Sulupės seniūnaičio Sauliaus Liekio 2012-2013 veiklos ataskaita
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Balandis. Dar nesant seniūnaičiu Vydūno vidurinėje mokykloje organizuota Sulupės
seniūnaitijos gyventojų sueiga. Pristačiau savo kaip būsimo seniūnaičio veiklos planą. Išklausiau
gyventojų problemas. Dėkoju Vydūno vidurinės mokyklos administracijai už bendradarbiavimą.
Birželis. Jau kaip seniūnaitis organizavau gyventojų sueiga Vydūno vidurinėje mokykloje.
Susitikimo metu su gyventojais ir Vydūno vidurinės mokyklos direktoriumi. Bendrauta dėl kelio
ženklo „Eismas draudžiamas“ (Plyta) Nidos g. ir bendruomenės lėšų panaudojimo. Dėkoju Vydūno
vidurinės mokyklos administracijai už bendradarbiavimą.
Klaipėdos Pajūrio vietos bendruomenės (VBT) taryboje buvau išrinktas šios tarybos
pirmininku. Taryba suorganizavo tris posėdžius dėl paraiškų tvirtinimo ir lėšų panaudojimo. Kaip
Pajūrio VBT pirmininkas kelis kartus su darbų vadovu ir gyventojais lankiausi vietose kur turi buti
pastatytos vaikų žaidimo aikštelės, suoliukai, lauko treniruokliai.
Parašytos 4 paraiškos Pajūrio vietos bendruomenės tarybai dėl vaikų žaidimo aikštelių,
suoliukų, lauko treniruoklių, bendruomenės švenčių. Sulupės seniūnaitijoje įrengtas
daugiafunkcinis lauko treniruoklis, du suoliukai su šiukšline, dvivietė supynė vaikams.
Liepa. Gyventojų prašymu parašytas prašymas savivaldybei dėl Nidos g. ir Sulupės g.
sankryžoje esamo ženklo „Eismas draudžiamas“ (Plyta) būtų įrengta papildoma lentelė su galiojimo
laiku. Po ženklu buvo įrengta papildoma lentelė. Papildomos lentelės atsiradimas pagerino
gyventojų susisiekimą.
Su rėmėjo Raimundo Palaičio pagalba prie Nidos g. 38 buvo įrengti informaciniai ženklai
draudžiantys šunų vedžiojimą.
Rugsėjis. „Žvejybos uosto“ rajone prie prekybos centro „Juodkrantė“ kartu su gyventojais
surengta pilietinė akcija „Kontrabanda perki iš vaikų vagi“. Akcija skirta prieš nusikalstamą romų
veiklą prie prekybos centro.
Lapkritis. Parašytas prašymas į savivaldybę dėl nuimtos papildomos lentelės nuo ženklo.
Dalyvauta susitikime su savivaldybės transporto skyriaus ir policijos atstovais. Po diskusijų buvo
pakoreguotas eismas Nidos g. ir gražinta papildoma lentelė po ženklu „Eismas draudžiamas“
(Plyta).
Gruodis. Internete raginta gyventojus teikti siūlymu dėl rajono detaliojo plano sprendimų.
Prisidėta prie Vydūno vidurinės mokyklos organizavimo Kalėdinio koncerto gyventojams
„Kalėdų belaukiant“ organizavimo. Dėkoju Vydūno vidurinės mokyklos administracijai už gražią
iniciatyvą ir artėjimą su aplinkiniais gyventojais.
Parašytas raštas dėl 1-ojo autobuso maršruto pakeitimo.
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Sausis. Kartu su Bandužių seniūnaite Ligita Girskiene dalyvauta DNSB „Glorija„ (Minijos
135a) susirinkime. Pristatyta seniūnaičio veikla, išklausytos problemos.
Vasaris. Kartu su Draugystės seniūnaičiu Arnoldu Bučiu dalyvauta Klaipėdos jungtinės
pagyvenusių žmonių bendrijos susirinkime. Pristatyta seniūnaičio ir Vietos bendruomenių veikla.
Pateikiau konkrečius siūlymus dėl „Žvejybos uosto“ rajono detaliojo plano sprendimų.
Siūloma numatyti galimybę praplėsti dauguma kiemų automobiliams statyti. Visiems siulymams
detaliojo plano koncepcijoje buvo pritarta.
Kovas. Dalyvauta „Vydūno“ konferencijoje „Švyturio arenoje“ skaitytas pranešimas „Pajūrio
vietos bendruomenės ir seniūnaičio veikla „Sveiko miesto“ kontekste“.
Balandis. Dalyvauta susitikime su architekte dėl „Žvejybos uosto“ rajono koncepcijos
išsakyti gyventojų siūlymai ir pageidavimai.
Nuolat telefonu konsultuoju seniūnaitijos gyventojus įvairiais klausimais. Savo lėšomis
seniūnaitijoje nuolat platinu informaciją apie renginius su seniūnaičio kontaktais.

Artimiausi planai:
Organizuoti gyventojų sueigą – susitikimą Vydūno vidurinėje mokykloje (Sulupės g. 26) su
rajono policijos apylinkės inspektoriais kartu, su dviračių žymėjimu. Taip pat dalyvautų ir
socialinės psichologinės pagalbos centro atstovai dėl pagalbos smurto artimoje aplinkoje.
Organizuoti talką teritorijoje už Nidos g. 36 namo.
Sulupės seniūnaitijai priklauso šie gyvenamieji namai:
Nidos g. 1, 1a, 1b, 38, 36, 40c, 40a, 40, 46, 48, 50.
Naikupės g. 17, 17a, 19.
Minijos g. 127, 129, 131, 133, 135, 135a, 137, 139, 141.
Sulupės g. 11, 11a, 13, 13a, 18, 20

