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I(aipedos m. savivaldybes tarybos nare i5rinkta pagal Lietuvos socialdemokratq partijos
(LSDP) s4ra54 ir dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo ivardintais
pagrindiniais principais ir nuostata, kad savivaldybes tarybos narrai uZ savo veikl4 yra atsakingi ir
atskaitingi rinkej ams ir visai savivaldybes bendruomenei.

Po savivaldos rinkimq 2015 m. kovo 26 d. buvo pasira5yta koalicijos sutartis ,,pirmyn,
Klaipdda!o' isipareigoj ant 2015-2019 m. 'farybos kaclencijos laikotarpiui prisiimti bendr4 atsakomybg
uZ skaidrq ir profesionalq rniesto valdym4 ir sudaryti s4lygas susitarianiioms pus6ms igyvendinti
suderintas rinkimq programas ir atsakingai dirbti Klaipdclos miesto gyventojq labui.

. LSDP Klaipedos sk)ryiaus 2015 A0d9 m. Savivaldybiq tarybq rinkimq programos SVARBIAUSIA -KLAIPEDIETIS! ig,vendinimas.

SAUGI, PATOGI IR SVEIKA APLINKA KLAIPEDIEdIUI
Sieksime tolygios miesto pletros, iSgyvendinsime atsiradusi4 atskirtitarp Klaipedos miesto

siaurinesjr pietines 
iti,:iffilffJ;t1il:Jfflttiil:*tnf?.,,n., miesro daries viesqjq erdviq

sutvarkymo darbai. Baigta Zardininkq aikites rekonstrukcija, kuri yra tredioji per pastaruosius kelerius
metus i5 pagrind4 sutvarkyta aik5te pietineje I{aipedos dalyje. 2016 m. baigtos tvarkyti Debreceno ir
Pempininkq aikStes. Eileje * Vingio aik5te. 2017-aisiais metais pradetas tvarkyti tarp Debreceno
aik5tes bei Gedminq gatves esantis pesdiqjq takas, suremontuota danga, irengtas ap5vietimas, dviradiq
stovai, sutvarkyti leldimai, atsiras vaikq Zaidimo ir treniruokliq aik5teles, Baigti 2017-aisiais
prasidejg S4j[dZio parko sutvarkymo antrojo etapo darbai. {rengta aktyvaus laisvalaikio megejams
skirta zona: * BMX dviradiq, riedlendiq ir riedudiq parkas.

I(ompleksiSkai atnaujinsime ir pertvarkysime daugiabudiq gyvenamuosius rajonus,
kiemuose plesime automobiliq parkavimo vietas, vaikq Laidim1 bei sporto aik5teles.

Pagal Koalicing sutarti igyvendinta.
o 2017-2018 --aisiais vykdyta I(aipedos daugiabudiq kiemq infrastrukturos ger-inimo

programa: buvo tvarkomi Zeldiniai, intensyviai kloti ap5vietimo tinklai ir rengti naujq automobiliq
stovejimo vietq kiemuose irengimo projektai. {gyvendinant daugiabudiq kiemq infrastruktDros
gerinimo program4, sprendZiamos pagrindines problemos: tiek ap5vietimui, tiek ir naujq
automobiliq stov6jimo vietq irengimui. Vyksta yra ir kita, visuomenei daZniausiai nematoma darbq
puse * konkursq sqlygq rengimas, vie5ieji pirkimai, projektavimas, ivairus derinimai. I5 viso naujas
apSvietimas frengtas prie daugiau nei 80-ies daugiabudiq namq, numatoma irengti dar 25 teritorijose,
kuriomis naudojasi daugiau nei 120-ties daugiabudiq gyventojai. Taip Klaipedos miesto daugiabudiq
kiemuose bus irengta ir per 1000 papildomq vietq automobiliams.

Remsime gyventojq sieki kurti bendrijas, tapti savo namo ir kiemo Seimininkais.
o Pagal Koalicing sutarti igyvendinama. 201,1 m. Savivaldybes buvo organizuotas

seminaras



daugiabudiq namq bendriiq pirmininkams, valdybos ir revizijos komisijq nariams, pateikta
metodine medliaga (dalyvavo 80 ). Visa medLiaga mol<ymo ir kaip steigti bendrijas pateikta
Klaipddos mesto savivaldybds inferneto svetaindje, Pagal Juridiniq asmenq registro duomenis
I{aipedoje registruota 35 7 bendrijos.

Parengsime pavyzdinius projektus daugiabudiq namq kiemq teritorijq nuosavybes iteisinimui.
lsiteisinusius nuosavybg - atleisime nue Zemes mokesdio.

o Dalis Sio programos punkto prarado aktualum4, nes iniciatyvos rengti kiemq sutvarkymo
projektus ir emesi savivaldybe.20lT m. pagal I{laipedos m. daugiabudiq namq kiemq infrastrukt[ros
gerinimo 2016-2018 metq PRIEMONIT/ PLANA gyvenamqjq namrl kiemq teritorijose yra tvarkomis
Zeldiniai, PROJEKTUOJAMAS ir rengiamas ap5vietimas, projektuojamos automobiliq stov6jimo
aik5tel6s, remontuojamos dangos ir Saligatviai. Pagal planE yra rengiami automobiliq stovejimo DN
kiemuose techniniai projektai ir vykdomas projektq igyvendinimas. I5 esmes sprgsime oro tarsos
problem4, ypad pietineje miesto dalyje.

o Oro tar5os problem4 bandoma sprgsti eilg metq, ta(rau, kad ja i5sprgsti reikalinga keisti
Aplinkos apsaugos ministerijos kontroles vykdymo administracing struktur4 ir teises aktus.

Savivaldybe pagrincle atlieka tar5os monitoring4.
Po 2018 m. vasaros kar5diq padidejus oro tarsai iki kritines padeties aS MIESTO UKIO IR

APLINKOSAUGOS KOMITETE INICIJAVAU KLAUSIMA DEL EKSTREMALIOS
SITUACIJOS MIESTE PASKELBIMO. Deja i5 tarybos nariq palaikymo nesulaukiau, tadiau
posedyje dalyvavo bendruomeniq atstovai, kurie iteike gyventojq (daugiau kaip 5000 paraSus) miesto
vadovybei ir prokuraturai.

AS buvau taip pat iniciatord ir su paklausimais kreipiausi i visus aplinkos apsaugos
sistemos

Strukttirinius padalinius, taip pat socialinio Facebook(( tinklo vartotojus d€l nelegalaus
suformuoto s4vartyno miesto centre Liepq g.84. Pasitelkus visuomeng Sis juridinio asmens

irengtas s4vartynas buvo likviduotas.
Imsimes realaus daugiabudiq namq renovavimo programos igyvendinimo.
Pagal Koalicing sutarti igyvendinama
o 2016-08 mdn. Klaipedos miesto savivaldybeje suderinti 182 daugiabudiq namrl

modernizavimo investicijq planai, pradeti statybos darbai 130 namq, 2013-2016 m. pabaigoje buvo
baigta 63 daugiabudiq namq renovacija; Vykdant tgsting DN Atnaujinimo program4 2017 n,
renovacijai atrinkti 27 (DN) daugiabudiai namai (p/g papildomai aplinkos ministro kvietim4
energetinio efektyvumo didinimo programoje dalyvauja 76 DN); baigti darbai 5-iuose DN; vykdomi -
12-oje; 2}-diai rengiami pastatq modernizavimo projektai. 2018 m. baigti 10 DN modernizavimo
darbai; vykdomi modernizavimo darbai-11 DN; rengiami modernizavimo projektai 40 DN.

Reikalausime nepriklausomq Silumos tiekejq kainq skaidrumo, kad klaipediediams maZetq

Silumos kaina. Atliekq deginimo gamyklai ,,Fortum Klaipeda" plediant veikl4 del i5 visos Lietuvos
suveZamq atliekq deginimo, pasiekti, kad klaipediediams Silumos kaina brltq sumaZinta. I5 dalies

igyvendinta.
o Klaipedos miesto savivaldybes kontroliuojamas imones - tai daugeliu atveju pripaZintos

lyderes Salyje, uZtikrinandios kokybi5kas paslaugas ir vienas maZiausiq kainq Silumos, vandens
tiekimo, atliekq tvarkymo, keleiviq perveZimo ir kitose srityse.

o Klaipedos miesto savivaldybd tarp didZiqiq savivaldybiq pirmauja maZesndmis kainomis
bltent, komunaliniq paslaugq srityse. PavyzdLiur, Silumos kaina Klaipedoje 2017 m. buvo

maZesne nei vidutine. Be to, Silumos tiekimo veikloje dalyvauja ir privatus sektorius, ir nepriklausomi
Silumos gamintojai pagamina didelg dali Silumos. I(ad privatus sektorius neitakotq kainq augimo,
bendrove" Klaipedos energiia" parenge " 20lS*2022 metq investicijq planq, Planuojamos irengti dvi
ra.jonines Lypkiuose ir I(laipedos rajone biokuro katilines, atnaujinami magistraliniai tinklai.



Komunaliniq atliekq tvarkymo sistemoje pritaikysime nauj4 r,ietines rinkliavos modeli, kuris
bus socialiai teisingesnis, atitiks LR Vyriausybes patvirtint4 komunaliniq atliekq surinkimo ir
tvarkymo metodik4, t.y. rzietine rinkliava bus dvinard, tures pastovi4 ir kintam4 dali.

PerZiflresime visq su komunaliniq atliekq tvarkymo sistema (KRATC) susijusiq i3laidq
pagristum4, naudingum4 ir reikalingufr4, kad maLinti Sias i5laidas ir sumaZinti vietines rinkliavos dvdi
iki 15 %.

Tik i5 dalies igyvendinta, nes pasikeitd teisin€ sistema ir valstybds politika Sioje srityje.
o Atliekq tvarkymo istatymine baze (teisind sistema) nuolat kinta, nes Europoje einama

Ziedines ekonomikos tikslq igyvendinimo link, t.y. orientuojamasi i atliekq ru5iavim4, surinkim4 ir
perdirbim4. Lietuva Siame kontekste atrodo neblogai, bet numatomi pakeitimai ir bus teikiamos
naujos uZduotys, I(AD atskirai turi bfiti renkamos maisto atliekos. Aplinkos ministerijos pagrindinis
keliamas tikslas atliekq tvarkymo srityje - kad kuo maZiau jq patektq i s4vartynus, o butq perdirbta.
Klaipedos RATC, pasiekEs ekologi5kiausi4 atliekq sutvarkymo lygi Salyje, taip pat i5laiko vien4
maZiausiq kainq uL atliekas uostamiesdio gyventojams - i5laikoma SUMAZINTA KAINA
GYVENITOJAMS 5 %.

SugrieZtinsime daugiabudiq namll administratoriq atrankos tvark4, jq veiklos prieLiurq ir
kontrolg, pakeidiant Savivaldybes teises aktus. Atliksime iSsamq administratoriams priskirtq
funkcijq veiklos audit4, kad namq administratoriai nepriskaidiuotq gyventojams nepagristq rinkliavq.
Nustatysime grieZtesng administratoriq atsakomybg.

I5 dalies igyvendinta.. Vykdant ,,Teises aktq nustatyta tvarka savivaldybes paskirtq daugiabudiq namq butq ir
kitq patalpq savininkq bendrosios dalines nuosavybes administratoriq veiklos prieZirrr4 ir kontrolg",
2011 metars buvo atlikta 11 kompleksiniq planiniq valdytojq patikrinimq pagal grafikqir 7 neplanuoti
patikrinimai pagal parei5kejq skundus. Paslcirtq daugiabudirl namll administratoriq valdymo organq
prieZiuros ir kontroles metine veiklos ataskaita uL, 2017 m. buvo teikta susipaZinti miesto Merui,
Savivaldybes administracijos direktoriui, taip pat pristatyta Miesto trkio komitete /IVIANO ra5ti5ku
PRASYMUi. Ataskaita paskelbta ir savivaldybes interneto
svetaineje https://www.klgipsda.ltlltlgyventqiams/bustas/daugiabuciu-savininkams/2033

. 2018 metams, pagal savivaldybes administracijos direktoriaus 20i7-0f-27 fsakymu Nr.
ADI-270 nustatytus kriterijus, sudarytas paskirtq bendrojo naudojimo objektq
administratoriq prieZiuros ir kontroles grafikas, kuris yra patvirtintas Administracijos direktoriau
2018-01-28 fsakymu. Nr. ADl-258. Numatyta atlikti 12 planiniq patikrinimq, siekiant nustatyti kaip
administratoriai laikosi ir atlieka teises aktuose jiems priskirtas funkcijas. Grafike nurodyta, kuriuo
laikotarpiu bus tikrinama savivaldybes paskirtq administratoriq veikla pagal jq administruojamus
namus. Minetas grafikas yra paskelbtas savivaldybes interneto
svetaineje https:i/www.klaipeda.ltlltlg)zventojams/bustas/daugiabuciu-savininkams/2033.

. Atsiivelgiant i butq savininkq pra5ymq ir skundq turini, suplanuot4 kart4 i kefvirti
atlikti neplaninius administratoriq patikrinimus gyventojq nurodytose daugiabuiiuose

SVARBIAUSIA _ KLAIPEDIETIS
UZtikrinsime, kad vieta vaikq lop5elyje-dari,elyje bltq prieinama kiekvienai Seimai.

Pagal Koalicing sutarti igyvendinta.
Vietq vaikq lopSelyje-darLelyie prieinamumas prakti5kai yra i5sprgstas, eileje reikia laukti ne ilgiau 6

menesius.

SPRNSIME VAIKU UZIMTUMA VASAROS ATOSTOGV METU, ORGANIZUOSIME VAIKU
VASAROS STOVYKLAS, iSNAUDOJANT VIDINIUS RESURSUS.

c Mano iniciafyv4 padidinti vaikq vasaros stovyklq finansavim4 iki 100 tiikst. Eur palaikd

Miesto frkio ir aplinhos apsaugos homitetas ir miesto taryba sprendimu finansavimo
padidinimas buvo itrauktas iStrateginiveiklos plan4 2019 m.



Audituosime miesto biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos centralizacijos refbrmos naudingum4.
Tarsimes su biudZetiniq istaigq vadovais del buhalterines apskaitos formq priimtinumo. Neatmetame
galimybes grqiinti sen4j4 tvark4.

. NEigYVENdiNtA. SrS PNOCRAMOS PUKTAS PRARADO AKTUALTJM.{.
Siekti griZti prie senosios tvarkos nebetikslin ga, to nebenori ir padios biudZetines istaigos.

Sieksime, kad Klaipeda taptq Pasaulines sveikatos oryanizacilos (PSO) sveikq miestri tinklo lydere.
propaguojant sveikq gyvensen? ir fizini aktyvum4.

Pagal Koalicing sutarti igyvendinta.
2018-ieji metai, Klaipdda * Europos sporto miestas, pirmasis Lietuvos miestas, kuriam bus

suteiktas sis titulas. Organizacrla ACES EUROPE, prie5 apsisprEsdarna, vertino sporlo situacij4
Klaipedo.je: sporto bazes. propaguojamq sporlo Sakq ivairoug,ipoit*laniiqjq skaidiq,-bendruomenes
itraukti, sporto renginius, ateities planr-rs ir viziia,. Siuo metu tilaipedoje pieioiama daugiau kaip 50
sporto sakq, veikia beveik 100 sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo baiiq, 5 profesionalus sporto
klubai, 5 sporto mokyklos vaikams. I(laipedos miesto savivaldlbe pirmoji Sa$e pradejo vytOytl
antros klases mokiniq mokymo plaukti programq ir idiege kiekvienam sportuojandiam vaikui
sportininko krep5eli. Skaidiuojama, kad organizuotai sportuoj a per 9 tukstandius ktaipediefiq, tadiau
realus sporluojandiqjq skaidius gerokai didesnis, mat tukstandius Zmoniq pritraukia Visuomenes
sveikatos biuro organizuojamos sveikatinimo ir fizinio aktyvumo veiklos, gyventojai noriai naudojasi
dviradiq takais, kuriq mieste yra apie 120 kilometrq, privadiais sporto ktubais ir t<t.

2015 m' Klaipedoje paskelbti Senjorq metais. UZtikrinsime, kad senjorams nuo 75 metq
miesto vie5asis transportas bltq nemokamas.

Pagal Koalicing sutarti igyvendinta iS dalies,
o Nuo 2017 m. vasario 1 d. , PRIIMTAS savivaldybes TARYBOS sprendimas, kad

asmenims iki 70 metq, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatves pensijos amZius,
savivaldybes biudZeto s4skaita suteikiama teise i elektroniniq terminuotq (puses metq ir metq) bilietq
papildymo tarifus su 50 % nuolaicla jvertinat ir tai, kad pensiios vra maZos.

SENAMIESTIS _ MENO, KULTUROS, TURIZMO IR POILSIO CENTRAS
Pletosime aktyvq dialog4 su senamiesdio verslininkais, siekiant, kad senamiestis taptq meno,

kultlros, trtrizmo ir poilsio centru. Tam priimsime reikalingus Savivaldybes sprendimus.
Pagal Koalicing sutarti igyvendintas tik iI dalies.
o Problema yra ry5kiai maZejantis gyventojq skaidius mieste. Senamiestis atgyja tik

Svendiq metu, kada Siose erdvese vyksta koncertai ir renginiai. Buvo kviestos diskutuoti ivairios
menininkq, jaunimo organizacijos, aktyviq piliediq grupds, gauti ivairus pasifilymai, vienas iS jq ivesti
WI FI zona,, kas pritrauktq jaunimq. Siemet i Si proces4 pasijunge ir senamiesdio verslininkai,
Rengiama senamiesdio gaivinimo programa. L[Zis ivyko vien todel, kad pusantrq metq buvo kuriama
miesto ekonominds pletros strategija ,,Melynasis proverZis" ir i Si proces4 buvo itraukta daug Zmoniq,
prasidejo dialogas tarp savivaldybes ir klaipediediq.

Senamiesdio gaivinim4 pradesime nuo: dviejq valandq nemokamo automobiliq parkavimo
fvedimo senamiestyje ir jo prieigose. Inicijuosime senamiesdio gyventojq apklaus4 del kiemq
apmokestinimo tikslingumo.

5i. p.o g.u.r, J, neigyvendintas

MIESTO VALDYMAS _ SAZININGAS IR SKAIDRUS



Depolitizuosime Savivaldybes kontroliuojamq jmoniq valdybas ir stebetojq tarybas -
itrauksime profesionalus, atitinkamos srities specialistus.

Pagal Koalicing sutarti igyvendintas.o Siekiant efektyvinti ir skaidrinti I{aipedos miesto savivaldybes kontroliuojamq imoniqveikl4, 2016 metq liep4 savivaldybes taryba patvirtino naujus savivaldybes kontroliuoju.q imoniqvaldymo organu formavimo principus, vadovaudamosi kuriais imones peieina prie profesionaiesnes ir
efektyvesnes valdymo formos: keidiamos imoniq valdybos, i jas itraukiant nepriklausomus narius.
Nepriklausomq nariq valdybose turi bfiti ne maliaukaip treddalis.

Naujos valdybos jau suformuotos bendrovdse ,,Klaipedos autobusq parkas,., ,,Naujasis
turgus", ,,Klaipedos energijao', ,,Vildmina". Nauj4j4 tvarkq atitinka ir UAB ,,Senas1s turgus.; valdyba.
Sis procesas jau prasidejo bendrovdse Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centre, ,,I{aipidos
vanduo", ,,Gatviq apSvietimas", Taip pat pracleta rengti ir analogiSka, nauja Klaipedos miesto
savivaldybes viesqiq istaigq valdymo organq formavimo tvarka,

Sieksime Savivaldybei priklausandio turto efektyvaus panaudojimo, prioritet4 teikdami
bendruomenes poreikiams.

Pagal Koalicing sutart! igyvendintas
' Nuo 2A17 met[ atviresne tapo ir I{aipedos miesto savivaldybes administracija. Kokio

dydZio yra l(laipedos savivaldybes biudZetas, kaip begant metams kito savivaldybes skola, koki
nekilnojam4ji turt4 valdo ir kokius vieSuosius pirkimus vykdo savivaldyb6 - Si4 ir kit4
savivaldybes sukaupt4 informacij4 nuo Siol galima rasti vienoje vietoje, svetain6je
http://opendata.klaipeda.ltl. Cia galima rasti ir miesto Zemelapius, demografinius, transporto, atliktq
apklausq, aplinkos stebesenos duomenis, informacij4 apie Svietimo istaigas, gautus prane5imus apie
problemas mieste, atliktus miesto tvarkymo darbus.

Skirsime ypating4 demesi kolektyviniq gyventojq pra5ymq nagrinejimui, seni[naidiu.
visuomeniniq organizacijq bei bendruomeniq iniciatyvoms.

Pagal Koalicing sutarti igyvendintas ii dalies.
. I(laipedoje yra 55 senifinaitijos . 2017-aisiais ivykg Klaipedos miesto savivaldybes

seniunaidiq rinkimai naujai subfire veiklius ir savo bendruomenes interesams tarnauti pasiryZusius
klaipediedius - 21 senitnaiti. Yra sudaryta senifinaidiq sueiga bei dvi Danes-Pajflrio ir Mariq-Baltijos
i5plestines senilnaidiq sueigos. Savivaldybe kartu su LR Socialines apsaugos ir darbo ministeiija
igyvendina ministerijos inicijuot4 program4 - remti vietos bendruomenes. Pvz. per 2017 metus
i gyvendintos I 9 bendruomeniniq ir nevyriausybiniq or ganizacrjq proj ektq.

DARNI PARTNERYSTE SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VVRIAUSYBE IR
KLAIPEDOS VALSTYBINIU JURU UOSTU

Bendrudurbiuudumi s u Lietuvos Respublikos Vyriausybe:
Pastatysime nau.i 4 plaukimo baseinq.

fgyvendinta.
Baigsime Klaipedos dramos teatro rekonstrukcij4.

fgyvendinta. Dramos teatras jau veikia, modernus, SiuolaikiSkas ir klaipediediu labai
lankomas.

Renovuo sime Klaipedo s muzikin i teatr a,.

PradOta igyvendinti
Atstatysime piliavietE.
Pagal Koalicing sutarti igyvendinama.
Vyksta atstatymas pagal Strategini Klaipedos miesto veiklos planq -etapais. Klaipedos

piliavieteje irengta pagal Siuolaikinius standartus, moderni ekspozicija ,,Muziejus 39145.



Pastatysime nlujl Bastionq tilt4 per Danes upg.
Neigyventas' Del gyventojq stipiaus pasipriesinimo siam projektui ir gautos ekspertq isvadosdol jo netikslingumo.

Bendradarbiausime su Klaipedos valstybiniu jurq uostu, siekiant sprgsti transporto
infrastruktiiros isrysfym4 ir uztikrinanti transporto sptisiiq sumazinim4:

Pertvarkysime Silutes plento * Baltijos prospekto zieding sanr<ryi.q,
Sieksime paspartinti pietinio aplinkkelio staivba.
Vykdomas igyvendinim as.

PRADINUKO BILIETO PROJEKTAS BUS IGYVENDINTASNuo kadencijos pradLios 2016 m. dirbau su sprendimo projektu ,, D€l Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos 2015 m. gruodZio 22 d, sprendino Nr. T2-355,,Del keleiviq veZimo kainrlpafvirtinimo" pakeitimo arba kitaip vadinamu projektu DEL LENcvarnlo PRADINUKO
BNLIETO.

Buvo parengtas savivaldybes tarybos sprendimo projektas ,,Nustatyti nuo 2017 m. vasario Id' menesinio vardinio bilieto papildymo tarif4 I(aipeclos mieste besimokantiems bendrojo ugdymo
programas vykdandiq mokyklq 1*4 klasirl mokiniams, kuriems savivaldybes biudZeto sfskaita
suteikiama teise isigl'ti biliet4 su 95 procentq nuolaicla, - 1,35 Eur." Bet valdandioji dauguma vis
rasdavo motyvq ji atmesti.

Visgi ledai pralauLti ir kartu su frakcijos ,,rJl,Klaiped4" kolege A.Staponkiene pasiekeme,kad 2019 m' sausio menesio Tarybos posedyje buvo patviitintas Klaipedos miesto savivaldyb6s
tarybos komitetq pastaboso pateiktos svarstant sprendimo projekt4 Nr. Tl-7,oDel Klaip6dos

miesto savivaldybds 2019-2021 m. strateginio veiklos"plano pafvirtinimo,,
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parengti sprendimo projekt4 dol 1-4 klasiq moksleiviq kelioniq viesuo.flu transportu

nsavimo i5 savivaldybes biudzeto l6sq nuo 2019 m. ruesdio I d.
Savivaldybds administracija rengia sprendimo projekt4 d6l PRADINUKO BILIETO

IDIEGIMO, huris buvo svarstomas 2019-04-12 Savivaldybds tarybos pos6dyje. Tikiuosi
frakcijos kolegq palaikymo.

ASMENII{ES PILIETISKUMA sKATINANiros rNrclATyvos ,,pRfJSA,o-ISTORINES IR KULTURINES KLAIPEDOS ATMINTIES PREMIJOS ISTEIGIMASKlaipedai - senas, turtingos istorijos miestas. Ypad reikimingas prusiSkasis miesto periodas,
toddl esu pagrindine steigeja prusiSkosios istorines ir kulturines Klaipedos atminties premijos ,,pr[sa...
Pirmoji 2015-qjq metq istorines ir kulturines Klaipedos atminties premija'opr6sa,,skirta filoloeei
Jovitai Saulenienei. -

2016 * qiq metq istorines ir kultDrines Klaipedos atminties premija "prfrsa,, skirta
Kgstuiiui Demereckui:

- uL prfisi5kosios istorines atminties gaivinim4 knygoje ,,Klaipedos vaizd,4albumas.. ir uZ
ikonografines medZiagos apie Klaipedos istoring atminti rinkim4, kaupim4 bei issaugojim4;
2017 - qjq metq istorines ir kult[rines Klaipedos atminties premija "pr1sa,, skirta

Aleftsandrui Popovui:
- uL' Prusq Lietuvos paveldo atminties gaivinim4 ir Sios nuostabios Zemes bei Klaipedos

miesto istorijos l<ultlros sklaid4, pristatant visuomenei sukaupt4 verting4 Nidos dailininkq kolonijos
darbq kolekcij4;



2018- qjq metq istorines ir kultflrines Klaipedos atminties premija o,prdsa,,skirta p. AntanuiStaneviiiui

miesto ir*rijJJkllffil::iJlff 
paveldo atminties gaivinimq ir sios nuosrabios Zemes bei Kraipedos
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