Palangos miesto savivaldybės
Kunigiškių seniūnaitijos
seniūnaitės Palmiros Skirpstės
ataskaita

2019 m. spalio 21 d. – buvau išrinkta Kunigiškių seniūnaite, įteiktas pažymėjimas, sukurta Facebook
paskyra Kunigiškių bendruomenė.
2019 m. lapkričio 22 d. – bendravimas su Kunigiškių gyventojais, išsakyti prašymai, nusiskundimai,
pageidavimai.
2019 m. lapkričio 29 d. 1- asis Palangos miesto teritorijos seniūnaičių sueigos posėdis. Seniūnaičių
sueigos pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai. Kiti klausimai.
2019 m. gruodžio 3 d. Kreiptasi dėl leidimų asmenims suinteresuotiems bebraviečių likvidavimu ir bebrų
medžiojimu, esant dažnam Ošupio kanalo patvynimui.
2019 m. gruodžio 4 d. Kreiptasi į Palangos miesto administraciją, architektūros skyrių dėl išaiškinimo,
kokia situacija Kunigiškių seniūnaitijoje su melioracijos buvusiais grioviais, statiniais, įrenginiais.
2019 m. gruodžio 6 d. – ekstremalių situacijų parengties mokymai, mokymų tikslas – suteikti informaciją
apie civilinę saugą ir kaip veiksmingai organizuoti ekstremalių situacijų valdymą.
2019m. gruodžio 18 d. 1- asis Palangos miesto teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis.
Išplėstinės sueigos rinkimai pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus. Deleguoti nariai į Etikos ir
Antikorupcijos komisijas. Kiti klausimai.
2019 m. gruodžio 23 d. – Palangos miesto teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis. Projektų
vykusių 2019 metais susipažinimas, aptarimas, balsavimas. Bendruomeninės organizacijos pasisako su
kokiais sunkumais susiduriančios.
2020 m. sausio 27 d. – Seniūnaičių mokymai. Ves lektorius prof. dr. Saulius Nefas, kuris daugiau kaip
20 metų specializuojasi artimoje seniūnaičiams temoje - vietos bendruomeninės organizacijos ir
savivalda.
2020 m. sausio 27 d. Palangos miesto teritorijos seniūnaičių sueigos posėdis. Seniūnaičiai pasisakė dėl
posėdžių dažnumo, laiko, vietos. Pirmą kartą aptarta seniūnaičiam priklausanti išmoka su seniūnaičių
veikla susijusiomis išlaidomis. Nutarta į visus kilusius klausimus kreiptis į Palangos miesto savivaldybės
direktorę A. Kilijonienę.
2020 m. vasario 5 d. Palangos ir Šventosios teritorijų seniūnaičių sueigos posėdis su Palangos miesto
administracijos direktore A. Kiljoniene,, mero patarėju P. Žeimiu. Išsakyti aktualūs klausimai, pasiūlymai,
išsakytos mintys apie tolesnį bendradarbiavimą. Aptarti papildomų lentelių prie šviesoforų sugrąžinimo,
tekstilės konteinerių, seniūnaičių išmokų, autoparkingo poreikio seniūnaičiams, augintinių vedžiojimo
taisyklių pakeitimo klausimai.

2020 m. vasario 24 d. – Palangos miesto teritorijos seniūnaičių sueigos posėdis su policijos komisariato
atstovais ir miesto gyventojais. Policijos atstovų pasisakymai, aptartas bendradarbiavimo klausimas,
sunkumai ir sprendimo būdai. Gyventojai pateikė savo idėjas, skatinančias bendruomeniškumą tarp
kaimynų. Kiti klausimai.
2020 m. vasario 27 d. visuotinis susitikimas su Kunigiškių gyventojais, susipažinimas, aptartos
bendruomenės problemos, aktualūs klausimai.
2020 m. kovo 2 d. kreiptasi į Palangos miesto administraciją dėl išaiškinimo kas yra atsakingas už
griuvėsius, buvusius penkis medinius namukus, esančius Valstybinės reikšmės miškuose, adresu
Užkanavės g. 29, Palanga. Patikėjimo teise išnuomotą žemės sklypą su nekilnojamuoju turtu valdanti
Nacionalinė Mikalojaus Kostantino Čiurlionio menų mokykla įpareigota sutvarkyti teritoriją.
2020 m. kovo 10d. – Reaguojant į gyventojų pastabas, dėl pajūrio zonoje esančio neaiškios paskirties
gelžbetoninio vamzdžio, kreipiausi į tarybos narį D. Kubilių, Klaipėdos regiono aplinkos departamentą.
2020 m. balandžio 28 d. Kreiptasi į Palangos miesto eismo saugumo komisiją ir Palangos miesto
administraciją dėl Kunigiškių gatvės saugumo užtikrinimo, įpareigojimų statytojams, medinio pėsčiųjų
tako Kunigiškių šalikelėje, perėjos, greičio sumažinimo kalniuko, dėl Užkanavės gatvės projekto
koregavimo, valstybinės žemės užgrobimo išaiškinimas ir tvarkos.
2020 m. balandžio 29 d. Prašymas dėl Kunigiškių bendruomenei skirtos aikštelės sportui, susirinkimams,
žaidimams į Palangos miesto savivaldybės administraciją su pasiūlymais. . Palangos miesto savivaldybė
atmetė aikštelės vietos pasiūlymą, neleido imtis bendruomeninėms organizacijos iniciatyvos stiprinant
bendruomeniškumą Kunigiškiuose.
2020 m. gegužės 1 d. bendruomeninių organizacijų paieška, kuri galėtų paraišyti paraišką – „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kunigiškių bendruomenei susitikimų, sporto, žaidimų aikštelės
projekto įvykdymui. Paraiška parašyta
2020 m. birželio 8 d. kreipimas į Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos Palangos skyrių
dėl valstybinės žemės užgrobimo atvejo.
2020 m. birželio 15 d. kreipimas į NŽT patikslinimui dėl žemės naudojimo už savo žemės ribų. Pagal
2020 m. birželio 11 d. spendimu Nr. T2-131 „Dėl Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintose Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodyta, kad šių taisyklių
kontrolę užtikrina Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Palangos miesto policijos komisariato
atsakingi pareigūnai. Išsakytos mintys apie konkrečius atvejus.

2020 m. birželio 15 d. kreipimas į Eismo saugumo komisiją dėl patikslinimo ir saugių sprendimų eismui.
2020 m. birželio 16d. Kreiptasi į Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regiono padalinio vadovą dėl ribų
žymėjimo valstybinės reikšmės miškuose 103 kv. 19d., 23d., 46 d., sklypuose. Ir dėl miško aikštelės
skyrimo bendruomeninei veikai Kunigiškių gyventojams įvairiai veiklai: poilsiui, žaidimams, sportui.
2020 m. birželio 19 d. – Palangos miesto teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis.
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metams paraiškų
susipažinimas, analizavimas, vertinimas, balų teikimas, sumų paskirstymas. Kiti klausimai.
2020 m. liepos 7 d. – Palangos miesto teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis.
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metams sąmatų vertinimas,
projektų aptarimas, balsavimas. Kiti klausimai.
2020 m. spalio 23d. - Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose vyko Palangos miesto
transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano viešas susirinkimas.
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