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Ataskaita parengta ir pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu (8 skirsnio
34 straipsnio 6 punktu), pristatant praėjusių 2020 metų veiklos ataskaitą ir trumpai pateikiant pagrindines
veiklos kryptis kitiems kalendoriniams 2021 metams.

2020 m. veikla chronologine tvarka
2020 m. sausio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybė įteikė naujai-papildomai išrinktiems seniūnaičiams
pažymėjimus.
2020 m. sausio mėnsesį susipažinta su Klaipėdos m. Savivaldybės pristatytu „Klaipėdos miesto
savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano projektu“.
(https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/parengtas-strateginio-veiklos-plano-projektas/7459).
2020 m. vasario mėn. Vyko DANĖS–PAJŪRIO išplėstinė seniūnaičių sueiga. Išrinta seniūnaičių sueigos
valdyba, aptarti bendruomenių veiklos klausimai.
2020 m. sausio-vasario mėn. derinti su KTATC Smiltynės gyventojų šiūkšlių rūšiavimo ir išvežimo
klausimai. Suderintas kompostinių dėžių ir žaliųjų konteinerių skyrimas/paskirstymas. Derinta kaip rūšiuoti
ir kur išvežti didesnius žaliųjų atliekų kiekius (lapų, šienaujamos žolės, genėjimo atliekš ir pan.),
susidarinčius pavasarį ir rudenį tvarkant aplinką.
2020 m. sausio-vasario mėn. derinti gtventojų kėlimosi Smiltynės perkėlos keltais klausimai.
2020 m. sausio-balandžio mėn. derinti su Smiltynės gyventojais ir Klaipėdos m. savivaldybės
administracija klausimai susiję su žvejų „apgulties“ suvaldymu. Prašyta žvejams pastatyti laikinuosius
tualetus, organizuoti jų šiūkšlių papildomą išvežimą ir pan. Su savivaldybės administracija derintas miško
keliukų ženklų pastatymo optimizavimas, ribojant mašinų statymą miške, miško keliukuose, pamaryje ir
pan.
2020 m. vasario mėn. organizuotas Smiltynės gyventojų susirinkimas.
2020 m. kovo mėn. paskelbus karantiną (nuo kovo 16 d.) dėl Covid-19, derintas gyventojų kėlimąsis keltais,
supažindinta su nauja tvarka (nekeliant I-ai Senajai perkėlai, kelinatis mašinomis ir pan.).
2020 m. gegužės mėn., suintensyvėjus aplinkos tvarkymo darbams, su gyventojais dalinomės informacija
apie medžių sodinimą ir genėjimą. Tai būtina žinoti ne tik genint, bet ir sodinant bei prižiūrint didesnius
augalus/medžius.
Plačiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312347/rjvXWEYYAE
Smiltynės teritorijos medžiai ir krūmai šalia gyvenamųjų namų teritorijos nėra tvarkomi jau kelis
dešimtmečius. Deja, Klaipėdos m. Savivaldybė nesiima iniciatyvos tvarkyti aplinką ir prižiūrėti mišką
miesto teritorijoje Smiltynės gyvenvietėje (prie gyvenamųjų namų/sklypų). Yra nusistovėjusi įdinga tvarka
– prižiūrima ne planuotai, o tik gavus gyventojų prašymą ar skundą dėl nuvirtusių/pažeistų medžių.
Gyventojai turi derinti patys su miesto savivaldybe, Miškų uredija ir Kuršių nerijos nacionaliniu parku,
nors tai yra miesto teritorija. Medžiai prie pastatų/sklypų nėra genimi, dalis jų yra aukštesni nei >20 metrų.
Seni medžiai kelia grėsmę pastatams ir gyventojams.
2020 m. gegužės mėn. derinti klausimai su Valstybės miškų tarnyba bei informuoti gyventojai dėl miško
purškimo (iš lėktuvo) Smiltynėje, siekiant apsaugoti nerijos miškus nuo kenkėjo (verpiko vienuolio).
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2020 m. liepos mėn. Susipažinta su AAA (www.gamta.lt) pasklebta medžiaga ir teikti pasiūlymai dėl birių
krovinių sandeliavimo/ krovos reikalavimų. Plačiau susipažinta su KLASCO PAV "Geležies rūdos (IOP)
krovos procesais ir sandėliavimu (AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ Klasco nuomojamoje
teritorijoje prie krantinių Nr. 10 ir 11, esančių prieš Smiltynę tik už 300-400 m). Gyventojai mato nuolatinį
didesnį dulkėtumą ir metalo rūdos sklaidą iš šios teritorijos, teršiantį aplinką. Dažnai dulka ir kraunamos į
laivus birios trašos.
2020 m. liepos mėn. 16 d. Kartu su Klaipėdos m. seniūnaičiais, benruomeninių organizacijų nariais buvo
dalyvauta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje susitikime su Uosto kapitonu. Aptarti
gyventojams rūpimi klausimai. Klausimai siejosi su uosto plėtra ir uosto bendrovių padidinta tarša. Keltas
klausimas dėl poreiko uostui labiau bendradarbiauti su miesto gyventojais, bendruomenėmis, siekiant
atstovauti ir gyventojų interesus, ieškoti alternatyvų, atisakant ar sutvarkant krovą birių krovinių (metalo
rūdos, trašų ir kt.) Klaipėdos uoste, kurie pavojingi gyventojų sveikatai. Klabėta apie nepakankamai su
gyventojais aptartą išorinio uosto planą. Susitikime su naujuoju uosto direkcijos vadovu dalinomės
įžvalgomis koks turėtų būti "žaliasis uostas", koks jis yra Europoje.
2020 m. liepos mėn.: Dalyvauta posėdžiuose atrenkant projektus pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“.
2020 m. liepos mėnesį derinti gyventojų kėlimosi klausimai su Smiltynės perkėlos administracija ir Kelių
direkcija. Išsakytos problemos dėl kelto tvarkaraščio, darbo laiko, nesaugių užtvarų, senojoje ir naujojoje
perkėlose dviračiams, invalidams, vaikų vežimėliams nepilnai pritaikytais saugiais praėjimais į keltą ir kt.
2020 m. rugpjūčio mėn. parengtas Smiltynės seniūnaitijos bendruomenės siūlymas (planas) Klaipėdos m.
savivaldybės Strateginio veiklos plano projektui. Smiltynės seniūnaitijos gyventojų siūlymai „dėl
priemonių įtraukimo į SVP projektą“ apėmė 14 priemonių, susijusių su alinkosauga, gyvenamosios
teritorijos priežiūra, gyvenamosios vietovės materialaus ir nematerialaus paveldo puoselėjimu,
sveikatingumu ir kt.
2020 m. rugpjūčio mėn. dalyvauta aptarime studijos dėl turistinių - pažnimo kelių Smiltynėje.
2020 m. rugsėjo- spalio mėn. pateiktos pastabos dėl kėlimosi keltais pataisų. 2020 m. lapkričio mėn. LT
Seime patvirtintas Vidaus vandens transporto kodekso pakeitimas, kuris susijęs su nerijos gyventojų
kėlimo keltais tvarkomis, patvirtintomis įstatymine tvarka.
2020 m. spalio mėn. dalyvauta apklausoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė apklausos
anketą Lietuvos bendruomeninių organizacijų atstovams, seniūnaičiams dėl SADM priemonės
bendruomeninei veiklai stiprinimo.
2020 m. spalio 29 d. dalyvauta (nuotoliniu būdu) Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkų
atlikto kietųjų dalelių sudėties tyrimo „Kietųjų dalelių kiekio ir sudėties tyrimas bei kilmės nustatymas
Klaipėdos mieste“ rezultatų pristatyme.
2020 m. spalio mėn. pateiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybei gyventojų vardu dėl laukinių gyvūnų
daromos žalos.
2020 m. lapkričio mėn. gyventojai supažindinti su AAA tinklapyje patalpinti sprendimu „Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir
šiaurinio bangolaužių rekonstravimo ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uostų vartų
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statybos galimybių“ 2019-03-04 (Nr. (30.1)-A4-1585). Su gventojais (tame tarpe gyvenantiems šalia uosto)
šie klausiai turėtų būti derinami daugiau, nes liečia tiesiogiai.
2020 m. lapkričio - gruodžio mėn. prašyta gyventojų vardu pagalba dėl papildomos teritorijos priežiūros,
esant žvejų „apgulčiai“( stintų sezono) metu.

2020 m. gruodžio mėn. peržvelgtos bendruomeninių organizacijų projektų ataskaitos, parengtos
Seniūnaičių sueigai.
Papildoma veikla
2020 metai buvo paskelbti UNESCO pasaulio paveldo metais Lietuvoje. Atstovavau Smiltynės ir Kuršių
nerijos gyventojus Kuršių nerijos garbės ambasadorių klube (http://www.nerija.lt/ambasadoriai), įkurtame
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamą „INTERREG
South Baltic“ programos projektą „UNESCO pasaulio paveldo vietovių kultūros ir gamtos vertybių
vystymas (en. Development of UNESCO Natural and Cultural assets, DUNC)". Šioje veikloje siekiama
plėtoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes Pietų Baltijos regione. Ambasadoriai skiria savo laiką gera valia
neatlygintinai šviesti visuomenę ir skleisti informaciją apie Kuršių neriją, kaip UNESCO pasaulio paveldo
vietovę, kad ši kultūros ir gamtos paveldo vietovė taptų darnaus vystymosi pavyzdžiu.

Prižiūrimas nuolat Smiltynėje įamžintas Prezidento A. Smetonos ąžuolas. Taip pat ir naujai pasodintas
ąžuolas (2019 m. Gegužės 21 d.), įprasminant idėją, kad 2019-ieji buvo paskelbti Prezidento Antano
Smetonos metais ir 100-metį šventė LR Prezidento institucija. (plačiau: https://www.vivmu.lt/lt/smiltynejeiamzinti-prezidento-a-smetonos-azuolai/).

Žiniasklaidai išsakyta Smiltynės gyventojų nuomonė:
2020-08-29: 15min.lt . „Smiltynė tarp Mėlynosios vėliavos ir Mėlynojo proveržio“.
Skaitykite daugiau:
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/smiltyne-tarp-melynosios-veliavos-irmelynojo-proverzio-642-1368674?copied
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2020-08-07: Vakarų ekspresas. „Smiltynės infrastruktūra šiurpina poilsiautojus. Ar kas nors pasikeis, ją
paskelbus kurortu? aut. Mindaugas MILINIS
Skaitykite daugiau:
https://www.ve.lt/naujienos/ve-rekomenduoja1/skaityk-dabar/smiltynes-infrastruktura-siurpinapoilsiautojus-ar-kas-nors-pasikeis-ja-paskelbus-kurortu-1818163/
LTR radijui ir televizijai – 2020 gruodžio mėn. – Dėl Senosios Smiltynės kelto uždarymo karantino
laikotarpiu.

Veiklos kryptys 2021 metams
Atstovauti Smiltynės gyventojus Klaipėdos m. savivaldybėje ir kitose žinybose, kurių veikla yra vykdoma
Smiltynės seniūnaitijoje.
Padėti Smiltynės seniūnaitijos gyventojams jiems rūpimais klausimais.
Dalyvauti Klaipėdos mietos seniūnaičių sueigose, Klaipėdos m. savivaldybės renginiuose, pasitarimuose,
atstovaujant Smiltynės gyventojus.
Planuojama labiau įsitraukti į priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Skatinti bendruomeniškumą, piliečių įsitraukimą į savivaldybės priimamų sprendimų procesą.
Veiklos planus iš dalies kompikuoja nenumatytas karantinas dėl Covid-19, tačiau ši situacija reikalauja ir
didesnio supratimo bei bendruomeniškumo, padedant vieni kitiems.
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