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VEIKLOS ATASKAITAUZ 2019 METUS

{ Klaipedos miesto tarybq esu i.Srinkta antr4 kartq. 2019 m. balandZio 18 d. daviau tarybos nario

priesaik4. Esu Lietuvos valstiediq ir Zaliqjq s4jungos frakcijoje (LVZS). Frakcij4 sudaxo 7 tarybos

nariai. Man patiketos frakcijos pirmininko pavaduotojos pareigos. Lietuvos valstiediq ir Zalir+jq

s4jungos frakcija Kiaipedos miesto taryboje yra opozicijoje.

LVZS frakcija Klaipedos miesto taryboje dirba vadovaudamasi pamatiniais LVZS siekiais ir
principais.

Klaipidos miesto taryboje 2019 metais dirbau:
1. Kontroles komitete (komiteto pirmininke);

2. Sveikatos ir socialiniq reikalq kornitete (nare);

3. Tarybos kolegijoje (nare);

4. Etikos komisijoje (nare);

5. Socialines paramos taryboje (nare);

6. Seimos taryboje (nare);

7. Bendruomenirl sveikatos taryboje (nare);

8. Socialiniq projektq dalinio finansavimo i5 savivaldybes biudZeto leSq komisijoje:

(pirmininko pavaduotoj a) ;

9, Klaipedos miesto savivaldybes 2021-2030 metq Strateginio pletros plano projekto rengimcl

Aplinkos apsaugos darbo grupeje (pirmininke);

10. Narkotikr4 kontroles komisijoje (nare);

I 1, Materialines paramos teikimo koryrisiioje (nare);

12. Dalyvaujamojo biudZeto darbo grupeje (nare);

13. Kvapq ir aplinkos tar5os stebesenos darbo grupeje (nare).

Kontrolds komitetas.
Kontroles komiteto kornpetencij a;

teikia savivaldybes tarybai iSvadas del savivaldybes kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir'

audito tarnybos) veiklos rezultatq;

siulo savivaldybes tarybai atleisti savivaldybes kontrolieriq, kai yra istafymuose nurodyti

atleidimo iS valstybes tarnybos pagrindai;



svarsto savivaldybes kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir audito tarnybos) kitq metq

veiklos plano plojekt4 ir teikia pasiulymus del 5io plano proiekto papildymo ar pakeitimo,

reglamento nustatyta tvarka iki einamqjq metq lapkridio 5 dienos grqLina 5j plano projekt4
savivaldybes kontrolieriuri tvirtinti;

ivertina savivaldybes kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir audito tarnybos) ateinandiq

metr.1 veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir i$vad4 del jq teikia savivaldybes tarybai;
svzusto savivaldybes kontrolicriaus parengt4 ataskait4 del jo (savivaldybes kontroles ir

audito tarnybos) veiklos plano ivl,kdytlo, jos pagrindr.r rengia ir teikia savivaldybes tarybai iSvadas

del savivaldybes turto ir leSq naudojimo teiseturo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybes

kontrolieriaus (savivaidybes kontroles ir audito tarnybos) veiklos;
sirflo savivaldybes tarybai atlikti nepriklausom4 savivaldybes tutto ir le5q naudojimo bei

savivaldybes veiklos audit4, teikia savo i5vadas del audito rezultatq;
periodiSkai (kartq per ketvirti) svarsto, kaip vykdomas savivaldybes kontrolieriaus

(savivaldybes kontroles ir audito talnybos) veiklos planas, savivaldybes kontrolieriaus ar savo

iniciatyva iSklauso institucijq, istaigtl ir imoniul vadovus del savivaldybes kontrolieriaus

(savivaldybes kontroles ir ar.rdito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytrl

trtkurnq ar teises aktq paZeidimq pa5alinimo, prireikus kreipiasi i savivaldybes administracijos

direktoriq arba savivaldybes tarybq del savivaldybes kontrolieliaus (savivaldybes kontroles ir
audito tarnybos) reikalavimq ivykdyrno;

Kontroles komiteto darbas yra kolegialus. PosedZiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais

nuomong iSreiSke ne tik korniteto nariai, bet ir Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos,

Centralizuoto vidaus audito skyriaus specialistai, Savivaldybes administracijoje, savivaldybes

administravimo subjektuose ir savivaldybes kontroliuojamose imonese atliktq auditq darbuotojai,

paslaugas pagal sutartis atliekandiq lmoniq atstovai.

Komitetas 2019 metais posidZiavo 6 kartus ir apsvarst6 16 klausimq.

ISklausyta informacija apie Kontroles ir audito tarnybos 2019 metq veiklos plan4. Komiteto nariai

teike pasifllynrus Kontroles ir audito tarnybai del plano papildymo.

I5klausyta intbnnacija apie VSI ,,Klaipedos butai" veiklos patikrinimo rezultatus. I5siqsta.

uZklausa Klaipedos miesto savivaldybes administracijai del iSeitines kompensacijos istaigos

vadovei i5mokejimo jE atletdLiant, Buvo gautas atsakymas, kad kompensacija vadovei buvo

iSmoketa,

ISklausyta infbnlacija apie Klaipedos miesto savivaldybes 2018 metq konsoliduoQjq-

ataskaittl rinkiniq duomenq bei biLrdZeto leSq ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais;

teisetumo ir.jq naudojimo istatynrq nustatytiems tikslams, finansinio irteisetumo audito ataskaitq ir

audito i5vac14. Buvo pasir-1lyta Klaipedbs miesto savivaldybes administracijai atlikti tarnybini

patikrinimq del Prie5pilio gatves rekonstravimo ir pastatq griovimo darbq vie5qjq pirkimq.

procedlrq vykdyrno, Taip pat buvo kleiptasi i Klaipedos apygardos prokuratflros Klaipedosl

apylinkes prokuratDr4 del dingusio iigalaikio turto - laikino tilto per Danes upg, kuds nuosavybdsr

teise priklauso Klaipedos miesto savivaldybes adrninistracijai, Dingusio turto verte - 144876,53

eurq.

l$klausyra infbrmacija del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos ir Klaipedo:;

miesto savivalclybes imonir4 perkamq viesinimo paslaugq. Nutarta siulyti Kontroles ir audito

tarnybai itraukti i 2020 rnetq veiklos plan4 audit4 del KMSA ir pavaldZiose istaigose bei imonese;

perkamq vie3inimo paslaugq isigijimo teisetumo ir le5rl naudojimo efektyvumo, Auditas numatytas-



a

a

a

I5klausyta inlbrmacija apie Klaipedos miesto savivaldybes Centralizuoto vidaus auditcr

skyrians 2018-2019 rnetais Savivaldybes administracijoje atliktus vidaus auditus. Pladiau Komitetcr

nariams buvo pristatytas auditas ,,Savivaldybes administracijos sudarytq vieSqjq pirkimq sutardirl
vykdymo, rezultatq priernimo ir keitimo, sutardiq paskelbimo procedDrq vertinimas", ,,Priemondr;

,,Kiemq ir privaiiuojamqjq kelirl prie biudZetiniq istaigq dangos remontas" vykdymo vertinimas", ir'

,,Susisiekimo komunikacijq apZi[rt1 garantiniq laikotarpiu vykdymo vertinimas". Komiteto naliai
domejosi, kodel aurditoriai kai kuriq Savivaldybes administracijos skyriq veikl4 vertino
patenkinamai, kokiq priemoniq buvo irrtasi, kad ateityje audito nustatyti neatitikimai
nebepasikartotq. Taip pat Komiteto nariai domejosi apie auditoriq pateiktq rekomendacijq

igyvendinim4.
ISklausyta informacija apie nekilnojamojo turto mokesdio prievoles vykdym4. Informacij4

pateike Savivaldybes finansq ir ttulo departamento mokesdiq skyriaus vedeja K. Petraitiene. Vedeja
teige, kad r.ykdant mokestiniqprievoliq stebesenq, Mokesdiq skyrius nustate, kad nuo 2017 m. vel
auga galimai neteisingai apskaidiavusirl ir deklaravusiq Nekilnojamojo turto mokesti asmentl

skaidius, Taip pat buvo ivardintos problemos del nrineto mokesdio priverstinio i5ie5kojimo. Buvo
nutarta inicijuoti pokalbi su Lietuvos savivaldybiq asociacija del VMI renkamq ir savivaldybemi;
pervedamq nekilnojamojo turto mokesdiq, nes dalies le3q VMI nesugeba surinkti ir nei5iesko iii
juridinir"l asmenq. Klaipedos miesto savivaldybe negauna pajamq i biudZetq. Taip pat buvo nutarter

pra5yti VMI paaiSkinti prieZastis, kodel jie nesiima priemoniq surinkti trDkstamas leSas.

Kontroles komitetas apsvarste, teike pasiDlymus ir pritare Kontroles ir audito tarnybos 202Ct

metq veiklos plano projektui.

2020 n. sausio 21 d, posedyje Komitetas apsvarste ir pritare Kontroles komiteto 2019 metu
veiklos ataskaitos projektui bei Korniteto 2020 metq veiklos programos projektui,
Sveikatos ir socialinig reikalq komitetas.
Komiteto kom petencij os :

svarsto ir rengia pasilrlymLrs del politikos formavimo socialines r[pybos, sveikatos
apsaugos, turizmo ir poilsio organizavimo srityse bei si[lo jos igyvendinimo kryptis ir b[dus,
kontroliuoja suformuotos politikos fgyvendinim4;

kontroliuoja savivaldybes sveikatos, socialinirl, turizmo ir poilsio organizavimo istaigq
veikl4, analizuoja, kaip jose r,ykdomas biudZetas, biudZeto IeSq naudojimo racionahunas, teikia
pasillymus del 5iq istaigq veiklos pagerinimo;

svarsto ir teikia i5vadas bei pasinlymus del socialines rtipybos, sveikatos apsaugos, turizmo
ir poilsio organizavimo nevyriausybiniq organizacijq veiklos;

svarsto ir teikia iSvadas bei pasiDlymus del savivaldybes socialines rupybos, sveikatos

apsaugo s, turizmo ir poilsio organ i zavimo,'istaigq tinklo optimizavimo ;

svarsto ir teikia i5vadas bei pasiUlymus del vaikq teisiq apsaugos;

svarsto ir teikia i5vadas bei pasitlymus del sveiko miesto koncepcijos igyvendinimo:;
svarsto ir teikia sillymus del neigaliqjq integracijos ir senjorq savirai5kos bei veiklq

skatinimo;
svarsto ir tcikia pasiulymus del seni[naidiq ir vielos bendruomeniq veiklos skatinimo,

2019 metais vyko 13 komiteto posedZiq, Komitete buvo svarstomi ivair[s, su gyventojq sveikata ir
socialiniais reikalais susijg klausimai:

Iiklau,sytos savivaldybes' ,sveikatos prieiiitros israigq 2018 m. veiklos ataskaitos;
Savivaldybes sveikatos prieZihros istaigos VSJ Klaipedos psichikos sveikatos centras 2018 m.

veiklos ataskaita,



Bf Klaipedos miesto globos ualnq vadovo ataskaita

Savivaldybes biudZetiniq 1stai1gr4 vadovq ataskaitos.

Svarstyti jvairi4 apruiq puke i( inta i,

Pagalbos i namus teikimo tvarkos apra5as;

Socialinio busto nuomos rnokr:sdio mokejimo tvarkos apra3as;

Asmenims su sunkia negalira dienos socialines globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir
mokejimo tvarkos apraSas;

Nepanaudotq IeSq, skirtq piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti

tvarkos apraSas;

Atlyginimo uZ maitinimo pas;laug4 Klaipedos mieslo savivaldybes Svietimo istaigose,

lgyvendinandiose ikimokyklinio ar prieSmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5as;

Taip pat buvo svqrstomi klausintai:

Del savivaldybes busto nuomos sqlygq pakeitimo;

Del savivaldybes ir socialinio bfisto pirkimo ir pardavimo;

Del prieglobsti gavusiq uZsieniediq socialines integracijos Klaipedos mieste kvotq;

Del Klaipedos miesto savivalCybes socialiniq paslaugq 2020 metq plano patvirtinimo ir kt.

Taip par vyko komiteto i5vaZjuojamieji posedZiai i Laikino apgyvendinimo namus (Dubysos g. 39

a,) ir
V5{ ,, Klaipedos Viltis" (Organizacijos teikiamos paslaugos. Paslaugq pletros poreikis) Debreceno

g,48, Klaipeda.

Klaip€dos miesto savivaldyb,€s tarybos Kolegija.

Kole gij a paprastai nagrinej a S iuo s kl ar-rs imus :

1) analizuoja savivaldybes tcrritorijoje esandiq valstybes institucijq padaliniq veikl4, teikia si[lymur;

savivaldybes tarybai del Siq padaliniq veiklos gerinimo ir jq vadovq iSklausymo;

2) svarsto ir teikia si[lynrus d,ll savivaldybes strateginio planavimo dokumentq rengimo;

3) numato savivaldybes tarybos narirlmokymo prioritetus (kiekvienais metais);

4) svarsto klausimus del sav.ivaldybes tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio

(asmeninio) pasitikejino (eigu sekretoriatas nesudaromas) valstybes tamautojq pareigybiq steigimo

ir jq skaidiaus nustatymo.

2019 metais ivyko 2 kolegijos posldliai po 2019-04-18, Buvo sprendliami kl.ausimai:

Del Klaipedos miesto sai,ivaldybc s 2019-2023 metrl veiklos prioritetq patvirtinimo;

Del vaikr4 globos nanU,,RyteLs" patalptl panaudojirno.

Del akcininko lUkesdiq ra5tq projektq savivaldybes valdomoms imonems pristatymo.

I5klausyta informacija - Memelio miestas 2030 strategijos kontekste'

Etikos komisija.
Kornisijoje buvo svarstyti klarusimai, susijg su politikq galimai padarytais Valstybes politikq elgesio

kodekso, Lietuvos Respr,rblikos vieSqiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo
ir kitr4 teises aktq paZeidimai:;. 201 9 rnetais '"7ko 5 komisijos posedZiai.

Socialinds paramos taryba.
T aryba 20 I 9 metais nesirinko.

Seimos taryba.
Seimos tarybos tikslas - padeti igyvendinti savivaldybes'funkcijas, kuriant Seimai palanki4 aplinkq

savivaldybeje, il stiprinti bendradarbiavim4 tarp savivaldybes institucijq at istaigq it
ner.yriausybiniq organizacijq, dirbandiq su $eimomis ar.ioms atstovaujandiq.



2019 metais vyko 3 tarybos posedZiai, Buvo svarstomi klausimai, susijg su Seimos korteles

politikos igyvendininru. Savo veikl4 pristate vaikq ir jaunimo uZimtumo centras ,,Liberi" ir
Krik5dioni5kqjq studijq centras.

Bendruomeniq sveikatos taryba.
Pagrindinis Sveikatos tarybos uZdavinys yra formuoti ir koordinuoti visuomends sveikatos politikq
savivaldybes teritorijoj e, siekiant igyvendinti sveiko miesto principus

2019 metais vyko 3 tarybos prosddZiai (po 2019-04-18).

Teikiau tarybos svarstymui klausim4 ,,Del galimybes atlikti Klaipedos miesto gyventojq s'veikatos

tyrim4". Buvo diskutuojarna del pasiUlyniq pateikimo l{igienos institutui papildyti stebesenos

Lodikliq s4raS4 naujais rodikliais, susijLrsiais su kvapais ar tar5a. Taip pat tarybos nariai dj.skutavo

apie galimybg atlikti pietines lllaipedos gyventojq sveikatos, itakojamos tarSos, tyrimq.
Tarybos nariams buvo pristat'y,tas Higienos instituto i3leistas leidinys ,,Visuomenes sveikatos brikle

Lietuvos savivaldybese 2018 m.". Tarybos posedZiuose buvo kviediami dalyvauti Savivaldybes

pinniniq centrq vadovai,

Buvo priimti sprendimai ateityje:

. organizuoti atskiras il platesnes diskusijas: del vaikq dantq silantavimo programos

" vykdymo;

o kviesti i atskir4 posedji del tarSos klausimq (ir gyventoiq sveikatos tyrimo galimybiq kviesti
pirminiq centnl vadovus, bendruomenes, Klaipedos rajono bendruomenes sveikatos taryb4.

. nagrineti klaipediediq skundai (infornracija) del naujojo baseino higienos reikalavimq

uZtikrinimo.
Tarybai buvo pristatyta,,Klaipedos miesto savivaldybes sveikatos 2018 m. stebesenos ataskaita" bei

,, Sirdies ir krar"rjagysliq ligq ir cukrinio diabeto lizikos grupiq asmenll sveikatos stiprinimo

programa",

Socialiniq projektq dalinio fiLnansavimo i5 savivaldybds biudZeto 165q komisija.

Komisija atlieka nevyriausybiniq organizacijq socialiniq projektq, skirtq socialiniq paslaugq

infrastrukttiros gerininrui ir kurie buvo pateikti Savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq

deparlamento Socialirrcs paralnos skyriui (toliau - Socialines paramos skyrius) ir atitiko techninio

vertinimo reikalavimus, kokybini vertinirn4, Komisija iposedZius 2019 metais nesirinko (pro 2019'

04-18). Vertinirnui buvo pateil<ta apie 30 projektq,

Klaipddos miesto savivaldyb6,s 2021-2030 metq Strateginio plEtros plano projekto rengimo

Aplinkos apsaugos darbo grrupd,

2019 metais nevyko Sios darbo grr"rpds posedZiai,

Narkotikq kontrolds komisi;ia.

Pagrindiniai Komisijos uZdaviniai yra fbrmuoti narkomanijos prevencijos ir narkotikq kontrolesr

politik4, nustatyti pagrindines Sios politikos fgyvendinimo veiklos kryptis Klaipedos mieste:

organizuoti nalkomanijos prevencijos ir narkotikq kontroies priemoniq igyvendinim4, koordinuoti

kit4 savivaldybes teritorijoje esanditl institucijq ir istaigq veikl4 narkomanijos prcverlcijos ir
narkotikq kontroles srityse,2019 rnetais vyko 2 komisijos posedZiai. Juose buvo tvi:rtinamas;

Komisijos 2020 metq veiklos planas. Taip pat buvo aptariama situacija apie nelegaliq psichoaktyviut

medZiagq varlojim4 K1aipedos mieste.

Materialinds paramos teil<inno komisija.

Komisija nagrineja Klaipedos ntiesto savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq depattamento

Socialines paramos skyriaus isocialiniq iSmokq poskyriui pateiktus asmenll pra5ymus malerialinei

paramai gauti, dokumentus (ctuomenis), Socialines paramos skyriaus Socialiniq iSmokq pol;kyrio a:'



kitos kornpetentingos istaigos (institucijos) specialistq apsilankymo pas parei5kejus metu sura5ytur;

buities ir gyvenimo s4lygq patikrinimo aktus.

2019 metais vyko keletas komisijos posedZiq, kuriuose buvo nagrinejami klaipediediq pradymai
skitli vienkartinE socialing iSrnok4 baldams ir kitiems bltiniems daiktams isigyti.
Dalyvaujamojo biudZeto darbo grup6.

Si darbo grupe 2019 n'retais iposedZius nesirinko.

Kvapq ir aplinkos tar5os stebdsenos darbo grup6.
Darbo grupe 2019 metais rinkosi i2 posedZius.2019 m, aktyviai dirbau sprendZiantmiesto tar5os ir'

nemaloniq kvapq Klaipedos miesto pietineje dalyje problemas. Kartu su aktyviais klaipediediais ir
rajono gyventojais nuolat dalyvavorne LR Vyliausybes sudarytos darbo grupes, LR Seimo l<omitetur

posedZiuose, kur blrvo rengiami ir svarstomi aplinkosaugos istatymq pakeitimus, kurie 2020 metv
sausio men. buvo patvirtinti Seime. Buvo pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos arpsaugos

valstybines kontroles istatymas, I-ietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas, llietuvos;
Respublikos mokesdio uZ aplinkos teriim4 jstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos morLitoringc,

istatymas, Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZiDros istatymas.
Taip pat buvau paskirta koordinatore pietineje Klaipedos miesto dalyje fiksuoti gvventojr;r

prane5imus del tat5os il nemalonaus kvapo gyvenamojoje aplinkoje, Kviediau laboratorijos atstovusi

paimti kvapo meginius. Dalyvavau rezultat4 pristatyme ir kt,

2019 metais aktyviai dalyvavau visuose devyniuose Klaipedos miesto savivaldybes Tarybosr

posedZiuose.

Savivaldybes tarybos nare Ligita Girskiene


