
Daukanto g. seniūnaitijos seniūnaičio Eimanto Koševoj 2021 metų veiklos 

ataskaita 

 

Sausis 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės Strateginio veiklos plano projekto peržiūra ir pasiūlymų teikimas; 

2. Kreipimasis dėl nepakankamo sniego valymo seniūnaitijos šaligatviuose ir gatvėse; 

3. Kreipimasis dėl kelio ženklo perkėlimo ir stovo demontavimo Pievų Tako gatvėje. 

Vasaris. 

1. Kreipimasis dėl nepakankamo sniego valymo seniūnaitijos šaligatviuose ir gatvėse 

2. Kreipimasis dėl nepakankamo sniego valymo seniūnaitijos šaligatviuose ir gatvėse (antras) 

3. Raštas dėl senųjų apšvietimo stulpų sutvarkymo Kalvos gatvėje 

4. Kreipimasis dėl netvarkingų apšvietimo atramų Kalvos gatvėje 

5. Kreipimasis dėl grindinio įdubos J. Janonio gatvėje 

6. Paklausimas dėl priešgaisrinių hidrantų gatvėse 

 

Kovas 

1. Kreipimasis dėl grindinio defekto Pievų Tako gatvėje  

2. Kreipimasis dėl nekokybiški atstatytos dangos N. Uosto g. ir tokių darbų kontrolės nebuvimo. 

3. Raštas dėl priešgaisrinių hidrantų dizaino ir statymo zonų patvirtinimo. 

 

Balandis 

1. Paklausimas dėl I. Kanto grindinio defektų ištaisymo 2021 metais 

2. Pranešimas apie įgriuvą I. Kanto gatvėje 

3. Pranešimas apie kelio ženklą N. Uosto gatvėje 

4. Peržiūra, pasiūlymai ir pastabos Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 metų strateginiam 

plėtros planui 

5. Dalyvavimas Seniūnaičių sueigoje (nuotolinėje) 

6. Konsultacija su savivaldybės administracijos darbuotojais dėl žemės sklypų priklausomybės ir 

panaudojimo perspektyvų, taip pat infrastruktūros atnaujinimo ir priežiūros. 

7. J. Janonio 27 pastato rekonstrukcija. Pasiūlymų teikimas raštu, ir dalyvavimas viešajame projekto 

pristatyme. 

8. Pranešimas dėl netinkamo lietaus nuotekų šulinio dangčio I. Kanto gatvėje 

9. Pranešimas apie įgriuvą šaligatvyje I. Kanto gatvėje 

Gegužė 

1. Miesto Bendrojo plano keitimo sprendinių peržiūra ir pasiūlymų teikimas. Pirmojo viešinimo 

metu pateiktas 21 pasiūlymas, antrojo viešinimo metu 14. Pasiūlymai susiję tiek su seniūnaitijos 

teritorija, tiek su visu miestu 

2. Savivaldybės administracijos informavimas apie sunkiąja technika sugadintą šaligatvį I. Kanto 

gatvėje 



3. Konsultacija su savivaldybės administracijos darbuotojais dėl vaikų žaidimų aikštelių ir sporto 

aikštynų įrengimo seniūnaitijos teritorijoje 

4. Prašymas Eismo saugumo komisijai dėl eismo apribojimo prie dalies Pievų Tako g. gyvenamųjų 

namų. 

5. Prašymas savivaldybės administracijai dėl „laikinos“ vaikų žaidimų aikštelės įrengimo kvartale 

tarp Pievų Tako, I. Kanto ir Gintaro gatvių 

 

Birželis 

1. Paklausimas dėl nepjaunamos žolės I. Kanto gatvėje 

2. Paklausimas dėl pastato N. Uosto g. 5 

3. Raštas dėl žolės pjovimo seniūnaitijos gatvėse ir viešose erdvėse 

4. Raštas dėl vidinio Pievų Tako g. pravažiavimo būklės 

 

Liepa 

1. Raštas dėl N. Uosto gatvės šaligatvių sutvarkymo 

2. Prašymas dėl Pievų Tako g. šaligatvio sutvarkymo po kelio ženklo stovo pašalinimo. 

3. Pateikti pasiūlymai Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano 

projektui 

4. Raštas dėl grįstų gatvių (užpildo) priežiūros 

 

Rugpjūtis 

1. Raštas dėl šaligatvių būklės įvažiavime J. Janonio gatvėje 

2. Raštas dėl pavojingo kelio ženklo stovo likučių N. Uosto gatvėje 

3. Pranešimas dėl šaligatvio defektų Pievų Tako g. (prie 8 namo). 

Rugsėjis 

1. Raštas dėl užgriozdinto šaligatvio prie namo N. Uosto g. 26 

2. Pranešimas/priminimas apie kroviniu (metalurgija) užterštą N. Uosto gatvę prie įvažiavimo į 

KLASCO 

3. Paklausimas dėl Sankryžos gatvės atkarpos remonto ir prašymas pakeisti šaligatvio atitvarus 

4. Paklausimas dėl teisės aktų galimai trukdančių įgyvendinti teritorijos tarp I. Kanto, Gintaro ir 

Pievų Tako g. sprendinius (istorinio miesto parko-sodo atkūrimas) 

5. Bendravimas su KMSA atstovu dėl prašymo Eismo saugumo komisijai 

6. Bendravimas su KMSA atstovu dėl I. Kanto gatvės grindinio defektų ištaisymo, apšvietimo 

įrengimo seniūnaitijos kiemuose, S. Daukanto g. kapitalinio remonto 

7. Paklausimas dėl galimybės panaudoti turimas tašytų akmenų atsargas S. Daukanto gatvės 

kapitaliniam remontui 

Spalis 

1. Pranešimas dėl važiuojamosios dalies defektų Pievų Tako g., prie namo Nr.8  

2. Pranešimas dėl nenugenėtų medžių Uosto g. (pakartotinis) 

3. Raštas dėl pastato N. Uosto g. 5 

4. Užklausa dėl Gintaro g. užtvėrimo 



Lapkritis 

1. Raštas dėl užstatymo atkūrimo sklype prie H. Manto ir J. Janonio g. kampo 

2. Pranešimas ir aptarimas dėl originalių šulinių dangčių Lindenauferft-Memel gražinimo į Kalvos 

gatvę 

3. Dalyvavimas Seniūnaičių sueigoje (nuotolinėje) 

4. Bendravimas su KMSA Transporto skyriumi dėl eismo ribojimo priemonių vidiniame 

pravažiavime Pievų Tako gatvėje 

Gruodis 

1. Pranešimas apie nevalytus šaligatvius Pievų Tako, Gegužės, Uosto, Plytų ir Kalvos gatvėse 

2. Prašymas įrengti šventines dekoracijos I. Kanto gatvėje (2022-2023 metais) 

3. Užklausa dėl Gintaro gatvės užtvėrimo ir gretimo administracinio pastato būklės 

4. Pakartotinis prašymas (daugkartotinis) ištaisyti I. Kanto grindinio defektus, kad nesikauptų 

kelkraštyje vanduo ir būtų ištaisyti kiti nelygumai važiuojamojoje dalyje 

5. Užklausa dėl grįstų gatvių (užpildo) remonto paslaugų pirkimo 2022 metais 

6. Užklausa dėl galiojančių ir planuojamų rengti teritorijų planavimo dokumentų teritorijoje  tarp 

KVJU ribos, Sankryžos ir N. Uosto gatvių 

7. Bendravimas su bendruomenės nariais dėl parko tarp I. Kanto, Gintaro ir Pievų Tako gatvių 

atkūrimo aktualijų 

8. Pranešimas savivaldybės administracijai ir užklausimas dėl nevalytų ir blogai nuvalytų šaligatvių. 

 

 



 

Seniūnaitijai priklausanti teritorija: 

Gegužės g. Nr. 4; Gintaro g. Nr. 2, neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 5; H. Manto g. neporiniai 

numeriai nuo Nr. 17 iki Nr. 37; I. Kanto g. neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 7, poriniai numeriai nuo 

Nr. 2 iki Nr. 46; Inkaro skg.; J. Janonio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 17; J. Zauerveino g.; 

Levandrų g.; M. Šerniaus g.; Naujosios Uosto g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo, poriniai numeriai 

nuo Nr. 10 iki Nr. 26; Pievų Tako g.; Plytų g.; S. Daukanto g. neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 17; 

Sankryžos g.; Stalių g.; Titnago g.; Uosto g. 

 

Daukanto g. seniūnaitijos seniūnaitis Eimantas Koševoj 

eimantas_k@yahoo.com 

+37065252921 


