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Ataskaita parengta ir pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu (8 skirsnio 

34 straipsnio 6 punktu), pristatant trumpai praėjusių 2021 metų  veiklos ataskaitą.  

 

2021 m. veikla chronologine tvarka 

2021 m. sausio 4 d. 18:00  [1 susitikimas] ir sausio 6 d. 16 val. [2 susitikimas] dalyvauta susitikime 

(nuotoliniame) aptariant 2021-2023 m. Klaipėdos strateginį veiklos planą. Organizatorius: Renaldas 

Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacijos vadovas. Pokalbyje dalyvavo Indrė Butenienė, 

savivaldybės strateginio planavimo skyriaus vedėja. 

2021 m. sausio 11 d. Klaipėdos m. savivaldybei pateiktas prašymas įtraukti Smiltynės gyventojų  

bendruomenės atstovą į Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudėtį. Remiantis Aplinkos 

ministro įsakymu ( 2020-10-24, D1-627).  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0d198e20e5411ebbedbd456d2fb030d 

2021 m. sausio 13 d. 15 val. [3] susitikimas su seniūnaičiais bei kartu su Indre Buteniene, aptariant 

Klaipėdos 2021-2023 m. strateginį veiklos planą. Organizatorius: Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos 

bendruomenių asociacijos vadovas. 

2021 m. kovo 30 d. Pasidalinta su Smiltynės gyventojais Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

nuotolinių mokymų medžiaga. 

2021 m. balandžio 26 d. Klaipėdos m. Seniūnaičių sueiga ( 18:00–19:00). 

2021 m. gegužė 05 d.  pasitarimas (online) dėl Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo,  

inicijuotame Lietuvos Respublikos Seimo. Tema: „Seniūnijų stiprinimas: geriausio varianto paieška“. 

2021 m. gegužės 14 d. Pateiktas Klaipėdos m. savivaldybei prašymas dėl Smiltynės keliukų išmiškinimo, 

asfaltavimo, apšvietimo įrengimo ir tvarkymo. 

2021 m. gegužės 12 d.  – supažindinti gyventojai su Smiltynės miško parko įrengimo projektu; pateikti 

pasiūlymai. 

2021 m. gegužės 25-27 d. pateikti Smiltynės gyventojų prašymai/skundai dėl Klaipėdos uosto gilinimo 

keliamo triukšmo (nakties metu). 

2021 m. birželio 10 d. pakartotinai dėl triukšmo parnegti ir išsiųsti raštai AAA, Uosto direkcijai, 

Visuomenės sveikatos centrui. 

2021 m. birželio 11 d. susitikimas dėl uosto glinimo triukšmo su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija, darbo atlikimo rangovais  (Danijos kompanija „Rohde Nielsen“).   

2021 m. birželio 14 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos prašymu informuoti gyventojai apie 

vykdomus darbus, rekonstruojant keltams skirtą krantinę. 

Nuo 2021 m. liepos mėnesio uosto rekonstrukcijos/gilinimo darbai ties Smiltynės gyvenviete naktimis 

nebuvo vykdomi. 
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2021 m. liepos mėnuo. Seniūnaičių sueiga. Ruošta informacija dėl   priemonių  papildymo Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano projektui. 

2021 m. liepos 29 d. pateikti Smiltynės gyventojų pasiūlymai dėl   priemonių  Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano projektui.  

2021 m. rugsėjo mėn. savivaldybė informuota dėl šernų „siautėjimo“ Smiltynėje.  

2021 m. spalio-lapkričio mėn. su savivaldybe derinti klausimai dėl aplinkos tvarkymo, WC pastatymo 

Smiltynėje (žiemos žvejybos sezonu). 

2021 m. lapkričio mėn.  priminta dėl šernų. Šernai nevaldomai iškniso vejas/pievas/gyventojų sodus. 

2021 m. lapkričio 29 d. , 18 val. Seniūnaičių nuotolinė sueiga. 

2021 m. gruodžio mėn. dalyvauta Klaipėdos miesto administracijos susirinkimuose dėl  Klaipėdos miesto 

siekio taikyti priemones pereinant prie „0“  taršos (EU misija). 

 

Papildoma informacija 

 

 

Dviračių takus sutvarkyti ir įrengti Smiltynėje (ir visoje Kuršių nerijoje) yra būtina, nes vis daugiau 

poilsiautojų renkasi judrų laisvalaikį ir šią „0“ taršos transporto priemonę. 



 

 
 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA,  SMILTYNĖS SENIŪNAITIJOS SENIŪNAITĖS 

 

Rūpinamės žvejais ir Smiltynės svečiais, tačiau ne visada tai padeda – tad Smiltynės „krūmai“ yra pilni 

„siurprizų. 

  

Miške statyti mašinas – „DRAUDŽIAMA“, palapines – taip pat... Tačiau tai niekam nerūpi... 
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Smiltynė nėra pakankamai  pritaikyta vasaros turistų ir poilsiautojų didesniems srautams. Žmonės keliauja 

į Jūrų muziejų pievomis, keliukuose „kamščiai“ ir pan. 

 

Keliuko, vedančio į Jūrų muziejų, vasarinis „kamštis“. 
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Dėkojame  Kuršių nerijos nacionaliniam parkui už tvarkomas ir saugomas apsaugines kopas, pritaikomus 

lankytojams kopų laiptelius/takus. 

 

Klaipėdos m. savivaldybės rūpesčiu buvo išmontuoti ir išgabenti cementiniai „ryšio“ stulpai, kurie be 

naudos riogsojo ir tik darkė natūralų kraštovaizdį. 
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Klaipėdos m. administracija per mažai skiria dėmesio Smiltynės aplinkos tvarkymui. Daug medžių virsta 

ar lūžta ne tik po audrų. Tenka pripažinti, jog tik nuo praeitų metų matome didesnį susidomėjimą miesto 

valdininkų, jog reikia tvarkyti ir šias žaliąsias Klaipėdos miestui priklausančias erdves. Šernų „tvarka“ lieka 

dominuojanti visus metus. 

 

Daug kartų buvo prašyta miesto administracijos sutvarkyti Smiltynės keliukus; įrengti miesto apšvietimą 

nors vienam takeliui, vedančiam nuo kelto iki jūros paplūdimio. Kol kas nesulaukėme jokių rezultatų. Prie 

gyventojų namų esantys keliukai priklauso miškui (Kretingos miškų urėdijai/miškų ūkiui), todėl yra ne 

tvakomi. Lietingu laikotarpiu jie tampa „purvynėmis“, tad jų ribos ir vingiai vis auga. 
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Žiniasklaidai išsakyta Smiltynės gyventojų nuomonė: 

 

2021-07-11: 15min.lt . „Išbandymas Smiltynės gyventojams – bemiegės naktys“ 

Skaitykite daugiau:  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/isbandymas-smiltynes-gyventojams-bemieges-naktys-56-

1518394?fbclid=IwAR1KEJeKV2nDqPisyQPP7Ofs4b-733b2qGIPef0EjDlMwGdDcIkE-PsGR_c 

 

2021-07-12: LRT.lt Radvilė Rumšienė. “Triukšmo iš uosto išvarginti žmonės pasakoja, ką patiria naktimis: 

įsivaizduokite, kad miegate kambaryje veikiant siurbliui” 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1429864/triuksmo-is-uosto-isvarginti-zmones-pasakoja-ka-patiria-

naktimis-isivaizduokite-kad-miegate-kambaryje-veikiant-siurbliui 

 

2021-08-06 Vakarų ekspresas 

Denisas Nikitenka. Atgims ikoninis Smiltynės Kurhauzas  

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/atgims-ikoninis-smiltynes-kurhauzas 

 

 

Veiklos kryptys 2022 metams 

Atstovauti Smiltynės gyventojus Klaipėdos m. savivaldybėje ir kitose žinybose, kurių veikla yra vykdoma 

Smiltynės seniūnaitijoje. Padėti Smiltynės seniūnaitijos gyventojams jiems rūpimais klausimais. 

Dalyvauti Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigose, Klaipėdos m. savivaldybės renginiuose, pasitarimuose, 

atstovaujant Smiltynės gyventojus. Skatinti  bendruomeniškumą, piliečių įsitraukimą į savivaldybės 

priimamų sprendimų procesą.  

Smiltynės gyventojai rūpinasi Smiltyne, tvarko  aplinką daugiau nei žinybos (miesto administracija, miškų 

ūkis, nacionalinis parkas, kultūros paveldo institucijos ir pan.) pasidalinusios veiklas ir atsakomybes šiame 

unikaliame Lietuvos ir Klaipėdos uostamiesčio kampelyje. Smiltynė istoriškai yra vasaros metu labiausiai 

lankoma miesto ir jo svečių vieta. Šiuo metu matome kaip keičiasi lankytojų sezoniškumas – visais metų 

laikais yra daugiau sveiką gyvenimo būdą ir judrų laisvalaikio leidimą propaguojančių žmonių. Tikimės 

Klaipėdos m. administracijos didesnio dėmesio ir susikalbėjimo su kitomis žinybomis prižiūrint ir tvarkant 

Smiltynę.  

 

Smiltynės seniūnaitė 

I. Dailidienė 

 

Klaipėda, 2022 m. vasario mėn. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/isbandymas-smiltynes-gyventojams-bemieges-naktys-56-1518394?fbclid=IwAR1KEJeKV2nDqPisyQPP7Ofs4b-733b2qGIPef0EjDlMwGdDcIkE-PsGR_c
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https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1429864/triuksmo-is-uosto-isvarginti-zmones-pasakoja-ka-patiria-naktimis-isivaizduokite-kad-miegate-kambaryje-veikiant-siurbliui
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https://ve.lt/gyvenimas/kultura/atgims-ikoninis-smiltynes-kurhauzas

