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Sausis  

Pradėta rinkti parašai saugios kaimynystės deklaracijai, Kretingos g pradžioje esančiuose 

daugiabučiuose ir kotedžuose. Deklaracijas pasiūlyta užpildyti ir Treko rajono bendruomenei. 

Vasaris 

Išsiųstas raštas Klaipėdos miesto savivaldybei dėl apleistų automobilių Kretingos g.  

Kovas 

Dalyvauta pateikiant peticiją Klaipėdos miesto savivaldybei dėl konteinerių priežiūros prievolės 

gyventojams. 

Išsiųstas raštas dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo Pakruojo g. Klaipėdos miesto savivaldybei 

Išsiųstas raštas dėl apleisto automobilio Klevų g. 

Balandis 

Seniūnaičių sueiga 2021 04 26 

Gegužė 

Išsiųstas raštas/ prašymas Klaipėdos eismo saugumo komisijai įrengti akligatvio ženklą Zarasųg.  

Liepa 

Išsiųstas raštas Klaipėdos miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriui dėl nešienaujamų 

savivaldybei priklausančių plotų Luizės seniūnaitijoje. 

Seniūnaičių sueiga2021 07 19 

 



Rugsėjis  

2021 09 16 Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkosaugos 

komiteto posėdyje dėl AB „Klaipėdos vanduo“ keičiamos karšto vandens tiekimo bei prietaisų 

aptarnavimo tvarkos bei daugiabučių kiemų tvarkymo programos. 

 Pasisakiau, kad bendrijos ir administratoriai  nėra subjektas užsiimantis karšto vandens 

tiekimo veikla ir neturi tam reikalingų kompetencijų.  Keisdami nusistovėjusią 10 metų tvarką ir 

primesdami administravimą valdytojams, AB „Klaipėdos vanduo“ didina vartotojams kainą. 

vandens tiekėjas turi rūpintis apskaitos priemonėmis bei spręsti mokesčių administravimą, susijusį 

su karšto ir šalto vandens tiekimu.  Administratorių organizuotuose susirinkimuose gyventojai 100 

procentų išreiškė palaikymą esamai tvarkai ir nenori pokyčių. 

Pasisakiau,  jog buvo žadėta gerinti kiemų tvarkymą, tačiau rezultatų nėra, todėl turi būti 

sudarytas skaidrus sąrašas  pagal aiškius kriterijus, kad gyventojai žinotų kada kiekvienam namo 

kiemui ateis eilė. 

 

Lapkritis  

Seniūnaičių sueiga 2021 11 29 

Gruodis  

2021 12 13  Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto 

posėdyje  dėl  Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytos prievolės atliekų 

turėtojams ir atliekų išvežimu iš jiems priskirtų konteinerių aikštelių, bei Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

 Pasisakiau, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neskundžiamu sprendimu yra 

pripažinta neteisėtu sprendimu Vilniuje priskirtos teritorijos prižiūrėti konteinerius, todėl esamą 

tvarką (konteinerių aikšteles prižiūrėti administratoriams) reikia naikinti, kol neprasidėjo teismai 

iš administratorių pusės. 

 

2022m 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 

Seniūnaitė 

Rūta Pocienė  

https://www.facebook.com/groups/778123872626306

