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Sausis.  Inicijuota pilietinė akcija „Pašto gedulingos išlydėtuvės“. Pakviesti rajono gyventojai 

išlydėti uždaromą pašto skyrių.  

Parengtas raštas savivaldybei dėl papildomų parkavimo vietų automobiliams įrengimo Minijos g. 

130 a, c, b kiemuose. Iniciatyvių gyventojų dėka surinkta 120 gyventojų parašų. Gautas savivaldybės 

atsakymas, kad prašymas įtrauktas į darbų planus.  

Kreiptasi į savivaldybę dėl duobių esančių Minijos g. 134, 132 sutvarkymo. Duobės sutvarkytos. 

Kreiptasi į savivaldybę dėl duobių esančių Naikupės g. 17a, Minijos g. 139 sutvarkymo. Duobės 

sutvarkytos.  

Dalyvauta planuojamo prekybos centro Minijos g. 100 projektinių pasiūlymų pristatyme. 

Vasaris. Parengtas raštas savivaldybei dėl eismo saugumo ir kalnelių įrengimo ties Nidos g. 40, 

40 a, Nidos g. 1. Dalyvauta nuotoliniame Klaipėdos eismo saugumo komisijos posėdyje, pasisakyta 

šiuo klausimu. Vasarą kalneliai įrengti.   

Kreiptasi į savivaldybę dėl duobių esančių Nidos g. 48, Minijos g.135 a,. Duobės sutvarkytos.  

Kovas. Kreiptasi į savivaldybę dėl medžių genėjimo  ties Nidos g. 46 (savivaldybės teritorija). 

Parengtas raštas į savivaldybę dėl šaligatvio ties Sulupės g. 14 remonto. Gautas savivaldybės 

atsakymas, kad prašymas įtrauktas į darbų planus.  

Organizuotas gyventojų patriotinis bėgimas su valstybės vėliavomis Kovo 11-osios proga. Po 

bėgimo sugiedotas Lietuvos himnas. 

Kartu su Pamario, Strėvos seniūnaitėmis iš trijų savivaldybės pasiūlytų variantų, išrinkta vieta 

naujai vaikų žaidimo aikštelei. Parinkta vieta adresu; Kalnupės g. 13. Vaikų aikštelė 2020 m. buvo 

įrengta.  

Balandis. Bendrauta su BĮ Klaipėdos sporto bazių valdymo centru dėl galimybės gyventojams 

sportuoti Naikupės g. 25 stadione.  

Dėl Covid-19 paskelbto karantino per socialinius tinklus raginta pasirūpinti rizikos grupėje 

esančiais kaimynais.  

Birželis. Organizuota pagalbos maistu, medicinos priemonėmis sunkiai sergančiam asmeniui 

gyvenančiam Žvejybos uosto rajone. 

Lietuvos policijos organizuotame „Kaimynų kaimyno“ konkurse buvau nominuotas kaimynų 

kaimynu“. 

Liepa. Valstybės dienos proga inicijuotas gyventojų himno giedojimas. Vydūno gimnazijos 

kiemelyje 21 val. apie 50 rajono gyventojų su tautine simbolika giedojo Lietuvos himną.  

Rugpjūtis. Reaguojant į gyventojų skundus kreiptasi į policiją dėl saugos eismo prevencinių 

priemonių taikymo, sunkiasvorių automobilių eismo kontrolės Minijos, Naikupės gatvėse. Reaguojant 

į šį prašymą buvo įrengtas greičio matuoklis ties Minijos g. 144.  

Rugsėjis. Reaguojant į gyventojų skundus dėl automobilių statymo Poilsio g. 28, 30, 32, 

kreiptasi į savivaldybę dėl ženklų pastatymo. Įrengti ženklai leidžiantys laikinai sustoti.  



Spalis. Reaguojant į gyventojų prašymus kreiptasi į savivaldybę dėl naujo takelio įrengimo ties 

Kalnupės g. 11, Žalgirio 13 a.. Gautas savivaldybės atsakymas.  

Savo iniciatyva sutvarkyta vaikų supynė Sulupės g. 13. 

Lapkritis. Nuotoliniu būdu dalyvauta projektinių pasiūlymų pristatyme dėl daugiabučio statybos 

adresu: Sulupės g. 3a.. Pateikta pastaba dėl namo spalvų išpildymo. 

Gruodis. Savivaldybė informuota apie naujai įrengtų vaikų žaidimo aikštelės gedimus adresu 

Kalnupės g. 13. 

 

Gyventojai Žvejybos rajono kaimynų facebook socialiniame tinkle nuolat informuojami apie 

detaliųjų planų pakeitimus, viešus svarstymus.  

Dėl ankstesniais metais patektų prašymų ir siūlymų 2020 m. buvo įrengtas kiemų apšvietimas 

adresais: Nidos g. 1, 1a, 1b, 48, 46, 50, Baltijos  pr. 117, 115, 113, Minijos g. 133, 135, 135a, Sulupės 

g. 18. Renovuota krepšinio aikštelė Nidos g. 54 kieme.  

 

Pirmininkauta Danės – Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigai. Vertinti NVO ir bendruomeninių 

organizacijų pateikti projektai. Paskirstytos lėšos pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“. Lėšas skiria Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

 

Dalyvauta visuose Klaipėdos m. savivaldybės etikos komisijos posėdžiuose.  

 

Nuolat bendrauju su gyventojais susitikdamas, telefonu ar internetu įvairiais iškilusiais 

klausimais. Paaiškinu problemos sprendimo būdus. Nuolat kaupiu informaciją apie Žvejybos uosto 

rajono problemas, suoliukų, vaikų aikštelių, poreikį.  

 

Veiklos kryptis 2021 metams. 

 

Toliau siekti, kad Žvejybos uosto rajonas gražėtų, atsirastų kokybiškos poilsio zonos, 

prasidėtų automobilių parkavimo vietų įrengimas, tęstųsi kiemų apšvietimo įrengimas.  

Dalyvausiu seniūnaičių sueigose, savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose 

atstovaujant Sulupės seniūnaitijos interesus.   

 

 

 

 

Sulupės seniūnaitijai priklauso šie adresai: 

Nidos g. 1, 1a, 1b, 38, 36, 40c, 40a, 40, 46, 48, 50.  

Naikupės g. 17, 17a, 19, 21, 25, 29. 

Minijos g. 127, 129, 131, 133, 135, 135a, 137, 139, 141.  

Sulupės g. 11, 11a, 13, 13a, 18, 20, 26. 

Taikos pr. 68 

 

 

 

Sulupės seniūnaitis                                                                           Saulius Liekis 


