
    

   

 

               Danės g. seniūnaitijos seniūnaitės  Danutės Izvekovienės  

                                    2021 metų veiklos ataskaita  

                                        2022- 01- 28, Klaipėda 

 

        Ši veiklos ataskaita paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos 

savivaldos įstatymo 34 str. 6 punkto pagrindu. 

        Aš, Danutė Izvekovienė, 2021 m. dalyvavau Kontrolės komiteto 

posėdžiuose, kurie dėl epidemiologinės situacijos vyko nuotoliniu būdu, ir 

išklausiau pateiktą informaciją apie Kontrolės ir audito tarnybos atliktus veiklos 

auditus Klaipėdos m. savivaldybės įmonėse. Taip pat dalyvavau nuotoliniuose 

Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos posėdžiuose, seniūnaičių sueigose. 

        2021-02-20 į mane raštu kreipėsi Liepų g. Nr. 44A gyventojai dėl pusiau 

požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės Nr. 34 įrengimo vietos 

pakeitimo. Gyventojų nuomone aikštelei parinkta vieta nebuvo tinkama ir tam 

pagrįsti jie pateikė objektyvius argumentus. Buvo organizuotas Liepų g. Nr. 44, 

44A, 46, 46A gyventojų parašų rinkimas. Prie parašų rinkimo prisidėjo aktyvūs 

šių namų gyventojai. Prašymas dėl komunalinių atliekų aikštelės vietos 

pakeitimo kartu su gyventojų parašais buvo perduotas Klaipėdos m. 

savivaldybės administracijai. Ši, atsižvelgdama į gyventojų argumentus, priėmė 

sprendimą pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės Nr. 34 

rengimo vietą pakeisti. 

        2021 m. balandžio mėn. 22 d., minint Pasaulinę Žemės Dieną, Danės g. 

seniūnaitija kartu su Lietuvos Žaliųjų Partija ( Klaipėdos skyriumi ) aktyviems 

bendrijos nariams įteikė stilizuotą pakabuką su sėklomis, kurias galima 

pasodinti. Taip buvo siekiama paskatinti rūpintis gamta, švaria aplinka ir 

atkreipti dėmesį į klimato atšilimo problemas. 

        2021 m. liepos mėn. telefonu kreipėsi Liepų g. Nr. 51 namo gyventojai dėl 

šalia esančios sporto aikštelės, kuria naudojasi aplinkinių daugiabučių namų 

gyventojai, nepatenkinamos būklės. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 



statinių administravimo skyrius informavo, kad ši aikštelė yra įtraukta į 

atnaujinamų sporto aikštelių sąrašą . 

        2021 m. liepos mėn. Klaipėdos m. savivaldybės miesto tvarkymo skyrius 

buvo raštu informuotas dėl Liepų g Nr. 44, 44A teritorijoje, esančio nudžiūvusio 

medžio, kuris kėlė pavojų transporto priemonėms, todėl buvo prašoma jį 

pašalinti. Medis pašalintas rugpjūčio mėn.  

        2021 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

statinių administravimo skyriui pateikta išsami informacija dėl netinkamų 

naudoti vaikų žaidimo aikštelių ir įrenginių Danės g. seniūnaitijoje. 

        2021 m. spalio mėn. Liepų g. Nr. 40 gyvenamojo namo gyventojai telefonu 

kreipėsi dėl daugiabučio bendrijos steigimo ( Naujo administratoriaus 

parinkimas ). Operatyviai pateikiau Liepų g. 40 gyvenamojo namo iniciatyvinės 

grupės aktyvistams daugiabučio bendrijos steigimo norminių dokumentų 

medžiagos kopijas. 

        2021 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais aktyvūs Danės g. 

seniūnaitijos gyventojai dalyvavo Dangės bendruomenės asociacijos ( ,,Mes 

šeima “) ir ,, Eglės “ seniūnaitijos bendruomenės ( ,, Bendruomenės jėga- 

pagarba žmonių puoselėtoms vertybėms“) organizuotose renginiuose. 

Renginių dalyviai buvo aktyvūs, domėjosi susitikimų metu pateikta informacija, 

džiaugėsi bendravimu, galimybe išsakyti nuomonę, užsimezgė draugiški 

santykiai. Aktyviems renginio dalyviams įteiktos knygos Antano Stanevičiaus ,, 

DONELAITIS. KLAIPĖDA. SAUSIO 1-OJI “, Jolantos Norkienės-Kokkalis ,, 

KLAIPĖDOS PARKO ISTORIJA “. Abi knygos išleistos aukščiau minėtų projektų 

lėšomis.  

         Bendravimas tarp seniūnaitijų gyventojams suteikia pasitikėjimą 

bendruomenine veikla, padeda suprasti jos būtinumą ir perspektyvą, ugdo 

bendruomeniškumą, naujų ir drąsių idėjų skleidimą bei siekį jas įgyvendinti.  

                                  2022 metų veiklos kryptys: 

         operatyviai reaguoti į Danės g. seniūnaitijos gyventojų prašymus, pastabas 

ir pasiūlymus dėl gyvenamosios vietovės saugumo, laisvalaikio ir poilsio sąlygų ; 

         prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, užtikrinti gyventojų saugumą, 

skatinti steigti artimos, saugios kaimynystės grupes, rūpintis aplinkos apsauga, 

infrastruktūra;  



        organizuoti socialinę pagalbą, ugdyti bendruomeniškumą, skatinti 

gyventojus rūšiuoti buitines atliekas, bendradarbiauti su kitų seniūnaitijų 

atstovais; 

         dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir kitų atsakingų 

institucijų organizuojamuose mokymuose, susijusiose su teorinės ir praktinės 

seniūnaičių veiklos gerinimu; 

         tęsti 2021 m. neužbaigtus darbus, įsipareigojimus, susijusius su 

seniūnaičio veikla. 

        Danės g. seniūnaitijos seniūnaitė                                  Danutė Izvekovienė                                  

                                                    


