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STRĖVOS G. SENIŪNAITĖS RASOS SENKIENĖS  

2021 metų  

ATASKAITA 

2021 m. vasario 03 d. 

Kam atstovauja seniūnaitis? 

Seniūnaitis atstovauja ne konkretaus asmens, o  kolektyvinius, aktualius bendruomenei 

interesus. 

Jis neatstovauja viso miesto gyventojų interesų. Tai daro tarybos nariai, bendraudami tame 

tarpe ir su seniūnaičiais. 

Seniūnaičiai atstovauja bendruomenės interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, 

santykiuose su kitais asmenimis seniūnaičio kompetencijai priskirtais klausimais. 

 Kokios yra seniūnaičio funkcijos? 

Seniūnaičio funkcijos – tai visi reikalingi veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais 

ir kurie nepatenka į Seimo narių, Miesto tarybos narių, kitų viešojo administravimo subjektų 

kompetenciją, tarp jų – gyventojų skatinimas, bendravimas su gyventojais teritorijos 

priežiūros ir plėtojimo, kultūrinio ir sportinio gyvenimo organizavimo klausimais, 

tarpininkavimas gyventojų bendravime su Miesto tarybos nariais, savivaldybės 

administracija, gyventojų pirminis konsultavimas – „kur kreiptis?“. 

  

Kokios yra seniūnaičio teisės ir pareigos? 

Seniūnaitis gali savo kompetencijos ribose: 

 Kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, 

reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus. 

 Pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų. 

 Gauti informaciją (tame tarpe teisės aktų projektus). 

 Dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti 

siūlymus. 

 Gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti. 

 

 Seniūnaičio veiklos tikslai:  Telkti to rajono gyventojus ir skatinti pilietinės bendruomenės 

kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, propaguoti geros bei geranoriškos kaimynystės idėjas. 

Rūpintis gyvenamąja aplinka, kad ji būti saugi, sveika ir patogi; gerinti gyvenamosios vietos 

infrastruktūrą.  Organizuoti savitarpio paramą ir pagalbą, vykdyti įvairias socialines 

programas bei projektus.  Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių 

valstybinėmis, tarptautinėmis bei  nevyriausybinėmis organizacijomis  ir kitais fiziniais bei 

juridiniais asmenimis. Konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su Klaipėdos miesto 

savivaldybe, sprendžiant gyventojų problemas, tiesiogiai arba samdant kitus asmenis. Skatinti 

ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą; viešinti 
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istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis; plėtoti ir palaikyti ryšius 

su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje; siekti kurti saugią  (glaudžiai 

bendradarbiaujant su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis 

gyvenamosios aplinkos gražinimu. Dalyvauti įvairių programų konkursuose; 

  Siekdamas savo tikslų seniūnaitis: buria bendruomenės narius bendrai veiklai; 

organizuoja įvairius renginius, diskusijas bendruomenės narius dominančiais klausimais, 

kuria grupes Projektų kūrimui ir įgyvendinimui; bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su 

analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir 

politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis; bendrauja ir 

bendradarbiauja su mokymo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais 

parengiant ir įgyvendinant bendruomenei aktualius projektus; dalyvauja panašaus pobūdžio 

organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, 

sąjungose ir kt.); gina bendruomenės narių teises; teikia siūlymus, savivaldybei bei atstovui 

Seime;      

Veikla: 
 

 2021 metais KLEZ Įmonei dėkojame už nuosbabią idėją bei iniciatyvą, organizuoti 

bendruomenėms konkursą. Kurio dėka 2021 metais turėtume galimybę dar labiau 

susitvarkyti gyvenamūjų namų kiemus. Gavus 5 000 eur. finansavimą, buvo dalinai 

sutvarkyti Žalgirio g. 15, Naikupės g. 8, Naikupės g. 11 namų kiemai. Pasodinti nauji 

medeliai. 
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 2021 m. dalyvavau Klaipėdos miesto 2020-2022 m. Strateginio veiklos plano 

projekto  pristatyme Klaipėdos m. savivaldybėje.   

 

 

 2021 m. dalyvavau Klaipėdos m. policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime, 

kur išsakytos Žvejybos uosto bendruomenės kelių eismo saugumo problemos.  

 

 2021m. dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos  monitoringo 

pristatyme.  
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 2021 m.Ir toliau vykdėme projektą „Išmani Žvejybos uosto  bendrumenė“. Nuoroda į 

sukurtą svetainę  https:// www.bendruomeneu.lt/. Projekto vadovas ir vykdytojas Rasa 

Senkienė, Audrius Stankus. 

 

 Visus metus tęsėme (nuo 2018 m.) dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“, 

tobulinome kompiuterinio raštingumo žinias.  

 

 2021 m. kreipėsi Naikupės 11 namo gyventojai dėl administratoriaus – 

administruojančio namą keitimo. Visiem kartu pavyko pasikeisti naują pageidaujamą 

namo administratorių.  

 

 Žalgirio g. 15 ir Naikupės g. 11 namai tapo ,,SAUGIOS KAIMINYSTĖS,, namais. 

 

 2021 m. Ištisus metus dalyvauta Klaipėdos bendruomenių asociacijos 

organizuojamuose nuotoliniuose ,,PAŠNEKESIUOSE,,.  Dalyvavo Rasa Senkienė. 

 

 2021 m.  teiktas raštas į KMS Saugaus eismo komisiją dėl krovininio transporto eismo 

Minijos gatve nuo Naikupės g. iki Kalnupės g. imtinai.  Raštą teikė Rasa Senkienė 

 Pagal poreikį dalyvavau Klaipėdos miesto tarybos etikos komisijoje. KMS tarybos 

posėdyje, įvairių komitetų posėdžiuose.  

 

 2021 m. nuotoliniu būdu  dalyvavau Nacionaliniame NVO forume, kurio organizatoriai 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras bei Lietuvos respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.   

 

 Visus metus bendravome ir bendradarbiavome su Klaipėdos miesto savivaldybe su 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato  bendruomenių pareigūnėmis, 

socialiniais partneriais, sprendžiant įvairias problemas. 

 

 2021 m. rugpjūtį vykdėme motivacinę kelionę laivu aktyviems savanoriams ir 

valdybos nariams. Už kurią dėkingi Valstybinei Jūrų uosto direkcijai. 

 

 2021-10-1-/2 nuotoliniu būdu dalyvavau Bendruomenių forume “Nida 2021”- 

“Regioninė kultūros politika ir bendruomenės”. 

 

 

Dėkoju visiems savanoriams už bendrą darbą, telaimina ir tesaugo Jus Angelai Sargai. 

 

2022 m. planuojame tęsti jau pradėtas veiklas  bei  palaikyti tvirtus bendruomenės narių 

tarpusavio ryšius, teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams, atstovauti 

ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės  interesus, konstruktyviai 

bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant bendruomenės problemas, 

skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą, 

viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis, plėtoti ir palaikyti 

ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje, siekti kurti saugią  (glaudžiai bendradarbiaujant 

su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis gyvenamosios 

aplinkos gražinimu. 
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Planuoju tęsti  nebaigtus ir naujai numatytus darbus ir 2022 metais. 

Nr. Tikslas Uždaviniai 

1 
Gyvenamosios vietovės teritorijos 

priežiūra ir aplinkos apsauga 

Žvejybos uosto rajono rajono kiemų rekonstravimas 

(asfaltavimas). Neapšviestose rajono kiemuose 

apšvietimo įrengimas. Kompleksinės laisvalaikio zonos 

(vaikų žaidimo ir sporto aikštelės) įrengimas. 

Pavasarinės talkos organizavimas. Strėvos seniūnaitijos 

infrastruktūros gerinimas.   

2 

Organizuoti  sveikatinimo, kultūros 

ir sporto renginius ir juose 

dalyvauti 

Kartu su Asociacija Žvejybos uosto rajono 

bendruomene rašyti projektus, gauti lėšų ir organizuoti 

įvairius renginius. 

3. 

Dalyvauti rengiant ir svarstant 

savivaldybės institucijų sprendimų 

projektus, kai sprendžiami 

klausimai yra susiję su jo 

atstovaujamos gyvenamosios 

vietovės bendruomenės viešaisiais 

reikalais 

Sekti Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 

puslapį www.klaipeda.lt  ir aktyviai dalyvauti 

susitikimuose, svarstymuose ir pan. 

 

Naujausi įrašai 

 Klaipėdos m. Strėvos g. seniūnaitijos seniūnaitės Rasos Senkienės 2021 metų Veiklos 

ataskaita 

 

Naudingos nuorodos 

 El.p. rdoksaite@gmail.com, bendruomeneuosto@gmail.com  

 faccebok; Asociacija Žvejybos Uosto Bendruomenė 

 Interneto svetainė:  www.bendruomeneu.lt 

Mūsų draugai 

 Klaipėdos bendruomenių asociacija 

 Asociacija Paupių bendruomenė 

 Šventojo Jozapo Darbininko parapijos Caritas 

 Asociacija Klaipėdos Berželio bendruomenė 

http://www.klaipeda.lt/
https://www.paupiubendruomene.lt/klaipedos-m-paupiu-seniunaitijos-seniunaites-rasos-arcisauskienes-2021-metu-veiklos-ataskaita/
https://www.paupiubendruomene.lt/klaipedos-m-paupiu-seniunaitijos-seniunaites-rasos-arcisauskienes-2021-metu-veiklos-ataskaita/
mailto:rdoksaite@gmail.com
mailto:bendruomeneuosto@gmail.com
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 UAB RUTANA 

 BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

 Kultūros centras ,,Metidė,, 

 Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 Individualių namų savininkų bendruomenė ,,Smeltė,, 

 

Pagarbiai 

Strėvos g.  seniūnaitė Rasa Senkienė,  

tel. 8-60685165; rdoksaite@gmail.com; klaipcaritas@gmail.com 
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mailto:klaipcaritas@gmail.com

