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ELIDOS MANTULOVOS VEIKLOS ATASKAIT AUZ2O19 METUS

I Klaipedos miesto savivaldybes taryb4 esu i5rinkta pirm4 karta. DZiaugiuosi, kad turiu
galimybg tgsti, dirbant Administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigose, praddtus gyventojq
gerovg ir gyvenamosios aplinkos kokybg mieste didinandius darbus.

Iki pirmojo naujos miesto tarybos posedZio, kartu su Koalicines sutarties partneriais
parengiiru Koalicinds programos ,,Nauja jega Klaipddai!" gaires ir veiksmq plan4, grindLiam4
socialines atsakomybes Klaipedos miesto gyventojams ir bendruomends itraukties i miesto valdymq
vertybernis bei svarbiausiais uZdaviniais Svietimo, ekonomikos pletros bei aplinkosaugos srityse.

Siekdama kuo aktyviau dalyvauti programos tikslq igyvendinime, isitraukiau i Miesto
pletros ir strateginio komiteto, Miesto [kio ir aplinkosaugos, Kontroles komitetq bei Peticijq
komisijos darbq. Miesto tarybos sprendimu esu deleguota i VSI Respublikino Klaipedos ligonine
stebetojq tarybE.

Darbas miesto tarvboje
Dalyvavau visuose 9 nuo naujos miesto kadencijos pradZior; lykusiuose

miesto tarybos posedZiuose, kuriuose buvo priimti2T2 sprend
Tarp priimtq sprendimq svarbiausiais iSskird 2019 m. liepos 2:i d. priimt4

sprendirn4 Nr. T2-247 ,,Del Klaipedos miesto savivaldy 2019-2023 metq veikllos prioritetq
patvirtirrimo", kuriuo uZtikrinamas ankstesnes kadencijos

igyvendinimo tgstinumas bei naujos kadencijos Koalicines
igtq miestui reikSmingq projektq

reik5mirrgas sprendimas priimtas 2019 m. lapkridio 28 d.
savivaldybes administracijos struktlros patvirtinimo". Sio
buvau i.traukta i neformalizuotE darbo grupg, kuri rinkosi

:ogramos igyvendinimas;. Kitas labai
Nr. T2-333 ,,Ddl Klaipedos miesto

bos sprendimo rengimo stadijoje
ien4 kart4. Darbo grupes pasitarime

savivaldybds administracij os direktoriui pateikiau kelet4 )jimq sprendimo projektui bei kelet4
praktinir4 pasitilymq i5 kuriq atsiZvelgta i vien4. Man pasi ius, Klaipedos ekonornines pletros
strategijos igyvendinimui savivaldybes administracijos [roje formuojama funk<;iSkai atskira
Ekonornines pletros grupe. Pagal pirmini projekt4 ilgos
apimties ,,Kalipeda2030" projekt4 buvo planuota pavesti j

planavimo skyriui gretinant su skyriaus pagrindinemis fu jomis. Nors patvirtinta savivaldybes
pokytis, tadiau sudaro galimytrgadministracijos nauja struktiira savaime nera progresyvu

administracijos vadovybei pasirinktu modeliu igyvendinti
dirbti greidiau, skaidriau, efektyviau ir veiksmingai valdyti ktus.

itete
20 vykusiq Miesto pletros i
d. Miesto pletros ir strate

Komiteto veiklos plan4:

Dalyvavau 16-oje i5
2019 m. geguZes 8

sitilym4 del klausimq, itrauktinq i

strateginio komiteto posridZiq.



icinds prograrnos ir patvirtinto
suderinamumo anal:i24. nustatant

inamumo panaikinimo pridmimas.

i 2019 m. liepos 2i] rJ. komiteto
'veiklos prioritetq tvirtinimo.

ybes administracijos sper;ialistais ir
iant atsakyti iklausimus: a) kokioje
is planas, koks rnLiesto, dalyvavimas
ia akivaizdus nesudet'inamumas su

ar miesto rengiamu bendruoju planu;
miesto bendrasis pliuras. kokie

ios priemones leistq juosr iveikti; c)
ykiniq sElygq s4vado nargrinejimas,

prriimti sprendimai, d) \/yriausybes
uosto rezervines tleritc,rijas, kokios
l<iek minetas Vyriausybes nutarimas

yje, kuriame, iSklausius informacij4,

prletros strategijos,,Iilaipeda2030"
') bei Klaipedos miesto silvivaldybes
iL Strateginio plzmavim,c skyriaus
kokios,,Klaipeda2030" dokumente

inamos, kiek ir kokios priemones
2019-202I metams, i partneriq

ius bei fVG, ar yr:a sprendimq,

Siam klausimui mero patarejas parenge iSsami4 medliag4, kuri visiems tarybos

nariamr; buvo atsiqsta el. paStu 2019 m. gruodZio 13 d. ir lclausimas buvo itrauktas i 2019 m.

gruodZio 19 d. tarybos posedZio darbotvarkg, tadiau Siame posedyje klausimas papildormai nebuvo

pristatomas.
4. Susitikimas su Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Strateginio

planavimo skyriumi ir, jei yra pasirinktas, rengdju-konsultantru riel Klaipedos

miesto ilgalaikio strateginio pletros plano 2021-2028 metams rengim,o.

2019 m. gruodZio 6 d. Klaipedos miesto savivaldybds meras pasiraiie po,tvarkiNr. M-

93 ,,Ddl Klaipedos miesto savivaldybes strateginio pletros plano 20212030 metarns rengimo darbo

grupiq sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo ir darbo grupiq Klaipedos rnLiesto, savivaldybes

)Oi1--Z.OZO metq strateginio pletros plano projektui parengti sudarymo". Pirmieji diubo grupiq

susitikimai planuojami nuo 2020 m. sausio vidurio.
5. Susitikimas su Klaipedos mi:sto savivaldybes administracijos Investicijq ir

ekonomikos departamento Projektq skyriumi del suplanuottl projektq

igyvendinimo paiangos ir problematikos pristatymo, siekiant strategini veiklos

plan4 tikslinti pasiekiamais rodikliais ir terminais.

I5 dalies klausimas aptartas 2019 m.lapkridio 25 d. komiteto posedlyje, kutriame buvo

pristatytas Danes upes krantiniq rekonstravimo palei Dang ir prieigq sutvarkymo techninio darbo

projekto parengimas.
6. ES regionrl pletros programos le5omis finansuojamq integruol.osi teritorijos

vystymo projektq paLangos ir problematikos pristatymas'

Sio klausimo svarstymas buvo itrauktas i 2019 m. liepos 22 d. komiteto posedZio

darbotvarkg. Informacij a iskl ausyta, paprasl'ta kas pusmeti i 4 atnauj inti.
7. Parengto K.laipedos miesto savivaldybes triuk5mo prevencijos veiksmq plano

2019-2023 -itu-r paLangos bei problernatikos pristatymLas bei rengiamo

Aplinkos oro kokybes valdymo plano rengimo eigos pristatymasi. 
L̂



Sio klausimo svarstymas buvo itrauktas i 2019 m. liepos 22 d.l<omiteto posedZio
darbotvarkg.

8. Savivaldybes administracijos strukttros pertv:rkos plano projekto pristatymas.
Sio klausimo svarstymas buvo itrauktas i 20Ig m. spalio 21 d. komiteto posedZio

darbotv'arkg. PosedZio metu komiteto nariai i5sake savo pastebdjimus, nuog4stavimus planuojamai
pertvarlkai. Klausimas buvo informacijos i5klausymo tikslu, todel jokio sprendimc, nereikalavo.
Pakarto,tinai klausimas buvo pristatytas 2019 m. lapkridio 18 d. komiteto posedyje, kaip tarybos
sprendimo projektas.

9. Tarp Klaipedos miesto savivaldybes adminListracijos ir Klaipedos universiteto
pasira5ytos bendradarbiavimo sutarties prir:moniq igyvendinimo paZangos ir
problematikos pristatymas dalyvauj ant Klaipedos universiteto atstovams.

Klausimas nebuvo itrauktas i darbotvarkg, savivaldybes ir universiteto
bendra<larbiavimo sutarties r<>zultatai nera pristatyti.

2019 m. birZelio 3 d. Miesto pletros ir strateginio komiteto pirninirkei pateikiau
si[lym4 del klausimq, itrauktinq iKomiteto posedZio darbotvarkg:

l Strateginio planavimo sistemos Klaipedcs mieste pristatymasi, planavimo
dokumentaii, teisinis pagrindimas.

2. LR Vyriausybes projekto ,,Valstybds strateginiq tikslq ir finanriq valdymo
tobulinimasi" principq pristatymas, Klaipedos miesto savivaldybes pasirengimas
strateginio'valdymo ir finansq valdymo reforrnai Lietuvoje.

Sie kelti klausirnai itraukti i 2019 m. birZelio 10 d. komiteto darbotvarkg. Pirmuoju
klausimu pateikti siUlymai administracijai, o antrasis klausimas nebuvo svarstomas, nutarta su

medLiaga susipaZinti individualiai.

Kadangi Klaipedos miesto savivaldybes administracija igyvendina projiektE ,,Naujos
rlSies transporto galimybiq Klaipedos mieste studijos parengimas" pagal Europos sqiungos

moksliniq tyrimq ir inovacijq programos ,,Horizontas2020" priemong ELENA, 2019 m.liepos 3 d.

pasirlliau Miesto pletros ir strateginio komiteto posedyje i5klausyti, kokie uZdaviniai keliami pagal

techning auk5diau nurodyto projekto uZduoti rengdjams, kokia aktuali projekto paLanpSa, pristatyti

atliktq studijos rengimo etapq rezultatus, studijos rezultafi4 sttderinamum4 su patvirtintu Darnaus
judumo planu bei rengiamo miesto bendrojo plano detalizuotaisitransporto sprendiniail;.

2019 m. rugpjiidio 6 d. Miesto pletros ir strateg,inio komiteto pirminirrkei pateikiau

sitilym4 itraukti klausim4 ir priimti sprendim4 pavesti Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

Sveikatos apsaugos skyriui parengti tarybos sprendimo projekt4 del pritarimo kreiptis i Klaipedos

regiono pletros taryb4 del projekto ,,Veikiantis daugiaprofilinis, modernus Vakarq Lietuvos regiono

tretinio lygio asmens sveikatos prieZiDros ir gydymo Klaipedos urriversitetines ligonines (I(UL) centras"

pripaZinimo regionines svarbos proj ektu.

Klausimas svarstytas 2019 m. rugsejo 9 d. komiteto posedyje, kuriame nutarta pavesti

Savivaldybes administracijai nagrineti mano teikt4 pasiiilym4. Administracijos atsakymas dar nera

qautas.

2019 m. rugsejo 19 d. Miesto pletros ir strateginio komiteto pirmininkei pateikiau

si[lym4 del klausimq, itrauktinq iKomiteto posedZio darbotvarkg:

1. Pagrindiniq miesto susisiekimo arterijq projel<tai, nes Siuo metu vykdoma vie5qiq

pirkimq procedtra parinkti nauj4 rangov4, TilZes g. rekonstrukcijos projektui

pertvarkant Liedrng Mokyklos g.7Sit,rt.i pl. sankryZ4uLbaigti. Silutes pl./Baltijos
pr. Ziedines sankryZos rekonstravimo i dviejq lygiq sankryiq techninis projektas

yra ekspertuojamas, po ko, gavus statybq leidZianti dokument4 turetq biiti
skelbiamas konkursas rangovui parinkti. LR Automobiliq keliq direkcija ketina

pradeti Pajurio gatves rekonstrukcijos pro.iekt4 2020 m. ankstyv4 pavasari.

2.



Statybininkq pr. tgsinio projek
reikmems procedtir4 bus uZbai
Rengiant 2019_2021 m. strat
JoniSkes g. rekonstravimas (II e
g.) igyvendinimas, pagrindiniai
medZiagos, 2020 metais del ke
visi iva1iavimai/iSvaZiavimai iS/i miest4 bus apsunkinti. pasiulyta komiteto

projektq , eismo,
zavimo darl grafikus,
projektq pr terminq,

2019 m. spalio 7_d. komiteto posedyje buvo svarstytas riis klausimas ir priimtas sprendimas
bes administracijos direktoriaus paskirti atsakingus specialistus, kurie pristatytq
endinti i5vardintus susisiekimo infrastrukt[ros projektus. Pristatymo data dar nbra

2' ,,Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Dang statyba ir prieigq sutvarkymas.,,
kadangi projektas yra itrauktas i ES regionq pletros programos lesomis

J,imlffi;Jlli':lL"1r*-T,#i,'"fl:17
sporto prienronems, todel naujo tilto statybos

poreikio bttinybg numato baigiamas rengti miesto bendrasis planas. pasiulyta i
komiteto posedi kviesti projekto vadov4 (-us), kitus administracijos specialistus,
siekiant iSsamiai ivertinti rengiamo projekto trukdZius ar pasiekt q pa?ang4,
suformuoti komiteto nuomong del projekto igyvendinimo apimties, terminq bei
finansavimo Saltinio ir modelio.

Sio klausimo svarstymas buvo itrauktas i20lg m. lapkridio 11 cl. komiteto posedZio darbotvarkg.

Detalus komiteto posedZiq protokolq archyvas talpinamas https
t6209

Darbas Miesto ukio ir aplinkosaugos komitete
Dalyvavau I2-oje i5 14 vykusiq Miesto [kio ir apliLnkosaugos komiteto posedZiq.

2019 m. birZelio 3 d. Miesto [kio ir aplinkosautgos komiteto pirmininkui pateikiau
si[lym4 del klausimq, itrauktinq i Komiteto posedZio darbotvarl,:g:

1. Parengto Klaipedos miesto savivaldybes triuk5mo prevencijos veiksmq plano
2019-2023 metams paZangos bei problematikos pristatymas, priemoniq itraukimo i
mie sto strate ginio planavimo dokumentu s aplv alga.

2. Rengiamo Aplinkos oro kokybes valdymo plano rengimo eigos pristatymas.
Abu klausimai itraukti i 2019 m. birZelio 6 d. darbotvarkg, iSklausyta informacija, pateikti

siiilymai, rekomendacijos savivaldybes administracijos specialistams, atsakingiems uZ klausimus.

fvykus gaisrui Alytaus padangq perdirbimo gamykloje, KRATC stambiq gabaritq atliekq
surinkimo aik5telese susikaupe leistin4 virSijantis naudotq padangq kiekis, todel padangq keitimo
laikotarpiu, KRATC buvo priversta stabdyti Sios atliekos i5 gyventojq priemim4. Esant tokiai
situacijai, 2019- m. lapkridio 12 d. komiteto pirmininkui bei mero pavaduotojui, kuruojandiam
aplinkos apsaugos ir komunalinio iikio sritis, pateikiau sirllyrn4 Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos Miesto [kio ir aplinkosaugos komitete kartu su KRATC bei Klaipedos regiono aplinkos
apsaugos departamento Klaipedos m. agentDros atstovais aptarti susidariusi4 situacij4 ir priimti
sprendim4 del naudotq padangq atliekq tvarkymo laikotarpiu iki normalizuosis situacija, kad butq
uZtikrintas atliekos surinkimas i5 miestiediq ir nuo aplinkos uZter5imo apsaugoti miesto miSkai ir
parkai. 20L9 m.lapkridio 20 d. klausimas buvo svarstytas pas moro pavaduotoj4 ArDn4 BarbSi.

4



2019 m. liepos 6 d. Kontroles komitet
kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir audito
plan4 prapildyti priemone,,subjektai, kuriems

afmenq. Klaipedos miesto savivaldybe negauna p
siekiama metu iSsiaiSkinti prieZastis del kuriq Valstybines mokesdiq inspekcija ne.i5ieSl<o iS juridiniq
asmem+ nesumoketo nekilnojamojo turto mokesdio. Siuo klausiLmu komiteto posedis bus Saukiamas
2020 m'etais.

t2019 m. lapkridi o L2 <1. Kontroles komiteto pirmininkei pateikiau siulym4 prasyti Klaipedos
miesto savivaldybes administracijl Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kgntrolles komitetui
pateikti informacij4 apie sudaryt4 nuolat veikiandi4 Turto ir isipareilojimq koml.si;i4, pateikti
akluali4 komisijos sudeti, komisijos darbo reglament4 bei planuoti lomiteto pc,sedZio metu
i5klausyti Sios komisijos veiklos ataskait4 ur2017-2019 metus.

Del Sio pasiulymo komitete svarstyta nebuvo, klausimas nebuvo itrauktar; i komiteto
posedZio darbotvarkg.

Darbas Kontrolds komitete
Dalyvavau visurose 5 Kontroles komiteto posed*iuose.

2),019 m. gruodZio 6 d. Kontroles komiteto pirmininkei
metq veriklos programQ itraukti priemones:

pateikiau siulym4 i KonLiteto 2020

l. Klaipedos miesto savivaldybes valdomq imoniq kolegialiq organq veiiklos ataskaitq uZ
2019 metus analizer.

2. Klaipedos miesto savivaldybes nuolat veikiandios Turto ir isiparei6lojimq komisijos
veiklos ataskaitos ttL20I7-2019 metus vertinimas ir 11020 metq veiklos-plano analize."

2019 m. gruodZio 19 d. Klaipedos miesto tarybos posedZiui buvo registruotasr papildomas
tarybos sprendimo projektas Nr. Tl-389 ,,Del Klaipddos mie:sto savivaldybes rtarybos icontroles
komitetc, 2020 mett4veiklos programos patvirtinimo", kuriame b,uvo itrauktos pasiiilytos priemonds.
Sprendirno projektas iposedZio darbotvarkg komiteto pirmininkt)s pra5ymu neb,lvc, traukiamas.

Darbas Pe ticijU komis|oje
Dalyvavau visuose 4 nuo naujos miesto tarybos kadencijos praclZios vykusiuose

Peticijq komisijos posedZiuose. ISnagrineti 6 piliediq kreipimai:si ir, nors nei vienas iS jq nebuvo
pripaZintas peticija, visi kreipimaisi perduoti nagrineti pagal kompetencijq savivaldybes
administracijai, savivaldybes tarybos komitetams.

Kitos iniciatvvos
2019 m. birZelio 19 d. Klaipedos miesto savivaldybes administrercijos direktoriui

pateikiau si[lym4 Del saugaus eismo komisijos darbotvarkes lilausimo, kuriuo siuliau Smiltynes
kelio daljies de5ines kra5tines juost4 paLymdti kelio Zenklu ,,Eismo juosta mar5rutiniam transportui"
ir (arba) raide ,,A", nes isigaliojus pakeistoms keleiviq perveZimo keltais taisyklems turistiniai ir
reguliarq marSrutq autobusai nebeturi prioriteto ivaZiuoti i kelt4 kelianti i/iS Smiltynes, todel buvo
gaunzrma ypad, daug skundq i5 kruiziniq laivq keleiviq, kad jie po kelias valandas yra priversti sedeti
autobusu,ose, laukiandiuose bendroje eileje. Klausimas nebuvo svarstytas komisijoje, atsakymo i
teikt4 inir:iatyv4 i5 savivaldybes administracij os negauta.

2019 m.liepos 21i d. Klaipedos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-241' ,,Del Klaipedos
miesto sarvivaldybes 2019-2023 met1 veiklos prioritetq patvirtinimo" patvirtinti veiklos prioritetai



modemizavimas, sociokultiirines paslaugos, sveikata ir
patvirtiinti rodikliai biitq pasiekti, pasiuliau valdandios dau

portas bei savivalda, siekiant. kad
mos atstovams pagal kompetencij4 ir
"viai su jomis dirbti, ste,beti numatvtu

sulaukd palaikymo, todel jau nuo 2020 metq prioritetines
itelkti ekspertus ir pan. Iniciatyva
s tures kuratorius.

Gyventojai i mane kreipiasi telefonu viesai n ytu Nr.8 698 26808, r:lektroniniu

kadenc:ijos laikotarpiui. Kadangi veiklos prioritertai susideda
miesto ir uosto santykis, miesto infrastruktu:ra, senamir

verfybing skalg pasidalinti prioritetines kryptis ir pradeti a
priemoniq paLang4, padeti eliminuoti galimus tiukdzius.

PaStu susitinkant gyDainiat kreipiasi i -u*
klases r fbrmuojandiq igri

5 8 prioritetiniq krypdiq: aplinkosauga,
ri:io atgaivinimas, Sviertinro sistemos

dui patogioje vie5oje vietoje.
il registracijos i pradirres mokyklos

ru'q gatvdse, del netinkamo elgesio su
ijq planavimo dokumentq. Susitikimqvaikais ar gyvunais, del statybos leidimo isdavirno, oel ieiitc

ar kitol,jos formos kontaktq su miestiediais tureirau labai da g; ir visais atvejais kelizrno klausimo
sprendim4 arba atsakymus radau.

veiklos reglamentas numato, kad tarybos nariuLi su jo, l
lkancelierijos, pa5to, telefono, interneto rySio, transporto, bi

Finansine ataskaita
Tarybos nariams uZ darbo laik4 atliekant sav

apmokama atsiZvelgiant i fakti5kai dirbt4 laik4. Viso uZ g

2019 m'etais gavau 423,94 Eur darbo uZmokesdio atskaidius
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2016 m.bi

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos regl

valdybes tarybos nario pareigas yra
jos miesto tarybos darb,o menesius
esclus.

Iio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 ,,D61
patvirtinimo" patvirtiintas tarybos

p, tarybos nario, veiklaL susijusioms
patalpq nuomos ii5laiclorns, kiek jq

, apmoketi kas mernesi skiriama 300
lkompiuterio nuonlos sutarti, kurios

ir susidarandiq automobilir4, iskaitant
sdiq prie keltq. | 5i Turizrno tarybos

59,46 Eur, kuro ipiltauL 80 Eur.
iose nemalonius kvapuLs imondse

trcjq prane5imus, velyr,'ais vakarais
iais apie padidejusi4 smarvg ar

jau savo asmenini automobili, per 8

per visus 2019 rnetusr sudare 4,20
19 metq 8 menesiq laikotarpi sudare

pagrindu uZ kalendorini menesi yra mokamas 81,45 Eur mokestis. Per 2t019 metus bendra
lgompiuterio nuomos iSlaidq suma 651,60 Eur. 'farybos nr
20,86 Eur. 2019 m. birZelio 18 d. LR Ekonomikos ir i

o vizitiniq korteliq ganryba kainavo
rracrie ministeri.ios inioia.tyva buvo

grganizuotas Turizmo tarybos posedis, kuriame buvo sv klausimas d6l nuo 2019 m.

rgesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybes administracij
Eury i5rnoka atsiskaitytinai. 2019 m. geguZes 7 d. sudariar

birZelio I d. isigaliojusiq keleiviq perveZimo keltais taisykliq
tpristus aptarnaujandius bei reguliariq marSrutq autobusus sp

Elida Vtantulova


