Klaipėdos miesto Luizės seniūnaitijos
seniūnaitės Rūtos Pocienės ataskaita

2019m. lapkričio 14d. buvau išrinkta Luizės seniūnaitijos seniūnaite, įteiktas pažymėjimas.
2019m. lapkričio 12d. dalyvavau Savivaldybės posėdyje dėl apšvietimo įrengimo ties Klevų g.3
ir 5 namais. Buvo pristatyta apšvietimo schema, diegimo eiliškumas.
2019m. lapkričio 19d. dalyvavau ir prisistačiau kaip seniūnaitė KBA surengtame renginyje
“Dalyvauk”, skirtame Luizės seniūnaitijos gyventojams.
2019m. lapkričio 21d. dalyvavau pirmame seniūnaičių posėdyje.
2019m gruodžio 11d dalyvavau išplėstiniame seniūnaičių posėdyje.
2019m. gruodžio 19d. dalyvavau išplėstiniame seniūnaičių posėdyje dėl seniūnaitijų ribų ir
kandidatų į komisijas.
2020m sausio 27d. susipažinau su mūsų seniūnaitiją globojančiais policijos pareigūnais.
2020m. sausio 27d. FOCUS grupės susitikimas dėl Klaipėdos miesto strateginio veiklos plano
siūlymų iš seniūnaičių pusės.
2020m sausio 29d. Ažuolų g. gyventojos prašymu kreipiausi raštu į Klaipėdos miesto savivaldybę
dėl Ažuolų g. šalitgatvių ir gatvės dangos remonto, požeminių ar pusiau požeminių konteinerių
nurodytame priede, prie garažų, taip pat dėl Ažuolų g. bei Kretingos g. stovinčio vandens namo
rūsiuose, buvo prašoma įtraukti drenažo, šių gatvių namų rūsiuose, įvertininimą, kaip viso kvartalo

problemą, nes įmonės atliekančios šių namų techninę priežiūrą negali išspręsti šios problemos.
Prašoma šiuos klausimus įtraukti į miesto strateginį veiklos planą. Taip pat prašomą įrengti Klevų
g 2 nešienaujamame žolyno plote parkavimo aikštelę. Visi prašymai nebuvo įtraukti į strateginį
veiklos planą, paaiškinimai pateikti raštu.
2020m. sausio 30d. dalyvavau „Lietuvos geležinkeliai“ projekto dėl triukšmo sienelių
pristatyme/posėdyje. Buvo pateiktas prašymas pratęsti triukšmo sienelių statymą.
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostamiescio-gyventojaipasipiktine-nori-triuksma-mazinanciu-sienuciu-955622
2020m. sausio 14d. kreipiausi raštu Kretingos 8, Kretingos 8A , 8B namų vardu, kad būtų įrengtos
papildomos triukšmo sienelės šių namų, esančių prie geležinkelio, pusėje. Tačiau projektuotojai
2020m. sausio 27d. pateikė neigiamą atsakymą:
“Informuojame, kad nėra galimybės patenkinti Jūsų prašymo pastatyti apsauginę sienelę ties
Kretingos g. 8, 8A, 8B ir prie kitų gyvenamųjų pastatų atkarpoje tarp Kretingos g. ir Klevų g.
Projekto „Triukšmą slopinančių sienelių Klaipėdos geležinkelio stotyje statybos projektas“ ribos
yra apibrėžtos projektavimo techninėje užduotyje ir jungtinės veiklos sutartyje tarp AB „Lietuvos
geležinkeliai“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, todėl projekto darbų ribos ir
sienelės negali būti pratęstos už pėsčiųjų viaduko.
Triukšmo sienelių statyba ties Kretingos g. 8, 8A, 8B ir prie kitų gyvenamųjų pastatų atkarpoje
tarp Kretingos g. ir Klevų g. nėra numatyta Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos
veiksmų plane 2019-2023 metams, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-0725 sprendimu Nr. T2-241. Pažymime, kad remiantis Klaipėdos miesto strateginiais triukšmo
žemėlapiais, patvirtintais 2019-02-21 Tarybos sprendimu Nr. T2-52, geležinkelio triukšmo lygis
namų aplinkoje kvartale tarp Kretingos g. ir Klevų g. yra 45-50 dBA ir neviršija triukšmo ribinių
dydžių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 2019 m. rugsėjo ir spalio mėn. buvo
suorganizavęs triukšmo ir vibracijos lygio matavimus Klevų g. 6-3 ir 6-15 namų gyvenamosiose
patalpose ir pateikė patikrinimo išvadą, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdo veiklą,
nepažeisdama triukšmo ir vibracijos higienos normų reikalavimų. Atkreipiame dėmesį, kad
rengiamo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano keitimo sprendiniuose vienas iš
svarstomų sprendinių yra iki 2030 m. laipsniškai mažinti centrinės geležinkelio stoties kelyną,
paliekant šią stotį tik keleivių pervežimams. Mažinant prekinių traukinių judėjimą stotyje,
sumažėtų triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje.”
Po šio atsakymo kreipiausi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl šių sienelių, su prašymu įtraukti
jas į strateginį veiklos planą.
2020m. vasario 8d. seniūnaičių mokymai savivaldybėje.
2020m vasario 18d. Išplėstinė seniūnaičių sueiga Joje teikiau pasiūlymą nuo seniūnaičių
nepritarti naujam daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymui. Buvo suformuluotas ir išsiųstas
raštas Aplinkos apsaugos ministerijai, Seimo pirmininkui, Seniūnų Asociacijos prezidentui, Seimo
nariui. Taip pat teikiau siūlymą nepritarti ir panaikinti sprendimą dėl komunalinių atliekų
tvarkymo ir skaičiavimo metodikos. Naujasis bendrijų įstatymas buvo nepriimtas, o komunalinių

atliekų tvarkymo sprendimas paliktas, grindžiant miesto tvarkos ir švaros taisyklėmis, bei vietos
savivaldos įstatymu.
2020m. kovo 24d. GSEB „Žibintas“ savininkų vardu kreipiausi į Klaipėdos miesto savivaldybę
dėl aplaidaus garažų bendrijos pirmininko darbo.
2020m. balandžio 08d. išplėstinis seniūnaičių posėdis (elektroniniu būdu). Dėl bendruomenių
veiklų stiprinimo finansavimo dydžio.
2020m. birželio 23d. Pradėti rinkti saugios kaimynystės grupės kūrimo parašai Kretingos g
daugiabučiuose.
2020 birželio 30d. dalyvavau Savivaldybės grupės posėdyje dėl požeminių konteinerių statymo
Kaštonų g. 2. Kaštonų g 2 gyventojai kreipėsi raštu, nesutikdami su požeminių konteinerių statymu
prie jų namo. Kreipiausi į savivaldybę bei dalyvavau grupės posėdyje dėl šioje vietoje statomų
konteinerių. Posėdžio metu paaiškėjo, kad Kaštonų g 2 gyventojai nebuvo laiku informuoti juos
administruojančios bendrovės, kai per nustatytą laiką dar galėjo ginčyti ir teikti pastabas dėl
konteinerių vietos. Tačiau 2020m. liepos 7d atsakyme, patikslinta, kad statomi konteineriai bus
atitraukti toliau nuo Kaštonų ir Valstiečių g sankryžos, tiek kiek leidžia požeminės komunikacijos.
2020m. liepos 14d. Išplėstinė seniūnaičių sueiga. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių
veiklos stiprinimo 2020m. projektų vertinimo rezultatų pateikimui.
2020m. rugpjūčio 3d ir 25d siųsti raštai Klaipėdos miesto savivaldybei dėl nepjaunamos žolės
Luizės seniūnaitijoje.
2020m. rugsėjo 09d. raštas Klaipėdos miesto savivaldybei dėl nestabilios ir netvarkingos Kaštonų
autobusų stotelės konstrukcijos.
2020m. spalio 13d. raštas Saugaus Eismo komisijai dėl perėjos Pakruojo g. 2020m spalio 27d
buvo gauta atsakymas: Transporto skyrius išnagrinėjo Jūsų prašymą įrengti pėsčiųjų perėją
Pakruojo gatvėje ir informuoja, kad rytinėje gatvės pusėje stovi individualūs gyvenamieji namai,
nutiestas šaligatvis, o vakarinėje gatvės pusėje pasėta veja. Dalis vejos yra bendro naudojimo, t. y.
miesto, bet kita dalis priklauso LCC tarptautiniam universitetui, t. y., visa vakarinė Pakruojo
gatvės pusė ribojasi su LCC teritorija. Rengiant pėsčiųjų perėją per Pakruojo gatvę, jos dalis turėtų
patekti į mokymo įstaigos teritoriją, pėstieji turėtų kirsti LCC automobilių stovėjimo aikštelę, o
vėliau pasinaudoti universiteto teritorijos pėsčiųjų takais.Pabendravus telefonu su universiteto
atstovu, buvo gautas atsakymas, kad universitetas nepageidauja, kad jo teritorija naudotųsi
pašaliniai asmenys, bei nepritaria pėsčiųjų perėjos įrengimui.Pėsčiųjų perėjos Pakruojo gatvėje
nėra galimybės įrengti.
2020m. gruodžio 11d išsiųstas raštas Klaipėdos merui, Saugaus Eismo komisijai, dėl eismo
saugumo užtikrinimo Luizės seniūnaitijoje, prie rašto pridėtas kreipimasis, kurį pasirašė ir su
avarijų nuotraukomis pateikė Rokiškio, Utenos, Pasvalio, Biržų, Prienų, Kupiškio, Pakruojo,
Plytinės gatvių gyventojai, prašydami apriboti eismą iki 30km/val greičiu, bei pastatyti greičio
slopinimo kalnelius. 2020m gruodžio 22d Saugaus eismo komisijos posėdyje buvo nutarta atidėti

eismo reguliavimo priemonių įrengimo Luizės kvartale klausimą, išanalizuoti eismo pegerinimo
galimybes ir pateikti svarstyti sekančiame Eismo komisijos posėdyje konkrečius siūlymus.

2021m metų veiklos kryptys:
Spręsti seniūnaitijos bendruomenių, gyventojų problemas
Bendradarbiauti su gyventojais, kuriančiais bendruomenes
Skatinti steigti gyventojus saugios kaimynystes grupes.
Dalyvausiu seniūnaičių sueigose, komisijų posėdžiuose atstovaujant Luizės seniūnaitijos
gyventojų interesus.

Mūsų seniūnaitijos Facebook
https://www.facebook.com/groups/778123872626306
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