyti:
Seniūnas
Sutvarkyta teritorija
-Neries pakrantė,
- teritorija prie Vakarinio aplinkkelio,
- senosios Bukčių kapinės,
- E. Šimkūnaitės skveras,
- kt. viešosios erdvės
2.2.3. Kita numatoma veikla
Seniūnas
Nudažyti suoliukai,
Sporto aikštelių įrenginių, suoliukų dažymas,
krepšinio stovai
Želdinių prie daugiabučių gyvenamųjų namų
Apgenėti krūmai
tvarkymas.
2.3. Uždavinys. Prekybos viešosiose vietose organizavimas ir priežiūra
Planuojama:
2.3.1. Išduoti leidimus prekiauti viešosiose vietose
Seniūnas
Leidimų skaičius per
metus
2.3.2. Atlikti prekybos viešosiose vietose patikrinimus Seniūnas
Surengta prekybos
vietų patikrinimų
2.3.3. Surinkti rinkliavos už prekybą viešosiose
Seniūnas
Įmokos
vietose
2.2.2.

2.4. Uždavinys. Pagalba organizuojant rinkimus
Planuojama:
2.4.1. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
organizavimas, balsavimo patalpų paruošimas,
inventoriaus sandėliavimas

Seniūnas

Sandėliuojamas
inventorius

Asmenų, atlikusių visuomenei
naudingą veiklą, skaičius: 17.
Suremontuoti suoliukai E.
Šimkūnaitės skvere, artėjant
Vėlinėms sutvarkytos senosios
Bukčių kapinės

-

40
4
-

-

52

56

-

-

3933,75 €

4129,70

Atlikta rinkimų apylinkių balsavimo
patalpų apžiūra, pateikti pasiūlymai
siekiant pritaikyti jas neįgaliesiems

Organizuotas rinkimų
apylinkių patalpų ir
inventoriaus paruošimas
LR Seimo rinkimams (8
rinkimų apylinkės).

2.5. Uždavinys. Administracinės veiklos organizavimas ir tobulinimas.
Nuolat kokybiškai teikti Savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatuose numatytas administracines paslaugas, kitas viešąsias paslaugas
2.5.1.
Operatyviai teikti kokybiškas gyventojų
Specialistas
Aptarnautų
deklaravimo paslaugas:
interesantų skaičius
- deklaruota atvykusių gyventojų;
772
987
- deklaruota išvykusių gyventojų;
134
99
- įtraukta į neturinčius gyvenamosios vietos
-
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sąrašus;
- išduota pažymų;
- priimta sprendimų dėl deklaravimo
duomenų.

1119
227

1229
124

2.5.2.

Operatyviai ir kokybiškai atliki notarinius
veiksmus:
- tvirtinti įgaliojimus;
- liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų
tikrumą;
- liudyti parašo dokumentuose tikrumą;

Seniūnas

Atlikti notariniai
veiksmai

97

37

2.5.3.

Išduodamos charakteristikos ginklui laikyti

Seniūnas

Išduoti
dokumentai
Išduoti
dokumentai
Atlikti pirkimai

12

23

-

-

4

4

2.5.4.
2.5.5.
2.5.6

2.5.7.

Išduodamos charakteristikos II laipsnio
pensijai gauti
Numatyta atlikti viešųjų pirkimų 2017 m.
plane
Organizuoti Lazdynų seniūnijos
administracinio pastato patalpų remontą.
Kitų Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Lazdynų seniūnijos veiklos
nuostatų funkcijų vykdymas

Seniūnas
Seniūnas
Seniūnas,
Aprūpinimo
skyrius
Seniūnas

Atliktas
remontas
Veiklos ir
veiksmai pagal
poreikį

Atliktas Lazdynų seniūnijos
administracinio pastato patalpų
remontas.
Nuolat pagal poreikį dalyvaujama
Vilniaus miesto savivaldybės viešo
aukciono būdu parduodamo
nekilnojamojo turto apžiūrose.

Užtikrinta Savivaldybės
nekilnojamojo turto
apžiūra ir organizuotos
apžiūros parduodant ir
išnuomojant turtą
viešojo aukciono būdu
(4 objektai).

2017 m. seniūnija yra gavusi 911
raštų/prašymų, parengusi 294
siunčiamuosius raštus, 388 tarnybinės
veiklos dokumentus.
2016 m. seniūnija yra
gavusi 891
Nuolat teikiama informacija
raštų/prašymų,
gyventojams, įstaigoms,
parengusi 341
organizacijoms visais aktualiais
siunčiamuosius raštus,
klausimais.
332 tarnybinės veiklos
dokumentus.
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Dalyvauta 4 statybos
objektų priėmimo
komisijose.
Dalyvauta savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančių
gyvenamųjų patalpų
tinkamumo gyventi ir
tikslingumo remontuoti
vertinimo komisijos
darbe.

