
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FILIALO EIGULIŲ 

SENIŪNIJOS 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Seniūnijos darbo organizavimas ir planavimas: 

- sudaryti seniūnijos veiklos planai, pateiktos ataskaitos, sudaryta  ir įvykdyta seniūnijos veiklos 

programa; 

- išleisti 2 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais. 

2. Įvykdyta 14 mero ir administracijos vadovybės pavedimų. 

3. Pasiūlymų dėl savivaldybės padalinių veiklos teikimas: 

- pateikti 12 pasiūlymų administracijos padaliniams dėl gatvių ir įvažiavimų į daugiabučių namų 

kiemus, transporto stotelių priežiūros, atliekų tvarkymo, aplinkos priežiūros, šienavimo, medžių genėjimo 

ir kirtimo, Sosnovskio barščių naikinimo, lapų ir eglučių surinkimo vietų, vaikų žaidimo aikštelių tvarkymo, 

kelio ženklų įrengimo, bendrojo naudojimo teritorijų apšvietimo;  

- pateiktas  nenaudojamų pastatų sąrašas; 

- pateikta nenaudojamos žemės sąrašas; 

- išsiųsta 138  vidaus  susirašinėjimo dokumentai. 

4. Atlikti 177  notariniai veiksmai seniūnijos teritorijos gyventojams. 

5. Viešųjų paslaugų teikimo ir darbų vykdymo kontrolė: 

-  UAB ,,Kauno švara“ gatvių valymas ir atliekų išvežimas; 

- UAB ,,Kauno tiltai“, UAB ,,Kauno keliai“, gatvių ir įvažų asfalto dangos remonto; 

- UAB ,,Irgita“ medžių tvarkymo po audros ir želdinių tvarkymo; 

-UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“, gatvių ir teritorijų apšvietimo; 

- suorganizuota 47 dangų atstatymo po perkasimų, aplinkos tvarkymo darbų, gatvių barstymo darbų 

kontrolė. 

    7.   Aplinkos tvarkymo organizavimas: 

- atliktos 19 prekybos kioskų apžiūrų, išduotos tinkamumo naudoti pažymos; 

- parinktos 3 dviračių stovų įrengimo vietos; 

- suorganizuota ,,Darom“ aplinkos tvarkymo talka –dalyvavo apie 2000 gyventojų; 

- suderintos 87 vietos vaikų žaidimo aikštelių įrangai statyti; 

- sudaryti kiemų ir įvažiavimų bei gatvių remonto ir greideriavimo sąrašai; 

- patikrinta 80 daugiabučių namų priežiūros vykdymas; 

- įrengtos papildomos 8 atliekų dėžės šunų vedžiojimo vietose; 

-  parinkta 6 kačių šėrimo vietos, pasirašytos sutartys; 



- organizuotas nelegalių statinių nukėlimas, nukelti 3 statiniai; 

- sutvarkyti 9 nelegalūs sąvartynai; 

- organizuota išvažiuojančių iš statybviečių automobilių kontrolė, surašyti 5 ANK protokolai; 

- organizuotas apleistų automobilių šalinimas, pašalinti 36 automobiliai; 

- sutvarkyta 16 objektų už seniūnijai skirtas lėšas; 

- sudarytos ir įvykdytos 6 sutartys su bendruomenėmis;  

- sudarytos 174 visuomenei naudingų darbų sutartys. 

 8.   Pasiūlymų, skundų, prašymų nagrinėjimas: 

- gauta raštu gyventojų skundų, prašymų, pasiūlymų 3963, t. sk. 3461 dėl pažymų; 

- gauta raštų 557; 

- išsiųsta raštų  729; 

- gautos apmokėjimui 27 sąskaitos faktūros. 

 9.  Pažymų apie faktinę būklę išdavimo organizavimas: 

- išduota pažymų 3567 gyventojams ir 178 elektroninės pažymos; 

- parengti 154 veiklos dokumentai, aktai, protokolai. 

 10.   Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas: 

- priimtos 1466 gyvenamosios vietos deklaracijos; 

- 109 gyventojai įtraukti į GVNA apskaitą; 

- priimti 84 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo. 

 11.  Bendravimas su gyventojais, bendruomenėmis: 

- sukviestos 2 seniūnaičių sueigos ir 3 išplėstinės seniūnaičių sueigos; 

- paskirstytos bendruomenių veiklai skirtos lėšos; 

- suteiktos patalpos maisto iš intervencinių fondų dalinimui;  

- surengti su bendruomenėmis Užgavėnių, vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Joninių, Motinos dienos, 

Kariuomenės ir visuomenės dienos, Valstybės dienos minėjimai, vaikų kalėdinė eglutė; 

- surengtos 3 seniūnijos gyventojų dailės kūrinių parodos; 

- organizuoti 3 renginiai pagyvenusiems žmonėms; 

- bendruomenės surengė 16 viešų renginių;   

- suorganizuotos seniūnijų sporto žaidynės, dalyvavo 2 seniūnijos komandos. 

 12.  Viešosios tvarkos palaikymas: 

- pasirašytos 2 trišalės saugios kaimynystės sutartys; 

- pateikta paraiška dalyvauti konkurse ,,Inovatyvi seniūnija-saugus Kaunas“; 

- pateikti pasiūlymai dėl  3 naktinių barų uždarymo, patikrintas darbo laikas po apribojimo. 

 

 



Sutvarkyti objektai už seniūnijai skirtas lėšas 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Adresas 

1 Laiptų remontas Šiaurės pr. 34 

2 Žaliųjų atliekų išvežimas P. Plechavičiaus 9B 

3 Betono atliekų 

išmontavimas 

P. Plechavičiaus g. 2, 4, 6 

4 Įvažų duobių remontas 

(asfaltas, betonas) 

Šiaurės pr. 77-89, S. Žukausko g. 25-31, S. Žukausko g. 10 - P. 

Plechavičiaus g. 9A, S. Žukausko g. 6, 8A, 14 

5 Šienavimas Savanorių pr. 367 

6 Nelegalių sąvartynų 

likvidavimas 

P. Plechavičiaus g. 25,      A. Ramanausko-Vanago 2, Šiaurės pr. 75A, 99A.  

7 Betoninių atliekų 

išmontavimas 

Ukmergės g. 13 

8 Šienavimas Lukšos – Daumanto g. 18, Savanorių pr, 439, 

Pakraščio g. 37-39 

9 Betono atliekų 

išmontavimas 

Šiaurės pr. 15 

10 Betono atliekų 

išmontavimas 

Geležinio Vilko g. 18-20 

11 Kiosko nugriovimas P. Plechavičiaus g. 2E 

12 Nelegalių sąvartynų 

išvežimas 

Landsbergio-Žemkalnio g., Kleboniškio g. 

13 Šaligatvio remontas  P. Lukšio g.- Pakraščio g. 

14 Šienavimas Šiaurinė parduotuvės, kalniukas prie Čečėnijos a. 

15 Šaligatvio remontas Ašigalio g. 49 

16 Nelegalių sąvartynų 

išvežimas 

K. Škirpos g., Sukilėlių pr., Ramanausko-Vanago g., Ukmergės g., V. 

Landsbergio-Žemkalnio g. 

    

Eigulių seniūnas         Ovidijus Adomaitis 
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