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2021 m. stengiausi padėti kuo aktyviau spręsti Baltikalnio seniūnaitijos gyventojams iškylančius 

klausimus, tapti tarpininku tarp atsakymų ieškančių gyventojų bei valdžios institucijų. Seniūnaičio 

veiklą vykdžiau vadovaudamasi LR savivaldybės įstatymų nuostatomis bei kitais teisės aktais. 

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, 

tarpininkavimas gyventojams bendraujant su Miesto tarybos nariais, savivaldybės administracija. 

Esame labai dėkingi, kad į visus klausimus gauname greitus atsakymus, o sprendimai ateina  pagal 

problemos sudėtingumą ir galimybes.  

Dažniausiai pasitaiko gyventojų pirminis konsultavimas – „Kur kreiptis?“.  

Vienas iš svarbiausių Baltikalnio gyventojus neraminančių klausimų – Bastionų tiltas ir kaip šias 

mažas senamiesčio gatveles paveiktų padidėję transporto priemonių srautai. 2021 m. bendruomenė 

aktyviai reiškė savo nuomonę dėl Respublikinio priklausomybių ligų centro Klaipėdos filialo 

perkėlimo į Bangų g.6a pastatą. 

Kreipėmės į Savivaldybę dėl Tilžės ir Bangų gatvių šaligatvių. Norėjome atkreipti dėmesį į ypač 

susidėvėjusias, iššokusias, žmonių sveikatai ir saugumui pavojingas šaligatvio plyteles Bangų ir 

Tilžės gatvėse. Ypač sudėtinga situacija ties Bangų g.12 ir Bangų g.14 (netoli darželis „Šaltinėlis“) - 

čia važiuoja daug mamų su vaikais vežimėliuose, gyvena senjorai, aklieji ir žmonės, judantys 

neįgaliojo vežimėliu, o plytelės ne tik atšokusios, bet palijus virsta didelėmis, nepraeinamomis 

balomis, jas užmynus į viršų trykšta purvo fontanai, tad gadinami žmonių rūbai. Gautas atsakymas, 

kad nurodytų Bangų ir Tilžės g. atkarpų šaligatvių remonto darbai jau yra įtraukti į numatomų vykdyti 

darbų sąrašus, kad darbai vykdomi eilės tvarka, atsižvelgiant į skiriamas lėšas. 

Kartu su aplinkinių seniūnaitijų seniūnaičiais domėjomės Malūnų parko atnaujinimo darbais bei juos 

atliekantiems perdavėme gyventojų pasiūlymus, pageidavimus. 

Aktyviai bendradarbiaujame su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru. Pagal seniūnaitijos 

gyventojų pranešimus ši tarnyba aktyviai reaguoja ir išveža ne vietoje paliktas šiukšles, 



didžiagabarites atliekas, atsižvelgia į gyventojų skundus dėl neplaunamų šiukšlių konteinerių ar šių 

konteinerių savalaikio išvežimo. 

Reaguota į gyventojų prašymą neužstatyti privažiavimo prie daugiabučio namo įėjimo, kuris labai 

svarbus ten gyvenantiems neįgaliems asmenims. Su Savivaldybės pagalba bei namo gyventojų 

pritarimu ten pastatytas kelio ženklas, draudžiantis stovėti.  

 

 

 


