
  Draugystės seniūnaitijos seniūnaičio Arnoldo Bučio veiklos ataskaita 

2012 m. gegužė – 2013 m. gegužė 

2012 balandis. Rinkau Draugystės seniūnaitijos gyventojų parašus seniūnaičio rinkimams. Norėdamas 

labiau susipažinti su Draugystės seniūnaitijos gyventojams rūpimais klausimais, juos dominančiomis 

problemomis, surengiau susirinkimą-susitikimą Martyno Mažvydo progimnazijoje. 

2012 gegužė. Išrinktas seniūnaičiu. Surengiau Baltijos pr. 59 namo gyventojų susirinkimą. Kreiptasi į 

Klaipėdos m. savivaldybės Architektūros ir miesto planavimo skyrių dėl seniūnaitijos detaliojo plano 

išaiškinimo ir su juo susijusių klausimų. 

2012 birželis. Baltijos vietos bendruomenės taryboje išrinktas vietos bendruomenės pirmininku. 

Baltijos VBT pateikiau 5 paraiškas, iš kurių 4 buvo patvirtos: 4 krepšinio stovai (Baltijos pr. 59), vaikų 

žaidimo aikštelės (Debreceno g. 20, Baltijos pr. 41), naujametiniai renginiai bendruomenei „Žiemos 

arbatėlė“. Susitikimai su paraiškų teikėjais, su savivaldybės atsakingais darbuotojais dėl paraiškose 

numatytų veiklų ir darbų vykdymo suderinimo. 

2012 liepa-rugsėjis. Bendravimas su seniūnaitijos gyventojais, pagalba jiems rūpimais klausimais.  

Seimo narys E.Jurkevičius, atstovaujantis Baltijos vietos bendruomenės interesams seime,  buvo 

pakvietęs dalyvauti  bendruomenės konkurso „Gražiausias kiemas“ komisijos darbe. 

2012 spalis. Baltijos pr. 59 namo gyventojai kreipėsi su prašymu dėl medžių apgenėjimo ir 

nereikalingų iškirtimo aplink jų namą. Buvo renkami gyventojų parašai. Kreiptasi į UAB „Pempininkų 

būstas“ administraciją bei į miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyrių dėl darbų atlikimo. 

2012 lapkritis. Gautas leidimas Baltijos pr. 59 namo teritorijoje medžių genėjimui ir nereikalingų 

medžių iškirtimui. Dalyvavimas Baltijos vietos bendruomenės inicijuotuose renginiuose – krepšinio, 

futbolo varžybose. Buvo derinami bendruomenėje atliekami darbai pagal pateiktas paraiškas su Baltijos 

vietos bendruomenės seniūnaitijose atliekančia bendrove. 

2012 gruodis. Dalyvavimas Baltijos vietos bendruomenės inicijuotame naujametiniame-kalėdiniame 

renginyje „Žiemos arbatėlė“. Renginių metu gyventojai buvo supažindinami su seniūnaičių, vietos 

bendruomenių veikla, aptariami jiems rūpiami klausimai. 

2013 sausis-kovas. Dalyvavimas seniūnaičių sueigose, susirinkimuose. Kartu su Sulupės seniūnaičiu 

Sauliumi Liekiu  dalyvauta Klaipėdos jungtinės pagyvenusių žmonių bendrijos susirinkime. Pristatyta 

seniūnaičių ir miesto vietos bendruomenių veikla. Buvo inicijuotas susitikimas su Baltijos vietos 

bendruomenę atstovaujančiu seimo nariu seime – Raimundu Paliuku. Aptarti bendruomenei, 

seniūnaičiams rūpimi klausimai, sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Prie Baltijos pr. 59 namo 

apgenėtas gluosnis, kuris trukdė važiuojamai daliai bei kiemo apšveitimui. Inicijavau, kad tie darbai 

gyventojams nekainuotų. Padėka UAB „Pempininkų būstas“ direktorei bei „Mano būstas“ Klaipėdos 

regiono direktoriui Mindaugui Geniui. 



2013 balandis. Kvietimas Draugystės seniūnatijos gyventojams dalyvauti balandžio 27 d. talkoje – 

tvarkant savo namų aplinkas, teritorijas bei aktyviai dalyvauti gegužės 18 d. miesto talkose tvarkant 

miesto erdves. 

2013 gegužė. Naujai išrinktoje Baltijos vietos bendruomenės taryboje 2013 metams išrinktas vietos 

bendruomenės pirmininku. Baltijos VBT pateikta  10 paraiškų. 

Nuolat telefonu konsultuoju seniūnaitijos gyventojus įvairiais klausimais. Pagelbėta Debreceno g. 6, 

Baltijos pr. 29, Baltijos pr. 59, Šilutės pl. 42,44 gyventojų paklausimais. Seniūnaitijoje nuolat platinu 

informaciją apie renginius su seniūnaičio kontaktais. Bendrauju su žiniasklaidos atstovais rūpimais, 

svarbiais seniūnaitijų ir vietos bendruomenių klausimais. Bendrauju su vietos bendruomenėje bei 

Draugystės seniūnaitijoje esančių ugdymo įstaigų vadovais. Dalyvauju seniūnaičių sueigose ir išsakau 

savo nuomonę. 

 


