Alytaus miesto kurorto seniūnaitės ataskaita
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. DV-801 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių, išrinktų 2018–2021 metų kadencijai,
sąrašas. Kurorto seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Genovaitė Žiurinskienė teikia 2018-07-01 – 2018-1231 veiklos ataskaitą.
Vykdant seniūnaičio teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 34 straipsnyje, organizuota veikla:
Rugpjūčio 22 d. įvyko pirmasis Kurorto seniūnaitijos gyventojų susirinkimas, kuriame
dalyvavo per 40 gyventojų. Svarstyti gyventojų pastebėjimai, išklausytos nuomonės, problemos,
lūkesčiai. Gyventojai daug kuo džiaugėsi, tačiau pastebėjo problemų. Daugiausia nusiskundimų išsakė
dėl saugaus eismo nesilaikymo Lelijų, Pušyno, Šilo ir kitose gatvėse, taip pat dėl nuolatinio triukšmo
naktimis, sklindančio iš Dainų slėnio. Apie tai publikuota Dienraštyje „Alytaus naujienos“ („Kurorto
realybė:
arba
kai
dugnas
gula
ant
dugno“
https://www.leidinys.lt/perziuretileidini/WEbemAWqakUM75H9NEwN). Po publikacijos spaudoje, gyventojai skundėsi ir toliau.
Apibendrinti gyventojų reikalavimai dėl eismo į Dainų slėnį ir Kurorto seniūnaitijoje 2018 m. rugsėjo 5
d. pateikti raštu Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija iš dalies
atsižvelgė į gyventojų prašymą – Lelijų g. įrengti du greitį ribojantys kalneliai. Tačiau Kurorto
gyventojai ir toliau liko nepatenkinti dėl triukšmo, naktimis sklindančio iš Dainų slėnio, ir eismo
taisyklių gyvenvietėje nesilaikymo. Dalyvauta mero susitikime su gyventojais gruodžio mėn. ir dar
kartą išsakyta problema dėl triukšmo Dainų slėnyje. Po susitikimo savivaldybės administracija
atsižvelgė į gyventojų prašymą ir pastatė ženklus, ribojančius eismą į Dainų slėnį nuo 23.00 iki
6.00 val.
Kurorto seniūnaitija dalyvavo Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų bei Alytaus
miesto ir rajono savivaldybių organizuotoje mugėje „Dzūkų turtai“. Tarpukario kurorto ponių
kiemelis įvertintas prizu „Dzūkų turtai 28“, apie tai publikuota straipsnyje „Kurorto kiemelis viliojo ir
traukė žmones“ https://www.leidinys.lt/perziureti-leidini/MQuuoyAXVc5ksvqqwAsz.
Atsiliepdama į Centro bendruomenės kvietimą Kurorto seniūnaitija dalyvavo akcijoje
„Prisimink“ ir spalio 23 d. organizavo prisiminimų vakarą „Apie Kurorte gyvenusius ir kūrusius
žmones“ ir lankė jų kapus. Apie tai publikuota dienraščio „Alytaus naujienos“ straipsnyje „Padaryti
tai, kiek Dievo duota“. https://www.leidinys.lt/perziureti-leidini/7okXNkkVkzfJwg2XMADq
Seniūnaitijos gyventojų vardu Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai
gerinti, projektų idėjų konkursui pateiktos dvi idėjos:
1. Dėl paminklinės lentos gydytojui Benjaminui Petrovui ant pastato Lelijų g.44.
2. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo prie Alytaus poliklinikos padalinio,
esančio Lelijų g.44.
Taip pat dalyvauta visose seniūnaičių sueigose.
Kurorto seniūnaitijos gyventojų susitikime, 2019-02-19 vykusiame Alytaus kraštotyros
muziejuje, ataskaitai pritarta vienbalsiai.
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