Vida Kazanavičiūtė
Senvagės seniūnaitija
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 m.
Sausio 13 d. dalyvavau minėjime Lietuvos gynėjams atminti.
Vasario 16d. dalyvavau Nepriklausomybės dienos minėjime.
Kovo 11d. dalyvavau Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime.
Gegužės 25 d. dalyvavau išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.
Birželio 9 d. dalyvavau seniūnaičių mokymuose.
Liepos 1 d. dalyvavau seniūnaičių sueigoje.
Liepos 6 d. Mindaugo karūnavimo dieną su bendruomene Senvagėje giedojome himną.
Dalyvavau Paraiškų vertinime.
Rugsėjo 28 d . dalyvavau seniūnaičių sueigoje.
Darbas su visuomene:
• Dėl pagalbos rašyti ir pasiruošti projektui „Šeimos meninės raiškos džiaugsmas“ kreipėsi darželis
„Žilvinas“. Reikėjo pasirūpinti reklama, kvietimais ir žmogiškais pasidalinimais ir mintimis iš šalies. Dėl
pagalbos susitariau su reklamos agentūra „Print 4 you“, kad paremtų kvietimais (maloniai sutiko);
susitikau su „Vyturio“ progimnazijos direktore, kad pagelbėtų darželiui rašyti projektus. Žinojau, kad jie
yra stiprūs projektų rašyme. Mokykla sutiko ir skyrė vyresniųjų klasių mokinių šiai užduočiai atlikti.
Darželis „Žilvinas“ ir „Vyturio“ progimnazija nusprendė toliau bendradarbiauti ir vieni kitiems padėti,
nes į „Vyturio“ progimnaziją būtent iš darželio „Žilvinas“ patenka daugiausia vaikų į pradines klases.
• „Vyturio“ progimnazijoje buvau pakviesta į direktorės valandą ir pasisakiau vyresniųjų klasių
mokiniams tokiomis temomis, kaip meilė savo (mūsų) miestui ir kaip svarbu mylėti, gerbti ir rūpintis ta
vieta, kur tu dabar esi. Kalbėjomės apie patyčias, miesto priežiūrą ir niokojimą, pagarbą miestui soc
tinkluose tema „Ką tu padarei kad taip nebūtų?“.
• Dar kartą „Vyturio“ progimnazijoje buvau susitikusi su mokinių taryba. Kalbėjomės apie miestą,
kaip mato miestą paaugliai, mažesni vaikai, kokius mato norus, perspektyvas miesto labui. Kalbėjome,
kad svarbu pradėti žiūrėti nuo savęs, šiukšlių rinkimo ir teigiamo požiūrio į miestą, nes mums tai svarbu!
• Skatinau savo seniūnaitijos gyventojus dalyvauti projekto rašymuose. Kalbėjau su „Bružienės“
klinikos vadove. Parašiau projektą “Prie senojo dramos teatro“ skverelio tvarkymo. Rinkau parašus.
• Derinau projektus infrastuktūrai gerinti Respublikos g. 28 (buvusio buitinio) kieme – tvarkyti
duobes ir perėjimą nuo buitinio pastato link Masiulio knygyno.
• Stebėjau rekonstrukciją Klaipėdos g. pradžioje ir Respublikos g. Aiškinomės dėl negalią
turintiems žmonėms transporto nuvažiavimo įrengimo. Prie laikrodžių taisyklos sugadinti įėjimo laiptai

(nuskelta laiptų pakopos plytelė) – sprendimo neradome, nes reikėtų keisti visus laiptus išdaužant ir
fasadą. Respublikos g. šaligatviuose neįrengti vandens nubėgimo latakai, vanduo bėga tiesiai ant
šalygatvio plytelių. Taip laikui bėgant vandens nenubėgimo vietose bus erozija, jau pradėjo pelyti namų
kampai (gėlių salono „Žalioji zona“ kampas šiaurinis ir neapšviestas saulės, taip pat prie laikrodžių
taisyklos Respublikos g.). Kaip miestiečiai esame labai patenkinti nauja gatve, tikrai gražiausia gatvė
mieste. Todėl rašiau padėką miesto merui.
• Bendravau su visais verslininkais Respublikos g. ir Klaipėdos g. pradžioje. Ieškojome sprendimų
kaip pagerinti saugumą miesto centre. Nusprendėme įsirengti prie savo patalpų vaizdo kameras. Kad
būtų saugiau mums ir miestiečiam.
Kaip vieną didžiausių problemų centre dauguma įvardijo prie kavinių „Kebas“ ir „Wokin“ šiukšlių
dėžių ar net didesnio konteinerio trūkumą. Miesto šiukšliadėžės yra, bet jos negali aptarnauti didelio
masto 2 populiarių maisto išsinešimui įmonių. Kalbėta su savininku, galbūt jis savo noru įsirengtų
konteinerį. Savininkas kategoriškai atsisakė, jam nereikia. Taip sprendimo ir neradome. Toje vietoje,
priešais šias greito maisto kavines, yra miesto skverelis, kuris po kiekvienos nakties būna visas baltas
nuo vienkartinių dėžučių. Jaunimas jas meta tvarkingai į krūvą, bet perpildžius dėžėms vėjas ir varnos
jas ištaršo.
Atskirai labai noriu padėkoti to skverelio valytojai. Ji kiekvieną mielą dieną tą skverelį sutvarko
taip, kad atrodo problemos lyg nebūtų. Bet po vakaro ir vėl iš naujo šiukšlynas.
Atėjus karantinui, tie visi darbai ir norai sustojo liko neįgyvendinti.
• Daugiabučių Laisvės a. vidiniuose kiemuose buvo pradėtos mesti statybinės atliekos šalia
konteinerių. Kreipiausi spec ATĮ ir problema buvo išspręsta. Gyventojai planuoja įrengti vaizdo kamerą.
• Taip pat Laisvės a. daugiabučių vidiniuose kiemuose sprendžiama duobių asfaltavimo problema.
Rekomenduota namų bendrijų pirmininkams pranešti apie save Panevėžio gatvių remonto įmonei ir stoti
į eilę.
• Kalbėta su miesto vyriausiuoju architektu kaip spręsti problemas dėl ranka užrašytų reklamų
miesto pagrindinėje Basanavičiaus g. Siūlėmės padėti ir bendradarbiauti, jeigu reiktų kokios pagalbos.
• Bendravau su policijos atstove, priskirta mūsų seniūnaitijai dėl problemų su paaugliais.
Kadangi centre gyvena mažiau jaunimo, tai rimtų problemų kol kas nėra.
• Sulaukiau skambučių iš gyventojų – pagrindinės problemos aikštelės kiemuose ir įvažiavimai į
kiemus.
• Gavau skundą dėl kaimyno, kuris nesitvarko, nenuleidinėja vandens kanalizacijoje, taupo ir dėl
to smirda visa laiptinė. Gyventojus suvedžiau su teisės ir viešosios tvarkos skyriumi.
• Sulaukiau klausimų dėl Jakšto g. įrengtų suoliukų, kodėl jie suprojektuoti taip, kad atsisėdus
žmogus žiuri ne į upės pusę, o į gatvę. Išsiaiškinome, kad jie skirti saugiai atsisėsti, o ne grožėtis vaizdu.
Miestiečiai išreiškė pageidavimą, kad būtų suderinama ir nauda ir galimybė grožėtis Senvage.
• Gavau skambučių dėl miesto parke (Parko g.) esančių per mažų šiukšliadėžių. Atsidarius kavinei
„Šimtalapis“ ir pradėjus pardavinėti kavą išsinešimui, labai greitai užsipildo parke esančios
šiukšliadėžės. Sprendimo neradome, nes vežti dažniau šiukšles neįmanoma, o verslininkai prisidėti prie
šio klausimo nemato reikalo.
• Miesto parke (Parko g.) vaikų žaidimų aikštelėje bendravau su paaugliais. Jie įvardija, kad parke,
ypač prie žaidimų aikštelės reikėtų kelių vaizdo kamerų! Pati daug laiko praleidau parke vasarą vakarais.
Manau kameros ypač pagelbėtų vakarėjant, kai pradeda rinktis paaugliai jų pačių saugumui.
• Prasidėjus karantinui kovo 16 d. kreipėsi namų pirmininkai dėl kaukių senjorams. Buvo
organizuotas saugus kaukių išdavimas bei nukreipimas kur ir kaip atsisiimti. Taip pat pasidalinome
informacija dėl kaukių ir individualiuose namuose, šie senjorai irgi gavo kaukes. Labai daug prisidėjo ir
padėjo patys miestiečiai, platindami informaciją savo gyvenamosiose gatvėse.

• Sulaukiau skambučių dėl charakteristikų pateikimo asmeniui. Išsiaiškinta visa tvarka ir nukreipta
pagal poreikį tiksliniams žmonėms. Tikrai nemažai žmonių teiraujasi dėl charakteristikų, buvo atvejis,
net kai advokatas nukreipė pas mus tiesiogiai dėl charakteristikos išdavimo.
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