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2022 metų veikla  

 

Ataskaita parengta ir pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu (8 skirsnio 

34 straipsnio 6 punktu), pristatant trumpai praėjusių 2022 metų  veiklos ataskaitą ir pateikiant tęstines 

pagrindines veiklos kryptis kitiems kalendoriniams 2023 metams. 

 

2022 m. sausio  mėn. dalyvauta pildant paraišką klausimyno „EU missions Climate-neutral and Smart 

Cities“ . 

2022 m. sausio mėn.  – Klaipėdos m. seniūnaičių pasitarimai, diskusijos įvairiais klausimais (vyko laiškais, 

nuotoliniais susirinkimais).  

2022 m. vasario mėn.  - derinti žemės, miesto-miško keliukų klausimai su savivaldybe, žemėtvarkos 

skyriumi (derinant su naujai patvirtintu 2021 m pabaigoje Klaipėdos miesto Bendruoju planu). 

2022 m. vasario mėn.  dalyvauta Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto 

policijos komisariato 2021 m. veiklos ataskaitos pristatyme visuomenei. 

2022 m. kovo mėn.  - pateikti prašymai Klaipėdos m. savivaldybei, Aplinkos apsaugos departamentui,  

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Prašyta imtis priemonių 

užkertant kelią laukinių gyvūnų, šernų ir erkių  plitimui  Smiltynėje. 

2022 m. kovo mėn.  - prašyta Klaipėdos m. administracijos sutvarkyti Smiltynės gyvenvietės želdinius, 

šernų suknistas vejas.  

2022 m. kovo mėn.  - prašyta Klaipėdos m. administracijos sutvarkyti Smiltynės gyvenvietės keliukus: 

panaikinti  duobes, sutvarkyti seną medžių šaknų ir laiko suvarpytą asfaltą, sutvarkyti apie 30 metų 

netvarkomus  keliukus. 

2022 m. kovo 15 d. vyko Smiltynės gyventojų susirinkimas. Gyventojų kelti gyventojų klausimai pagrinde 

lietė Smiltynės 23, 23B, 23A gyventojams aktualius klausimus: dėl centrinio vandens tiekimo ir nuotėkų 

įrengimo/tvarkymo; buvo gauta pastabų dėl žemės tvarkymo klausimų, skirtų miesto administracijai; dėl  

perteklinio susirašinėjimo -  laiškų/atsakymų, kurie iš esmės ne padeda ir ne pataria kaip spręsti kylančias 

problemas; priminta apie  gyvenvietės kelių tvarkymą, asfaltavimą; kartotas klausimas dėl kelio link jūros 

apšvietimo  (kelio vedančio nuo Senosios Smiltynės perkėlos link Smiltynės Gelbėjimo stoties). 

Apšvietimas aktualus ne tik  gyventojams, bet ir visiems Smiltynės lankytojams. Klaipėdai priskirta Kuršių 

nerijos dalis neturi nei vieno apšviesto tako/kelio vedančo nuo Klaipėdos sąs. link jūros. Geri pavyzdžiai 

kelių apšvietimo matomi Nidoje ir Juodkrantėje. Klaipėdos savivaldybės administracija galėtų sutvarkyti 

Smiltynės teritoriją pasidalindami su Nidos savivaldybės ir Kuršių nerijos nacionalinio parko 

administracijų gerąją patirtimi. 

2022 m. kovo 17 d. Seniūnaičių sueiga. Klausimai: Dėl civilinės saugos infrastruktūros. „Dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų 

gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, kt.  klausimai.   
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2022 m. birželio mėn. gyventojams užklausus dėl daugiabučių žemės nuomos mokesčių pakeitimų, 

kreiptąsi į  Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Žemėtvarkos skyrių.  

2022 m. liepos  mėn.  kreiptąsi dėl naktinio uosto triukšmo į  Uosto direkciją. Atsižvelgus į gyventojų 

prašymus, naktinio triukšmo šaltinis buvo pašalintas. 

2022 m. liepos 22 d. (15 val. ) stebėtas Klaipėdos m. savivaldybės „Dalyvaujamojo biudžeto“ pristatymas.  

 

2022 m. liepos mėn.  pokalbis su žurnalistais apie Kopgalio tvarkymą, Smiltynės keliukų sutvarkymą, 

apšvietimą (TV3). 

 

2022 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos m. savivaldybei pateikti prašymai dėl dviračių kelių Smiltynės 

teritorijoje sutvakymo, asfaltavimo ir apšvietimo. 

 

2022 m. rugsėjo mėn. derintas Smiltynės perkėlos keltų tvarkaraštis su Klaipėdos m. savivaldybe ir 

Smiltynės perkėla. Buvo tik dalinai atsižvelgta į prašymus.  

 

2022 m. spalio mėn. pradžioje naujai derintas Smiltynės keltų tvarkaraštis su Klaipėdos m. savivaldybe ir 

Smiltynės perkėla. Prašyta dažnesnio (ne kas 40 min.)  tvarkaraščio Naujojoje perkėloje ir grąžinti 21 val. 

keltą Senojoje perkėloje. Keltas klausimai - kaip gali būti keliama keltu „be tvarkaračio“? Kodėl nėra 

pridedami papildomi keltai laikantis numatyto tvarkaraščio? Nes sudėtinga nežinant tikslaus keltų kėlimo 

laiko planuoti darbus, vykti į susitikimus sutartu laiku, pas gydytojus, keliauti į oro uostus ir pan. 

 

2022 m. lapkričio mėn. dalyvauta   Klaipėdos miesto savivaldybės klausimyno pildyme dėl klimato kaitos 

ir siekio tapti „0“ taršos miestu, palaikant EU Žalią iniciatyvą. 

2022 m. gruodžio mėn.  – gyventojų prašymu pateiktas skundas Klaipėdos miesto savivaldybei dėl 

užpustytų ir apsnigtų nevalomų kelių Smiltynėje. 

 

Informacija apie Smiltynę teikta žiniasklaidai 

2022-01-26 1Smiltynės kurhauzas velkasi naują rūbą, Denisas Nikitenka, denisas@ve.lt 

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/smiltynes-kurhauzas-velkasi-nauja-ruba 

2022-10-18  Perkėlos „džiazas” piktina gyventojus, Artūras Šultcas 

https://www.atviraklaipeda.lt/2022/10/18/perkelos-dziazas-piktina-gyventojus/ 

 

Veiklos kryptys 2022 metams 

Atstovauti Smiltynės gyventojus Klaipėdos m. savivaldybėje ir kitose žinybose, kurių veikla yra vykdoma 

Smiltynės seniūnaitijoje. Padėti Smiltynės seniūnaitijos gyventojams jiems rūpimais klausimais. 

Dalyvauti Klaipėdos mietos seniūnaičių sueigose, Klaipėdos m. savivaldybės renginiuose, pasitarimuose, 

atstovaujant Smiltynės gyventojus. Skatinti  bendruomeniškumą, piliečių įsitraukimą į savivaldybės 

priimamų sprendimų procesą.  

 

Smiltynės seniūnaitė I. Dailidienė 

Klaipėda, 2023-01-12 
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