
    

   

 

                  Danės g. seniūnaitijos 2022 metų veiklos ataskaita  

                                      

                                        2023- 01- 23, Klaipėda 

 

        2022 metų veiklos ataskaita parengta ir paruošta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 34 str. 6 punkto pagrindu. 

        2022 m. atstovavau Danės g. seniūnaitijos gyventojų interesus. Dalyvavau 

Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos posėdžiuose, seniūnaičių sueigose, 

išplėstinėse seniūnaičių sueigose, Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 

metų strateginio veiklos plano pristatyme, komitetų, komisijų posėdžiuose, 

kurių veikla, susijusi su bendruomenės poreikiais, dalinomės darbo patirtimi, 

diskutavome gyvenamosios  teritorijos priežiūra, aplinkos apsauga, gyventojų 

saugumu, laisvalaikio organizavimu. 

        Sausio mėn. telefonu kreipėsi Liepų g. Nr. 40 namo  gyventojai dėl 

nekokybiško stogo remonto, nes nebuvo sumontuoti stogo vandens latakai. 

Apie tai UAB ,,Mano būstas“ administracija raštu buvo informuota. Bedrovės 

specialistai vietoje įvertino vandens latakų būklę ir žadėjo ištaisyti remonto 

broką. Tačiau pažadai liko pažadais. 

        Gegužės mėn. Kultūros fabrike vyko mokymai dėl Dezinformacijos 

skleidimo karo metu. Pranešimą dėl visuomenės atsparumo propagandai 

detaliai aiškino lektorius Dr. Nerijus Maliukevičius. Lektorius akcentavo, kad 

globaliame amžiuje svarbu susilaikyti nuo sprendimų, kol neįvertinta, 

neišanalizuota visa informacija.  

     Liepos mėn. raštu kreipiausi į Klaipėdos miesto savivaldybės direktorių 

Gintarą Neniškį dėl ant šaligatvio priešais Danės g. Nr. 31  gyvenamąjį namą 

nudžiūvusį beržą. Minėtas beržas rugsėjo mėn. buvo pašalintas. 

       Be to, liepos mėn. Klaipėdos geležinkelio stoties administraciniame pastate 

vyko susitikimas su  Klaipėdos  geležinkelio stoties administracijos atstovais. 

Susitikimo metu keleivių vežimo atstovas informavo apie infrastruktūros  



gerinimą geležinkelio srityje, užtikrinant gyventojų saugumą, mažinant kietųjų 

dalelių taršą ir triukšmą.  

        Birželio mėn. vyko susitikimas su KRATC administracija dėl naujų paslaugų 

pristatymo Klaipėdos mieste. Atliekų tvarkymo naujoves pristatė KRATC 

projektų vadovas komunikacijai Arūnas Liubinavičius.  

        Rugsėjo  mėn. I. Kanto bibliotekoje Kauno g. vyko susitikimas su Klaipėdos 

mesto policijos viršininke Rasa Bekėžiene dėl nusikalstamumo padėties 

Klaipėdos mieste ir vyraujančios tendencijos.  

      Spalio- gruodžio mėn. aktyvūs Danės g. seniūnaitijos gyventojai dalyvavo 

Dangės bendruomenės asociacijos ir ,,Eglės‘‘ seniūnaitijos bendruomenės 

projektų organizuotuose renginiuose. Bendruomenės nariai buvo aktyvūs, 

džiaugėsi bendravimu,  draugiškais santykiais, įpareigojančiais plėsti 

bendruomeniškumą ir patirties skleidimą.  

      Lapkričio mėn. Klaipėdos universitete vyko susitikimas , diskusija ,,Kaip 

sekasi ištraukti gydytoją iš popierių krūvos“. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Seimo narys 

Mindaugas Lingė, Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas, 

gydytojas psichiatras profesorius Eugenijus Laurinaitis.  

                                  2023 metų veiklos kryptys: 

         operatyviai reaguoti į Danės g. seniūnaitijos gyventojų prašymus, pastabas 

ir pasiūlymus dėl saugios aplinkos,  socialinės paramos, laisvalaikio ir poilsio 

sąlygų gerinimo; 

        skatinti steigti artimos, saugios kaimynystės grupes, rūpintis aplinkos 

apsauga, infrastruktūra;  

       organizuoti socialinę pagalbą, skatinti gyventojus rūšiuoti buitines atliekas ; 

       dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir kitų atsakingų 

institucijų organizuojamuose mokymuose, susijusiose su teorinės ir praktinės 

seniūnaičių veiklos gerinimu; 

      informuoti Danės g. seniūnaitijos gyventojus apie Klaipėdos savivaldybės  

planuojamus strateginius projektus, renginius Klaipėdos mieste. 

         

        Danės g. seniūnaitijos seniūnaitė                                  Danutė Izvekovienė                                 



                                                    


