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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARES LINOS SKRUPSKELIENES
2017 METU VEIKLOS ATASKAITA

Liepq g. 11, LT-91502 Klaipeda, mob. 8 620 13365, el. p.:

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nares pareigas einu nuo 2015 m. balandZio menesio.

Per ataskaitinius 2017 metus vykdZiau veikl4 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos

reglamentu ir kitais teises aktais.

Per ataskaitinius metus dalyvavau Klaipedos miesto tarybos posedZiuose. Esu Kulf[ros,

Svietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja. {vyko 20 komiteto posedZiq, i5 jq dalyvavau

18-oje, kuriq metu buvo svarstyta vir5 150 klausimq. Daugiausiai demesio skiriama Svietimo ir

kultiiros klausimams. Kultlros finansavimo didinimui. I5skirti galima ugdymo ir kultflros istaigq

renovavimas ar remontas, viesosios bibliotekos Melnrages filialo renovavimo darbai, ugdymo

istaigq kompiuterines technikos atnaujinimas ir panaSaus pobldZio lclausimai'

Biidama VS{ ,,Klaipedos vaikq ligonine" ir UAB AB ,,Klaipedos energija" stebetojq tarybos

nare dalyvavau stebetojq tarybos posedZiuose, kuriuose analizavome veiklos rezultatus, vizijas ir

planus, teikeme pasiulymus del veiklos optimizavimo ir gerinimo. Akademiniq reikalq taryboje

daug demesio skyreme studentq pritraukimui j Klaipedos miesto auk5t4sias mokyklas, studentq

uZimtumo, apgyvendino ir laisvalaikio gerinimui. Jaunimo reikalq taryboje ieskodavome sprendimq

kaip padidinti jaunimo veiklq finansavimq, uZimtum4 bei dalyvavimq neformaliajame ugdyme'

Klaipedos koncertq sales meno taryboje analizavome ir teikeme sillymus del istaigos veiklos

gerinimo, daug demesio skyreme Klaipedos tarptautiniam violondeles festivaliui ir konkursui' vaikq

skatinimui dalyvauti Klaipedos koncertq sales organizuojamose auk5to lygio renginiuose' Jlrines

kult[ros koordinacineje taryboje buvo inicijuoti renginiai, kurie pletoja ir gilina Zinias apie jiirinq

kult[r4, diskutuota ir ieskota sprendimq del jachtos ,,Lietuva" likimo. Dalyvavau ir vaikq priemimo

i Klaipedos miesto Svietimo lstaigas, jgyvendinandias ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programas komisijos posedziuose kur svarsteme ir teikeme pasiiilymus del vaikq priemimo i

ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo istaigas bei priimdavome sprendimus del vaikq priemimo

! Sias istaigas i5skirtiniais atvejais.



Per ataskaitini laikotarp! daugiausiai demesio skyriau Svietimo klausimams bei bendravimui
su klaipediediq Seimomis del klausimq ir sprendimo bldq Kraipedos miesto vaikq darZeriuose,
registracijos i Klaipedos miesto mokyklas, ikimokyklinio ir priesmokykrinio ugdymo organizavimo
modeliq Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo lstaigose ir kitiems su svietimu susijusiems
klausimams.

Savivaldybes tarybos nare
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