
Raudondvario 

seniūnija

Ataskaita 2022 m.



Raudondvario seniūnijos teritorija

Duomenys 2022-12-31

Seniūnijos plotas 6700 ha

Kaimų skaičius 19

Gatvių, kelių ilgis 99,15

Seniūnaitijų skaičius 11

Deklaruoti gyventojai 6214



Vandens gręžinio įrengimas Naujosiose Šilelio kapinėse

Naujosiose Šilelio kapinėse
įrengtas požeminio vandens
gavybos gręžinys su vandens
tiekimo sistema apie 3 – 4 m3/h
našumo su dažnio keitikliu ir
antžemine siurbline.

Išlaidų suma : 11297.77 Eur.



Išlaidos lietaus vamzdžių įrengimui – 6050,00 Eur

Išlaidos vandentiekio vamzdžių, vandens 

kolonėlių (8 vnt.) įrengimui ir pajungimui -

10877,90 Eur.

Lietaus vamzdžių ir vandens 

kolonėlių įrengimas Naujosiose 

Šilelio kapinėse



Apšvietimo Naujosiose Šilelio kapinėse įrengimas

Įrengti šviestuvai – vertė 18962,33 Eur.,



Pėsčiųjų tako įrengimas Naujosiose 

Šilelio kapinėse

Išlaidų suma: 9881,41 Eur



Kolumbariumo dalies statymo darbų 

užbaigimas

Vizualizacija



Pėsčiųjų takas prie seniūnijos ir automobilių stovėjimo aikštelės platinimo darbai

Pėsčiųjų takas - 9942,39 Eur.
Automobilių stovėjimo aikštelės pagrindai - 11951,81 Eur.
Planuojamas asfaltavimas - 12012,99 Eur.



Betono trinkelių įrengimo darbai pabaigti

Išlaidų suma: 11990,20 Eur



Renovuotas seniūnijos 

administracinis pastatas



Tujų genėjmas J.Naujalio gatvėje



Tujų rovimas ir naujų tujų 

sodinimas

Rezistentų kapinėse

Išlaidų suma : 7405,81 Eur



Pastatyti  kelių ženklai



Krūmų ir medžių genėjimas Atgimimo gatvėje



Ir vėl darbavosi Kauno tardymo 

izoliatoriuje kalintys nuteistieji. Mediena 

rūpinosi Raudondvario seniūnija, o 

darbus nemokamai atliko kaliniai.

Išlaidos medienai: 680,5 Eur

Laiptai 



RIEDLENČIŲ PARKAS RAUDONDVARYJE – JAUNIMO 

TRAUKOS OBJEKTAS

* Raudondvario jaunimas turi naują erdvę aktyviam laisvalaikiui. Naujai pastatyta BMX dviračių, 
riedučių ir riedlenčių rampa, kurios ilgis net 24,6, plotis – 9 metrai. 
* Tai Kauno rajono savivaldybės Dalyvaujamojo biudžeto projektas „Vieta – patepta medumi. 

Riedlenčių parkas – Raudondvaris!“, kurio vertė – beveik 50 tūkst. eurų.
* Idėją sugalvojo Raudondvariečių bendruomenės pirmininkė Aušra Lukošienė. 
* 2016 metais Raudondvario bendruomenės iniciatyva laisvalaikio ir poilsio zonoje buvo pastatyta 

mažoji rampa. Šioje vietoje laiką aktyviai leisdavo vaikai ir jaunimas. Dėl didelio susidomėjimo ant 
senosios rampos jau nebetilpo visi norintys treniruotis ir tobulėti, todėl atsirado poreikis naujai ir didesnei 
rampai. Naujosios rampos labai laukė tiek mažieji, tiek vyresnieji važinėjimo riedlentėmis entuziastai.



Apšvietimo įrengimo su projektavimo 

paslaugomis J. Vienožinskio g., Mechanizatorių 

g., Dainavos g., Raudondvario k., 

Išlaidų suma: 27830,00 Eur.

Apšvietimo įrengimas Žvaigždžių g.

Išlaidų suma: 42 000 Eur



Asfaltavimo darbai

Vėjo g. Lazdynėlių g.Didvyrių g.



Pilonas: 4343,90 Eur.
Vėliavų stovai: 2778,16 Eur

Pilonas ir vėliavų stovai



Parengti projektai

❖ S. Neries g. ir J. Naujalio g. automobilių stovėjimo aikštelės projektas

❖ J. Naujalio g. pėsčiųjų perėjų ir takų apšvietimo projektas.

Sudarytos sutartys

❖ Raudondvario seniūnijos medžių pjovimo ir genėjimo, krūmų kirtimo, gyvatvorės karpymo paslaugos sutartis;

❖ Raudondvario seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių važiuojamosios dalies barstymas smėlio druskos 

mišiniu;

❖ Raudondvario seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių su žvyro danga žvyravimo darbų sutartis;

❖ Žolės šienavimo paslaugos Raudondvario kaime ir Raudondvario seniūnijai priklausančiuose kaimuose 

sutartis;

❖ Sniego valymo paslaugos paslaugos Raudondvario kaime ir Raudondvario seniūnijai priklausančiuose 

kaimuose sutartis;
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Planuojami darbai 2023 m.

❖ S. Neries g. ir J. Naujalio g. automobilių stovėjimo aikštelės projekto 

įgyvendinimas;

❖ J. Naujalio g. pėsčiųjų perėjų ir takų apšvietimo projekto įgyvendinimas;

❖ Aplinkos sutvarkymas prie Raudondvario seniūnijos administracinio pastato;

❖ Automobilių aikštelės prie Raudondvario seniūnijos pastato asfaltavimas;

❖ Naujai įrengtos Didvyrių g. dalies apšvietimo įrengimas.



RAUDONDVARIEČIŲ BENDRUOMENĖS, RAUDONDVARIO KAIMO 

BENDRUOMENĖS CENTRO, KULTŪROS CENTRO INICIATYVOS

Kovo 11-osios žygis 2022-03-11

Moliūginės 2022-10-15Užgavėnės 2022-02-27 „Įsidėk vasarą į kišenę“ 2022-09-01

Vasario 16-osios paukščių iniciatyva



Rokas Jurpalis užkėlė Raudondvario seniūnijos vėliavą ant šio kalno.

Avicenos viršukalnė, geriau žinoma kaip Lenino viršukalnė – aukščiausias Trans-Alajaus kalnų

Vidurinėje Azijoje taškas ir antras pagal aukštį Pamyro kalnas, kurį lenkia tik Ismailo Samani

viršukalnė. Jis yra ant Tadžikijos ir Kirgizijos sienos.

Avicena (Lenin) peak – 7,134 m.

2022 07 22



Ačiū už dėmesį!
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