
Priesaik4 daviau 2019 nr. birZelio 20 d. Klaipedos

dalyvavau visuose 6 iS 6 Klaipedos miesto tarybos

sprendimai.

VEIKLOS ATASKAITA

miesto tarybos posedyje, per 2019 metus

posedZiuose, kuriuose buvo priimtj 227

I Miesto [kio ir aplinkosar-rgos komiteto sudeti buvau [traukta 2019 m, birZelio 20 d, (sprendirnu
I$r' T2- 166)' Per 201 9 metus rlalyvavau 6 is 10 posedziuose. Neclalyvavimo priezasrys yra pateisintos.
PosedZiuose svarstyti ir nagrineti 59 klausimai,

Miesto dkio aplinkosaugos komitete buvo svarstyti ir analizuoti visuomeninio hansporto
fonnavimo bei eismo inti'astnrktfrros ir saugos eismo klausimai, geriamojo vandens tiekimo, valdymo
klausimai, Klaipedos miesto teritorijos priedi[ros bei kornunaliniq atliekq tvarkymo, aplinkos
kokybes gerinimo kiausimai, i3klausytos iSvados del aplinkosaugos poveikio aplinkai vefiinimo bei
s varstytas daugiabudiq naml1 mo dernizavimas.

Dalyvavau i$vaiiuojam'uose posedziuose iAB ,,Klaipedos vanduooo, uAB ,,Klaipgdos rcgiono
atliekq tvarkymo oentr4" del imoniq veiklos proceso mefu galimai sklildandiq kvapq.

2019 metai buvau VSI ,,Klaipedos vaiku ligonine" stebetojq taryboje. Dalyvavau 2 id 2
posedZiuose, kuriuose buvo srrarstyta ir patvirtinta nauja darbuotojq darbo apmokejinto tvarka.

KLATPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARE JUSTINA SUNGAILIENE
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KLAIP$DOS MIBsrro rARYBos NARES JusrrNos SuNGATLTENES vEIKLos
ATASKAITAAL2Olg METUS

Esu Tevyn€s sqiungos - Lietuvos kriksdioniq demokratq parti"jos nare. Klaipedos rniesto
savivaldybes tarybos rinkinuose dalyvavau su sios partijos patvir.tirrtu sqrasu. Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos nare esu i5rinkta pirnr4 kart4.



Buvau VS1 ,,Klaipidos senamiesdio pirmines sveikatos prieZitros centras'i stebetojq taryboje.

Per 2019 metq laikotarpi nefvyko ne vienas posedis,

FINANSINE ATASKAITA

Remiantis patvirtintu 2016 rtr. birZelio 23 d., Nr. T2-184 ,,Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos veiklos reglamentas" 10 str, I d. del tarybos nario atlyginimo. Tarybos narys turi teisE gauti

kartq per menesi darbo uT.mokesti. Sis atlyginimas apskaidiurojamas pagal skelbiamq vidutinio

nr6nesinio darbo uimokesdio dydi, taikant koeficient4 ir atsiZvelgiant i fakti$kai dirbtq laikq. Per

2019 rnetus (nuo birZelio 20 d, iki gruodZio 31 d.) uZ tiesiogin!Klaipedos miesto tarybos nario darb4

gavau 169,8 i (vienas Sirntas Se3iasde5irrrt der,yni eurai 8l ct.) Eur.

Remiantis patvirtintu 2016 m. bir2.-elio 23 d,, Nr. T2-184 ,,Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos veiklos reglamentas" 11 str. 1 d. ddl tarybos nario veiklos aprfipinimo, Tarybos nario veikla

susijusiomis kanceliarijos, pa$to, telefono, internetinio rySio, transporto, biuro patalpq nuomos

iSlaidonrs apmoketi kas menesi skiriama 300 (trys Simtai surq) Eur. i3moka atsiskaitytinai,

Per 2019 m. (nuo birZelio 20 d, iki gruodtio 31 d,) buvo skirta 1349,89 (vienas tfrkstaatis trys

$imtai keturiasdeiimt devyni eurai 89 ct.) Eur. i3moka tarybos nario veiklos iSlaidoms. ISnaudota -
785,66 (septyni Simtai a$tuoniasde5imt penki eurai 66 ct.) Eur, Avanso likutis - 554,23 (penki Simtai

Se5iasde$imt keturi eurai 23 ct,) Eur,

KONTAKTINIAI DUOIITENYS

Klaipedos miesto gyventojai gali kreiptis el. paStu arba vie5ai

ntnodytu telei'ono numeriu +370 637 56092. Gyventojtl priemimas, jiems aktuliais klausimais, vykstq

kiekvlen4 pirmadieui nuo 17.30 va1, iki 19.00 val. TS-LKD bfistineje, Liepq g. 13, Klaipdda.

Klaipedos miesto savivaldvbes tarybos nare Justina Sungailiene


