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Į 2015-11-04 Nr. 4D-2015/2-1070/3D-3021 

 

DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų 2015-11-04 raštu Nr. 4D-2015/2-

1070/3D-3021 atsiųstą 2015-11-03 pažymą Nr. 4D-2015/2-1070 (toliau – Pažyma) skundą. 

Vykdant Pažymos 5 punkto reikalavimus, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės 

administracijoje nuo 2015-10-01 pradėjo veikti Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės poskyris, kai Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-28 įsakymu Nr. AP-828 buvo perkeltas 

Administracijos vyr. specialistas V. Markevičius į aukščiau minėto poskyrio vedėjo pareigas.  

Poskyrio vedėjas Valentinas Markevičius, vykdydamas LR Seimo kontrolieriaus 2015-

08-26 rašto Nr. 4D-2015/2-1070/3D-2245 „Dėl skundo tyrimo, informacijos pateikimo ir Seimo 

kontrolieriaus tarpininkavimo“ 6 punkto reikalavimus, atliko neplaninį DNSB Y, 

administruojančios daugiabutį gyvenamąjį namą, kompleksinį veiklos patikrinimą ir 2015-11-06 

surašė Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktą Nr.53-4-

197. Aktu nustatyti veiklos trūkumai ir reikalavimai juos pašalinti. Tuo pačiu įvykdyta 16.1 punkte 

nurodyta rekomendacija pakartotinai atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinį 

patikrinimą. 

2015-12-18 sudarytas daugiabučių namų valdytojų veiklos planinių kompleksinių 

patikrinimų grafikas, patalpintas Kauno miesto savivaldybės interneto puslapyje adresu 

www.kaunas.lt . 

Vykdant Pažymos 16.2 punkto rekomendaciją, 2015 m. lapkričio 25 d. Šilainių seniūnija 

atliko statinio S, patikrinimą ir surašė statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. 16-8-414. 

Apžiūros metu esminių statybinių konstrukcijų defektų nepastebėta. Atsižvelgiant į Seimo 

 

http://www.kaunas.lt/


2 

   

 

kontrolieriaus rekomendacijas buvo atskirai patikrintas vėdinimo kanalas bendras butams Nr. 30, 

33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 ir 54. Nustatyta, kad vėdinimo sistema yra sumontuota iš gelžbetonio 

konstrukcijų elementų, šachtinė, natūralaus ištraukimo. Kanalas švarus nuo rūsio perdangos iki 

stogo. Kanalo pradžioje esantis rūsys yra švarus, sausas ir naudojamas buities reikmėms. Ant stogo 

kanalas iškeltas į projektinį aukštį ir pridengtas stogeliu nuo lietaus, pagal namo architektūrinius 

sprendimus. 

 

Administracijos direktorius  Gintaras Petrauskas 

 

V. Markevičius tel., 864628246 el.p. valentinas.markevicius@kaunas.lt 


