PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
PALANGOS SENIŪNAITIJA

SENIŪNAIČIO ARŪNO GRIGALAUSKO
2019-2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaita parengta ir pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu,
pristatant praėjusių, 2020 metų, veiklos ataskaitą. ir trumpai pateikiant pagrindines veiklos
kryptis kitiems kalendoriniams 2021 metams.
Apie seniūnaitiją. Gyventojų skaičius Virbališkės-Medvalakio seniūnaitijos teritorijoje siekia
34031. Pagal šį, gyventojų skaičiaus, indeksą – Palangos seniūnaitija – antra iš esamų Palangos
m. sav. 8 seniūnaitijų.
Atstovaujami teritorija apima. A. Mickevičiaus g., Aitvarų g., Ajerų g., Alksnių g.,
Aukštaičių g., Aušros takas, B. Oškinio g., Baltijos a., Bangų g. dalis, Bartų g., Beržų takas,
Birutės al., Brukšvos g., Draugystės takas, Druskininkų g., Dzūkų g., Ganyklų g., Gedimino
g., Gėlių g., Gintaro g., Ievų g., J. Basanavičiaus g., J. Biliūno g., J. Janonio g., J. Piktuižio
g., J. Simpsono g., J. Šliūpo g., Jazminų g., Jūratės g., Jūros takas, Kapsų g., Kastyčio g.,
Kęstučio g., Klaipėdos pl. dalis, Krašto g., Kretingos g. dalis, L. Vaineikio g., Liepų takas, M.
Daujoto g., M. Valančiaus g., Maironio g., Malūno g., Medžiotojų g., Meilės al., Mėtų skg.,
Naglio al., Neringos g., Pirties g., Plaušės g., Plukių g., Plytų g., Pamybės g., Ronžės g., S.
Dariaus ir S. Girėno g. dalis, S. Daukanto g., S. Nėries g., Senojo Turgaus g., Sermiesčio g.,
Sinagogos g., Smilčių g., Smilčių skg., Sporto g., Suvalkiečių g., Šermukšnių g., Šilo g.,
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Tvenkinių g., Tylos takas, Vanagupės g., Vasario 16-osios g., Virbališkės takas, Vydūno al.,
Vytauto g., Zanavykų g., Žemaičių g., Žemaitės g., Žemynos g., Žvejų g.
Mano, kaip seniūnaičio veikla vykdoma dviem kryptimi.
Viena – rūpintis Palangos seniūnaitijos teritorijoje esančios bendruomenės interesais,
atstovauti bendruomenę savivaldybėje ir savivaldybės istaigose, bei Miesto teritorijoje
veikiančiose valdžios institucijose.
Kita – skatinti gyventojus: prižiūrėti ir puoselėti gyvenamąją teritorija, puoselėti savo
gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą, organizuoti bendruomenės
saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti, organizuoti kultūrinius, sportinius
bendruomenės renginius ir juose dalyvauti.
Per 2020 metus didžiausias iššūkis seniūnaičio pareigoms atlikti buvo prisitaikymas prie
Covid- 19 pandemijos (karantinų) sąlygų bei įvairių apribojimų, tiek bendraujant su
žmonėmis, tiek su savivaldybės bei kitomis valdžios institucijomis.
Beveik pusę 2020 metų laiko buvo apribotas gyvas pokalbis, bendravimas , o tai yra
pagrindinė seniūnaičio priemonė komunikuoti su savo bendruomenę.
Taip pat, dėl neproporcingai didelės Palangos seniūnaitijos teritorijos ir joje gyvenančių
palangiškių skaičiaus, lyginant su kitomis seniūnaitijomis, buvo fiziškai neįmanoma
įgyvendinti visų sumanymų.

2019-2020 m. metų veikla chronologine tvarka.
Laikotarpis

Veikla

2019 spalio mėn.

Gyventojų buvau išrinktas į Palangos Seniūnaitijos seniūnaičius.
2019 spalio 31 d. – Palangos m. sav. vicemeras įteikė pažymėjimus2.

2019 lapkričio mėn

2019- gruodžio mėn.
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11 28 d. Palangos Viešojoje bibliotekoje buvo susitikimas su tarybos
nariais E.Simučiu ir S.Grigorian, gyventojų bendruomene. Išklausyti
žmonių pasisakymai.
11 29 d. Sušauktas pirmas seniūnaičių sueigos posėdis.
Renkamas pirminkas, pavaduotojas, sekretorius. Buvau išrinktas
seniūnaičių sueigos pirmininku. Aptariami veiklos planai
12 06 ekstremalių situacijų parengties mokymai, mokymų tikslas
suteikti informaciją apie civilinę saugą ir kaip veiksmingai
organizuoti ekstremalių situacijų valdymą.
12 18 įvyko pirmasis Palangos miesto teritorijos išplėstinės
seniūnaičių sueigos posėdis. Įvyko Išplėstinės sueigos rinkimai:
pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus. Deleguoti nariai į Etikos ir
Antikorupcijos komisijas. Aptarti kiti klausimai.
Buvau išrinktas išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininku
12 23 d. Palangos miesto išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis.
Projektų, vykusių 2019 metais pristatymas, aptarimas, tvirtinimas
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balsavimu. Su bendruomeninių organizacijų atstovais aptariamos jų
aktualijos, problemos, ieškomi sprendimai
2020 metai

2020 sausio mėn.

2020 vasario mėn.

01 27 d. Sušauktas bendras Palangos ir Šventosios seniūnaičių
sueigų posėdis.
Aptarėme aktualiausius klausimus dėl bendrų susirinkimų dažnumo,
laiko ir vietos, pagalbos vienas kitam. Nutarta organizuoti vizitą pas
Palangos savivaldybės direktorę A.Kilijonienę.
01 28 d. Įvyko seniūnaičių mokymai - „Seniūnų ir seniūnaičių
gebėjimų ugdymas jiems priskirtų funkcijų vykdymo srityse“
(Lektorius - prof. dr. Saulius Nefas. Buvo įteikti kursų baigimo
pažymėjima

02 04 d. Dalyvavome policijos ataskaitiniame susirinkime
02 05 d. Palangos ir Šventosios seniūnaičių išplėstinės sueigos
bendras posėdis -susitikimas su Palangos savivaldybės
Administracijos Direktore
A.Kilijoniene ir kitais atsakingais
asmenimis. Iškėlėme klausimus dėl seniūnaičių integracijos į
savivaldybės ir tarybos sprendimų ruošimo ir vykdymo procesą;
dalyvavima komitetų, tarybų posėdžiuose, reguliarūs susitikimai su
administracijos vadovais; kokiu būdu spręsti gyventojų problemas;
patekimas pas savivaldybės darbuotojus tvarka; autoparkingo
poreikis seniūnaičiams; išmokos seniūnaičiams dydžio ir tvarkos
nustatymas; aktualūs klausimai gyventojams: dėl tekstilės
konteinerių, dėl augintinių vedžiojimo ne sezono metu pajūrio
zonoje; dėl posūkio lentelių leidžiančių sukti į dešinę degant
raudonam šviesoforo signalui grąžinimo
02 24 d. Buvo rengiamas susitikimas Viešoje bibliotekoje su policijos
pareigūnėmis, aptarėme klausimus dėl SAUGI KAIMINYSTĖ
bendradarbiavimo, pasidalinta idėjomis ir mintimis. Buvo aptarta
idėja kilusi iš bendruomenės KIEMELIŲ TURGELIS /Festivalis
rengimas
02 28 d. Buvome pakviesti į susitikimą kurio rengėja buvo
S.Grigorian su policijos atstovais ir advokatu , dėl sukčiavimo
protrūkių Palangos m. ,klausimai, patarimai, skaidrių rodymas.
Tema- KAIP APSISAUGOTI NUO SUKČIŲ

COVID 19 Pandemija
2020-03-04 mėn.

Įvairi asmeninė pagalba žmonėms, prasidėjus COVID 19 pandemijai
ir esant visuotinio karantino apribojimams.
Organizuotas pastovus bendravimas su Palangos ir Šventosios
seniūnaičiais nuotoliniu būdu.
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2020-06-19d.

Įvyko Palangos išplėstinis seniūnaičių sueigos posėdis.
Darbotvarkėje: nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020m. veiksmų plano 1.1.5 priemonės :Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų pateiktų paraiškų
svarstymas, vertinimas balsuojant. Aptariami kiti aktualūs klausimai,
pageidavimai ,siūlymai.

2020-07-07d.

Įvyko Palangos išplėstinis seniūnaičių sueigos posėdis, darbotvarkėje
įgyvendinimo projektų patikslintų pagal skiriamas sumas sąmatos
lentelių peržiūrėjimas, vertinimas, balsavima

2020-10-23 d.

Dalyvavimas Palangos miesto
transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano
viešas svarstymo susirinkime.
2021 metų pagrindinis tikslas – skatinti bendruomeninę veiklą
seniūnaitijos teritorijoje.
Numatoma padėti Plaušės kvartalo gyventojams įsteigti
bendruomeninę organizaciją – Asociaciją.

Palangos seniūnaitis

Arūnas Grigalauskas
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