PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIRBALIŠKĖS-MEDVALAKIO SENIŪNAITIJA
SENIŪNAITĖS INGOS DRAKŠAITĖS
2019-2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaita parengta ir pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos
įstatymu, pristatant praėjusių, 2020 metų, veiklos ataskaitą.
Apie seniūnaitiją. Gyventojų skaičius Virbališkės-Medvalakio seniūnaitijos teritorijoje
siekia 47311. Pagal šį, gyventojų skaičiaus, indeksą – Virbališkės-Medvalakio seniūnaitija –
didžiausia iš esamų Palangos m. sav. esančių 8 seniūnaitijų.
Atstovaujami teritorija apima. Aguonų takas, Alyvų takas, Austėjos g., Aušros g., Bangų g.
dalis, Bendrovių g., Bijūnų g., Darbėnų kelio dalis, Diemedžių takas, Gabijos g., Klaipėdos
pl. dalis, Kurorto g., Laukų g., Medeinės g., Medvalakio g., Našlaičių takas, Pavasario g.,
Perkūno g., Priešaušrio g., Pušelių takas, Putinų takas, Rožių takas, Rudens g., Ryto g., Rūtų
takas, Saulėgrąžų takas, Saulėlydžio g., Saulėtekio takas, Smilgų g., Sodų g., Taikos g.,
Vakaro g., Vasaros g., Vėjų g., Vidurdienio g., Zuikių takas, Žaros takas, Žiemos g., Žiogų g.
2019-2020 m. metų veikla chronologine tvarka.
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Veikla
Gyventojų buvau išrinkta į Virbališkės -Medvalakio Seniūnaitijos
Seniūnaites.
2019 spalio 31 d. – Palangos m. sav. vicemeras įteikė
pažymėjimus2.
Palangos Viešojoje bibliotekoje buvo susitikimas su tarybos nariais
E.Simučiu ir S.Grigorian, gyventojų bendruomene. Aptartos
aktualijos.
Sušauktas pirmas seniūnaičių sueigos posėdis.
Suformuota komanda. Seniūnaičių pirmininku išrinktas A.
Grigalauskas,
pavaduotoja paskirta I.Drakšaitė, sekretore P.Skirpstė.
Sušauktas antrasis Seniūnaičių sueigos posėdis.
Vienbalsiai pritarta teikti mano kandidatūrą į išplėstinę seniūnaičių
sueigos sudėtį, taip pat ir į antikorupcijos komisijos narius.
Įvyko išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis, jo darbotvarkėje
svarstėme projektų vykusių 2019m.įgyvendinimo ataskaitos
pristatymas, balsavimas, pasisakymai, klausimai, pageidavimai,
siūlymai 2019m. gruodžio mėn. gyventojų prašymu kreipiausi i

https://www.palanga.lt/naujienos/seniunaiciu-rinkimai-2019/5874
https://www.palanga.lt/naujienos/palangos-miesto-seniunaiciams-iteikti-pazymejimai/6001
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2020-01-27 d.

komunalinio ūkio padalinį dėl šviestuvų bei girliandų kabinimo
Sodų, Medvalakio g., deja atsakymo negavau
Buvo gautas prašymas dėl kelių eismo ženklo panaikinimo
Priešaušrio g. Kreiptąsi į saugos eismo komisijos narius su
prašymu, kad šis ženklas būtų panaikintas. Ženklas panaikintas
Įvyko išplėstinis seniūnaičių sueigos posėdis. Jame buvo kalbama
apie projektus vykusius 2019m tvirtinimą
Sušauktas trečias seniūnaičių sueigos posėdis.
Iškėlėme aktualiausius klausimus ;dėl susirinkimų dažnumo, laiko
ir vietos

2020-01-28 d.

Įvyko seniūnaičių mokymai, juos vedė Prof. dr. Saulius Nefas.
Buvo įteikti pažymėjimai. Mokymų metu akcentuota
komunikacijos su gyventojais svarba bei pateikti patarimai ir
formos būti labiau žinomais bendruomenių atstovams.

2020-01-22 d.

Buvo sušauktas antikorupcijos komisijos posėdis, svarstėme pagal
darbotvarkę einančius klausimus.

2020-02-04 d.

Dalyvavome policijos ataskaitiniame susirinkime.

2020-02-05 d.

Susitikome su Administracijos Direktore A.Kilijoniene.
Susitikimo metu iškėlėme klausimus;
 seniūnaičių integracija 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;
 automobilių parkingo 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 tam tikrose
sankryžose Palangos mieste.
Buvo rengiamas susitikimas Palangos viešojoje bibliotekoje su
policijos pareigūnėmis, aptarėme klausimus dėl vykdomos
kampanijos „saugi kaimynystė“ bei dėl bendradarbiavimo
galimybių, pasidalinta idėjomis ir mintimis.
Buvo aptarta idėja „bendruomenės kiemelių turgelis“.
Buvome pakviesti į susitikimą tema „kaip apsisaugoti nuo sukčių“
su policijos atstove J.Rinkevičiene, teisininku M.Urbanavičiumi.
Susitikimo metu specialistai pristatė pagrindinius aspektus ir
sukčių identifikavimo formas.
Kreipiausi į savivaldybės administraciją dėl Pavėsio bendr. Aguonų
tako gatvės tvarkymo. 03-24 d. gautas atsakymas į šį paklausimą,
planuojama projekto data 2021m.
Taip pat kreiptasi dėl krūmų iškirtimo prie cerkvės prieš perėjimą,
dėl žmonių per perėjimą saugumo užtikrinimo.

2020-02-24 d.

2020-02-28 d.

2020-03-06 d.
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2020-06-19 d.

2020-07-02 d.
2020-07-07 d.

2020-12-05 d.

Įvyko išplėstinis seniūnaičių sueigos posėdis.
Darbotvarkėje nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų planų susipažinimo ir
vertinimo, balsavimo, pasisakymo. Klausimai, pageidavimai,
siūlymai.
Gautas gyventojos prašymas dėl Bendrovių g. kelio išlyginimo,
greideriavimo. Kreiptasi į komunalinį ūkį, darbai atlikti.
Įvyko išplėstinis seniūnaičių sueigos posėdis, darbotvarkėje
įgyvendinimo projektų patikslintų pagal skiriamas sumas sąmatos
lentelių peržiūrėjimas, vertinimas, balsavimas.
Gautas gyventojų prašymas dėl šiukšlių išvežimo grafiko keitimo,
dėl gatvių apšvietimo, dėl tekstilės konteinerių buvimo vietos ,bei
gatvių tvarkymo infrastruktūros. Kreiptąsi
į komunalinį ūkį,
gautas atsakymas, gyventojai informuoti

Įvardijamos problemos. Vietos savivaldos įstatymas apibrėžia seniūnaitijų sudarymo
formulę. Įstatymo 33 strapsnio pirmoje dalyje dėstoma, kad „Sudarant seniūnaitijas,
seniūnaitijos gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi būti
ne didesnis kaip 500 gyventojų. Sudarant seniūnaitijas miestuose iš vienos ar kelių bendras
ribas turinčių kompaktiškai užstatytų teritorijų, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip
100 gyventojų / ha, gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai
turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų“3. Akivaizdu, kad įstatymo reglamentavimo šiuo
metu nėra laikomasi ir natūralu, kad skirstymas nėra proporcingas. Todėl siūlytina peržiūrėti
seniūnaitijų ribas ir inicijuoti jų korekcijas.

Veiklos kryptys 2021 metams
Atstovauti Virbališkės-Medvalakio gyventojus savivaldybėje ir kitose žinybose, kurių
veikla yra vykdoma šioje seniūnaitijoje. Padėti seniūnaitijos gyventojams jiems rūpimais
klausimais. Dalyvauti seniūnaičių sueigose, Palangos m. savivaldybės renginiuose,
pasitarimuose, atstovaujant
gyventojus. Planuojama labiau įsitraukti į bendruomeninę
veiklą savivaldybėje . Skatinti bendruomeniškumą, piliečių įsitraukimą į savivaldybės
priimamų sprendimų procesą. Veiklos planus iš dalies komplikuoja nenumatytas karantinas
dėl Covid-19, tačiau ši situacija reikalauja ir didesnio supratimo bei bendruomeniškumo,
padedant vieni kitiems.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
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Viešinimas. Nors seniūnaitijų institutas Vietos savivaldos įstatyme ir yra įteisintas, deja, ne
visiems gyventojams žinoma, kad tokia pareigybė yra. Atsižvelgiant į tai, tapusi seniūnaite
ėmiausi iniciatyvos informuoti man priskirtos teritorijos gyventojus apie seniūnaitiją.
Inicijavau lankstinukų, kalendoriukų gamybą. Lankstinukai ir kalendoriukai (400 egz. tiražas)
buvo išplatinti per pašto dėžutes.

1 pav. Pagaminto lanktinuko maketas.

2 pav. Pagaminto kalendoriaus maketas

Virbališkės-Medvalakio seniūnaitė- INGA DRAKŠAITĖ
Elektroninis paštas-drakšaitėinga@gmail.com
Telef.nr.+37065287579
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