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KLAIPEDOS MIESTO SAVTVALDYBES TARYBOS
NARE VAIDA ZWXTNXN

Liepq g. I l, LT-g1502 Klaipeda, mob, 8 6t8 57M4, et. p,;

Baigiantis 20lSA0$ metr; miesto tarybos kadencijai, norisi keliais sakiniais ivardinti
pagrindines savo iniciatyvas, bei pabr€Zti, kad viskas kas mieste igyvendinta, t.y. bendras,

kolegialus, valdandiosios daugumos politikq bei savivaldybes administracijos darbas. Buvau iS tq,

kuri kiekvienq sprendimo projekt4 detaliai iSsianalizuodavau, keldavau klausimus ir teikdavau

siulymus svarstymo metu komitetuose bei priimant sprendimus miesto taryboje.

I5skirEiau kelias pozicijas, teiktas idejas politiniame lygmenyje, kurios buvo patvirtintos ir
virto realiais darbais. Idejas, del kuriq lgyvendinimo man pavyko itikinti ir savo kolegas

d i s ku tu oj ant frakcij oj e, ko al i cij oj e, komi tete,

r Molcyklq stadionq ir sporto aikitynq atnaujinimo programa, kuri ne tik
parengta bei pawirtinta 2017 metais, bet ir pradeti darbai. O viskas prasidejo nuo

klausimo, - ar isivaizduojate kaip pakis mikrorajonuose gyvenimas suwarkius

stadionus? DZiaugiuosi, kad pamaZu keidiasi, kad 2l-as sporto aik5tynas taps

naujais traukos centrais glvenamojoje aplinkoje. Visiems suplanuotiems darbams

igyvendinti prireiks apie ? mln. Eurq.

r Jlmaniqjq molcyklq programa, patvirtinta 2018 metais. Sios Programos deka

siekiama didinti informaciniq ir komunikaciniq technologijq prieinamum4 ugdymo

bei Svietirno procesuose. Pirmi Zingsniai iki Programai buvo pritart4 tikrai nebuvo

Iengvi. Idejos pristatyme girdejau sakant, kad nereik5minga, kad yra svarbesniq

investicijq, idej4 suprie5inant su visi5kai skirtingais dalykais. Programa bus

igyvendinama 92 Klaipedos savivaldybds Svietimo istaigose, Po i5maniqj4 klasg

kiekvienai mokyklai, darZeliq aprtipinimas interaktyviomis ugdymo priemonemis,

Siuolaikin€s technologijos neformaliojo ugdymo procese *'tokius tikslus numatyta

pasiekti Svietimo paslaugq 2018*2020 m modernizavimo programoje, skiriant tam

955 tfikst. eurq.



2018 metais, skiriantis nuomonems, kartu su kolegomis pavyko atstoveti pozicij4,

kad darbo uZmokestis biudietinirl istaig{ darbuotojams didetq ne tik per

kintam4jq jo dali ,bet, kad augtq ir pastovioji atlyginimo dalis, nepriklausanti nuo

vadovo ivertinimo. Viso darbo uzmokestis didejo 15 % (7 % pastovioji dalis, g%

kintamoji).

Frakcijos vardu teikiau sitilym4, kad 2019 metais isisteigsianEioms maioms ir
lsbai maZoms imon€ms btitq taikomas ne ,,standartinis., 0,g %, o 0,5 %

nekilnojamo turto tarifas. Lengvata patvirtinta ir yra galiojanti Biuo metu.

Sioje kadencijoje buvo patvirtintas Lean vadybos modelio diegimas Klaipedos

miesto savivaldybes administracijoje. Labai palaikiau dalyvavim4 Siame projekte

kartu su kitomis savivaldyb0mis ir turiu didelius liikesdius, kad 5io projekto

igyvendinimas duos teigiamus pokydius administracijos procesuose * sumaZins

administravimo kaStus bei padidins kuriamq vertg teikiant paslaugas miestieEiams.

Ne kartq pasisakiau uZ savivaldybes administracijos struktiiros audit4 ir keitim4 bei

b[tin4 Personalo strategijos parengim4.

o Didcsn6s iSmokos seniiinaiEiams, Skiriantis nuomonems, atstovavau Siq pozicijq,

siekiant bendruomeniSkumo stiprinimo, pasitikejimo tarp skirtingq institutq

didinimo,

Per keturiq metq darbo miesto savivaldybes taryboje periodq dirbau neatlygintinais

pagrindais, o vadinamq kanceliariniq i5laidq tur€jau 3.280,48 Eur i5 skirtq 12.219,11 Eur,

VNIKLOS ATASKAITA RINKEJAMS UZ ZOTS METUS

FINANSINf NTNSX,ATU

Tarybos nariams ui darbo laik4 atliekant savivaldybes tarybos nario pareigas yra apmokama

atsiZvelgiant i fakti5kai dirbtq laikq. Pasinaudojau istatymo suteikiama teise ir nuo kadencijos

pradZios visas man priskirtas funkcijas ir tarybos nario pareigas vykdau visuomeniniais pagrindais,

- be atlyginimo.

Tarybos nariams, kas menesi skiriamos ir vadinamos "kanceliarinds" iSmokos iki 300

prur/men., su tarybos nario veikla susijusioms i5laidoms apmoketi.



2018 metais i5 skiriamq 3.600 Eur. iSleidau 915,21 Eur. (kompiuterines irangos nuoma,

k uras, spausdintu vo eksploatacij a, kancel i arines).

DIARBAS MIESTO TARYBOJE

Iki 2018 metq lapkridio men. pirmininkavau didZiausiai LR Liberalq sqifldiio frakcijai

miesto taryboje, organizavau jos posedZius. ISejus i5 partijos, tapau naujos frakcijos "UZ Klaiped4"

niare.

Tarybos nariai savo igaliojimus pagal Vietos savivaldos jstatymq igyvendina kolegialiai

savivaldybes tarybos posedZiuose. Dallruavau visuose 2018 metq miesto tarybos posedZiuose,

lcruriuose buvo priimami sprendimai. Su svarstytais klausimais, priimtais sprendimais bei mano

balsavimais atitinkamais klausimais galima susipaZinti:

4l

DARBAS SVEIKATOS IR SOCIALINIU REIKATU KOMITtrTE

Dalyvavau 20 konriteto posedZiq iS 22, Komitete aktyviai pasisakiau svarstomais

kllausimais, teikiau si[lymus, protokolinius pavedimus adminishacijai.

Sveikatos ir socialiniq reikalq komitete svarstytq klausimq darbotvarkes ir posedZiq

prrotokolai:

svnikatos*ir-social iniu-reikalu-komitetas/23 08

DARBAS KONTROLES KOMITBTE

Dalyvavau 9 komiteto posedZiuose i5 12. Teikiau nuomong, siiilymus svarstant klausimus.

Kontrol0s komitete svarstytq klausimq darbotvarkes ir pos€dZiq protokolai:

h es-komiletaslZ3l5

DIARBAS NUOLATINNSN KOMISIJOSE IR STEBTTOJU TARYBOJE

Nevyriausybiniq organizacijq socialiniq projektq r&mimo i5 savivaldyb€s biudieto ld5tl

komisija. Kasmet dalyvauju vertinime gautq paraiSkq ii nevyriausybiniq organizacijq bei paramos

paskirstymo procese.

Jaunimo rcikalq taryba. Dalyvavau 7-iuose i$ I I posediiq. Aktyviai teikiau sifilymus

s'rarstant klausimus. Svarstytq klausimq darbotvarkes ir posedZiq protokolai:

b

Bfidama pirmininke, Saukiau posediius V5t "Klaip6dos universitetin6 ligoninG" stebetojq

tarybos.



DARBAS SU RINI(TJAIS

Uiklausq ir kreipimqsi gaunu i5ties daug: el, paFtu, telefonu, socialiniuose tinkluose,

susitinkant gyvai * kiekvienu atveju atskirai sutartu laiku. Pagal galimybes sprendZiu.

Pagarbiai,

Savivaldybes tarybos nard Vaida Zvikiene
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