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Kaip Draugystės seniūnaitjos seniūnaitis 2022 m. stengiausi padėti spręsti gyventojams
iškylančius klausimus, tapti tarpininku tarp atsakymų ieškančių gyventojų bei valdžios institucijų.
Seniūnaičio veiklą vykdžiau vadovaudamasi LR savivaldybės įstatymų nuostatomis bei kitais
teisės aktais.

2022 m. atstovavau Draugystės seniūnaitijos gyventojų interesus. Dalyvavau Klaipėdos miesto
savivaldybės Tarybos posėdžiuose, seniūnaičių sueigose, išplėstinėse seniūnaičių sueigose.

2022 m. sukūriau internetinę grupę kur bandome spręsti aktualius klausimus grupėje prisijungė
beveik 600 žmonių.

2022 m. padėjau kartu su partneriais moteriai nuperkant įrankius tam, kad prižiūrėtu aplinką,
nes prižiūri vieną iš gražiausių gėlynų po naugiabučio langais. Bandau sudominti ir kitus
pencijinio amžiaus žmones pasekti šiuo principu.

2022 m. tam, kad pagerinti kiekvieno kasdienį gyvenimą įsteigiau Draugystės bendruomenę
dabar turime sąskaitą ir galime pradėti dirbti su juridiniais asmenimis. Prie projekto jau prisijungė
tokie verslai kaip: Senukai, Dviračių kultūra, Bitė, Tele2, Darbo rūvai, vaikų kambarys,
sveikatingumo klubai ir t.t. Visi jie nori prisidėti prie bendruomenės stiprinimo.

2022 m. metu gale įsigijome pripučiamą batutą vaikams, tai 2023 m. turės kur vaikai
pasidžiaugti, bei aktyviai praleisti laiką.

2022 m. pradėjau derinti reikalus dėl visuomeninio parko įrengimo prie Pieno kombinato. Jei
galutinai sutarsime bus nuostabi vieta kur rengsime renginius bei kitus susibūrimus.

Aš kaip Draugystės seniūnaitis bei Draugystės bendruomenės vadovas siekiu, kad į mūsų
kasdienį gyvenimą įsitrauktu kuo daugiau fizinių ir juridinių asmenų gerinant kiekvieno iš mūsų
gyvenimą. Šiuo metu žmonės gali tapti nariais ir naudotis partnerių privilegijomis.

Pradėjome internetinės svetainės kurybos darbus www.draugystesbendruomene.lt kur bus
galima rasti visą informaciją susijusia su tuom kas vyksta mūsų teritorijoje.

Įsigijome filmavimo įrangą kuria naudosime populiarinti mūsų valdas, spesti problemas,
kalbinsime versls bei žmones, viešinsime viską viešai.

Pradėjau daug įdomių projektų ir laukia labai nemažai laiko bei išlaidų juos išjudinti dėl to
tikiuosi, kad žmonės supras ir patys parodys iniciatyva prisijungti prie jo.
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