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Esu Klaipedos mie,sto savivaldybes mero pavilduotoja. Man priskirtos veiklos sritys: vaikq
ir suaugusiq ugdymas, bendrojo lavinimo organizavirLas, Svietimas, socialines paslaugos, sc,cialine
raida, vaikq ir jaunimo teisiq apsauga, gyventcrjq sveikatos prieLlira, gyventojq uZimtumas ir
migracija, kuno kultlros pletojimas, infrastruktfros pldtra, Savivaldybes ir valstybes turto val,Cys14s,
namq renovacija ir kiemq tvarkymas, miesto uosto santykiq pletra, Lietuvos Respublikos lygiq
galimybiq istatymo pieLiira savivaldybes lygiu. fiiais klausimais rengiau savivaldybes teises; aktus,
ra5tus, paklausimus ir atsakymus pareiSkejams, atlikau jq vertinim4, parengiau pav,ldimus
administracijai.

Kaip tarybos nard dalyvavau Finansq ir ekonornillos komiteto veikloje, o nuo rugpjldio men.
Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto v'eikl<lje. Dalyvavau 11 Finansq ir ekonomilkos bei
11 Miesto pletros ir strateginio planavimo komitetq posedZiuose. Komitetuose teikiau pasiulymus i1
pastabas aktualiais miesto veiklos klausimais. Lrrikiausji principo pagristas, racionalus ir slcaidrus
sprendimas, suprantamas ir ai5kus kiekvienam mie:stieiiiu i.

Atsakingai dalyvavau tarybos posedZiuose. 2t018 -. jr+ buvo 13. Nedalyvavau viename.
Buvau i5vykusi ikomandir:uotg. Esu kolegijos nare. Kolegijos posedZiq buvo 6, nedalyvarvau2.
VykdZiau kitus mero paveclimus. Priimant sprend|imur; tirek Taryboje, tiek kolegijoje vadovirujuosi
teisingumo, racionalumo, konstruktyvumo bei kla.ipedietriq interesq paisymo principq. Sprendimus
priimu neitakojama, todel rresu atsakomybg uZ kiekvien4 sprendim4 uZ kuribalsavau.

Taip pat dalyvava.u TriSales komisijos, Rep;io;nines pletros tarybos bei Saugaus eismo
komisijq darbe. Kriti5kai pasisakau del Tri5ales komisijos darbo. Siemet jis vyko vangiai. Labai
aktyvi buvo Regionines 1.arybos veikloje. Per metus ivyko 24 posedLiar, ivairiose regiono
savivaldybese. Buvo derinamos viso Klaipedos regiono pozicijos ivairias klausimais nuo 'vie5ojo
transporto iki strukt[rines paramos dalybq tarp sal'ivaklyl>iq.

Mero potvarkiu sudaryta biudZetiniq istaigq 
"rador,q 

darbo santykiq reguliavimo komisija
veikia pagal Klaipedos m,iesto savivaldybes tarybos patvirtint4 tvark4 Del Klaipedos miesto
savivaldybes biudZetiniq istaigq vadovq darbo apmokejimo. Komisijos uZduotis ivertinti parteiktus
praSymus ir teikti iSvad4 .Merui. Klaipedos mieste '.yrar I29 biudZetines istaigos, taigi komisija
posedZiavo 17 kartq ir visrais personaliniais biudZetinirl istaigq klausimais pasisake. Tenka Siai
komisijai vadovauti.

Darbo apmokejimo klausimai liedia ne 'rien istaigq vadovus, bet vis4 biudZetini se:ktoriq.
Klaipedos savivaldybes adlministracijos direktoriaus kvietimu dalyvavau igyvendinant L:letuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo igyvendinim4
jo isakymu sudarytoje darbo grupeje. 2018 m. tai darbo apmokejimo pasikeitimo biudZeliniame
sektoriuje metai. BiudZetinis sektorius Klaipedoje apima apie 8000 darbuotojq. Sis darbas atsa.kingas.
Jo rczlltatas ne vien sistemos pasikeitimas, bet ir problernq nustatymas.

Mero potvarkiu sudaryt ,l Ka.detq mokyklos steiginpo Klaipedoje uLbarge
savo darb4. 20i8 m. rugseji Lietr Svi,rtimo ministerija patvi{tino Kadetq mokyklos
koncepcij4 o darbo grupe prileng( pir paterike tvirtinimui.

Prie Klaipedos miesto savivaldybes admiinistracijos yra sudarlta valkq priemimo komisija
del vaikq priemimo i ikimokyk.lines ir prieSmoJkyklines grupes. Komisija posedZiavo 10 kartq.
Nagrinejo teveliq praSymus vaikrl priemimo, pasikeitinro su kitq darZeliq vaikais klausimus. Ji veikia
pagal Klaipedos miesto Tarybos patvirtint4 tvark4

Mano kuruojama s,rcialine sritis - 2018 m. dauLgiau demesio sulauke gyventojq personaliniai
klausimai. Kiekvien4 savaitg priiiminejau gyventrrjus asmeniniais klausimais. Gyventojai sprende
savo nemokumo, isiskolinimo, artimqjq prieZilros, gyvenamojo biisto, socialifiq paslaugq teikimo ir
kitais klausimais.



2018 m. balandLio 26 d. Klaioedos mi
pletros strategijai ir igyvendinimo veiksmq planui
darbai jos igyvendinimui. Tarp partneriq buvo p

ndinimo tarp partneriq prie{nones.
rtstatymo Klaipedoje darbo grupe. 2018 m. buvo

pradeta baZnydios sklypo detaliojo plano korekcija. Pradeti rengti prieS projektiniai siulymai
baZnydios atstatymui.

tB ,,Kl ." stebetojq tarybai, esu Klaipedos regiono atliekgt arybos dalyvauju Siq imoniq valdt'me, Tikslai ir toliau| 7umas, tenkirrirnas Siq imoniq veikli.
Kiekvien4 savaite, trediadieniais nuo 15 val. priimineju gyventqjus jiems aktualiais

klausimais. Su gyventojais bendrauju elektroniniaisi lai5kais ir kitomis jiems pdimtinomis formomis.
Kabineto tel. Nr. 8 46 39 60 42, eI. p. judita.simonewiciute@klaipgla.ll
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