1 lapas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VERKIŲ SENIŪNIJA
VERKIŲ SENIŪNIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. sausio 8 d.
Vilnius
Eil.
Darbų pavadinimas
Nr.
1 Organizuota veikla pagal patvirtintą Verkių seniūnijos 2018 m. veiklos planą:
1.1. įrengta nauja asfaltbetonio danga sporto aikštelėse Didlaukio g. 65 ir Ateities g. 9;
1.2. įrengtos dangos Balsių g. prie treniruoklių ir Baltupio g. 37, Žaliųjų Ežerų g. 3-13
diskgolfo aikštelėse;
1.3. pažymėtos aikštelių linijos 3 Verkių seniūnijos atnaujintose sporto aikštelėse
Didlaukio g. 65, Ateities g. 9, Krakiškių g.;
1.4. suremontuoti aptvėrimai/apsauginės tvoros prie sporto aikštelių;
1.5. įrengti ir suremontuoti suolai prie takų;
1.6. atnaujinti šunų vedžioji aikštelių įrengimai, įrengtos aikštelių iškabos Didlaukio Geležinio Vilko g., Ateities g. 1, J. Kairiūkščio g., Žaliųjų Ežerų g. 5;
1.7. suremontuoti ir atnaujinti laiptų turėklai Baltupių, Jeruzalės, Santariškių
mikrorajonuose;
1.8. įrengti nauji laiptų turėklai prie 17 laiptų Baltupių, Jeruzalės mikrorajonuose;
1.9. suremontuotos ir atnaujintos krepšinio aikštelės (pakeisti 2 krepšinio stovai, 6
krepšinio lentos su lankais, pakeisti tinkleliai). Darbai atlikti Didlaukio g. 65, Ateities g. 9,
11, Bitininkų g. 2, J. Kairiūkščio g., Kalvarijų g. 292, Visorių g., Krakiškių g., Žaliųjų
Ežerų g. 11, 148;
1.10. įrengtos naujos diskgolfo aikštelės Baltupio g. 37 ir Žaliųjų Ežerų g. 3-13, pagaminti
aikštelių žemėlapiai, stendai ;
1.11. suremontuoti 8 ir įrengti nauji 4 informaciniai stendai bendruomenei Pagubės g.,
Sakališkių g., Bajorų kel.;
1.12. pakeistos/sumontuotos 26 šiukšliadėžės prie takų, demontuota 10 šiukšliadėžių
liekanų Baltupių, Jeruzalės, Santariškių, Visorių, Balsių mikrorajonuose;
1.13. suorganizuoti vaikų vasaros užimtumo renginiai/stovykla bendruomenės centre;
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Kiekis
684 kv.m
33 kv.m
600 m
10 m
37 suolai
4 aikštelės
532 m
60 m
10 aikštelių

2 aikštelės
12 informacinių stendų
36 šiukšliadėžės
46 dienų renginiai

1.14. papuošta Verkių seniūnijos pagrindinė kalėdinė eglė Jeruzalės g. 17;

1 kompl.

1.15. suorganizuotas kalėdinis renginys (2018-12-19) socialiai remtinų šeimų vaikams ir
bendruomenei prie kalėdinės eglės Jeruzalės g. 17.
Koordinuoti ir planuoti seniūnijos teritorijos tvarkymo darbai, teiktos paraiškos ir siūlymai
dėl teritorijos tvarkymo darbų organizavimo, finansavimo klausimais (pagal seniūnijos
veiklos programą):
2.1. atlikta suolų kiekio ir būklės apskaita;

1 kompl.
nuolat

327 suolai

2.2. atlikta sporto aikštelių kiekio ir būklės apskaita;

48 aikštelėse

2.3. atlikta visuomeninio transporto stotelių inventoriaus kiekio ir būklės apskaita, teikti
siūlymai dėl jų remonto;

140 stotelės

2.4. atlikta laiptų turėklų kiekio ir būklės apskaita;
2.5. vykdyta vaikų žaidimo aikštelių būklės kontrolė, teikti siūlymai dėl aikštelių tvarkymo,
naujų įrengimo/keitimo;
2.6. surašyta teritorijos tvarkymo patikrinimo aktų, kontroliuota kaip šalinami pažeidimai;

1324 m
125 aikštelės

2.7. surašyta komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų aikštelių patikrinimo aktų, kontroliuota
kaip šalinami pažeidimai;

47

2.8. išaiškinta ir pavesta sutvarkyti savavališkus sąvartynus, surašyta sąvartynų defektinių
aktų;

15

2.9. organizuotos aplinkos tvarkymo akcijos, talkos su moksleiviais, bendruomene;

8

2.10. surašyta susisiekimo komunikacijų būklės aktų, kontroliuota kaip šalinami
pažeidimai.

19

117

2 lapas
Eil.
Darbų pavadinimas
Nr.
3 Planuoti ir organizuoti teritorijos tvarkymo darbai pagal viešųjų darbų bei užimtumo
didinimo programas:
3.1. sukurta darbo vietų ir įdarbinta darbuotojų (pagal užimtumo tarnybos
rekomendacijas);
3.2. organizuoti ir kontroliuoti vykdomi darbai;
3.3. papildomai organizuoti ir kontroliuoti neatlygintini viešieji darbai 3 teistiems
asmenims.
4 Planuoti ir organizuoti renginiai seniūnijos bendruomenei:
4.1. Užgavėnės;
4.2. vaikų užimtumo renginiai;
4.3. įrengtų diskgolfo aikštelių atidarymo renginiai;
4.4. kalėdinė šventė socialiai remtinų šeimų vaikams perkant jiems kalėdines dovanėles
paramos lėšomis.
5 Koordinuota Verkių seniūnijos bendruomenės centro, Baltupio g. 37, veikla:
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Kiekis

16
10342 val.
426 val.

1
46
2
340 vaikų
nuolat

5.1. Inicijuoti ir koordinuoti vaikų užimtumo, laisvalaikio renginiai birželio - rugpjūčio
mėn.
5.2. bendruomenės centre vyko bendruomenės iniciatyva organizuotų renginių/užsiėmimų,
susirinkimų;
Vykdyta gyvenamosios vietos deklaravimo (GVD) funkcija:
6.1. priimta gyvenamosios vietos deklaracijų (atvykimo/išvykimo) ir jų duomenys suvesti
į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę;
6.2. priimta ir užregistruota prašymų dėl pažymų išdavimo;
6.3. priimta ir užregistruota prašymų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo/keitimo;

46 d.
184
nuolat
1403/80
887
188

6.4. paruošta, užregistruota ir išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
6.5. paruošta sprendimų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo/keitimo;
6.6. paruošta pažymų savininkams.
Vykdytas Verkių seniūnijos bendruomenės informavimas atnaujinant informaciją
bendruomenei skirtose informaciniuose stenduose
Įvykdytos Verkių seniūnijai suformuotos užduotys
Tvarkyta išduotų leidimų prekybai apskaita, vykdyta prekybos taisyklių laikymosi
kontrolė:
9.1. išduoti leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;
9.2. pagal išduotus leidimus surinkta vietinė rinkliava.
Atlikta seniūno notarinių veiksmų
Išduota charakteristikų dėl leidimo ginklui laikyti
Organizuoti ir vykdyti supaprastinti viešieji pirkimai
Užtikrintas seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžių organizavimas

2074
295
246
23 informacinių stendų

14 Vykdyta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos
bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų stebėsena

3 bendruomeninių
organizacijų projektai

7
8
9

10
11
12
13

1257 užduotys
nuolat
95
8,6 tūkst. Eurų
42
42
13
8

Papildymas:
- Verkių seniūnija savarankiškai ir bendradarbiaujant su Sporto skyriumi per 2017-2018 m. atnaujino ir įrengė naujas
asfaltbetonio dangas 1 lauko teniso, 1 tinklinio, 9 krepšinio aikštelėse (Ateities g. 9, 11, Balsių g., Didlaukio g. 23,
Didlaukio g. 65, J. Kairiūkščio g., Krakiškių g., Visorių g.).

Seniūnas

Rasius Virbalas

