
Kldo0rlor nlerto savlvrldYbds
tarl,SoJ ir mero sclretoriatas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARES LINOS SKRUPSKELIENES
2019 METV VEIKLOS ATASKAITA

Liepq g. ll,LT-91502 Klaipeda, mob. 8 620 13365, el. p.: lina.skrupskeliene@klaipeda.lt

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nares pareigas einu nuo 2019 metq balandZio men.

Per ataskaitinius 2019 metus vykdZiau veikl4 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos

reglamentu ir kitais teises aktais.

Per ataskaitinius metus dalyvavau visuose ivykusiuose Klaipedos miesto tarybos posedZiuose.

Esu Miesto [kio ir aplinkosaugos komiteto nar6, Seimos tarybos nare bei peticijq komisijos

nare. Dalyvavau visuose komiteto posedZiuose (14 komiteto posedZiq). Komiteto posedZiuose

daugiau demesio skyriau rengiamam Aplinkos oro kokybes valdymo planui, triuk5mo prevencijos

veiksmq planui 2019-2023 metams bei ataskaitos vertinimo rodikliq nustatymui, gyvenamqjq namq

prijungimo prie Klaipedos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastruktiiros

finansavimo skyrimo klausimams, atsinaujinantiems iStekliams - saules elektriniq irengimui

Svietimo istaigoms pagal Klimato kaitos program4, Klaipedos miesto vie5ojo transporto keleiviq

veZimo lkainiq keitimui. Dalyvavau ir i5vaZiuojamuose posedZiuose i AB " Klaipedos vandenys",

UAB Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centr4 ir AB "Grigeo Klaipeda" del galimai sklindandiq

kvapq, kurie susidaro imoniq veiklos proceso metu.

Komitete inicijavau iSvaZiuojam4jj posedi del BI ,,Klaipedos papliidimiai" veiklos. Posedyje

i5klauseme informacij4 apie 2019 metq vasaros sezono veiklos rezultatus, i5kilusias problemas ir

planus 2020 metams. posedZio metu pateikiau praSym4 sekandiam vasaros sezonui garsinius

praneSimus paplldimiuose transliuoti taisyklinga lietuviq ir anglq kalba.

Mano iniciatyva svarstytas klausimas del keliq eismo taisykliq pasikeitimq nuo 2020 m'

sausio 1 d. Klaipedos mieste, siekiant iSvengtitransporto spiisdiq ir didesnes rizikos eismo ivykiams

ivykti.

Seimos tarybos posedZiuose buvo nagrinejami klausimai del Klaipedos mieste teikiamq

paslaugq Seimoms, projektiniq veiklq finansavimo.



Peticijq komisijos posedZiuose buvo svarstomi klausimai del gyventojq kreipimosi

pripaZinimo peticija. Svarstomi buvo trys kreipimaisi. Du i5 jq - del aplinkosauginiq klausimq ir

vienas del Negiq gatves problematikos.

Kreipiausi i Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriq sprendZiant klausim4

del autobusq stoteles su stogeliu ir sienelemis lrengimo Smilteles g.22 bei Socialiniq reikalq

departament4 del socialines paramos dydZio ir socialines paramos mokiniams teikimo tvarkos

apraSo keitimo.

Per ataskaitini laikotarp!, prioritetE skyriau aplinkosauginiams klausimams, bendruomeniq

ltraukimo i miesto klausimq svarstym4.

Vis dar tenka apgailestauti, kad nepatviftintas Klaipedos miesto bendrasis planas. Del Sios

prieZasties vis dar lieka neigyvendinti 200 projektq (nuo verslo iki visuomeniniq projektq)

Klaipedos miesto teritorijoje, o kiekviena uZdelsta diena nepriimant plano atitolina naujq darbo

vietq k[rim4, atitolina ar visai sustabdo visuomeniniq ar verslo projektq igyvendinim4'

Savivaldybes tarybos nare Lina Skrupskeliene


