
 

Seniūnaičio, Dino Kačinsko, ataskaita už 2021 metus 

 

Trumpa įžanga. 

Nesurašysiu visko detaliai, nes per ilga gausis ataskaita, bet pasistengsiu išgrynint 

esminius atliktus darbus bei planus, t.y. tai ką jau pavyko pradėt ar padaryt man ir ką teks 

dar atlikt seniūnaitijos bendruomenei, aktyvui ir Klaipėdos m. SAVIVALDYBEI kad mūsų 

seniūnaitija taptų lygiaverte – tvarkinga ir patogia miesto dalimi bei netaptų kaimu – su 

vienu išvažiavimu su posūkiu kairėn, duobėtu asfaltu, pereinančiu į žvyrkelį – ir tai 

pačiame Klaipėdos miesto centre. Miesto centre, kuris tampa įdomus mūsų išsirinktiems 

politikams ir biurokratams bei klerkams tik prieš rinkimus, o iki tol esame tik biomasė į 

kurią nereikia jokio dėmesio kreipt – nereikia nei su mumis tartis, nei viešint , kas 

planuojama mūsų atžvilgiu, nei juo labiau – kreipt dėmesio į mūsų argumentuotus 

prašymus ir pasiūlymus? Tai kam , atsakykit iš vis apsimetat kad kažkoks seniūnaitis ar 

kažkokie gyventojai gali jums įtaką padaryt? Tik dėl to kad iš viršaus kažkas liepė?  Tai su 

įžanga gal ir užteks? 

O kas nuveikta, atlikta ir būtina tęsti? 

1. Nors miestas gauna didelius pinigus komunikacijai (priminkit, kokia tai suma) , deja 

seniūnaitijos neturi tam didelių galimybių - yra iš kažkokių caro ruriko laikų? likę 

mėlyni A3 formato , laibakojai stoveliai pievose, kur galima kabint, tarkim plakatus 

(pas mus toks vienas – pakeliui į miesto pastangomis sunaikintą autobusų stotelę) 

ir dar turim savo gyventojų iniciatyva sukurtą FB paskyrą. Ji ir yra pagrindinis mūsų 

informacijos sklaidos šaltinis. Man pradėjus veiklą, šioje paskyroje buvo virš 80 

prisijungusių gyventojų, šiuo metu yra virš 500. Stengiamės čia priimti tik mūsų 

seniūnaitijos gyventojus kad neiškreipt komunikacijos bei neužkraut žmonių jiems 

nereikalinga informacija. Su seniūnaitijos aktyvistų pagalba suaktyvinom šios 

paskyros žinomumo didinimą – klijavau ir vėl klijuosiu, orams pasitaisius,  lipdukus 

su prašymu prisijungti ir dalyvauti seniūnaitijos gyvenime, aktyvistai-savanoriai irgi 



– patys prispausdino lapelių. Mėtėme juos į pašto dėžutes. Šis procesas ir toliau 

vyksta bei bus tęsiamas. Nes mūsų seniūnaitijoje yra virš 1000 balso teisę turinčių 

rinkėjų, galinčių aktyviai įtakoti mūsų seniūnaitijos gyvenimą savo dalyvavimu 

seniūnaitijos veikloje ir jei netenkins savivaldybės pagalba , sprendžiant mūsų 

problemas – bandysim įtakot pokyčius ir per rinkimus. Gal pavyks išsirinkti 

geresnius biurokratus , bent sekančiam kartui?  

Šioj paskyroj nuolatos dalinamės informacija apie savivaldybės planuojamus 

renginius - dėkojam „sveikatos biurui“ – jie nuoseklūs ir siūlo įvairių naudingų 

užsiėmimų, savivaldybės policija irgi teikia esminę informaciją. Šia , minėta 

informacija, pagal poreikį naudojasi gyventojai.  

Beje, gyventojai ir patys, šioje paskyroje siūlo įvairias aktualias paslaugas, 

sprendžia buitines problemas, po truputį formuojasi bendruomenė. 

Deja, negaliu pasakyt kad visi miesto valdymo padaliniai ir juos valdantys klerkai 

yra geranoriški... Tarkim miesto administracijos direktoriaus struktūra ir jai 

pavaldus miesto tvarkymo skyrius nesiteikia laikytis pačio miesto nusistatytų 

taisyklių apie projektuojamų ir planuojamų mūsų seniūnaitijos atžvilgiu darbų 

vyksmą informuoti manęs kaip seniūnaičio kad galėčiau tai paviešint pagal 

galimybes, juolab nė patys to nedaro...neviešina ir net nebando su manim 

susisiekt, nors mano kontaktiniai duomenys yra savivaldybės paskyroje... 

Aišku, nesant dialogo, su šia savivaldybės struktūra, atsiranda priešprieša – o kam 

patiktų būt pastatytam prieš faktą, ypač jei po atliktų , bet neviešintų, nuslėptų 

planavimų ir darbų, nukentėtų, tarkim toks valdininkas?  Manot nesipiktintų? Ir 

dar kaip piktintūsi 😊 ?  

Kol kas į mano kaip seniūnaičio prašymus reaguojama tik biurokratiškai 

atsirašinėjant – niekur nesu oficialiai kviečiamas, kas kliečia mūsų seniūnaitijos 

infrastruktūrą liečiančiančius projektus, ar net jau vykstančius darbus. Tai sukuria 

nereikalingą įtampą, tenka rašinėt beprasmius skundus, kai tuo tarpu užtektų viską 

daryt žmoniškai ir pagal savivaldybės reglamentą. O kol kas kaip minėjau, tai 

nevyksta, kas labai kenkia savivaldybės įvaizdžiui , kaupiasi nepasitikėjimas 

renkamiems biuroktratams , jų rinkėjų akyse. 

2. Kita komunikacijos galimybė irgi buvo išnaudojama. Tai yra susirinkimai . 

Susirinkimus stengiausi daryt nuolat – kartą per mėnesį, turėjom paruošę sutartį su 

Saulėtekio progimnazija, kuri yra mūsų seniūnaitijos ribose ir maloniai sutiko su 

mumis bendradarbiauti. Savivaldybė turėjo pasirūpinti patalpų apmokėjimu, pagal 

savo įsipareigojimus. Deja, dėl labai galimai, neteisėtų – bendravimo, nuomonės 

reiškimo ir susirinkimų laisvės suvaržymų - ribojimų, padarę kelis susirinkimus, į 



kuriuos ėmė gan gausiai rinktis gyventojai, buvome išvyti gatvėn  , tarsi šunys, per 

lietų ir darganą (net šuns padorus šeimininkas, tokiu oru gatvėn neveda...)  

Taigi, teko rengti susirinkimus lauke. Žinot , kokia susirinkimų lauko sąlygomis 

kokybė ? Popierius nuo lietaus peršlampa – nei ką padoriai užsirašysi, vėjas irgi 

nepadeda, norint kalbėti kad keliasdešimt susirinkusių išgirstų reikia rėkti...   

Kaip savivaldybė kompensuos suvaržymų metu neįvykusius susirinkimus? Kada 

galime pradėti rinktis patalpose kad ir paisydami beprotiškų apribojimų  - asocialių 

distancijų ir su respiratoriais? Kada savivaldybė ims laikytis savo įsipareigojimų – 

įdomus klausimas, reikalaujantis kuo greitesnio atsakymo? Norėčiau jo sulaukti  

bent per pačios savivaldybės reglamentuotą laikotarpį – 20 darbo dienų. 

2.1. Koks - nuolatinių susirinkimų, tikslas ir kodėl jie svarbūs? Kiekvienas geras 

biurokratas žino jog pozityvaus rezultato galima pasiekt tik veikiant 

protingai, nuosekliai ir kryptingai? Taigi, susirinkimų metų ėmė aiškėt 

aktyvesni, norintys ir galintys aukot savo laiką ir pastangas bendruomenės 

labui žmonės. Pavadinome juos aktyvistais ir gatvių koordinatoriais. Nes 

seniūnaitis fiziškai nepajėgus žinoti kiekvienos gatvės kiekvieno kiemo 

aktualijų? Dabar jų yra keliasdešimt. Buvo – 0. Bet procesą tęsime. Jei 

nebus kokių naujų antikonstitucinių triukų ir vėl sutrukdysiančių 

bendruomenės, normaliam darbui... 

2.2. Deja, nutiko , anksčiau minėti antikonstituciniai suvaržymai , netekome 

galimybės rinktis, savivaldybės įsipareigotose mums skirti, patalpose buvo 

suvaržytas judėjimas, net bendravimas tarp žmonių užkardytas, žmones 

išvadino, ūkio vienetais... Šie Konstitucinių, prigimtinių laisvių suvaržymai 

neleido vykdyti mums išsikeltų užduočių, formuoti bendruomenės, 

normaliai bendrauti ir dalintis nuomonėmis, informacija... 

Be to, tai demotyvavo žmones veikti, nes atsirado nepasitikėjimo ateitim, 

vyriausybe ir savivaldybe, baimės... 

3. Truputį sumažėjus suvaržymų beprotybei, ėmėmės spręsti aktualiausias 

išsprendžiamas , mūsų manymu , mūsų pačių pastangomis problemas. 2021.06 

Startavome sus iniciatyva atnaujinti vaikų žaidimo aikštelę. Pas mus jos – 

savivaldybės plane , numatytos 5-ios, bet yra TIK viena, ir jau gerokai aptriušusi 

buvo, reikalaujanti minimalaus remonto. Užfiksavau jos įrenginių situaciją – ji gal 

visai nebloga, tik reikalavo kelių varžtų suveržimo, perdažymo ir duobių užpylimo 

smulkiu žvyru ar smėliu (FB paskyroje yra visa istorija – su nuotraukomis) .  

Susiplanavome darbus – pagal orus, nes buvo vėlyvo pavasario metas – tuo metu 

dar nelabai šilta. Susitarėm su gyventojais aktyvistais, galinčiais  padėti, susirinkom 



, susipirkom medžiagas, susiruošėm - beliko tik startuot su darbais , sulaukus 

palankaus oro.  

3.1. Ir ką jūs manot - savivaldybė buvo greitesnė. Tik nepagalvokit kad kažkas 

atvyko ir viską suvaržė bei perdažė 😊 Ne -  manęs neinformavusi , 

savivaldybė atsiuntė samdinius, nežymėtu transportu, tie viską nupjovė ir 

išsivežė mums nežinoma kryptim, palikdami vienas sūpynes iš 3-jų buvusių 

dar gerame stovyje įrenginių ir išrūko... Gyventojai į mane kreipėsi dėl 

visuomeninio turto vagystės. Bet aš pasiskambinau miesto tvarkymo 

skyriun, galvodamas jog jie parsivežė kad sutvarkyt – perdažyt šią įrangą – 

atsakymas buvo – taip mes iniciavom įrangos pašalinimą gyventojų 

prašymu ir grąžint jos nesiruošiam – jis bus utilizuota... Į klausimą – kokių 

gyventojų – neatsakė. Kodėl su seniūnaičiu prieš tai negebėjo susisiekt – irgi 

tyla... Į policiją nesikreipiau, nors gal ir reikėjo? Bet ką tai būtų pakeitę? 

3.2. Ką darėme toliau. Ogi teko imtis iniciatyvos rinkti parašus kad būtų 

sugrąžinta atnaujinta vaikų žaidimų aikštelės įranga arba pakeista nauja, 

neprastesne pagal komplektaciją ir funkcionalumą. Surinkome nemažai 

parašų (turiu parašų lapų kopijas) iš gyventojų, turinčių vaikus , t.y būtent 

tos tikslinės auditorijos, kuri šiais įrenginiais ir naudojosi iki kol jie nebuvo 

drastiškai utilizuoti. Beje, kaip minėjau – ši vaikų žaidimų aikštelė yra 

VIENINTELĖ mūsų seniūnaitijoje. O aplink ją yra tikrai nemažas kiekis 

daugiabučių namų, kuriuose gyvenantys vaikai liko su vienintele sūpyne... 

Norėtųsi iš savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus , kuo greitesnio ir 

pozityvaus atsakymo – kada mums bus sugrąžinta bent viena iš miesto 

plane pas mus numatytų vaikų žaidimų aikštelių – bent ta, kurią labai 

skubotai ir manęs – seniūnaičio neinformavę sugebėjote akimirksniu 

utilizuot, vietoj to kad mes patys ją būtumėm susitvarkę ir iki jums 

pastatant naują – sėkmingai naudojęsi ? Iš anksto Jums dėkoju. 

Bet, pagal miesto tvarkymo skyriaus pažadą mums liko bemaž metus dar 

laukt.  Tikėkimės, nebus mūsų apgavę ir mes atgausime, bet jau naują, 

vaikų žaidimų aikštelę neprastesnę, nei kad turi kitos seniūnaitijos.  Kad ir 

VIENINTELĘ iš penkių numatytų... Tada sakyčiau – vertėjo laukt.  

Išvada – ir prašymas – miesto savivaldybės, kai kurie padaliniai veikia 

visiškai nesilaikydami normalaus bendravimo su seniūnaitijos atstovais , 

manim, kaip seniūnaičiu, normatyvų, taip sukurdami nereikalingas 

konfliktines situacijas , kurdami bendravimo ir kitokių problemų sau, 

gyventojams ir formuodami apie savivaldybę negatyvią nuomonę, keldami 

nepasitikėjimą visais valdininkais. Beje, bendrauju ne su vienu miesto 

skyriumi, galiu pasidžiaugti jog kitais atvejais susiduriu su profesionaliu ir 



geranorišku bendravimu. Klausimai sprendžiami tikrai visais kitais 

principais. Kodėl nepavyksta su miesto admistracijos vadovo, G.Neniškio, 

pavaldiniais taip bendraut? Nežinau. Bet gal galėtumėt pateikti atsakymą? 

O dar geriau – imti normaliai bendrauti – viešinti savo planuojamus 

projektus, darbus, komunikuot žmoniškai, oficialiai kviestis seniūnaičius į 

juos liečiančių klausimų sprendimo posėdžius – dabar gi galima (ir beveik 

privaloma – distanciniu būdu?) ? Negi taip sunku? Kontaktus, jei sunku rast 

savivaldybės puslapyje,  pridedu – mano  tel. 8 698 44480 , 

dinas.kacinskas@dest.smk.lt. 

 

4. Kitas svarbus , pradėtas spręsti ir kai kuriose gatvėse jau startavęs klausimas – 

gyvenamosios aplinkos, vietos ir turto saugumo klausimas – saugi kaimynystė. Tai 

respublikiniu mastu , turbūt jau visiems žinomas ., projektas ir detalizuoti kam jis 

skirtas ir kaip veikia – nereikia?  

Susisiekiau su mūsų seniūnaitiją administruojančiomis pareigūnėmis, jos mielai ir 

detaliai viską išaiškino (lankiausi pas jas komisariate) Sutarėm kas reikalui esant , 

ateis ir į mūsų gyventojų susirinkimą – pristatyt šią programą, deja, pasikartosiu, 

nutiko antikonstituciniai suvaržymai ir iki šiol negalime gaut nei patalpų 

susirinkimams  (beje – savivaldybė jų apmokėjimą garantuoja savo įsipareigojomu 

), nei daryt pilnavertiškų susirinkimų. Iki šiol, kai būdavo geras oras, darydavom tai 

tarsi laukiniai – pievose... Teko nusipirkt megafoną kad įmanoma būtų nerėkiant 

kalbėtis su gyventojais, susirinkimo metu, bet iš esmės viskas atrodo juokingai – 

tas rašinėjimasis per iš rankų į rankas perduodaman popieriukan ir kalbėjimas 

pievose per megafoną? Laukiam savivaldybės atsakymo – kada leis mums grįžti į 

uždaras patalpas – daryt ne kaipo laukiniams, o civilizuotai gyventojų susirinkimus 

ir kada savivaldybė ims vykdyti savo įsipareigojimus užtikrint bendruomenių 

normalią veiklą, bent minimaliai.  

Taigi , dėl saugios kaimynystės, kol buvo galimybė, aiškinau sąlygas ir galimybes 

gyventojams susirinkimuose, dariau tai FB paskyroje. Savo , kur gyvenu, gatvėje tą 

projektą pabaigiau iki galo, Išsikabinom , finišavus visiems parengiamiesiems 

darbamsd,  apie tai informuojančias, mano iniciatyva pagamintas, lenteles . Todėl 

kad geriausias pavyzdys mano manymu yra – asmeninis. Tačiau viską reikia 

periodiškai naujint, tai ir vėl eisiu , kasi orai pagerės pas kaimynus pabendraut – be 

to atsirado ir naujų gyventojų – reikia juos informuot.  

Dėl suvaržymų bendrauti ir judėti, kitose gatvėse šis projektas nėra baigtas, bet , 

manau orams pasitaisius ir jei nebus įvesta kokių naujų antikonstitucinių – 

bendravimo, susirinkimo  ir judėjimo laisvės suvaržymų,  projektą sėkmingai 

pratęsime. 
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Juoba yra poreikis – pastaruoju metu pasitaikė keletas turto padegimų ir vagysčių 

iš uždarų kiemų atvejų. Kaip nekeista , tokie atvejai motyvuoja saugios 

kaimynystės projektą. Pasak rusų patarlės „Kol griaustinis nesugriaudės, mužikas 

nepersižegnos“ 😊 „ Atsirado daugiau, norinčių koordinuoti šį projektą savo 

gatvėse. 

5. Dar viena, iš šalies, gal atrodanti juokinga ir menka problema – palaidų naminių 

augintinių, lakštančių gatvėmis, miesto centre ir besituštinančių kur papuola, 

problema. Aptarėme šią problemą ne viename gyventojų susirinkime (turiu 

protokolus su parašais) , bendromis jėgomis ieškojome kompleksinių sprendimų 

kaip pašalinti šią – gyvūnų – palaidųnų keliamą grėsmę, o jų ne viena. Net tik kad 

tuštinasi kur papuola ir po to vaikai ar suaugę pasineša fekalijas, kas mašinon, kas 

namo, kas ant batų padų, o kas ant drabužių ar kibiose rankutėse, be to kad 

tuštintis kur papuola ir nesusirinkt fekalijų, dar šunys mėgsta puldinėt praeivius, 

dviratininkus, mažus vaikus ir net suaugusius.   

Taigi, kaip sprendėme ir spręsime šią, nuolatinę, problemą? Vienas iš veiksmingų 

būdų – bendrauti su šunų savininkais – kviečiamės juos į susirinkimus, būna kad 

ateina, o tiems, kas nenori betarpiško bendravimo – rašom laiškus, FB paskyroje, 

jei žinom kur gyvena – į pašto dėžutes. Pagaminau informuojačių auklėjamojo 

pobūdžio lentelių, jas kabiname ir planuojame kabinti labiausiai pridergiamose 

vietose. Gyventojai dar baikščiai jomis naudojasi , bet siūlau visiems, 

skaitysiantiems – kreipkitės, jei tik turit tokių problemų – prigaminau pakankamai,  

duodu nemokamai, pats galiu ateit ir pakabint – kad tikrai gražiai atrodytų ir būtų 

tinkamoj vietoj.  Žinau kad šunys nemoka skaityt, bet problemos mastai gerokai 

sumažėjo – patikėkit, daugumos jų šeimininkai skaityt moka ir jei yra blaivūs, 

elgiasi geranoriškai , vedžioja augintinius su maišeliais savo kišenėje, kur ir surenka 

„gėrį“. Palaidų augintinių sumažėjo ženkliai. Tikiuosi rezultatai dar pagerės, 

artimiausioj ateity (nors ir dabar jau – visai neblogi) , mūsų visų pastangų dėka. 

Dėkui sąmoningėjantiems gyventojams. Patys matot – visiems smagiau vaikščiot 

nepridergtais šaligatviais ir pievutėmis.  

Dar , šio pobūdžio, auklėjamajame darbe padėjo valstybinė mokslininkų per 

televizorius (pagrinde delfi ir LRT) propaganda apie augintinius, kurie platina 

mirtinus virusus savo fekalijomis ir kitomis kūno  išskyromis. Nuolatos dedu tokius 

mokslininkų straipsnius seniūnaitijos paskyron – FB. Jei ta propaganda nepasimirš 

ir mokslininkai toliau tirs augintinių fekalijas, kitas išskyras ir jų keliamas grėsmes – 

irgi planuojame jų darbo įžvalgomis naudotis , tai drausmina žmones, kuriuos gal 

jau reiktų vadint ūkiniais vienetas, kaip ir jų gyvūnus?  Atsiprašau jei kas įsižeidžiat 

dėl senovinio kreipinio.  



Taigi, kaip ir dauguma atveju, taip ir dėl šūnų išmatų problemos, veiksmingiausias 

yra kompleksinis veikimas. Ypač jo poveikis gerai pastebimas šalinant lokalias 

problemas, kai jų sukėlėjai yra lengvai atsekami.  

6. Šešta ir turbūt svarbiausia – sunkiausiai besisprendžianti problema (o jei teisingiau 

– niekaip nesisprendžianti)  yra  Mokyklos g. nekokybiško rekonstrukcijos projekto 

ir po to, berods 2 metus sekusių įgyvendinimo darbų problema. Kodėl 6 numeriu, ši 

problema ? – o gi todėl kad dabar tai – laimingas skaičius. Bet jis laimingas kažkam, 

bet tikrai ne mūsų seniūnaitijos gyventojams. Mes šios rekonstrukcijos dėka 

netekome normalaus susisiekimo su miestu. Nors patys gyvename miesto centre. 

Netekome autobusų sustojimo, netekome perėjos, netekome patogaus 

išvažiavimo su gan saugiu posūkiu kairėn.  Ką gavome kompensacijos? NIEKO 

NEGAVOM. Taip ir likom su NIEKU  ir VIENINTELIU išvažiavimu, kur galima 

nesaugiai išsukti kairėn? 

Tiek gyventojai atskirai, tiek aš kaip seniūnaitis, rašėme, bendromis jėgomis 

savivaldybei, ilghiausiuis, argumentuočiausius, prašančius, maldaujančius, o po to 

skundo tipo raštus, po to ir vėl - pasiūlymus (visa ilga istorija yra paviešinta Šatrijos 

seniūnaitijos FB paskyroje, jei įdomu,  nes čia netilps, o ir niekas neskaitys tokių 

litanijų) . 

Ir žinot koks rezultatas? Ogi visiškas ignoravimas – gavom vieną „išsamų 

atsakymą“, kurio esmė – mes tąsyk neprivalėjom jūsų su Mokyklos g. 

rekonstrukcijos projektu supažindint ir jums neviešinom... O dabar, jau padarėm 

naują projektą – kliurkų taisymą?, kur irgi neviešinom (nors jau turėjot, paviešint, 

gerbiamieji?) . Į jokius, mūsų seniūnaitiją liečiančius  posėdžius aš , kaip seniūnaitis 

nebuvau (išskyrus pirmą kartą kur buvau pakviestas, bet po to greit išjungtas iš 

eterio) , nesu nei kviečiamas, nei apie juos oficialiai – deramai, informuojamas, 

nors kiekvienam savo kreipimęsi savivaldybėn, to nuolankiai prašau. Bet, 

G.Neniškio, nei jo pavaldinių kuruojančių mus liečiančius projektus,  tai nė kiek 

nesujaudina ?, nei mano , nei mūsų kartu su gyventojais prašymai... O gaila.  

Suprantu, jog miesto administracija, nenori su mumis bendraut – gal kad nereiktų 

kompensuot mums pridarytų nuostolių - atstatyt susiekimą su miestu ar kažkaip 

kompensuot tas netektis, kitais infrastruktūros sprendimais? Bet kita vertus – 

gyventojai mato kiek pinigų ištaškoma vėjais, visokioms galimybių studijoms ar 

kokiems trali-vali festivaliams?  Gi taip formuojasi nepasitikėjimas visa miesto 

valdžia, rinkėjų nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas išrinktais, juos , jų interesus 

atstovaut, biurokratais? 

Taigi , šiuo metu mes turime VIENINTELĮ išvažiavimą iš savo seniūnaitijos su 

išsukimu kairėn VIENINTELĮ. Ir jis yra labai nesaugus – reikia stebėti vos ne iš 4 

krypčių judantį transporto srautą ir net pėsčiuosius – mokinius, judančius 



mokyklon. O kas, jei oras blogas ir matomumas prastas? Nieko gero. Taip ir 

perduokit Savivaldybės administracijos direktoriui bei saugaus eismo komisijai. 

Nors jie ir taip situaciją mato – avaringumo prasme, toj vietoj, miesto saugaus 

eismo situacijos žemėlapyje, jau net ne raudonas taškas, o – kleckas. 

Kaip minėjau kreipėmės į juos ne kartą (visus kreipimųsis ir atsakymus turiu), bet 

reakcijos – nekažką – padarė judėjimo analizę tada, kai problemos nebuvo? 

(pagrindiniai kamščiai susidaro kai abi mokyklos – gimnazija ir progimnazija, 

veikia?, o studijos metu jos buvo uždarytos dėl, žinot kokių, suvaržymų). Į mūsų 

argumentuotus pasiūlymus kad praplėst Mokyklos gatvę išsukimo iš Verpėjų 

gatvės, vietoje kad nukraut srautą dešinėn, be ribojimų (su žalia sekcija ar pan. 

kaip yra kitose miesto vietose)  – neatsižvelgta.  

Apie jokias kompensacijas, mūsų seniūnaitijai - kitais infrastruktūros, susisiekimo 

su miestu pagerinimo nei projektais, nei darbais, kalba net neužsimezgė... 

Vienu žodžiu, kaip I.Šimonytė pasakytų – „čia bardakas“... ? 

7. Dar turime nuolatinę problemą dėl gatvių ir šaligatvių neprižiūros, nesavalaikio 

tvarkymo (tiksliau – visiško netvarkymo). Nors savivaldybė ir turi puikų elektroninį 

puslapį, kur galima „registruot problemą“, bet jis neveikia arba jį valdo dirbtinis 

intelektas, visiškai nesusijęs su miesto tvarkymo skyriumi. Registravome ne vieną 

nesaugią nuovažą, gatvės duobes, ženklų dėl greičio ribojimo, įvažiuojant į 

gyvenamąją zoną, matomumo problemas ir žinot ką – susidarė jau visas paketas 

registruotų problemų, kurias reikia tiesiog imti ir tvarkyti, nes mūsų rajoniukas 

tame žemėlapyje – ištisinis raudonas spuogas. Kol kas – jokių žinių. Bet gal kad orai 

netinkami, žiemos metu negalima tokių darbų atlikti?  Taigi, kaip minėjau , jau 

turime visą paketą registruotų probemų – detaliai, konkrečiai - su nurodyta 

problema, jos dislokacija ir nuotrauka. Jei per dirbtinį intelektą nepavyks jų 

išspręst, teks bandyti senoviškai – siūst laiškus miesto valdžiai. Tai pačiai, kuri 

mūsų nepastebi... 

Beje,  kas liečia asfalto duobių tvarkymą, tai turėjome po lietaus kanalizacijos 

rekonstrukcijos (kuri buvo visiškai nevykusi ir traktuotina kaip asfalto dangos 

išgadinimas) ne vieną vietą, kur kaupiasi tokios balos, kad vasarą jos tampa vaikų 

maudynių vieta (yra nuotraukos) . Dalis duobių, dėl kurių gyventojų iniciatyvą 

kreipėmės į Klaipėdos vandenis buvo sutvarkytos (tiesa, vis vien ten kaupiasi balos, 

gal tik trečdaliu mažesnės, o kai kur - didesnės) , o kur Klaipėdos vandenys nebuvo 

duobių susidarymo kaltininkai, ten kreipėmės savivaldybėn – deja nė atsakymo, nė 

darbų, jokių neatlikta, man žinomais atvejais. Bet pavasarį, pabendravus su gatvių 

koordinatoriais, padarius susirinkimų,  reiks vėl atnaujint kreipimąsi.  



O dėl žvyrkelio Renetų gatvėje – kreipiamąsi pastoviai. Koks rezultatas ? Niekinis. 

Savivaldybė grąžino biudžetan apie 200 000 Eu,  skirtų žvyrkelių asfaltavimui... 

Nebūtų užtekę Renetų gatvės, nors dalį , o gal ir visą užliet asfaltu, manot?  Būtų 

įdomu sužinot atsakymą. Ir kada planuojama, Renetų gatvė, asfaltuot?.  Jei ne per 

sudėtingas klausimas - norėtumėm žinoti.  

Išvada ir planai. 

Kad seniūnaitijos atstovas – seniūnaitis, galėtų deramai veikti ir jo veikimas nebūtų 

tarsi nuolatinis savivaldybės administracijos klaidų, netinkamo darbo ar kažkokių 

biurokratų ar klerkų neprofesionalumo kliurkų viešinimas bei konfrontacija, būtina 

normali komunikacija tarp seniūnaičio ir savivaldybės atstovų, taip kaip ir 

numatyta savivaldybės reglamentuose apie mieste planuojamų projektų viešinimą, 

gyventojų su tais planais supažindinimą, pastabų ir pasiūlymų surinkimą, bei 

deramas jų įvertinimas ir , jei reikia įnešimas – įtraukimas projektan kaip būtinos 

korekcijos.  Aišku, po to turi sekti ir realizacijos planų viešinimas ir realizacija , 

atitinkanti suderintą projektą. 

Ko tam reikėtų? Paprastų dalykų – kontaktinio asmens savivaldybėje, kurio 

pagalba būtų galima gauti visą informaciją , liečiančią konkrečios seniūnaitijos 

atžvilgiu, planuojamus projektus ar darbus, bent kartą per mėnesį.  

Jei savivaldybė negali to užtikrinti, tada prašytumėm skirtį proporcingą sumą iš 

savivaldybės viešinimui ir gyventojų informavimui skirto biudžeto (gal galima 

sužinot – kokia tai suma gal galėtumėm pagal gyventojų skaičių išsivest teisingą 

proporciją?) , kad galima būtų samdyti įmonę ar tuo legaliai užsiimantį asmenį, 

galėsiantį atlikti tai ką įsipareigoja savivvaldybė savo gyventojų atžvilgiu – deramai, 

t.y. laiku ir tinkamai  supažindinti seniūnaitijos atstovus, gyventojus, su juos 

liečiančiais projektais ir planuojamais darbais bei deramai pakviest juos , jei 

viešinimas vykdomas posėdžio , pristatymo ar kažkokia kitokia, tiesioginio ar 

nuotolinio bendravimo forma.  

 

Pagarbiai, 

 

Šatrijos seniūnaitijos seniūnaitis 

Dinas Kačinskas  

Tel. 8 698 44480 

 



 

 

  

 


