NEMIRSETOS SENIŪNAITIJOS SENIŪNAITĖS
VIRGINIJOS STEPONKIENĖS
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
Palanga

Nemirsetos seniūnaitijoje rinkimų laikotarpiu buvo 208 deklaruoti gyventojai.
Priklausantis plotas: Akacijų g., Anaičių g., Ąžuolų g., Drebulių g., Eglių g., Gilių g., Gluosnių g.,
Gudobelių g., Kadagių g., Kankorėžių g., Kaštonų g., Klaipėdos pl.dalis, Klevų g., Lazdynų g.,
Maumedžių g., Tuopų g., Uosių g., Vokiečių g.
SPALIS
2019.10.30 d. – Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas įteikė seniūnaičiams
pažymėjimus.
LAPKRITIS
2019.11.05 d. – Pasigaminti bukletai pristatymui.
2019.11.17 d. – Aplankiau dalį žmonių, prisistačiau, išklausiau juos. Per pašto dėžutes ir
stendus pasidalinau savo kontaktais.
2019.11.25 d. – Kreipiausi į Palangos komunalinį ūkį su keletą problemų, kurios labai vargino
žmones.
2019.11.28 d. – Palangos viešosios bibliotekos salėje susitikimas su tarybos nariais S. Grigorian
ir E.Simučiu. Susipažinome, prisistatėme, išklausėme žmones.
2019.11.29 d. – Pirmasis seniūnaičių sueigos posėdis. Išrinktas pirmininkas A.Grigalauskas,
pavaduotoja I.Drakšaitė ir sekretorė P.Skripstė. Aptartos tvarkos ir einamieji klausimai.
GRUODIS
2019.12.10 d. – Apvažiuota didžioji dalis seniūnaitijos ir susižymėti iš rudens likę nesutvarkyti
švarinimosi darbai. Paraginti žmonės apsitvarkyti.
2019.12.16 d. – Pradėjau spręsti socialiai remtino žmogaus problemas. Dokumentų tvarkymas,
maisto davinio gavimas, kompensacijos už malkas, prašymas asmeninei asistentei paskyrimas,
perdaviau duomenis Caritas, padedu buityje.
2019.12.18 d. – Išplėstinis sueigos posėdis. Sprendėme sau aktualius klausimus. Išsirinkome
po vieną narį į etikos ir antikorupcijos komisijas.
2019.12.23 d. – Išplėstinis sueigos posėdis. Asociacijų ir bendrijų pirmininkų projektų ataskaitos
už 2019 metus.

2020 m. SAUSIS
Sulaukiau keletą skambučių ir važiavau pas žmones išklausyti ir padėti išspręsti problemas.
2020.01.23 d. – Seniūnaičių sueigos posėdis. Apspręsta susitikimų eiga ir numatytas poreikis
kompensacijai kanceliarijos reikmėms.
2020.01.27 d. – Dalyvavau kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Seniūnų ir seniūnaičių gebėjimų
ugdymas jiems priskirtų funkcijų vykdymo srityse“ (Prof. Dr.Saulius Nefas).
VASARIS
2020.02.04 d. – Dalyvavau policijos veiklos pristatyme už 2019 metus.
2020.02.05 d. – Susitikimas su administracijos direktore Akvile Kilijoniene. Apsvarstyti bendro
poreikio klausimai. Įteiktas prašymas dėl išmokų už kanceliarines išlaidas.
2020.02.24 d. – Seniūnaičių susitikimas su pilicijos atstovėmis Jurgita Rinkevičiene ir jos kolege
aptarti projektus ir bendradarbiavimo klausimus. Taip pat dalyvavo dvi aktyvios moterys Rūta ir
Karolina su pasiūlymu įgyvendinti mainų projektą.
2020.02.28 d. – Palangos viešosios bibliotekos salėje susitikimas su policijos pareigūne Jurgita
Rinkevičiene ir teisininku Mauru Urbanavičiumi. Tema: Kaip apsisaugoti nuo telefoninių sukčių!
KOVAS
Iki šio laiko tris kartus važiuota į susisiekimo įmonę „Vlasava“ prašyti ir derinti autobusų
sustojimo vietą. Pasiektas susitarimas su UAB „Palangos vandenys“, kad Ąžuolų g., Lazdynų
g. ir Uosių g. bus pravestos geriamojo vandens ir nuotekų sistemos.
Karantinas. Veiklos sustojo.
BIRŽELIS
2020.06.19 d. – Išplėstinis sueigos posėdis. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės
veiklų, projektų analizavimas ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkų nustatymo
2020.06.19 d. – Rašytas raštas Palangos m. Savivaldybės administracijai dėl nepjaunamų
pievų.
2020.06.25 d. – Susitikimas ir problemų sprendimas su Palangos viešosios tvarkos skyriumi.
Apvažiavome problematiškas vietas ir apėjome prieigas prie jūros.
2020.06.26 d. – Raštas dėl apleisto namo.
2020.06.26 d. – Raštas dėl išvartų pašalinimo.
2020.06.26 d. – Raštas dėl keliančių pavojų prieigų į paplūdimį.
2020.06.26 d. – Raštas dėl mašinų stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų perėjų.
LIEPA
2020.07.07 d. – Išplėstinis sueigos posėdis nuotoliniu būdu per Messenger programėlę su
vaizdu. Nevyriausybinų organizacijų ir bendruomenių įgyvendinimo projektų patikslinimo pagal
skiriamas sumas, sąmatos lentelių peržiūrėjimas ir vertinimai.

2020.07.20 d. – Susitikimas su Kretingos miškų urėdijos atstovais. Apeitas miškas, prieigos prie
jūros, suderinti švarinimosi darbai ir tolimesni galimi projektai infrastruktūrai gerinti.
2020.07.23 d. – Rašytas raštas Palangos m. Savivaldybės administracijai ir Lietuvos
automobilių kelių direkcijai dėl saugumą užtikrinančių perėjų bei greitį slopinančių iškiliųjų
kalnelių.
RUGPJŪTIS
2020.08.05 d. – Rašytas raštas Palangos m. Savivaldybės administracijai ir Lietuvos
automobilių kelių direkcijai dėl mašinų stovėjimo aikštelės.

2020.08.24 d. – Rašytas raštas į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl eismo saugos.
RUGSĖJIS
2020.09.17 d. – Rašytas raštas Palangos m. Savivaldybės administracijai dėl saugumą
užtikrinančių perėjų bei greitį slopinančių iškiliųjų kalnelių.
SPALIS
2020.10.17 d. - Suorganizavau visuotinį susirinkimą su vietiniais gyventojais aptarti ir pristatyti
idėją – Ąžuolų g. pradžioje esančiame laisvame sklypo plote įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę ir poilsio zoną.
2020.10.23 d. – Dalyvavau savivaldybėje organizuotame susirinkime dėl miesto transporto
organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano.
LAPKRITIS
2020.11.05 d. – Palangos m. Savivaldybės administracijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai
išsiųstas pakartotinis raštas dėl eismo saugos, nesutikimas su jų gautu atsakymu.
2020.11.06 d. – Rašytas raštas į UAB „Geometra“ dėl miesto transporto organizavimo ir gatvių
raudonųjų linijų plano koregavimo.
2020.11.24 d. – Raštas su nepritarimu dėl nudistų pliažo įteisinimo.
GRUODIS
2020.12.30 d. – Raštas su prašymu dėl papildomo šviestuvo daugiabučio kieme.
2020.12.31 d. – Raštas dėl Ąžuolų g. perkasto ir nebegalimo eksploatuoti kelio.

VEIKLOS PLANAI 2021 METAMS
•
•
•
•
•

Tęsti pradėtus darbus.
Kurti Nemirsetos seniūnaitijos įvaizdį, jį puoselėti, grąžinti, saugoti ir garsinti.
Spręsti bendruomenės gyventojų problemas, komunikuoti su jais, padėti jiems.
Bendradarbiauti su Palangos miesto savivaldybe.
Skatinti gyventojus kurti naujas bendruomenes ir saugias kaimynystes.

