MUZIKOS CENTRO (SENAMIESČIO) SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO
RENALDO KULIKAUSKO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. vasario 28 d.
Klaipėda
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8 skirsnio 34 straipsnio 6
punktu, pateikiu praėjusių kalendorinių metų (2018 m.) veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems
kalendoriniams metams (2019 m.).
1. Dalyvavau 2018 m. vykusiuose Klaipėdos miesto Tarybos komitetų posėdžiuose:
1.1. Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžiai: 2018-02-14, 2018-03-21, 2018-04-18, 2018-0516, 2018-05-23, 2018-06-13, 2018-06-20, 2018-07-11, 2018-07-18, 2018-09-05, 2018-0926, 2018-11-08, 2018-11-14, 2018-11-21.
1.2. Kontrolės komiteto posėdžiai: 2018-02-06, 2018-04-17, 2018-06-26, 2018-07-17, 2018-0724, 2018-12-11, 2018-12-18.
1.3. Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžiai: 2018-01-15, 2018-04-19, 201811-12.
1.4. Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiai: 2018-02-20, 2018-04-20, 2018-06-20,
2018-09-04.
1.5. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai: 2018-05-07, 2018-10-18.
1.6. Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis: 2018-10-18.
Dalyvavimas posėdžiuose suteikia galimybę susipažinti su miestui svarbiais sprendimais dar iki jiems
patenkant į Tarybos darbotvarkę, nes po patvirtinimo, kas įvyksta dažniausiai, įtakoti tų sprendimų
dedamąsias jau būna beveik neįmanoma. Komitetuose seniūnaičiams taikoma pakankamai griežta
tvarka ir pateikti klausimą ar pasiūlymą neleidžia, kaip sako komitetų pirmininkai, reglamentas, jei
neužregistravai savo prašymo pasisakyti bent 24 valandos iki numatyto posėdžio laiko.
Seniūnaičiams praėjusių metų vasarą pavyko pasiekti, kad komitetų darbotvarkės su visa susijusia
medžiaga pasiektų juos elektroniniu paštu 5 dienos iki posėdžio datos – pasirengti įmanoma, bet
įvertinus tai, kad visi seniūnaičiai dirba visuomeniniais pagrindais ir turi savo darbus, kuriems reikia
skirti laiko, svarstomų klausimų aprašą dažniausiai peržiūri tik posėdžio dienos rytą. Bet kuriuo atveju
– tai nuostabi galimybė būti informuotiems apie tai, kad vyks, kaip keisis mūsų miestas ir kokie
sprendimai reikalingi būti paviešinti, kad į diskusiją apie galimai neteisingus ar net neteisėtus
veiksmus įsijungtų kuo daugiau nuomonių. Įsitraukusių pasiūlymai leis rasti geriausius sprendimus.
Įsitraukusių dėmesys ir viešumas neleis priimti neteisingų, neskaidrių ar galimai korupcinių
sprendimų. Kiekvieno seniūnaičio dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose – svarbu.
2. Dalyvavau Klaipėdos miesto Tarybos posėdžiuose: 2018-01-25, 2018-02-21, 2018-03-29,
2018-04-26, 2018-05-31, 2018-06-28, 2018-07-26, 2018-09-13, 2018-09-27, 2018-10-25, 201811-29, 2018-12-20.
3. Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės sukurtos DARBO GRUPĖS KLAIPĖDOS
MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNIKACIJOS IR GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į
SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ STRATEGIJOS PRIEMONIŲ PLANUI PARENGTI

1

pasėdžiuose (2018-12-15, 2019-02-27), siekiant skatinti klaipėdiečių įsitraukimą į savivaldos
sprendimų priėmimo procesą.
Rezultatas: parengtas KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNIKACIJOS IR
GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ STRATEGIJOS PRIEMONIŲ
PLANAS, kuriame numatytos priemonės turi būti realizuotos iki 2019 m. pabaigos.
4. Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės Įvaizdžio komisijos posėdžiuose (2018-10-05, 201811-30, 2018-12-05). 2018-12-03 pateikiau Prašymą dėl naujų narių įtraukimo į Įvaizdžio
komisiją:
• Renaldas Kulikauskas, Muzikos centro seniūnaitijos seniūnaitis, Klaipėdos bendruomenių
asociacijos pirmininkas;
• Tomas Viktoras Kiauka, Klaipėdos kultūros bendruomenė, asociacija, vykdantysis
direktorius (su teise įgalioti Klaipėdos kultūros bendruomenės valdybos išrinktą 1 (vieną)
pavaduojantį asmenį).
Atsakymas - neigiamas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino
pateiktas motyvas – netinkami naujų narių priėmimui Įvaizdžio komisijos įstatai..
5. Dalyvavau Išplėstinėse seniūnaičių sueigose (2018-02-06, 2018-04-04, 2018-05-17, 2018-0312, 2018-09-07, 2018-09-13), kurių metu buvo pateikti 9 kolektyviniai seniūnaičių siūlymai
savivaldybei ir įvertinti Klaipėdos bendruomeninių organizacijų parengti projektai pagal
priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Aukščiausiai įvertintiems 7-iems
projektams buvo paskirstyti 28,7 tūkst. EUR juose numatytų priemonių realizavimui. Tai buvo
aplinkos tvarkymo, gerbūvio įrengimo, bendruomenių švenčių ir edukacijos sprendimai.
6. Dalyvavau asociacijos Mano miestas Klaipėda organizuotoje vasario mėn. organizuotoje
diskusijoje „Ar Klaipėda draugiškas miestas vaikams ir jų tėvams“. Pristačiau parengtą
pranešimą „Vaikų žaidimo aikštelės – esamos situacijos analizė ir perspektyvos“.
7. Dalyvavau 2018-03-06 ir 2018-06-14 savivaldybės organizuotuose pasitarimuose dėl
požeminių atliekų surinkimo konteinerių įrengimo centrinėje miesto dalyje įrengimo
planavimo. Iš 12 savivaldybės parinktų potencialiai tinkamų požeminių konteinerių įrengimo
vietų 6 patvirtintos, 3 koreguotos nežymiai, 1 perkelta į naują ir 2 nepatvirtintos su rekomendacija
ieškoti naujos vietos.
8. Dalyvavau Klaipėdos miesto Policijos komisariato 2018-04-26 organizuotame pasitarime dėl
kriminogeninių židinių centre (Žvejų g. barai, Piteris) neigiamo poveikio mažinimo priemonių
aptarimo. Sprendimai: apšvietimo užtikrinimas, vaizdo stebėjimo kamerų skaičiaus didinimas,
susitarimas su probleminių barų savininkais dėl tvarkos užtikrinimo priemonių ir kreipimasis į
savivaldybę dėl eismo sistemos keitimo ir taksi paslaugų teikėjų kontrolės.
9. Dalyvavau 2018-05-31 visuomenininkų prie Klaipėdos miesto savivaldybės organizuotame
pikete, siekiant atkreipti visuomenės ir tarnautojų dėmesį į netinkamą Atgimimo aikštės projekto
valdymą, jo tikslų keitimą, neatsižvelgiant į apklausos būdu visuomenės išsakytą nuomonę:
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/nori-stabdyti-atgimimo-aikstes-projekta1639065/
10. Dalyvavau Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus narių organizuotame
pasitarime dėl Tilžės ir Fuldos aktų signataro, gydytojo, buriuotojo ir visuomenės veikėjo
VALTERIO DIDŽIO atminimo lentos atidengimo šventės organizavimo. Parengiau skelbimo,
skirto šventės viešinimui maketą, išsiunčiau kvietimus visiems kviečiamiems į atidarymo šventę
svečiams. 2018 m. liepos 7 d., 18.00 val. įvyko atminimo lentos atidengimo šventė (Turgaus gatvė
Nr. 2, Klaipėda).
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Gerbiami,
Kviečiame Jus į Tilžės ir Fuldos aktų signataro,
gydytojo, buriuotojo ir visuomenės veikėjo

VALTERIO DIDŽIO
atminimo lentos atidengimo šventę.
Pradžia 2018 m. liepos 7 d., 18.00 val.
Vieta - Turgaus gatvė Nr. 2, Klaipėda
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos
Klaipėdos krašto skyrius,
Valterio Didžio vaikai Ieva ir Martynas iš Australijos

11. Registravau Muzikos centro seniūnaitijos gyventojų dalyvavimą akcijoje „Darom 2018“. 201804-21 įvykusioje talkoje. Buvo tvarkoma teritorija nuo Jono kalno į rytus.
12. Dalyvavau dienraščio „Vakarų ekspresas“ redaktoriaus Gintaro Tomkaus organizuotoje
diskusijoje „Kokį norėtumėm matyti Klaipėdos senamiestį?“.
13. Dalyvavau KIDE (Klaipėdiečių iniciatyva už ekologiją ir demokratiją“ organizuotoje diskusijoje
miestiečiams "Ar Klaipėdai gresia likti 0,5 miesto?". Pristačiau parengtą pranešimą.
14. Pateikiau asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ iniciatyvai „Gražiausia daugiabučio aplinka“ 9ių senamiesčio gražiausiai namo aplinką besitvarkančių kiemų nuotraukas konkursui.
15. Dalyvavau 2018-08-16 Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų surengtame rūmų narių
susitikime su susisiekimo ministru Roku Masiuliu, kuriame dalyvavo ir VĮ Lietuvos oro uostai
vadovas M. Gelžinis. Pagrindinė susitikimo tema – Vakarų Lietuvos pasiekiamumo iš Palangos
oro uosto problemos ir susisiekimo perspektyvos. Esminiai pastebėjimai:
• Lietuvos geležinkelių (LG) srauto sudėtis: 60 % LT pramonės kroviniai, 40 % Baltarusijos
kroviniai. Rusija savo krovos tikrai negrąžins. Dėl ateities srauto potencialo pagrindinis
konkurentas - Latvija.
• Ministro požiūrio į pavaldžių įmonių veiklą rezultatas: “Atėjau, pakviečiau patikimą
komandą, atlikau išsamų veiklos auditą, padariau reikalingus, naudingus ne sau, o valstybei
pokyčius ir atidaviau į teismą godžius buvusius vadovus ir sprendimų priėmėjus, kad būtų
išieškota jų mums visiems padaryta žala”. Tokį veiklos algoritmą pritaikęs kelių tiesimo
įmonių ir VĮ “Automagistralė” veiklos vertinimui, R.Masiulis pasiekė rezultatą: kelių teisimo
kaina Lietuvoje per praėjusius metus sumažėjo 30 - 40 proc. Įvertinus Lietuvos metinį kelių
fondą - 0,5 mlrd. EUR, tai leis nutiesti trečdaliu daugiau kelių. Kokybiškų kelių, su riebiu
asfalto sluoksniu ir tvirtu jo pagrindu.
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•

LG elektrifikacija - esminis konkurencingumą turinčių užtikrinti veiksnių, stringa dėl
problemų vykdant atnaujintus viešųjų pirkimų reikalavimus ir neleidžia efektyviai konkuruoti
su pagrindiniais konkurentais kovoje dėl krovos srautų - Latvija, kuri jau juda savo
geležinkelių elektrifikacijos keliu.
• Į Klaipėdos verslininkų išsakytą pageidavimą skirti dėmesio Palangos oro uostui ir derėtis dėl
skrydžių į/iš Vokietiją svečių iš Vilniaus buvo sutiktas skeptiškai. Jų vertinimu, skrydžių
kompanijai oro uostas įdomus tik tada, kai jo užtikrinamas metinis keleivių srauto pralaidumas
siekia bent 5 mln. žmonių. Tokį pralaidumą beveik pasiekė Vilnius. Tačiau net su tokiu
pralaidumu verslo skrydį tarp Vilniaus ir Londono City oro uostų Lietuvos specialistai derino
bent 2 metus (nuo London City oro uosto iki Londono centro - 14 km, nuo Lutono ir Stanstedo,
į kuriuos buvo skraidinama iki šiol - atitinkamai 53 ir 63 km.). Srauto riba, kada oro uostas
tampa pelningas - 1 mln. keleivių per metus. Tokį pralaidumą pasiekė Kaunas. Palangos
pasiekimai - 0,27 mln. (270 tūkst.). VĮ “Lietuvos oro uostai” vadovo M. Gelžinio teigimu, per
3 metus bus siekiama padidinti Palangos metinį srautą iki 300 tūkst. keleivių (jau 2019 sausį
paskelbta, kad 2018 metais aptarnauta per 316.000 keliautojų). Dabartinės Palangos oro
uosto infrastruktūros maksimalus pralaidumas - 400 tūkst. Taigi, net išspaudus maksimumą,
iki pelningo 1 mln. keleivių per metus srauto trūktų daugiau nei dvigubai.
16. Prisidėjau prie Klaipėdos bendruomenių asociacijos 2018-09-14 organizuotos konferencijos
„Miestas ir uostas – nepaskelbto karo zona“ organizavimo. Konferencija skirta visiems,
norintiems išgirsti iš geriausių savo srities specialistų - urbanistų, architektų, mokslininkų ir
bendruomenių atstovų, apie sprendimus, būtinus užtikrinti darnią mūsų miesto Klaipėda plėtrą,
bei dėl laiko stokos negalėjusiems įsigilinti į miesto ir uosto bendruosius planus ir jų
(ne)suderinamumą. Kalbėta apie tai, kas nepatenka į skaitomų dienraščių puslapius, tinklapius ar
savivaldybės viešinamus pranešimus.
Visi konferencijos pranešimai: https://www.youtube.com/watch?v=VgOz1ZoAy9o
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17. 2018 01 19 Seniūnaičių vardu pateiktas raštas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentui dėl oro taršos tyrimų vietų 2018 m. pakeitimo, kad būtų užtikrintas tinkamas
aplinkos taršos monitoringas.
Laivyba ir krova - 2002 Klaipėdos uoste per metus perkrauta 20 mln. tonų krovinių, 2017 metais
- 43 mln. tonų. Per 15 metų dvigubai išaugusi krova reiškia ne tik didesnį užterštumą keitosiomis
dalelėmis dėl didesnio perkraunamų birių medžiagų kiekio, bet ir dvigubai didesnį užterštumą dėl
atitinkamai išaugusio aplankančių Klaipėdos uostą laivų skaičiaus tiems kroviniams pervežti.
Baltijos jūros plotas gana nedidelis (mažiau kaip 0,12 proc. pasaulio vandenyno), tačiau dėl labai
intensyvios laivybos (daugiau kaip 17 proc. pasaulinės) pasižymi kaip vienas iš jautriausių jūrų
regionų oro taršos iš laivų požiūriu.
18. Dalyvavau įvairiose skirtingų miestiečių iniciatyvinių grupių organizuotose diskusijose apie
Klaipėdos Bendrojo plano koncepciją, Uosto Bendrojo plano sprendinius ir parengtą SPAV,
Klaipėdos Mėlynojo proveržio koncepciją, veiksmų planą ir jų pagrindu parengtą ir
Klaipėda2030 strategiją, kuriai buvo pritarta Klaipėdos miesto Taryboje.
19. Siekdamas praktikoje išbandyti Policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus bendruomenės
pareigūnų pristatomus Saugios kaiminystės grupės teikiamus privalumus, įkūriau Klaipėdos
senamiestyje, Tiltų g. 21 namo gyventojų Saugios kaiminystės grupę. Nauda: susitarę veikti
kartu kaimynai, įrengta namo kiemo vaizdo stebėjimo kamera, Saugios kaiminystės iškaba ant
namo – pasitikėjimo tarp kaimynų skatinimas ir saugesnę aplinką prevenciškai skatinančios
priemonės. Norintiems daugiau informacijos: Daugiau informacijos suteiks Policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnės tel. 8 700 62094,
audrute.dunciene@policija.lt
20. Prisidėjau prie 2018-10-31 Klaipėdos senamiesčio Teatro aikštėje rengtos Moliūgų šventės ir
Moliūgų moliūgo konkurso, kuriame dalyvavo per 130 dalyvių, organizavimo. Viso šventėje
apsilankė apie 10000 svečių, kurie papuošė Teatro aikštę per 800 drožinėtų moliūgų:
https://www.facebook.com/kmsgb/posts/2126947163990254?__tn__=K-R

21. Pasisakiau Klaipėdiečių tribūnoje (prieš Klaipėdos miesto Tarybos posėdžius):
21.1.
2018-01-22, pasisakymas dėl Taryboje svarstomo klausimo Nr. 3 “Dėl pritarimo
galutiniam koncesijos sutarties dėl Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro
valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo ir vykdymo projektui”. Pasisakymo tikslas
atkeipti dėmesį į sudaromos sutarties su koncesininku sąlygų (ne)atitikimą viešojo intereso
poreikiams.
21.2.
2018-05-31, pasisakymas apie Atgimimo aikštės sutvarkymo projektą. Pasisakymo
tikslas skatinti sustabdyti neatitinkantį viešojo intereso poreikiams bei pačios savivaldybės
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Tarybos 2015 m. priimtiems sprendimams Atgimimo aikštės sutvarkymo projektą, šiuo metu
pristatomą kaip vykdytiną.
21.3.
2018-08-13, Pasisakymo tikslas išsakyti pastebėjimus apie trūkumus ir galimus
sprendimo būdus (skatinimas Kontrolės ir audito tarnybai veikti efektyviau ir veiksmingiau;
Klasco palapinės miesto centre – priminimas, kad laikinų statinių leidimas baigėsi, o
palapinės vis dar stovi; Išplėstinės seniūnaičių sueigos pateiktų sprendimų Tarybai
„strigimo“ savivaldybės administracijos tarnautojų stalčiuose problema – vis dar
nesutvarkytas Tarybos reglamentas.
22. Pateikiau pasiūlymus Klaipėdos miesto administracijai vieno langelio principu, siunčiant juos
info@klaipeda.lt:
22.1.
2018-06-06 prašymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-2020 m. strateginio
veiklos plano programos „Investicijų pritraukimo skatinimas“ detalizacijos pateikimo.
22.2.
2018-05-09 prašymas informuoti kokia pinigų suma 2018-2020 metų biudžeto
projekte numatytų projektų finansavimas buvo sumažintas tam, kad padengti papildomą 8
proc. (viso 15 proc.) atlyginimo padidinimą visiems Klaipėdos miesto BĮ darbuotojams.
Atsakymas: į su biudžetu susijusius klausimus jau buvo atsakyta Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje
vykusio 2018-2020 strateginio veiklos plano pristatyme.
Pastaba: minėtame strateginiame 2018-2020 metų plane yra ~470 įvairiausių projektų. Pristatyta
buvo ne išsami projektų analizė, o didžiausių keliasdešimt projektų pristatymas skaidrėmis be
skaičių. Klausimams pateikti buvo skirta 30 min.
22.3.
2018-06-09 prašymas dėl Klaipėdos turizmo ir informacijos centro tinklalapio
(www.klaipedainfo.lt) sutvarkymo ir naujo centro vadovo skyrimo pakeičiant neefektyviai
šiuo metu veikiančią Romeną Savickienę. Pateiktos rekomendacijos:
• Įkelti informaciją lenkų kalba;
• Visų kalbų pasirinkimo etiketes padaryti matomas be nereikalingo papildomo išskleidimo;
• Patobulinti bendrą svetainės dizainą, struktūrą;
• Leisti patyrusiems specialistams sutvarkyti tinklapio SEO dalį;
• Naudoti tik profesionalias ar bent jau geros kokybės nuotraukas tinklapyje;
• Ištaisyti gramatines klaidas antraštėse ir tekstuose rusų kalba;
• Sukelti daugiau motyvuojančios pirminės informacijos apie Klaipėdos geriausias
maitinimo įstaigas turistams gurmanams;
• Įkelti atskirą rubriką “SPA turizmas” su atskira ikona viršuje;
• Įkelti atskirą rubriką “Konferencinis turizmas” su atskira ikona viršuje.
Atsakymas: valdymo efektyvumu rūpinasi valdyba, persiuntėme jai raštą; pasiūlymus išnagrinės
Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos (KEPS) pasiūlymų nagrinėjimo darbo grupė, kuri bus
sudaroma iš Savivaldybės komitetų, visuomeninių Savivaldybės tarybų, Savivaldybės
administracijos ir išplėstinių seniūnaičių sueigos atstovų.
Pastaba: mūsų miesto pagrindinė vizitinė kortelė pasauliui - www.klaipedainfo.lt - buvo šiek tiek
pakoreguota; į KEPS pasiūlymų nagrinėjimo darbo grupę Išplėstinės seniūnaičių sueigos atstovai
pakviesti nebuvo.
22.4.
2018-06-09 prašymas pagrįsti Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-2020 m.
strateginio veiklos plano Savivaldybės valdymo programoje numatytas išlaidas
kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui,
eksploatavimui, pateikiant sutartis su paslaugų teikėjais ir pateikti 2018 m. įsigyjamos
technikos vienetų kainas bei naudojamos programinės įrangos licencijų metams kainas.
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Bendra išlaidų suma 2018 metais 496’000 EUR, o ekspoatuojamų kompiuterių 439 – t.y.
1130 EUR vienam kompiuteriui per vienus metus. Išvada – paslauga perkama aukštesne nei
rinkos kaina.
22.5.
2018-05-09 prašymas dėl:
• Iki 2018 m. spalio 31 d. atlikti visų Klaipėdos miesto biudžetinių įstaigų ir BĮ “Klaipėdos
miesto savivaldybės administracija” veiklos auditą;
• Suderinti auditus atliksiančios/ių įmonę/ių sąrašą ar pačios savivaldybės administracijos
tam tikslui sudarytos audito komandos sudėtį su Klaipėdos seniūnaičiais;
• Informuoti Klaipėdos miesto visuomenę apie atlikto Klaipėdos miesto biudžetinių įstaigų
ir BĮ “Klaipėdos miesto savivaldybės administracija” audito išvadas paskelbiant apie jas
viešai per www.klaipeda.lt;
• Iki 2018 m. gruodžio 31 d. sumažinti visų Klaipėdos miesto biudžetinių įstaigų darbuotojų
bendrą skaičių 12 procentų nuo dabar esančio. Motyvas žemiau pateiktoje lentelėje.
• Iki 2018 m. gruodžio 31 d. sumažinti BĮ “Klaipėdos miesto savivaldybės administracija”
darbuotojų skaičių 19 procentų nuo dabar esančio. Motyvas žemiau pateiktoje lentelėje.
• Informuoti visuomenę ir Klaipėdos miesto seniūnaičius apie sprendimo sumažinti
audituotų įstaigų darbuotojų skaičių kita dalimi, nei nurodyta šiame prašyme, motyvus.

Atsakymas: Atsižvelgdami į Jūsų 2018 m. gegužės 9 d. prašymą: iki 2018 m. spalio 31 d. atlikti
visų Klaipėdos miesto biudžetinių įstaigų ir BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybės administracija“
veiklos auditą, informuojame, kad vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo
nuostatomis vidaus auditą Savivaldybės administracijoje ir visuose jai pavaldžiuose ir (arba) jos
valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atlieka Savivaldybės
administracijos struktūrinis padalinys - Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – audito
skyrius).
Vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, nuostatomis, audito skyriaus veikla
yra planuojama. Veiklos planai sudaromi analizuojant ir įvertinant vidaus audito visumą, vidaus
audito poreikį, atsižvelgiant į atliktą VJA rizikos vertinimo analizę ir turimus žmogiškuosius
išteklius.
2018 metų veiklos plane, kuris suderintas ir pateiktas Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai,
Savivaldybės kontrolieriui susipažinimui, numatyta atlikti 17 (septyniolika) vidaus auditų.
Įvertinus turimus žmogiškuosius išteklius (4 vidaus auditoriai) bei darbų apimtis, audito skyrius
neturi galimybės atlikti aukščiau minėto didelės apimties (119 biudžetinių įstaigų struktūros, apie
9 tūkst. darbuotojų) neplaninio audito.
22.6.
2018-06-09 prašymas informuoti kiek miesto biudžetui kainavo 2016 metais atlikta
“Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto
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istorinėje
dalyje
ir
senamiestyje”
rengto
projekto
studija:
https://www.klaipeda.lt/data/wfiles/file27771.pdf
Užklausimo tikslas – atlikti tyrimą dėl lėšų, skiriamų miestiečių vaikų žaidimo aikštelių
infrastruktūros įrengimo, panaudojimo efektyvumą.
KOMENTARAS: 2018 m. programos aprašyme už 171’500 EUR sumą 2018 m. turėjo būti
įrengtos 5 žaidimų aiktelės (po 34.300 EUR kiekviena, adresai: Kretingos g. 19-21, Smilties
Pylimo 3, Šaulių g., parko teritorija, Taikos pr. 10, Ryšininkų g.), papildomai kitoje biudžeto
programoje buvo patvirtinta įrengti 2 vaikų žaidimų aikšteles Pempininkų ir Debreceno aikščių
prieigose, ir viena II Melnragės paplūdimyje (kaina konkreti nenurodyta, aikštelė „supakuota“
komplekte su kitais darbais).
PATEIKTAS SAVIVALDYBEI SIŪLYMAS: atlikti vertinimą ar buvo įrengtos visos 8-ios
2018 m. biudžete suplanuotos didelės vaikų žaidimo aikštelės. Grąžinti į 2019-2020 m. planą 5ias, o ne 3, kaip pakoregavo savivaldos strategai naujame plane.
Aikštelių įrengimo projektui vadovaujanti Inga Kubilienė, Socialinės infrastruktūros priežiūros
skyriaus specialistė, paapmaudavo, kad, „reikėjo pinigų kitiems išbrangusiems miesto
projektams, tai ir nurėžė nuo jos kažkiek..“. 2018-12-21 paprašiau Ingos atsiųsti 2018 metais
įrenginėjamų aikštelių sąmatas.
TYRIMAS: 2019 pradžioje atlikau tyrimą – UAB „Dylas“ atstovė pateikė įrenginių kainą, 1
kv. metro dviejų sluoksnių guminės dangos ir grunto pagrindo įrengimo kainą, darbų kainą
(kreipiausi kaip privatus klientas). Gavau, kad vienos aikštelės įrengimui skirta suma nuo realios
rinkos kainos skiriasi 29 tūkst. EUR, tai yra savivaldos tarnautojai pirkdami paslaugą už
miestiečių lėšas, permokėjo ~20 proc. Jei bendruomenės būtų pačios įrenginėjusios tokias pat
aikšteles, būtų tai pačiai įmonei „Dylas“ sumokėjusios ~115 tūkst. EUR. Savivaldybė išleido 144
tūkst. EUR. Už tiek buvo galima įrengti ne 5 o jau 6 aikšteles. Neūkiškumas ar korupcija?

Kretingos g. 19-21
Smilties Pylimo 3
Šaulių g., (parkas)
Taikos pr. 10
Ryšininkų g. 3

Supaprastinto
projekto
parengimas (su
PVM)
3 025
3 630
3 630
3 630
3 630

Vaikų žaidimo
aikštelės
Viso EUR
įrengimo darbai
(su PVM)
26 863
29 888
23 858
27 488
27 533
31 163
23 858
27 488
24 503
28 133
VISO:

144 160

Tyrimo metu
nustatyta
RINKOS
kaina EUR
21000
23000
24000
26000
21000

Pereikvojimas
EUR

29160

115000
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22.7.
2018-06-29 siūlymas kaip Klaipėdos senamiestyje besilankantiems miestelėnams ir
užsienio turistams suteikti dar vieną teigiamą akimirką susipažįstant su miesto istorija – Tiltų
g. 21 namo siena, kuri praeiviams puikiai matoma einant abejomis Tiltų g. pusėmis nuo upės
pusės ir viena iš būsimų pėsčiųjų eismo atrerijų į/iš šiuo metu tvarkomo Jono kalno, galėtų
būti išnaudota namo sienos senųjų langų reljefe įamžinant žymių Klaipėdoje gyvenusių
žmonių piešiniais. Portretus būtų galima išpiešti kiekviename iš langų (foto prisegta), o
apačioje įrengtoje informacinėje lentelėje pateikti detalesnę informaciją lietuvių, anglų ir
vokiečių kalbomis apie languose pavaizduotus žmones.
Parengto projekto vizualizacijos autorius – Rolandas Marčius.
Atsakymas: neigiamas. „Parenkite investicinį projektą patys, tada svarstysime“.

22.8.
2018-06-15 prašymas dėl asbesto stogų dangos Klaipėdos mieste pakeitimo:
• Įpareigoti Klaipėdos miesto gyventojus iki 2019 m. spalio 1 dienos pasikeisti savo namų
asbesto dangą į kitą jų pačių pasirinktą;
• Užtikrinti saugų pašalintos asbesto dangos išvežimą ir utilizavimą savivaldybės lėšomis;
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•

Užtikrinti namo gyventojų daugumos pasirinktos dangos įsigijimo ir keitimo darbų kaštų
50 proc. sumos padengimą savivaldybės biudžeto sąskaita, numatant, kad stogą
laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam
sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus;
• Nurodyti namų ūkio administratoriams sudaryti sutartis su gyventojų pasirinktais stogo
dangos pardavimo ir stogo dangos keitimo bendrovėmis numatant likusią 50 proc.
medžiagų ir darbų kainos dalį išmokėti išskaičiuojant ją iš gyventojų lygiomis dalimis per
60 mėnesių;
• Nustatyti namų ūkio administratoriams protingas didžiausių galimų palūkanų iš gyventojų
skaičiavimo ribas ir didžiausius galimus paslaugos bei sutarties sudarymo administravimo
mokesčius;
• Numatyti ir taikyti poveikio priemones gyventojams už įpareigojimo iki 2019 m. spalio 1
dienos pasikeisti savo namų asbesto dangą nevykdymą.
Atsakymas: gyventojų namai, kaip ir jų stogai – privatus gyventojų ir verslo turtas ir privačios
nuosavybės neliečiamybę gina LR įstatymai, todėl savivalda neturi teisinio pagrindo prašomiems
veiksmams atlikti.
22.9.
2018-05-17 prašymas dėl BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos audito ir ataskaitų
pateikimo.
Atsakymas – pateiktas ne pilnas išlaidų paketas, auditą atsisakyta vykdyti.
22.10.
2018-11-16 užklausimas dėl planuoto, bet neįrengto apšvietimo Klaipėdos
senamiesčio gatvėse: 2018 metais atnaujinti ar įrengti apšvietimą Klaipėdos senamiestyje
planuojama šiais adresais:
• Didžioji Vandens g. 12, 14, 14A – atsakymas: apšvietimas baigiamas įrengti;
• Bažnyčių g. 11 - atsakymas: apšvietimas baigiamas įrengti;
• Tiltų g. 19 – atsakymas: kiemams yra vykdomas apšvietimo įrengimo rangovo viešasis
pirkimas užtruko dėl rangovų trūkumo;
• Grįžgatvio g. 3 – atsakymas: kiemams yra vykdomas apšvietimo įrengimo rangovo
viešasis pirkimas užtruko dėl rangovų trūkumo;
• Pilies g. 3, 5 – atsakymas: apšvietimas baigiamas įrengti;
• Galinio Pylimo 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28 – atsakymas: apšvietimas baigiamas įrengti.
• Turgaus g. 7, 9, 11, 13, 15, 17 - atsakymas: kiemams yra vykdomas apšvietimo įrengimo
rangovo viešasis pirkimas užtruko dėl rangovų trūkumo.
23. Prisidėjau parengiant radijo laidų ciklą radijo stoties RadijoGama Dangės skvero laidose. 6iose valandinėse radijo laidose buvo siekiama kalbėtis apie seniūnaičių veiklos naudą, gyventojų
telkimosi į bendruomenes naudą siekiant gyventojams svarbių tikslų, geruosius jau senai
veikiančių ir pastaruoju metu įsikūrusių bendruomenių veikimo pavyzdžius. Šios ir kitų
skatinančių dalyvauti ir įsitraukti priemonių, prie kurių parengimo ir realizavimo prisidėjo
iniciatyvūs bendruomenių nariai, seniūnaičiai, KIDE, architektai, KU mokslininkai, verslininkai
ir sąmoningi tarnautojai, rezultatas kalba pats už save – 2018 metų pradžiai Klaipėdoje buvo
registruotos 7 vietos bendruomenės. Šiandien jų jau 14!
Tikiu, kad verslo, mokslo, savivaldos ir piliečių bendradarbiavimas ir pastarųjų aktyvesnis
į(si)traukimas leis užtikrinti stiprią ir efektyviai veikiančią partnerystę, kuriančią naujas idėjas ir
pasitikėjimu grindžiamą dalyvavimą.
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Veiklos kryptys 2019-iems metams
1. Grindinio sutvarkymas. Siekis užtikrinti, kad savivaldybės sprendimais būtų sutvarkytas
Senamiesčio pagrindinių Tiltų ir Turgaus gatvių šaligatvių grindinys, sulyginant jį į vientisą
dangą, patogiai įveikiamą pėstiesiems, elektrinėmis priemonėmis judantiems, neįgaliųjų
vežimėliams ir damoms su aukštakulniais.
2. Pastatų fasadų sutvarkymas. Nors savivaldybė 2018 m. atsisakė spręsti senamiesčio Tiltų ir
Turgaus – labiausiai matomų pastatų fasadų tvarkymo klausimą, sieksiu suburti iniciatyvinę grupę
kartu su savivaldybės administracijos specialistais (Kąstytis Macijauskas, Vitalijus Juška) ir
Klaipėdos stambaus ir vidutinio verslo savininkais. Tikslas: užtikrinti prielaidas sutvarkyti pastatų
fasadus pritraukiant socialiai atsakingo Klaipėdos verslo lėšas; užtikrinti sklandų leidimų tokiam
procesui derinimą; užtikrinti pastatų savininkų-gyventojų sutikimų gavimą.
Reprezentacinės miesto dalies – senamiesčio, daugiausiai visų miestiečių ir svečių matomi
pastatai, turi būti sutvarkyti. Dabartinė dalies jų būklė apverktina. Kiekvienas mūsų tvarkydamas
savo namus, didelį dėmesį skiriame buto ar namo svečių kambario-salono, įrengimui. Kviesdami
svečius ir numatydami, kad jie daugiausiai laiko svečiuodamiesi praleis būtent salone,
tvarkydamiesi daugiausiai skiriame pastangų būtent jam. Senamiestis – miesto salonas. Skirkime
jam tinkamą dėmesį.
3. Saugumas. Tęsti pradėtus darbus. Klaipėdos senamiestyje jau yra Saugios kaiminystės zonos, bet
jų turi gali būti daugiau. Įvertinant Saugios kaiminystės įkūrimo teikiamą naudą, reikia per
artimiausius metus sukurti bent kelias tokias zonas Žvejų gatvėje. Statistika: policijos suvestinėse
baro “Beer Garden”, priklausančio Visvaldo Matijošaičio šeimos valdomai “Amber Food” (ex
“Vičiūnų restoranų grupė”), prieigos patenka tarp 3 labiausiai kriminogeninių zonų visoje
Klaipėdoje. Gaila, kad Kauno miesto meras savo įgūdžių ūkininkauti mieste nepritaiko ir savo
verslo teritorijai Klaipėdoje.
4. Senamiesčio gyventojų įgūdžių naudotis išmaniosiomis technologijomis ugdymas. Pagal
bendradarbiavimo su projekto „Prisijungusi Lietuva“ iniciatoriais susitarimą, 2019 metais
bibliotekoje Turgaus g. senamiesčio bendruomenės nariams bus sudarytos sąlygos nemokamai
lavinti darbo kompiuteriu, naudojimosi išmaniaisias įrenginiais, darbo su video ir foto apdirbimo
programomis, efektyvaus ir saugaus naudojimosi pamėgtais socialiniais tinklais įgūdžius. Atskirų
užsiėmimų pradedantiesiems ir pažengusiems programos ir mokymų datos bus paskelbtos atskirai
paskyroje: https://www.facebook.com/kmsgb/. Spauskite Patinka, kad galėtumėte sekti
skelbiamas naujienas.
5. Taksi. Reikia skirti atskirą zoną taksi automobilių stovėjimui/laukimui naujai įrengtoje aikštelėje
šalia jachtų uostelio arba šalia Dramos teatro fasado, kad sumažinti triukšmą ir netvarką Žvejų g.
6. Apšvietimas. Užtikrinti, kad būtų padaryti savivaldybės administracijos 2018 metais žadėti, bet
neatlikti darbai.
7. Tiltų gatvės vibracija. Tęsti pradėtus darbus siekiant, kad kol Tiltų g. visa dar akmenimis grįsta,
būtų pastatyti greičio detektoriai, kad dabar nedrausminami vairuotojai, lekiantys didesniu, nei
leistinu 30 km/h greičiu, nekeltų perteklinio triukšmo ir vibracijos. Dar praėjusio amžiaus
pradžioje judančioms transporto priemonėms senamiesčio grindiniu buvo nustatytas svorio
ribojimas iki 8 tonų. Šiandien Tiltų gatve kasdien pravažiuoja virš 100 autobusų, sveriančių
dvigubai daugiau – 15-20 tonų, o grindinio pagrindo ir pačio grindinio kokybė liko nepakeista,
požeminių vibracijos sugėrimo įrenginių neatsirado. Gal pavyks bent jau greičio, vieno iš esminių
vibraciją įtakojančių veiksnių, ribojimą galinčių užtikrinti priemonių įrengti.
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8. Šventės. Prisidėsiu prie jau tradicija tapusios Moliūgų žibintų šventės Klaipėdos senamiestyje
organizavimo 2019 metais, siekiant dar didesnio jos lankomumo, patrauklumo svečiams ir
dalyviams.
9. Informavimas. Naudosiuosi man, kaip seniūnaičiui, priskirta teise dalyvauti Klaipėdos miesto
Tarybos komitetų posėdžiuose ir sieksiu susipažinti su savivaldos priimamais sprendimais,
susijusiais su gyventojų gyvenimo kokybe, teikti siūlymus bei pristatyti senamiesčio gyventojams
aktualią informaciją FB paskyroje: https://www.facebook.com/kmsgb/.
Senamiesčio (buvęs pavadinimas - Muzikos centro) seniūnaitijos seniūnaitis
Renaldas Kulikauskas
renaldask0414@gmail.com
8 616 27432

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8 skirsnio 34 straipsnis:
Seniūnaičio teisės ir pareigos
1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės
institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:
1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų
projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės
bendruomenės viešaisiais reikalais;
2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka;
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3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės
tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais
savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia
praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.
2. Seniūnaitis skatina gyventojus:
1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis,
nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);
3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Iš 55 Klaipėdos seniūnaitijų jas atstovaujančius seniūnaičius turi tik 28. Laikas tą pakeisti!
Skatink savo bičiulius, gyvenančius kituose rajonuose, imtis įdomios ir reikalingos veiklos –
atstovauti kaimynus, savo gyvenamo rajono gyventojus.

2018 metų apdovanojimas už reikšmingus neatlygintinus metų darbus atiteko Klaipėdos
BENDRUOMENĖMS. Klaipėdos miesto meras Bendruomenių atstovams įteikė garbingą
apdovanojimą – Klaipėdos miesto vėliavą.
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