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Tarybos nariai savo igaliojimus pagal Vietos savivaldos istatym4 igyvendina kolegialiai

savivaldybes tarybos posedZiuose. Dalyvavau visuose miesto tarybos posedZiuose, kuriuose buvo

priimami sprendimai. Su svarstytais klausimais, priimtais sprendimais, mano pasisakymais bei

balsavimais atitinkamais klausimais galima susipaZinti savivaldybes intemetineje svetaineje

www.klaipeda.lt (taryba/posedZiq archyvas)'

2019-2023 metq kadencijos Klaipedos miesto savivaldybes taryboje dirbu valdandioje

daugumoje esandioje frakcijoje ,,UZ Klaiped4". Bfldama frakcijos pirmininke, organizavau frakcijos

posedZius miesto klausimams svarstyti ir nagrineti, frakcijos vardu teikiau pasifllymus miesto tarybai.

Esu Sveikatos ir Socialiniq reikalq komiteto nare, Jaunimo reikalq ir Nevyriausybiniq

organizacijq tarybq nare. Su rinkejais dirbu ir uZklausas gaunu el.pa5tu, socialiniuose tinkluose,

telefonu, susitinkant gyvai. Pagalgalimybes sprendZiu klausimus del kuriq kreipiamasi'

Tarybos nariams uZ darbo laik4 atliekant savivaldybes tarybos nario pareigas yra apmokama

atsiZvelgiant i fakti5kai dirbt4 laik4. Pasinaudojau istatymo suteikiama teise ir nuo 2015-q metq, antra

kadencija, visas man priskirtas funkcijas ir tarybos nario pareigas vykdau visuomeniniais pagrindais,

- atsisakius atlyginimo. Tarybos nariams, kas menesi skiriamos ir vadinamos "kanceliarinds" ismokos

iki 300 Eur/mdn., su tarybos nario veikla susijusioms i5laidoms apmoketi. 2019-ais metais isleidau

0.00 Eur.

Keletas 2019 metq mano asmeniniq iniciatyvq:

1. 2019 metq pradZioje, reaguodama i Ziniasklaidos keliamus klausimus, parengiau ir

teikiau Reglamento komisijos nariams bei miesto tarybai tvirtinimui Reglamento

pakeitimq komplekt4, del didesnio tarybos nariq veiklos vie5inimo bei kitq pakeitimq'

pakeitimai buvo patvirtinti. Visq tarybos nariq finansine ataskaitau?20lg metus, Siais
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metais, deka pakeitimq, jau paskelbta savivaldybes puslapyje be atskiro Ziniasklaidos

ar bendruomends atstovq pra5ymo.

Mano siDlymu ir teikimu, miesto tarybai pritarus, savivaldybe ipareigota nekilnojam4

turtE isiglti ne didesnemis nei 5 proc. kainomis nei ji ivertina turto vertintojai.

Palaikiau ir dejau pastangas, kad uZtektq politines valios Savivaldybes administracijos

strukt[ros reformai, kuri buvo patvirtinta.

Gavusi VSf "Jaunimo linija" kreipim4si, kuriame ivardinama, jog savanoriai,

atvaLiavg savo transportu, neatlygintinais pagrindais budeti ir teikti emocing paramE

Zmondms, kurie galvoja apie saviZudybg, turi savo leSomis moketi ui,parkavim1,

organizavau diskusij4, esamo reglamentavimo aptarim4. fvertintos galimybes, kaip

sudaryti kuo palankesnes s4lygas savanorystei ir nevyriausybiniq organizacijrl

veiklai musq mieste. Teiksiu pakeitimus.

Teikiau Savivaldybes administracijai siiilymus del saugumo uZtikrinimo miesto

keliuose, del parkavimo kiemuose ir kitq gyventojq keliamq klausimq. Mano

iniciatyva, apsisukimas Liepojos plente ties ligoninemis tapo saugesnis. Anksdiau

vairuotojai noredami greidiau apsisukti darydavo tai2 ar net 3 juostomis, kas

keldavo chaoti 5kum4, avaringum q. D ab ar ap si sukim4 paZymej us atitinkamai,

v aLiuojama daug tvarkingiau ir saugiau.
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Laba diena,

siundiu registravimui tarybos nario ataskaitq.
Esant karantinui ir dirbant nuotoliniu bUdu, norediau ataskaitq atvaZiuoti pasirasyti praejus
ka ranti no lai kotarpi ui.

Su geria usia is linkdjima is !
VAIDA ZVIKIENE

Mob: (8-6) 55679s9

El. p. : vaida.zvikiene@gmail.com


