
 
 

Sulupės Seniūnaičio Sauliaus Liekio 2021 m. veiklos ataskaita 
 

Kovas. Pakartotinai kreiptasi į savivaldybę dėl medžių genėjimo  ties Nidos g. 46 (savivaldybės 
teritorija). Medžiai apgenėti. 

Kreiptasi į savivaldybę dėl sporto aikštyno esančio Nidos 54 tvoros sutvarkymo. Tvora 

sutvarkyta.  

Balandis. Kreiptasi į savivaldybę dėl darbų „Sakurų parke“. Sužinota informacija dėl tolimesnių 
darbų. 

 Kreiptasi į savivaldybę dėl duobių esančių Nidos g. 56 sutvarkymo. Duobės sutvarkytos 

Gegužė. Pateiktu du projektai Klaipėdos gyventojų dalyvaujamojo biudžeto idėjoms finansuoti.  
Projektu „Daugiau spalvų mūsų kiemuose“ buvo siekiama nudažyti grafiti 3 mūsų rajono elektros 
transformatorines ekologijos, socialine, jūrine tematika. Projektu „Meninė skulptūra žvejybos uosto 

rajono istorijai“ buvo siekiama pastatyti meninę skulptūrą žvejo batus prie buvusio pašto Minijos g. 

141. Projektai nesurinko pakankamai balsų ir į finalą nepateko. 
Birželis. Kreiptasi į savivaldybės administraciją dėl įvažiavimo į kiemą Nemuno 119a 

sutvarkymo. Kiemas nugreideriuotas.  

Liepa. Valstybės dienos proga inicijuotas gyventojų himno giedojimas. Vydūno gimnazijos 
kiemelyje 21 val. apie 50 rajono gyventojų su tautine simbolika giedojo Lietuvos himną.  

Rugpjūtis. Iš gyventojų surinkta informacija dėl nesaugių vaikų žaidimo aikštelių ar kitų 
įrenginių demontavimo. Informacija perduota savivaldybei. Demontuoti įrenginiai Nidos 1b kieme.   

Rugsėjis. Informuota apie neveikiančius šviestuvus Baltijos per. 117, 115, Nidos 1, a, b 

kiemuose. Apšvietimas sutvarkytas.   

Spalis. Informuota savivaldybė dėl nulūžusio medžio Sulupės g.. Medis pašalintas. 

Lapkritis. Reaguodamas į gyventojų prašymus ir nuolatinius auto įvykius kreiptasi į 
savivaldybės transporto skyrių dėl eismo saugumo priemonių įdiegimo Kalnupės, Rambyno gatvių 
sankryžoje. Savivaldybės pažadėjo sankryžoje apriboti automobilių stovėjimą ties sankryža tai  

pažymint dažais.  
Gruodis. Kreiptasi į savivaldybę dėl duobių esančių Nidos g. 46 sutvarkymo. Duobės 

sutvarkytos. 

 

Gyventojai Žvejybos rajono kaimynų facebook grupėje nuolat informuojami apie detaliųjų planų 
pakeitimus, viešus svarstymus, planuojamus įrengti požemines atliekų aikšteles, kiemų apšvietimą.  

 

Dalyvauta visuose Klaipėdos m. savivaldybės etikos komisijos posėdžiuose, bei seniūnaičių 

sueigose.  

 



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 zonų, vaikų 
žaidimo, sporto aikštelių, padaugėtų automobilių parkavimo vietų, 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 


