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 Didžiausia seniūnaitės veiklos dalis, tai pirminis atsakymas telefonu ar žodžiu į daugybę 

skirtingų klausimų, atstovaujamos seniūnaitijos gyventojams. Kartais užtenka paaiškinti problemos 

sprendimo būdus, kartais tenka gilintis į painias istorijas, kad būtų aiški situacija į kuri gyventojas 

pateko, ieškoma  kas tokiu klausimu gali padėti, ar rengiami raštai pagal klausimo pobūdį. 

 Skambučių įvairovė: Nedega šviesoforai Tilžės sankryžoje; Mirė močiutė, kur kreiptis paramos? 

Užpuolė kaimynas, ką daryti?; Kaimynei protas pasimaišė, ką daryti, nes policija ar greitoji 

nevažiuoja?; Moteriai su regos negalia reikia pagalbos; Kaimynai įsitaisė kamerą ir visada filmuoja 

visą kiemą, ar tai teisėta?; Kaimynas skundžia, kad parkuojamės..., bet daugiau nėra kur; Prie N 

parduotuvės nuolat šiukšlės; Prie parduotuvės tamsoje šąla benamis invalido vežimėlyje; ...Senjorei 

teikiama socialinė priežiūros paslauga, bet ji labai nepatenkinta ir t.t. Daug klausimų, susijusių su 

ūkiniais klausimais: namų renovacija, administravimas, žolės pjovimas, duobės ant kelio, šaligatvio 

būklė, medžių pjovimas ar genėjimas, kačių šėrimas ir pan.   

 Manau, kad vieni iš svarbiausių darbų, buvo iniciatyva aplankyti daugiausia problemų tiek 

viduje, tiek išorėje turinčio gyvenamojo namo gyventojus. Su Klaipėdos miesto policijos komisariato 

Bendruomenių pareigūnais 2021 m. balandžio mėn. aplankėme Šilutės pl. 8 (bendrabutis), susitikome 

su visais tuo metu namuose rastais gyventojai, įvyko keletas susirinkimų (po pusę aukšto koridoriaus). 

Rezultatas: stipriai sumažėjo aplinkos tarša, buvo išaiškinta narkotikų platinimo vieta, Išsiaiškintos 

konkrečios socialinės problemos, baimės ir kt. Padidintas pareigūnų dėmesys ir atlikti konkretūs 

veiksmai po susitikimo, tarp jų landynės išvalymas.  

 Svarbūs gyvenamųjų namų priežiūros, aplinkos ir pan. klausimai, bet didelę dalį klausimų, 

susijusių su gyvenimo kokybe turi spręsti patys gyventojai, o ne laukti, kad kažkas už juos viską turi 

padaryti. Susitikimuose ir grupėse internete skatinu gyventojus tapti labiau atsakingais savininkais, 

prisiimti atsakomybę už savo gerbūvį, nesitikint, kad visus klausimus išspręs namus 

administruojančios firmos, miesto valdžia, seniūnaitė.  Savininko atsakomybė daugiabutyje, tai ne tik 

butas. Reikia suvokti savo kaip namo bendraturčio atsakomybę, rūpintis gyvenamąja aplinka, burtis 

kaimynams, kad išspręsti aktualias problemas, kartu kurti malonią aplinką.  

 2021 m. gegužės mėn. atlikta gyventojų apklausa dėl sporto įrengimų tarp Ąžuolyno gimnazijos 

ir Paryžiaus komunos 20 namų Klaipėdos m. savivaldybės administracijos prašymu, pateiktos išvados 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai – gyventojai pageidavo, kad sportinė įranga išliktų, nes 

ji daugybę metų puikiai tarnavo ir dar tarnaus.  

 Dalyvauta dviejose Balticum laidose, į kurias sulaukta reakcijos ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš 

Kauno gyventojų (žiūrinčių Balticum žinias), pristatytos Klaipėdos vandens seniūnaitijos gyventojų 

problemos. Tarp svarbiausių problemų 2021 m. pateko mašinų parkavimo problema ir teritorijos 

apmokestinimas, niekada neremontuoti šaligatviai, pajuodavusios nuo nešvaros šiukšlinės, statybos 



projektų įgyvendinimo metu daromas brokas ir iš to kylančios pasekmės. 2021 m. buvo siūlymas dėl 

daugiaaukščių garažų, o  2022 m. pateiktas pasiūlymas dėl daugiaaukščių garažų planavimo. 

 Gyventojai skatinami domėtis priimamais miesto tarybos sprendimais.  

 

Kad žinoti miesto aktualijas, pagal klausimų darbotvarkes skiriu laiką stebėti Klaipėdos miesto 

tarybos komitetų darbą, kolegijos posėdžius, komentuoti aktualiais Klaipėdos vandens seniūnaitijos 

gyventojams klausimais. 

2021 m. buvo pirmieji metai Antikorupcijos komisijoje, į kurią buvau išrinkta  seniūnaičių 

sueigos. Dalyvavau visuose posėdžiuose, išskyrus vieną. Svarstomi įvairūs klausimai, klaipėdiečiai į 

Antikorupcijos komisiją kreipiasi labai retai. Pavyzdys, klausimas dėl kultūros projektų vertinimo 

skaidrumo.  

 

Remiantis pokalbiais su Rumpiškių ir Kauno mikrorajonų gyventojais, namų bendrijų 

pirmininkais, išnagrinėjus Rumpiškės kvartalo facebook grupėje išreikštas nuomones, 2021-04-27 

kreipiausi į Klaipėdos miesto tarybą su prašymu nepritarti Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 

sprendimui Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis 

mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimui.  

 



 

 

 

Rašte miesto tarybai teikti ir pastebėjimai dėl numatomo parkavimo apmokestinimo laiko. 

Atsižvelgta.  

 

 2021m. rugpjūtį pagaliau sutvarkyta trumpa,  bet labai svarbi pėstiesiems šaligatvio atkarpa tarp  

Šilutės 10 namo ir šunų vedžiojimo aikštelės. Klausimas pristatytas dar 2020 m. viešai miesto tarybos 

posėdyje, kas metai rašyti raštai, talpinta „Tvarkau Klaipėdą“ facebook puslapyje, bet rezultatas gautas, 

tik renkantis netradicinį būdą, t.y. nuolat rašant komentarus po Miesto tvarkymo vedėjos tvarkymo 

pažadais facebooke kitiems, kartu talpinant neišbrendamo šaligatvio nuotraukas. Nors viešai buvau 

apkaltinta negatyviu elgesiu, bet ir atsakymas buvo, kad toks elgesys -pasirinkta taktika, suformuota  



valdininkės požiūrio, kad gali spręsti tik ten problemas, kur nori, eliminuojant net svarbiausius kitų 

rajonų gyventojų susisiekimo taškus.    

 

 Teikta Klaipėdos miesto tarybai informacija dėl apgaulingo miesto planavimo  ir vystymo 

veiksmų, kai statomi „viešbučiai“  Kauno kvartale, nors net nesislepiama pardavinėjant čia būsimas 

patalpas, kaip butus. Tarybos reakcija nulinė.     

      

 

Susirinkimai: Pagal galimybes dalyvavau gyventojų susitikimuose su miesto politikais Rumpiškės 

kvartale, į kurį jie atvyko kviesti rajono gyventojų, nesant galimybės dalyvauti peržiūrėdavau video 

įrašus, kuriuos parengia ir viešina Rumpiškių gyventojas Kęstutis, bei išklausau aktyvių gyventojų 

pastebėjimus po susitikimų telefonu. Atskirai noriu už tai padėkoti Dianai. 

 

 Įspūdingiausias ir didžiausią sumaištį  sukėlęs gyventojų susirinkimas vyko 2021 m. kovo 

pradžioje, kai atėjusi didžiulė įvairių institucijų komisija priiminėjo I etapą Rumpiškių kvartalo 

renovacijos. Teko ir pačiai balsu bandyti stabdyti komisiją, kuri nepanoro ir vėliau susitikti su jų 



laukiančiais ir turinčiais pastabų gyventojais, darant apžiūrą iš toli, o ne iš esmės. Tai buvo akivaizdus 

suvokimas, kodėl tiek daug broko niekas nepamato ir net nesiruošia tvarkyti, o tada praėjus trumpam 

laikotarpiui toje pačioje vietoje matome apgailėtiną rezultatą. Taip pat kuo daugiau vyko susitikimų, 

tuo aštrėjo mintis, kad miesto didelių erdvių architektais negali būti samdomi pradedantieji, neturintys 

pakankamo suvokimo ir patirties įvertinti dideles teritorijas, senus tinklus ir pan., numatyti begalę 

detalių. Manau, kad priimant darbus, ar vykdant susitikimams turi dalyvauti architektas (-ė) ir prisiimti 

atsakomybę už planavimo nesąmones, kai užmūrijami šuliniai, nes jų nėra atvaizduota, nėra suplanuoti 

privalomi vandens nutekėjimai, rajonas paverčiamas labiausiai šunų kakučių dėžutėmis aprūpinta 

teritorija turbūt visame pasaulyje ir pan. Net sporto aikštelę planuojant reikia išminties ir laiko, nes 

dabar kai kurie treniruokliai turi minimaliausią vertę sporto specialistų požiūriu, jų neįmanoma 

panaudoti kelių skirtingų pratimų atlikimui, o įrengiant dvi treniruoklių aikšteles vieną prie kitos taip 

ir neatsiranda vietos nors keletui vaikiškų treniruoklių, kad sportuotų visa šeima. Kalbėta apie tai buvo 

ne vieno susitikimo metu, tačiau ir vėliau įruošinėjamos aikštelės pagal tą patį metodą.    

 Kita problema, kuri tapo aiški ne tik miesto administracijos įgyvendinamų projektų metu, bet ir 

dėl daugiaaukščių namų renovacijos, tai arba nesama, arba tik labai retai vykdoma, nors numatyta daug 

valandų techninė priežiūra, nėra kas inicijuoja projekte būtinus pakeitimus, nevyksta komunikacija su 

gyventojais, mokančiais už renovaciją. Kilo klausimas į kurį neturiu atsakymo, o kas vykdo techninės 

priežiūros priežiūrą? 

 

 Dėl užliejamų erdvių, dėl medžių atsodinimo Ąžuolyno giraitėje  susitikimas su V.Kubiliene 

2021m. rugpjūčio mėnesį. Medžiai atsodinti, bet jau pakeisti kitomis rūšimis.  

 Atliktos gyventojų apklausos dėl pastebėtų  problemų  po kvartalinės renovacijos  Rumpiškės 

kvartale (facebook grupė). Dalis problemų išspręsta informaciją pateikiant tiesiogiai vykdytojui, 

administracijai. 

 Atlikta gyventojų apklausa dėl užliejamų sandėliukų. (facebook grupė) . Raštas 2021 11 mėn. 

Atrinkti du namai: Taikos 35Bdėl kanalizacijos ir Taikos 23 namas dėl užliejamų vandeniu 

sandėliukų. Ekspertizė vasarį dviejuose namuose turėjo būti baigta.   

 Vasarą vyko susirinkimai su Taikos 23 namo gyventojais. Buvo aptarta ne tik namui padaryti 

pažeidimai, bet ir šiuškinių klausimas, parkavimo, eismo saugumo. Namui padarytiems pažeidimams 

pašalinti 2022 m. vasario pabaigoje turėjo būti ekspertizė (vėluoja ekspertizė rangovo paaiškinimu 

dėl covid susirgusio darbuotojo), kovo pradžioje bus atrinktas rangovas, kuris atliks darbus (kurių 

trukmė iki 2 mėn.). Vienas klausimas,  bet kad jis pajudėtų iš mirties taško, veiklos  užteko ir 

gyventojams, ir politikams, ir administracijos atstovams, ir rajono aktyvistams su seniūnaite.  

 2021 m. spalio mėnesį inicijavau susitikimą su Klaipėdos m. administracijos direktoriumi ir vyr. 

patarėja Inga Kubiliene, kad tiesiogiai aptarti Rumpiškės kvartale susidariusias problemas dėl 

kvartalinės renovacijos: apsemiami namų sandėliukai, Taikos prospekto namų  išorės pažeidimai ir kt. 

teritorijų seniūnaitijų gyventojams aktualių problemų, t.y. parkavimo, šiukšlinių, želdinių tvarkymo, 

netvarkos. Susitikime dalyvavome su Vilties seniūnaitijos  seniūnaite, nes sieja bendros Rumpiškių 



problemos. Su ja pavasarį buvome kreipiąsi ir į Klaipėdos m. savivaldybės administraciją dėl namų 

administratorių savivalės.   

 Teritorijų tvarkymo klausimai. Tai amžinas klausimas, kuris nuolat reikalauja dėmesio. 

Dažniausiai tokias problemas padeda išspręsti  kreipiamasi į Viešosios tvarkos skyrių. 

 

2021 m. ruduo. Darbinis susitikimas dėl darbo organizavimo su rangovais renovuojančiais namus ar 

rajoną, dėl važinėjimo per naujus šaligatvius juos laužant Rumpiškės kvartale. Sugadinti šaligatviai 

atstatyti ir sutvarkyti.  Problema skubiai išspęsta.  

 Atliekant kvartalinę renovaciją atlikti pakeitimai sąlygojo ir eismo pokyčius. Dalis gyventojų 

nėra linkę juos priimti ir nori važiuoti po senovei, neatsižvelgiant, kad dabar važiuoja pėstiesiems 

skirtais takais. Dėl transporto eismo ribojimų, užkardymo vyko aptarimai dalyvaujant miesto 

administracijos atstovams ir politikams, parengtas raštas dėl eismo ribojimų prie Taikos 25, 27, 29 

namų. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Transporto skyrius šiuo metu jau pastatęs naujus 

eismo ženklus.  

 Džiugina stipriai pasikeitę santykiai su Rumpiškės kvartalo renovaciją atliekančiu rangovu, 

darbų vadovas Tomas stengiasi reaguoti į gyventojų ar seniūnaitės kreipimąsi dėl pastebėtų problemų.  

 Seniūnaičių veikla ir bendruomeninė veikla pristatyta Kaimynų šventėje, kuri vyko Klaipėdos 

m. savivaldybės I.Kanto bibliotekos kieme.// Klaipėdos vandens seniūnaitijos teritorijoje.  

  

 Skatinau gyventojus teikti pasiūlymus dėl Dalyvaujamojo biudžeto, vėliau skatinau balsuoti 

(Rumpiškės facebook) grupėje. Kreiptasi dėl pagalbos rengiant vieną iniciatyvą. Dėl Dalyvaujamojo 

biudžeto,  esu pasisakiusi seniūnaičių forumuose, kad idėjos kaip ir daugelyje kitų savivaldybių būtų 

pateikiamos pagal skirtingus dydžius, t.y. skirstant iniciatyvas pagal numatomų darbų ir lėšų apimtį: 

smulkios, vidutinės, didelės. Daugeliui gyventojų iniciatyvų nereikia 50 tūkst., tai puikiai įrodo visoje 

Lietuvoje įgyvendinami projektai. Tik didelės apimties projektus nusimačiusi finansuoti savivaldybė, 

didelė tikimybė, siekia savęs neapsunkinti didesniu kiekiu darbų.  



 Viešai iškelta problema dėl užtikrinimo gyventojams mokymosi visą  gyvenimą paslaugos ir 

skatinimo galimybių išlikti aktyviais Klaipėdos miesto gyventojais. https://ve.lt/naujienos/ve-

rekomenduoja1/skaityk-dabar/klaipedos-senjorai-vertinami-ar-uzmirsti-1851279 

 Seniūnaičiai turi bendrą veiklos lauką, vyksta seniūnaičių sueigos, nuolatinio dėmesio reikalauja 

seniūnaičių svarstymui teikiami dokumentai. Nuolat aktyviai dalyvauju, teikiu pasiūlymus dėl 

priimamų dokumentų, veiklos gerinimo, atkreipiu dėmesį į bendras visiems problemas. Pvz. 

 

Seniūnaičio darbų spektras labai platus, todėl labai svarbu koks formuojamas požiūris į pagalbą 

savivaldoje, nes sugebėti perprasti klausimus nuo statybų planavimo iki pagalbos teikimo žmonėms su 

psichine negalia, labai rimtas iššūkis.  

 Bent jau 2021 m. savo iniciatyva su seniūnaičiais nesusitiko nei miesto meras, nei administracijos 

direktorius, kiti miesto vadovai, gal todėl iniciatyva  mirusi ir tarp atsakingų už darbą su 

bendruomenėmis. Savo požiūrį dėl mokymų išsakau seniūnaičių forumuose.  

 

 Kaip seniūnaitė stengiausi informuoti gyventojus ir apie pasiskiepinimo galimybes nuo Covid. 

 

https://ve.lt/naujienos/ve-rekomenduoja1/skaityk-dabar/klaipedos-senjorai-vertinami-ar-uzmirsti-1851279
https://ve.lt/naujienos/ve-rekomenduoja1/skaityk-dabar/klaipedos-senjorai-vertinami-ar-uzmirsti-1851279


 Girdėdama gyventojų poreikius dalyvavau įkuriant Vėtrungės bendruomenę ir dalį išgirstų 

seniūnaitijoje poreikių sudėjau asmeniškai  parengdama projektą, su kuriuo rudenį  laimėjome 

finansavimą „Vėtrungės bendruomenės veiklos vystymas“  pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos programos  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų 

veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Buvo labai smagu 

matyti jaunas šeimas, noriai prisijungusias ir pirmą kartą per daugybę metų dalyvavusius šventėje šalia 

namų-išgražėjusiame po kvartalinės renovacijos Rumpiškės kvartale. Iššūkis suorganizuoti pirmą 

šventę kvartale po begalybės metų, nes apie tai svajojo gyventojai, įveiktas. Gal norėjosi renginio kiek 

kitokio, ne tik vaikams skirtos šventės, bet jie yra ateitis, o Covid ribojimai buvo neatšaukti. Būtų 

smagu, kad gyventojų širdyse gimtų noras veikti bendruomenėje, atsirastų daugiau aktyvių žmonių, 

norinčių skirti keletą laisvalaikio valandų bendruomeninei veiklai, vardan savo ir kaimynų įdomesnio 

gyvenimo. Nors buvo liūdna, bet yra viltis, kad dėl covid veiklų pabūgę senoliai, kurie visada yra 

aktyviausi veiklose, nepabūgs ir prisijungs. Ačiū tiems, kurie nepabūgo kelionės žiemą ir grįžo 

įspūdžių pilnomis akimis iš Sūduvos Vilkaviškio krašto. Ačiū nuostabiam I,Kanto viešosios 

bibliotekos Kauno atžalyno bibliotekos kolektyvui už pagalbą organizuojant pas juos 6 edukacijas ir 

suorganizuotą siurprizą-koncertą, dovanotą Šv. Kalėdų nuotaiką.  

 Esu dėkinga Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus patarėjai Ingai Kubilienei, kad išgirdo 

mano kreipimąsi dėl bendruomenės poreikių ir sudarė sąlygas projekto metu mums leisti pasinaudoti 

naujai pastatyta, bet dar nepradėjusia  veikti dviračių saugykla, kuri tapo nors ir laikinu, bet mielu 

bendruomenės centru, bei UAB VVARFF projektų vadovui Tomui Kimberauskui paruošusiam namelį. 

 Rumpiškės kvartale, nuolat pageidaujant žmonėms, atsirado ir bandomieji šiuolaikiški skalbinių 

džiovinimui skirti laikikliai. Gal jų atsiradimas paskatins savivaldybę pamatyti galimybę jų įrengti 

daugiau ateityje.  

 Projekto vertinimo metu susidūrėme su situacija, kai jau paskyrus finansavimą, savivaldybės 

direktoriaus vienasmeniniu sprendimu buvo išminusuotas kompiuteris. Paruošiau 4 lapų pretenziją dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo (informaciniame 2021-10-06 

rašte Nr.(4.77E)-R2-2517 . Su atsakymu į pretenziją buvo tempiamas laikas, vadovaujantis galimybe 

atsakyti per 20 d.d., nors į pretenzijas atsakyti visada taikomi trumpesni terminai (pagal aprašą jei 

nesutinkame per 15 d., prarandame galimybę pasirašyti sutartį ir įgyvendinti projektą).  Panašioje 

situacijoje po mūsų pretenzijos atsirado ir dar viena organizacija, kuri taip pat turėjo arba skųsti 

sprendimą, arba suteikti žmonėms galimybę pasidžiaugti numatytomis veiklomis. Šį sprendimą 

sugebėta priimti, o va pasirūpinti, kad toms lėšoms ir kitoms likusioms būtų paskelbtas papildomas 

konkursas, deja, bet valios neatsirado, geriau buvo grąžinti lėšas į valstybės biudžetą, nei skatinti 

aktyvesnę bendruomenės veiklą. 

 Dar viena veikla, kurią atlikau kaip seniūnaitė: buvau patvirtinta projektų vertinimo komisijos 

nare ir vertinau projektus pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, 

įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį“, aprašą. Nustačius komisijos pirmininkės nuslėptus 

interesus kreipiausi į administracijos direktorių, kad skubos tvarka būtų organizuotas Klaipėdos miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdis, esamai situacijai įvertinti ir 

reikalingiems sprendimams priimti, pirmininkė buvo perrinkta. 

 Nuolat keliu kvalifikaciją, todėl 2021-02-17 dalyvavau mokymuose “Piliečių įtraukimas į 

sprendimo priėmimą savivaldoje”; 2021-10-20  seminare „Ateik ir veik, kaip suburti bendruomenę“. 

Seminaro vaizdo įrašu pasidalinta Rumpiškės kvartalo facebook grupėje.  

 

 Dalyvavau rengiant ir svarstant Klaipėdos m. savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos 

planą, Klaipėdos m. strateginį veiklos planą 2021-2030 metams, teikiau dokumentams siūlymus.  



 Gyventojų interesams sužinoti ir geriau atstovauti esu labai aktyvi Rumpiškės kvartalo facebook 

grupės narė. Problema, kad ne retas atvejis, jog dėl nuomonės turėjimo ir nesutapimo su jos valdytoju 

esu blokuojama kažkuriam laikui. Taip pat galiu būti blokuojama dėl vadinamos reklamos, kai pvz. 

perduodamas Lietuvos policijos kvietimas dalyvauti vaikų konkurse, pateikus informaciją apie 

psichologinę pagalbą ir pan. Ne mano karieta, ne mano ratai 😊 Kai manęs nėra, ko gero esu blokuota 

 

 2021 m. rugpjūtį teiktos išvados Klaipėdos miesto savivaldybei dėl socialinės pagalbos  

sudėtingais atvejais:  

 Nėra aiškiai reglamentuota pagalbos teikimo tvarka socialiniame užribyje atsidūrusiems 

asmenims (pvz. neadekvačiai besielgiantiems asmenims) Klaipėdos miesto savivaldybėje ir nėra 

paskirtų atsakingų asmenų už šių problemų konkretų sprendimą ir (arba) nėra aiškios komunikacijos, 

nes net Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos dviejų skyrių darbuotojai negali įvardinti kur 

kreiptis dėl neadekvačių asmenų elgesio Klaipėdos mieste, kas konkrečiai sprendžia tokio pobūdžio 

problemas ir yra atsakingas už jų sprendimą laiku, suteikiant pagalbą socialiniame užribyje 

atsidūrusiems asmenims užtikrinant darnų gyvenimą bendruomenėje. 

  Gyvename visuomenėje, kurioje tapo labai sudėtinga gauti bet kokius žmogaus duomenis, rasti 

artimuosius, tačiau panašių problemų sprendimas, kai kalbama apie neatidėliotinų veiksmų būtinybę 

dėl ypač jautrios socialinės grupės asmenų elgesio yra būtinas ir labai svarbus.  

Problema išspręsta.  Gyventojai informuoti facebook grupėje ką tokiu atveju daryti.  
 

VEIKLOS KRYPTYS 2022 M. 

Šiuo metu naujų veiklos krypčių nematau, problemų 3 mikrorajonuose yra daugybė. 

Galimai atsiras žmonių iš Ukrainos integracijos į bendruomenę klausimas.   

Mano tikslas 2022 metams - siekti kokybės ir greitesnio problemų sprendimo, stiprinant 

atstovavimo pozicijas bei komunikaciją bendruomenėje.  

Geriau pažįstant atstovaujamus žmones, administracijos darbuotojus lengviau rasti 

sprendinius, reikalingus kokybiškesniam seniūnaitijos gyvenimui mieste.  

Planuoju  daugiau skirti dėmesio Ryšininkų mikrorajonui, nes ten gyvena žmonės, kuriuos 

reikia skatinti bendruomeninei veiklai, jie nėra linkę kreiptis į mane kaip seniūnaitę dėl 

turimų problemų.  

Esu numačiusi keletą skirtingų kultūrinių veiklų seniūnaitijoje, įvykę preliminarūs veiklų 

aptarimai, bet neturėdama baigtinių susitarimų jų neviešinsiu. 

Esu pirmą kartą Antikorupcijos komisijoje, stengsiuosi įžvelgti daugiau galimybių aktyviai 

veikti, nors veiklos galimybės ganėtinai siauros.   

„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“ 

 

Pagarbiai,  

Seniūnaitė     Vilija Malakauskienė 


