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1. Prasidėjus karantinui, informavau daugiabučių gyventojus informacinėmis skrajutėmis kaip
užtikrinti daugiabučių namų laiptinių priežiūrą ir informavau apie reikalui esant pagalbą vyresnio
amžiaus žmonėms atliekant būtiniausius darbus karantino metu. Savivaldybei pradėjus dalinti
apsaugos priemones rizikos grupės žmonėms – vyresniems bei lėtinėmis ligomis sergantiems
miestiečiams, daugiabučių namų pirmininkus papildomai informavau kokiu būdu tai galima atlikti.
2. 2020 m. birželio 9 d. dalyvavau „Seniūnaičių mokymuose“ 4 ak. val.
3. Parko g. 83 namo gyventojai kreipėsi į mane dėl Algirdo Burmono, gyvenančio 45 bute
veiksmų, keliančių pavojų šio namo gyventojams ir praeiviams. Senyvo amžiaus gyventojas kaupė
bute įvairias atliekas, elektra dujos ir vanduo buvo atjungtos, klozetas neveikė nes buvo sudaužytas.
Visas atliekas per penkto aukšto balkoną pildavo ant šaligatvio. Laiptinėje tvyrojo didžiulė smarvė.
Buvo kviečiamos įvairios tarnybos, televizija, kad būtų panaikinta ši problema. Visa tai truko keletą
metų. Aš taip pat kaip seniūnaitis savo ruožtu ėmiausi spręsti šią problemą. Rašiau raštus, su Teisės
ir viešosios tvarkos skyriaus darbuotojais kartu dalyvavau įvertinant esamą situaciją. Savivaldybės
Teisės ir viešosios tvarkos skyriui kreipiantis į teismą, priverstinai buvo sutvarkytas butas (iš buto
buvo išvežti du konteineriai šiukšlių, pastatytas klozetas, atlikta dezinfekcija).
4. Savitiškio g. 23 namo gyventojai kreipėsi dėl šaligatvio Savitiškio gatvėje įrengimo. Vasarą šioje
gatvėje buvo paklotas naujas asfaltas. Bet šaligatvio čia nėra ir gyventojams nesaugu eiti į šalia
esantį prekybos centrą. Kreipiausi į Miesto infrastruktūros skyrių iš kurio gavau atsakymą, kad
šaligatvio Savitiškio gatvėje kol kas neplanuojama įrengti.
5. Klaipėdos gatvės gale gyvenantis gyventojas kreipėsi dėl nudžiuvusio medžio, kuris auga
valstybinėje žemėje šalia privataus gyvenamojo namo ir kelia pavojų, kad gali lūžti. Kreipiausi į
Miesto infrastruktūros skyrių, Atvažiavo specialistai, apžiūrėjo ir mane informavo, kad situacija bus
stebima ir reikalui esant bus imamasi priemonių.
6. Rugsėjo mėn. kreipėsi Parko 95 namo gyventojai dėl šaligatvio dalie avarinio stovio. Raštu
informavau Miesto infrastruktūros skyrių ir spalio mėn. šaligatvis buvo suremontuotas.
7. Keli Parko seniūnaitijos gyventojai kreipėsi dėl informacijos kaip deklaruoti gyvenamą vieta.
Gyventojams suteikiau informaciją ir nurodžiau kur kreiptis dėl iškilusių klausimų.
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