
2021 metų Klaipėdos miesto savivaldybės Melnragės seniūnaitės Marijos 

Kalendės 

            veiklos ataskaita ir siektinos veiklos kryptis 

 
 

Pirmosios Melnragės seniūnaitija yra šalia Baltijos jūros. Ji viena lankomiausių ne 

tik miesto gyventojų, bet ir šalies svečių.  

Todėl išsikeltas pagrindinis tikslas - siekti, kad ši gyvenvietė taptų saugiausia, 

gražiausia ir geriausia Baltijos pakrantė gyventi ir svečiuotis. Dėl šios priežasties 

yra išsikelti tikslai, kuriuos kartu su bendruomene, jos partneriais stengiamasi 

pasiekti. 

 

Tisklai: 

 

1) Prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;  

 

Dėl pandemijos iš besibūriuojančių talkų, šiukšlės gyvenvietėje rinkti skatinau 

pavieniui; 

Ir toliau siekiau sutvarkyti gyvenvietės apleistus viešuosius želdynus, ne kartą 

kreipiausi į savivaldybę ir teikiau pasiūlymus. Stengiuosi išsaugoti ir turėti gamtai ir 

žmogaui draugiškas erdves. 

 

2) Siekti darnos tarp gyvenvietės ir uosto, kad Klaipėdos uosto ir jos teritorijoje 

esančių įmonių veiklos neigiama įtaka gyventojams ir aplinkai būtų kuo mažesnė; 
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KVJU nulinės ir pirmų krantinių rekonstrukcijos įtakoje Pirmosios Melnragės tam 

nepritaikytomis siauromis gatvėmis virš dviejų metų važinėjo sunkiasvoris transportas. 

Jis kėlė triukšmo, vibracijos, oro taršą. Šiuo klausimu buvo kalbama, prašoma KVJUD ir 

KMSA siekiant tai suvaldyti, kad nebūtų važinėjama naktimis, dideliu greičiu ir 

neleistinomis tam gatvėmis. Šia tema duoti pasiūlymai LR valdžios atstovams siekiant 

įdiegti žaliąją logistiką. 

Siekta sumažinti Klaipėdos uosto krantinių statybos metu keliamą triukšmą. Kalbėta su 

KVJUD atstovais, miesto sveikatos centru. 

 

3) Siekis sumažinti atvykstančių automobilių triukšmo ir greičio neigiamą įtaką 

gyventojams visos paros metu; 

Pandemijos įtakoje stipriai suintensyvėjo automobilių srautai, vykstantys prie 

paplūdimio, molo pro Pirmosios Melnragės seniūnaitiją. Dėl ko padidėjo triukšmo, oro, 

vibracijos tarša. Šiuo klausimu ilgai ir nuosekliai dirbau su KMSA transporto skyriumi. 

Sulauktas sprendimas 2022 m. skirti KMSA finansavimą nepriklausomiems ekspertams 

siūlymams eismo organizavimui suformuoti. 

 

4) Siekti sutvarkyti infrastruktūrą; 

Melnragės seniūnaitija viena lankomiausių mieste, todėl siekiu, kad tam būtų sukurta 

infrastruktūra: sutvarkyti apleisti šaligatviai, sutvarkytos neįrengtos gatvės, šaligatviai, 

būtų įrengta infrastruktūra susisiekti su miestu ir aikštelės ekologiniam transportui. 

Uždarius susisiekimą su miestu Burių g., siekiu, kad jis būtų sudarytas per geležinkelio 

bėgius, kas skatintų Darnų Judumą. 

 

5) Iniciatyva ginti kokybišką aplinką, gamtą; 

Nuo pat pradžių su Pirmosios Melnragės bendruomene domiuosi KVJUD, Klaipėdos 

miesto, LR bendraisiais planais, teikėme pasiūlymus miesto ir uosto darnai. Šia tema 

surengtos akcijos drauge su kitomis bendruomenėmis ant šiaurinio molo „Apjuoskime 

Baltijos jūrą“ ir Melnragės paplūdimyje, kur pastatytas kryžius „Už Baltijos pajūrio 

išsaugojimą“. Organizavau ir dalyvavau kitose akcijose prie LR vyriausybės rūmų.  

Šiais veiksmais siekiama apginti mūsų pajūrį, gamtą, siekiama darnos tarp miesto ir 

uosto. 

 

6) Saugumo tema; 

Pirmosios Melnragės gyvenvietė yra šalia aukščiausio lygmens pavojaus objektų KVJU 

teritorijoje: naftos įmonių. Todėl keliu saugumo klausimus ir siekiu, kad tarp gyvenamos 
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ir pavojingos uosto zonų būtų suformuota buferinė zona, kurioje galima būtų nutiesti 

privažiavimo kelias, auto aikšteles uosto transportui. Šia tema ne kartą kreiptasi į KMSA, 

KVJUD, LR.  

7) Melnragės bendruomenės namų tema; 

Aktyvios bendruomenės narės dėka drauge su bendruomene pasiekta, kad šiais metais 

būtų pradėtas rekonstruoti buvęs Melnragės kultūros pastatas, būsimi Melnragės 

bendruomenės namai Molo g. 60. Ko jau labai ilgai laukėme ir siekėme. Gyventojų noras, 

kad jie galėtų lengvai pasiekti Melnragės biblioteką, kuri bus nukelta į pirmą pastato 

aukštą su šalia esančia sale pritaikyta bendruomenei, kurią galėtume naudotis.  

Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų pagalba surengėme talką bibliotekos Melnragės 

padalinyje padėdami nunešti knygas iš buvusiųjų į laikinąsias patalpas.  

 

 

 

8) Siekiu, kad Melnragė gautų kurortinį statusą; 

Šia tema teikiau siūlymus KMSA BP, miesto strateginiam planui. Į ką atsižvelgta.  

 

9) Prisidedu prie sportuojančios bendruomenės; 

Drauge su bendruomene įrengėme naują tinklinio aikštelę ir sutvarkėme apleistą 

krepšinio aikštelę buvusios Melnragės mokyklos kieme. 
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10) Socialinės bendrystė tarp bendruomenės ir senjorų; 

Siekiu, kad buvusios Melnragės mokyklos, būsimų senelių namų sklype projekto metu 

būtų suformuota erdvė ir Melnragės vaikams, kas mažintų socialinę atskirtį tarp senjorų 

ir vaikų, jaunimo. Į ką gautas neigiamas atsakymas.  

11) Siekiu, kad KMSA labiau bendradarbiautų su seniūnaičiais, bendruomenėmis; 

Kol kas susiduriama su problema, kai bendruomenės, seniūnaičiai negauna visos su jais 

susijusios informacijos, rengiamais projektais. Esu prašiusi KMSA, jog informuotų apie 

rengiamus projektus seniūnaitijoje, apie rengiamus vizitus. 

 

 

12) Asmeninė iniciatyva; 

Dalyvauju visuose Klaipėdos miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetuose, kai svarstomi 

Melnragės seniūnaitijos klausimai, duodu pasiūlymus miesto strateginiams planams.  

 

Visais klausimais bendrystė yra svarbiausias variklis. Todėl drauge su KBA, 

kitomis bendruomenėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis: KIDE, Žalioji 

banga, Klaipėdos žalieji esame stipresni  

 

 

Marija Kalendė 


