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Sueigos pirmininkas
Sueigos sekretord
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Algirdas Sudentas.

Genovaite Abromavidiene.

Sueigoje dalyvavo: Taurages miesto seniunijos seniunas Virginijus

Zili.s,

seniuno pavaduotojas

Zilvinas Mttus,Al、 γdas Lapinis― Zalgiri■ ζ
Lni■laitiios seni■ laitis,Algirdas Sudentas― 」
ovarЧ

seniunaitijos seniflnaitis, Kgstutis Paulikas

-

-

Aerodromo seniunaitijos senifnaitis, Rolanas Budrikas

Tarailiq seni[naitij os senifinaitis.
SeniUnaidiq sueigos dalyvius su sueigos darbotvarke supaZindino senifinas Virginijus Zilius.

DARBOTVARKE:
1. Del Taurages miesto

seni[nijos 2018 metq veiklos plano vykdymo ataskaitos"

2. Del Taurages miesto senifinijos 2019 metq veiklos plano.
3. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Taurages miesto seniunijos 2017 m. veiklos plano ataskaita.

Taurages miesto seniunijos

vyr. buhaltere Genovaite

Abromavidiene supaZindino

seniunaidius su seniunijos 2018 m. veiklos plano vykdymo ataskaita, seniunas Virginijus Zilius
supaZindino su pagrindiniais atliktais darbais, taip pat kuriems buvo skirti papildomi asignavimai.

Seniunaidiai buvo informuoti, kad 2018 metais pasira5yta nauja sutartis su UAB ,,Mano aplinka"

del miesto ap5vietimo eksploatacijos darbq, o kadangi darbai nupirkti uL maiesng kain4, todei i5
sutaupytq biudZeto le5q buvo irengtas ap5vietimas Kauno g. atkarpoje tarp P[tves g.
Sunq vedZiojimo aik5teleje,

ir Skalviq

g.,

atlikti ap5vietimo remonto darbai Tarailiq g. 3 namo kieme ir krepSinio

aik5teleje Tarailiuose, Vasaros estradoje, Atgimimo aik5teje ir Ramuniq gatveje.

NUTARTA. Pritarti Taurages miesto seniunijos 2018 m. veiklos plano rykdymo ataskaitai.
2. SVARSTYTA. Del Taurages miesto seniunijos 2019 metrl veiklos plano.

Taurages miesto seniunijos

vyr. buhaltere Genovaite

Abromavidiene supaZindino

seniunaidius su rengiamu 2019 m. veiklos planu ir planuojamais atlikti darbais. A. Lapinis pasitle

itraukti i plan4 Zaliosios zonos sutvarkymo darbus prie naujai isikurusios klinikos ,,Medicinos
namaio'bei teikti Saugaus eismo komisijai svarsfti klausim4 del vienos krypties eismo nustatymo
pravaZiavime prie

J. Tumo-Vai1ganto g. 118 namo. K" Paulikas pasir:le itraukti i2019

m.

numatomq ap5viesti pesdiqjq perejq plan4 bei ap5viesti pesdiqjq perejq Silales g. prie prekybos
centro ,oNorfaoo. Taip pat buvo apsvarstlti el. pa5tu gauti BerZes seniiinaitijos senitnaites praS5.,rnai

bei pasi[lymai

ir

nutarta visiems jiems pritarti bei itraukti

(i5vaiyti BerZes upel!, kreiptis

i

Saugaus eismo komisij4 del

i

2019 m. seniunijos veiklos planE

kelio Zenklq irengimo Pakrantes g.,

Vydiino g., Vytauto g. prie Vytauto stadiono bei del pesdiqjq perejos irengimo Dariaus ir Gireno g.
ties J. Kruopo gatve). Sueigoje pitarta ir Tarailiq seniunaitijos seniunaidio R. Budriko sifrlymams

itraukti i plan4 Tarailiq gyventojq pra5ymus del Tarailiq g. atkarpos i5asfaltavimo, Melioratoriq

g.

Saligatvio remonto, Liepq tako ap5vietimo, pastoges frengimo autobusq stoteleje. Taip pat pasi[lyta

atkreipti demesi ir sureguliuoti daviklius, kad jie reaguotq ! toliau nuo linijos sustojusi automobili,
prie Sviesoforo Slaito g.

NUTARTA. Pritarti Taurages miesto seniunijos 2019 m. veiklos planui.
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