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Remiantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamentu, teikiu veiklos ataskaitq ui
20L7-uosius metus.

2015 metais i5rinkta i Klaipedos miesto savivaldybes tarybq ( toliau-Taryba). Nuo sios Tarybos
kadencijos pradiios dirbu valdandiojoje koalicijoje. 2or7 metais dirbau Nepriklausomq tarybos narir{
frakcijoje, kurios nariq buvau i5rinkta Sios frakcijos pirmininke. organizavau frakcijos posedzius sprendZiant
aktualius miesto tarybos kompetencijai priskirtus klausimus. Esu Tarybos Kolegijos nare , Miesto pletros ir
strateginio planavimo komiteto pirmininko pavaduotoja, Kontroles komiteto nare, Etikos komisijos
pirmininke, smulkaus ir vidutinio verslo tarybos nare, Respublikines ligonines stebetoju tarybos nare, UAB
,,Klaipedos autobusq parkas', stebetojq tarybos nare.

2017 metais dalyvavau Tarybos posediiuose, pasisakiau kai kuriais svarstomais klausimais.
Dalyvavau valdandiosios koalicijos posedZiuose svarstant aktualius miesto Zmonems klausimus ir Tarybai
teikiam q sprendimq projektus.

Tarybos kolegijos posediiuose dalyvavau svarstant Kolegijos kompetencijai priskirtus klausimus,
dalyvavau 6 i5 vykusiq 8 posediiq, nes del nedarbingumo teko 2 praleisti.

Miesto pletros ir strateginio planavimo komitetas per 2oL7 metus surenge 30 posedZiq, visuose
posedZiuose dalyvavau. Komitetas svarste ir prieme sprendimus svarbiais miesto infrastruktlros ,socialines
ir sveikatos srities infrastruktUros ir valdymo klausimais , del savivaldybes turto valdymo gerinimo, del
Kfaipedos miesto savivaldybes2OTT-2030 metq kult[ros strategijos, del Klaipedos miesto savivaldybes
2017-2019 metq strateginio veiklos plano pakeitimq, del vie5ojo transporto paslaugq ir kitus Sio komiteto
kompetencijai priskirtus klausimus. Viso svarstyta 125 klausimai. Komiteto posedZiq metu teikiau siUlymus
ir pastabas, aktyviai dalyvavau diskusijose svarstomais klausimai priimant sprendimus.

Kontrol6s komiteto posedZiuose dalyvavau 9-iuose, del nedarbingumo negalejau dalyvauti
dvejuose. Komitetas svarstd 38 klausimus. Dalyvavau svarstant savivaldybes turto naudojimo ir
disponavimo juo klausimus ,savivaldybei priklausandiq jmoniq veiklos audito ataskaitas, savivaldybes
biudZeto leSq naudojimo teisetumq ir tikslingumq, Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito
tarnybos veiklos ataskaitas ir planus, Tarybos kontrol6s komiteto 2018 metq veiklos programos tvirtinimq ir
kitus klausimus. svarstytais klausimais teikiau siulymus ir pastabas,

Etikos komisijos per 2017 metq laikotarpi vyko 10 posedZiq, kuriq metu buvo svarstyta LL klausimq.
Kaip 5ios komisijos pirmininke organizavau komisijos pos6dZius, rengiau teikiamq svarstymui medZiagq ir
kitus su komisijos darbu susijusius dokumentus. Komisija atliko 10 savivaldybes politikq veiklos lvertinimq
pagal LR Politikq elgesio kodeksq ir Tarybos veiklq reglamentuojandius teises aktus. Svarstomais klausimais
prieme sprendimus: 1 atveju savivaldybes politikas pripaiintas paieidqs teises aktq nuostatas, 3 atvejais
komisija rekomendavo savivaldybes politikui suderinti savo elgesj su teis6s aktuose nustatytais valstybes
politiko elgesio principais ir reikalavimais, 2 atvejais priimtas sprendimas nutraukti tyrimq savivaldybes
politikui vie5ai atsipraSius, 2 atvejais sprendimo priemimas atidetas kol vyriausioji tarnybines etikos



komisija priims sprendimus, 2 atvejais komisija nutare nepradetityrimo nesant pagrinduiar praleidus
kreipimositerminq.

Smulkaus ir vidutinio verslo taryba 2017 metais dirbo neaktyviai, apie tai pastabas iisakiau iios
tarybos pirmininkui,

2017 metais dalyvavau Respublikines ligonines, UAB ,,Klaipedos autobusq parkas,,stebetojq tarybq
darbe.

Dalyvavau ivairiuose renginiuose ir kitose priemonese, kur buvo sprendiiami miesto pletros, miesto
teritorijq planavimo, imoniq keliamq problemq sveikatos, mokslo, socialiniq poreikiq klausimai. Miesto
gyventojus raginu kreiptis Jums r0pimais klausimais. Visada esu pasiekiama el. pa5tu
a ldona.staponkiene@kla ipeda.lt

Atlikdama Klaipedos miesto savivaldybes Zmoniq man patiketas Tarybos nario pareigas
vadovaujuosi Lietuvos Respublikos institucijq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais teis6s aktais.
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