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Vadovaujantis LR Vietos Savivaldos įstatymo 34str. 1d. 6p.pateikiu  “Vilties” 

seniūnaitijos seniūnaitės A. Ališauskienės 2021 m . veiklos ataskaitą ir veiklos 

kryptis kitiems kalendoriniams metams. 

 

Seniūnaičio veiklą vykdžiau vadovaujantis LR savivaldybės įstatymų 

nuostatomis bei kitais teisės aktais. Nuotoliniu būdu teko dalyvauti komitetų 

posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojų 

problemomis. Vyko susitikimai su savivaldybės administracijos atstovais dėl kvartalo 

kiemų renovacijos metu atliktų darbų broko, pakviečiant miesto tarybos narius N. 

Puteikienę, A. Vaitkų bei seimo narę L. Girskienę. Smulkių defektų pašalinimas šiuo 

metu jau atliktas. 

Visus metus vyko gražus bendradarbiavimas su namus administruojančia įmone 

UAB „Paslaugos būstui“. Vyko susitikimai, diskusijos. Gražus šių santykių rezultatas 

- keturi seniūnaitijos daugiabučiai namai įtraukti į namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programą ir jau 2022 m. bus renovuojami. Asmeniškai dalyvavau butų/patalpų 

savininkų susirinkimuose, aiškinau apie namo atnaujinimo(modernizacijos) naudą, 

teikiau informaciją gyventojams kaip užpildyti reikiamą dokumentaciją.  

UAB „Paslaugos būstui“ vadovė aktyviausius namų gyventojus pagerbė Kalėdų 

proga. 

Visas Rumpiškės kvartalas išgražėjo neatpažįstamai, nes Klaipėdos miesto 

mastu daugiausiai renovuotų namų būtent „Vilties“ seniūnaitijos teritorijoje.  

Mano iniciatyva buvo organizuota gyventojų aplinkos tvarkymo šventė – 

švarinimosi talka, kurios metu buvo išvalyti dviejų namų rūsiai, seni nenaudojami 

baldai utilizuoti. 

Prasidėjus Rumpiškės kvartalo kiemų renovacijos 2020 m. – 2022 m. 

įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skyriau susitikimams su gyventojai, nes statybinio 

broko pasitaikė itin nemažai. Organizavau susitikimus su UAB „VVARFF“ kelių 

tiesimo padalinio vadovu T. Kimbirausku. Vyko aštrios, bet naudingos diskusijos, šiek 

tek buvo pakoreguoti darbai pagal gyventojų norus. Tarp Sausio 15-osios g. 12 ir 14 

namų įrengtas futbolo aikštynas, nors pagal projektą buvo numatyta krepšinio aikštelė.  

Asmeniškai dėkoju atsakingai už šio projekto įgyvendinimą Klaipėdos m. 

administracijos direktoriaus patarėjai I. Kubilienei.  

Taip pat teko dalyvauti policijos komisariate vykusiame susitikime dėl saugios 

kaimynystės grupių veiklos. 

2021 m. drauge su ”Klaipėdos vandens“ seniūnaitijos  seniūnaite įkūrėme 



Rumpiškės kvartalo asociaciją „Vėtrungės bendruomenė“, kuri 2021m. rudenį laimėjo 

finansavimą  projektui „Vėtrungės bendruomenės“ veiklos vystymas  pagal LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemones „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“. Pagal šį projektą vyko šešios adukacinės veiklos: tai puodelių 

dekoravimas, papuošalų kūrimas iš odos, kalkografijos, originalaus eko maišelio ir 

kalėdų vainiko kūrimo dirbtuvėlės I.Kanto  viešosios bibliotekos patalpose. Visas 

veiklas vainikavo graži  Kalėdų šventė, į kurią su Seneliu Šalčiu atgarmėjo didelis 

būrys vaikučių su tėveliais. 

Viena įsimintiniausių veiklų buvo kelionė į Vilkaviškio rajoną  Suvalkijos 

kultūros centrą -  muziejų, aplankytas Paežerių dvaras, susitikta su Kybartų 

bendruomene „Virbalio vartai“, pakeliui užsukome į Kauną pasidžiaugti kalėdų eglute.  

Seniūnaitijos mažieji gyventojai taip pat nebuvo pamiršti. Juos konsultavo 

sporto treneris, kuris demonstravo , kaip teisingai reikia sportuoti ant kiekvieno 

treniruoklio, įrengto mūsų kvartale. Taip pat vyko ir individualios sporto treniruotės.  

Seniūnaičiui su jo veikla susijusias išlaidas apmokėti iš savivaldybės biudžeto 

skirtas lėšas (50 eur. per mėnesį) panaudojau pagal paskirtį ( kurui, ryšio paslaugoms, 

kanc. prekėms) . 

Su savo rinkėjais bendradarbiauju nuolat: telefonu, susitikimuose grupelėmis ar 

su pavieniais asmenimis, susirašinėjant el. paštu bei diskusijose soc. tinklalapiuose. 

Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Rumpiškės kvartalo grupe. 

Stengiuosi tinkamai atstovauti savo rinkėjus, ir, tikiuosi, kad nenuvyliau jų. 

Visais rūpimais klausimais į mane galima kreiptis telefonu 865876172, el. paštu 

alduciukass@gmail.com, bei soc. tinklalapyje Facebook. 

 

Veikos kryptys 2022 metams 

1. Gyvenamos vietos teritorijos priežiūra – išsiaiškinti, kokias nemokamas 

paslaugas gali teikti KRATC, kas turi sumokėti už nelegaliai paliktų 

atliekų sutvarkymą: savivaldybė ar gyventojai.  

2. Gyvenamosios vietos aplinkos apsauga – organizuoti susitikimus su 

savivaldybės atstovais, išrinktais politikais į Seimą. 

3. Gyvenamosios vietovės socialinė pagalba – organizuoti susitikimus su 

socialinės tarnybos atstovais. 

4. Gyvenamosios vietos sportas, kultūra, sveikatinimas – dalyvauti 

projektuose, kurie skatina bendruomenės kultūros, sporto, sveikatinimo 

veiklas. 

 

A. Ališauskienė      
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