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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARE LILIJA PETRAITIENE

Danes g. 17,LT-91502 Klaipeda, mob.+37069979142, el. p.: lilija.petraitiene@klaipeda.tt

Klaipedos m. savivaldybes tarybos nare dirbu vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymo ivardintais pagrindiniais principais ir nuostata, kad savivaldybes tarybos nariai uL
savo veikl4 yra atsakingi ir atskaitingi rinkejams ir visai savivaldybes bendruomenei.

Po savivaldos rinkimq 2015 m. kovo 26 d. buvo pasira5yta koalicijos sutartis ,,Pirmyn,
Klaipdda!" isipareigoj ant 2075-2019 m. Tarybos kadencijos laikotarpiui prisiimti bendr4 atsakomybg
uZ skaidry ir profesionalq miesto valdym4. Tikejausi dalyki5ko ir konstruktyvaus darbo klaipediediq
labui. Bet, po dviejq metq darbo, stabdant visas teiktas iniciatyvas ir valdandiajai koalicijai atmetus
metus mano rengt4 ir pagal visus teises aktq reikalavimus suderint4 sprendimo projekt4 DEL
LENGVATINIO PRA.DINUKO BILIETO, 2017 -01 -26 parei5kimu nutraukiau dalyvavim4
koalicijoje ir dirbau kaip savaranki5ka tarybos nare. Deja, LR Vietos savivaldos istatymas (17 str.)
reikalauja, kad tarybos narys privalo apsisprgsti ar jis dirba opozicijoje ar yra daugumoje 2017 m.
spalio menesi i5reiSkiau apsisprendim4 dirbti daugumoje su teise laisvai balsuoti uZ tuos sprendimus,
kurie reikalingi ir naudingi Klaipedai, ir atspindi klaipediediq interesus bei lukesdius.

DARBAS SAVIVALDYBES MIBSTO EruO IR APLINKOSAUGOS KOMITETE
Aktyviai dalyvavau Miesto Dkio ir aplinkosaugos komitetas posedZiuose, visada gilinuosi i

svarstomus sprendimq projektus, teikiu pasillymus.
Buvau iniciatore ir organizavau komiteto posedi del Klaipedos miesto dalies Baltijos krantq

erozijos ,,Klaipedos miesto jlros krantq erozijos procesai, poveikis Zmogaus aplinkai, rekreacijai,
gyvajai gamtai".

Komiteto pirmininkui pateikiau pra5ym4 del i5samios administracijos ataskaitos komitetui kaip

igyvendinamas DAUGIABUCIU NAMV KIEMU INFRASTUKTUROS TVARKYMAS: daugiabudiq
namq kiemq ap5vietimas ir automobiliq aik5teliq irengimas.

INICIATYVOS KONTROLES KOMITETB
Pateikiau pra5ymus del kontroles komiteto darbotvarkes formavimo. {traukti i Kontroles

komiteto darbotvarkg klausimus del:
o Reprezentaciniq Klaipedos miesto festivaliq finansavimo i5 savivaldybes biudZeto le5q

panaudojimo detalios ataskaitos atskirai pagal kiekvien4 reprezentacini festival!
(remiantis reprezentacinio Klaipedos miesto festivalio statuso suteikimo ir jo dalinio
finansavimo i5 savivaldvbes biudZeto 1e5u tvarkos aora5u):

. del miesto kaledines eglutes Atgimimo aikSteje i*rgi; ir eksploatavimo sqnaudq detalios
ataskaitos;

o { savivaldybes Kontroles ir audito tarnybos i 2018 metq veiklos plano dali ,,Teis€tumo
(atitikties auditai), tikrinimai'o , itraukti patikrinim4 "Vie5ojo transporto elektroninio
bilieto sistema Klaipedoje" vertinant Konkurs4 ,,Elektroninio bilieto sistemq diegimas,
palaikymas, prieLiira vertinimas".
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VEIKLA ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOJE

D alyki5kai ir konstruktyviai dirbama Antikorupcij o s komi sij oj e.

Man buvo pavesta atlikti tyrim4 ir parengiau praneiim4 del Savivaldybes socialinio bfsto
pletros.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI TEIKTAU PRASYMUS ATLIKTI TYRIMUS:

. del Klaipedos savivaldybes daugiabudiq gyvenamqiq namq bendrojo naudojimo objektq

administratoriq atranko s ;

o del Klaipedos savivaldybes galimai korupcinio pobDdZio veikq tyrimo - Klaipedos mar5rutiniq
taksi Nr. 6,8,9 veiklos nutraukimo

Naudojosi TEISE i5 savivaldybes administracijos ar kitq savivaldybes istaigq, savivaldybes
kontroliuojamq imoniq gauti vis4 tarybos nario veiklai reikaling4 su savivaldybes taryboje
nagrinejamais ar rengiamais nagrineti klausimais susijusi4 informacij4, ra5au paklausimus, pateikiau
pasitilymus d6l Klaipddos miesto savivaldybds 2017*2019 metq strateginio veiklos plano programq
papildymo. { dalipasiulymq atsiZvelgta; kiti nagrinejami ir administracija informuos apie pasiulymrl itraukim4.

Reguliariai rengiu susitikimus su klaipediediais.

PILIETISKUMA SKATINANCIOS INICIATYVOS

Esu organizatorc, iniciatore parodos-konkurso ,rNupie5kime valstybes dien4 Svendiandi4

Klaiped4* uostamiestyje, organizuoto j1u penkt4t<art. Siemet iis"!1vo g\i{ry_Lie_ty9t_l9l .mediui:
,,NUPIESKIME VALSTYBES ATKURIMO SIMTMETI SVENCIANCIA KLAIPBD{" JAMC

dalyvavo arti 100 vaikq ir jaunimo ugdymo istaigq. Dalyviai buvo ne tik i5 Klaipedos miesto ar

apskrities, GargL.dg, bet Skuodo ir Silutes rajonq.
Renginys jau tapo tradiciniu. Konkurso iSskirtinis bruoZas - pie5iniai eksponuojami ant virviq

gatvese, kai "ekspozicljtl sale" virsta Turgaus ir Tiltq gatves. Gausiai susirenka teveliai su vaikais

pasiZiureti pie5iniq, puo5iandiq miest4, Siemet pakabiname iki 6 tukst. darZelinukq ir mokiniq

piesiniq. DZiugu, kad miestas Siemet 5i pilieti5k4 rengin!, atgaivinanti senamiesti'

ltrauk6 iKovo L1- osios Sventiniq renginiq s4ra54.

TAPAU SUOLIUKO SKIRTO PIRMAJAM LIETUVOS JURV KAPITONUI L.STULPINUI
MECENATE.

Pernai Liudviko'Stulpino progimnazijoje paminetos pirmojo Klaipedos uosto kapitono

L.Stulpino 145-osios gimimo metines. T4dien mokyklos vidiniame kieme buvo pastatyti penki

suoliukai skirti priminti ivairius Sios i5kilios asmenybes gyvenimo etapus. GraLi tradicija tgsta iki Siol.

AX tapau paskutiniojo, dryliktojo suoliuko, mecenate. Ant Sio suoliuko bus uZra5yta"1934-07-I5

Liudvikas Stulpinas mird nuo sunkios ligos. ,,Palaidokite mane prie jtros",- toks buvo paskutinis seno

jtrininko pra5ymas. 193 4-01 -17 palaidotas Smiltynes kapinaitdse".

,,PR[ISA" - PREMIJOS ISTEIGIMAS
Klaipedai - senas, turtingos istorijos miestas. Ypad reik5mingas prfsi5kasis miesto periodas,

todel esu pagrindine steigeja prflsi5kosios istorines ir kultfrines Klaipedos atminties premijos ,,Prtsa".

Pirmoji 20144+Jt4 metq istorines ir kult[rines Klaipedos atminties premija "Pr[sa" skirta filologei

Jovitai Saulenienei.



2015 - qjq metq istorines ir kultDrines Klaipedos atminties premija "prlsa" skirta Kgstuiiui
Demereckui:

- ul prflsiSkosios istorines atminties gaivinim4 knygoje ,,Klaipedos vaizdq albumas,. ir uZ
ikonografines medZiagos apie Klaipedos istoring atmintl rintira, kaupim4 bei iSsaugojim4;

Siemet Klaipedos atminties premija pRUSA skirta A.popovui
Kiaipedos I.S.imonaitytes bibliotekoje Jovitos Saulenienes knygos ..JoS DIDENyBE

KARALIENE LUIZE MEMELYJE" pristatymo metu iteikta Klaipedos atminties premija pRUSA.
2017aq\ metr-1 istorines ir kultfirines Klaipedos atminties premija "pRUSA" stirta ef."uar"i

Popovui uZ Prusq Lietuvos paveldo atminties gaivinimq ir Sios nuostabios Zemes bei Klaipedos miesto
istorijos kultrlros sklaid4, pristatant visuomenei sukaupt4 verling4 Nidos dailininkq kolonijos darbri
KOleKclta

Lilija Petraitiend

201 8-04-03

-e7;1 )an(#zLa
/


