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Remiantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos
ataskaitq uZ 2018-uosius metus.

2015 metais i5rinkta j Klaipedos miesto savivaldybes
kadencijq dirbu valdandiojoje koalicijoje. Dirbau Nepriklausomq tary
iSrinkta 5ios frakcijos pirmininke, organizavau frakcijos posedzius
kompetencijai priskirtr.rs klausimus. Nepriklausomq tarybos nariq
nariais, buvo sukurta Tarybos nariq frakcija ,,U2 Klaipedq,,,
pavaduotoja. Esu Tarybos Kolegijos nare , Miesto pletros ir
pavad uotoja, Kontroles; kom iteto na rd, Etikos komisijos pirmininke,
Respublikines ligonines; stebetojq tarybos nare, UAB ,,Klaipddos

2018 metais dalyvavau trylikoje Tarybos posedZiq, visada
posedZiq metu pasisakiau kai kuriais svarstomais klausimais.

Dalyvavau valdandiosios koalicijos posedZiuose svarstant a
Tarybai teikiamq sprendimq projektus, teikiau siulymus.

2018 metais vyko 13 Tarybos kolegijos posedZiq, da
priskirtus klausimus, parsisakiau ir teikiau si0lymus bei pastabas.

Miesto pldtrros ir strateginio planavimo komitetas per 201
pateisinamos prieZastiels nedalyvavau. Komitetas svarst6 ir prieme
infrastrukt0ros klausimq, del miesto bendrojo plano koncepcijos ,

gerinimo, del miesto erkonomin6s pletros strategijos ir jos

Kla ipedos miesto savivaldybes atsina ujinandiq iStekliq energijos na ud

ddl 2018 rnetq savivalrCybes biudZeto patvirtinimo, del vieSojo tran
kompetenr:ijai priskirtus klausimus. Komiteto posedZiq metu teikiau
d iskusijose svarstoma is klausimais priimant sprendimus.

Korrtroles komirteto 2018 metais vyko L2 posedZiq, viename
nedalyvavau. Dalyvavau svarstant savivaldybes kontroles ir audito
savivaldybris turto naudojimo ir disponavimo juo klausimus ,saviva
audito atas;kaitas, , savivaldybes kontroles ir audito tarnybos veiklos
turtu teisdtumq ,Tarybos kontroles komiteto 2019 metq veiklos p
Svarstytais klausimais treikiau siilymus ir pastabas.

201-8 metq laikotarpyje vyko 5 Etikos komisijos posedZiai. Bu

organizavau komisijos posedZius, rengiau teikiamq svarstymui
susijusius dokumentus. Komisija savo posedZiuose atliko 5

LR Politikq elgesio kodeksq ir Tarybos veiklq reglamentuojandius tei
sprendim us: 2 atvejais :;aviva ldybes politika i pripaiinti paZeidq teis6s tq nuostatas, L atveju komisija
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lamentu, teikiu tarybos nares veiklos

bq ( toliau-Taryba). Visq Tarybos
s nariq frakcijoje, kurios nariq buvau

iant aktualius miesto Tarybos
ijai, susijungus su kitais Tarybos

je esu iSrinkta frakcijos pirmininko
inio planavimo komiteto pirmininko
ulkaus ir vidutinio verslo tarybos nare,

q parkas" stebetojq tarybos na16.

kingai jiems ruoiiuosi, Tarybos

alius miesto imonems klausimus ir

sva rstant Kolegijos kom petencijai

metus surenge 29 posedZius, 4 d6l
mus del svarbiq miesto

savivaldybes turto va ldymo

veiksmq plano iki 2030 metq, del
jimo veiksmq plano iki 2020 metq,

paslaugq ir kitus 5io komiteto
ymus ir pastabas, aktyviai dalyvavau

pateisinamos prieiasties

rnybos veiklos plano projektq,

i priklausandiq imoniq veiklos

skaitas, d isponavimo savivaldybes

s tvirtinimq ir kitus klausimus.

ma 5ios komisijos pirmininke

ir kitus su komisijos darbu
s politikq elgesio ivertinimus pagal

aktus. Svarstytais klausimais prieme



rekomendavo savivaldybes politikui suderinti savo elgesj su teises aktuose nustatytais valstybes politiko
elgesio principais ir reikalavimais, 2 atvejais konstatuota, kad savivaldybes politikai nepaieide politiko
elgesio principq ir reikalavimq.

2018 metais dalyvavau Respublikines ligonines , UAB ,,Klaipedos autobusq parkas,,stebetojq tarybq
darbe' Dalyvavau stebetojq tarybq posediiuose, sprendZiant 5iq jmoniq r-rkinius- finansinius ir kitus
klausimus, susijusius su jq veiklos skaidrumo, efektyvumo ir gwentojr{ lIkesdiq jgyvendinimo iiq jmoniq
veikloje.

Metq begyje dalyvavau ivairiuose renginiuose ir kitose priemondse, kur buvo sprendiiami miesto
pletros, miesto teritorijq planavimo, Zmoniq keliamos problemos del miesto ir uosto pletros, Zmoniq
keliamos problemos sveikatos, mokslo, socialiniq poreikiq srityse

Atlikdama Klaipedos miesto savivaldybes 2moniq man patiketas Tarybos nario pareigas,
vadovaujuosi teises aktais, pagrindiniais teises principais- sqZiningumu ir teisingumu, klaip6diediq teisetq
interesq g'ynimu.

Su miesto gyventojais bendrauju el.p . a.staponkiene@klaipeda.lt irtelefonu g6g7 L72Is

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nard Aldona Staponkiene


