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SENAMIESČIO SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RENALDO KULIKAUSKO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. balandžio 13 d., Klaipėda 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8 skirsnio 34 straipsnio 6 punktu, 

pateikiu praėjusių kalendorinių metų (2019 m.) veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams 

metams (2020 m.). 

 

Trumpai: dalyvavau Klaipėdos miesto tarybos, komitetų posėdžiuose ir rengiamų projektų 

pristatymuose, kad suprasti, ką galima ir reikia keisti. Studijavau Klaipėdos ir Linnaeus universitete 

(Švedija), kad žinoti kaip galima keisti bei daryti geriau, ir kad suprasti, kas yra geriau.  Bendravau su 

kolegomis iš bendruomeninių organizacijų ir seniūnaičiais Lietuvoje ir Klaipėdoje, kad dalintis patirtimi 

bei žinojimu ir semtis to paties iš jų. Skatinau dalyvauti ir bendradarbiauti. Rašiau ir kalbėjau, kad leisti 

suprasti atstovaujantiems ir tarnaujantiems, kad veikti būtina skaidriai ir sąžiningai, vadovaujantis doros 

principais, ir niekaip kitaip. 

Reikšmingiausiais veikimo pasiekimais laikyčiau pažangaus automobilių greičio fiksavimo 

prietaiso atsiradimą Tiltų g. ir šaligatvių ir šalutinių gatvių perėjų zonose sulyginimo darbų pradžią 2019 

m. pabaigoje. 

Esminis tikslas 2020-iems – Tiltų ir Turgaus g. namų fasadų remontas savivaldybės lėšomis. 

 

Detali 2019 m. veiklos ataskaita: 

1. Dalyvavimas komitetų posėdžiuose suteikia galimybę susipažinti su miestui svarbiais sprendimais dar 

iki jiems patenkant į Tarybos darbotvarkę, nes po patvirtinimo komitetuose vėliau tarybos 

svarstymuose įtakoti tų sprendimų dedamąsias jau būna beveik neįmanoma. Seniūnaičius komitetų 

darbotvarkės su visa susijusia medžiaga pasiekia elektroniniu paštu 5 dienos iki posėdžio datos – yra 

galimybė pateikti siūlymus ar klausimus komiteto sekretoriams, kurie pasidalina jais su komitetų 

nariais (jei tai padaryta 24 valandos iki paskelbto komiteto susitikimo laiko). Tai nuostabi galimybė 

būti informuotiems apie tai, kad vyks ir kaip keisis mūsų rajonas ar miestas, ir kokie sprendimus reikia 

paviešinti, kad į diskusiją apie galimai neteisingus ar net neteisėtus veiksmus įsijungtų kuo daugiau 

kaimynų. Įsitraukusių pasiūlymai leis rasti geriausius sprendimus. Įsitraukusių dėmesys ir viešumas 
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neleis priimti neteisingų, neskaidrių ar galimai korupcinių sprendimų. Seniūnaičiui dalyvavimas 

tarybos komitetų posėdžiuose – svarbu. 

 Dalyvavau 2019 m. vykusiuose Klaipėdos miesto tarybos komitetų posėdžiuose: 

• Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžiai: 2019-01-23, 2019-02-06, 2019-02-13, 2019-

03-06, 2019-03-13, 2019-05-15, 2019-05-22, 2019-06-12, 2019-07-03, 2019-07-10, 2019-

10-16; 

• Kontrolės komiteto posėdžiai: 2019-03-26, 2019-06-11, 2019-07-19, 2019-10-22; 

• Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžiai: 2019-01-28, 2019-02-11, 

2019-03-19, 2019-06-10, 2019-07-01, 2019-07-15, 2019-07-22; 

• Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiai: 2019-01-20, 2019-02-12, 2019-06-27 

(išvažiuojamasis į Dumpius), 2019-07-11; 

• Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai: 2019-02-18; 

• Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis: 2019-01-24, 2019-02-14. 

2. Dalyvavau (arba stebėjau transliaciją internetu) Klaipėdos miesto Tarybos posėdžiuose: 2019-02-21, 

2019-04-03, 2019-04-12, 2019-05-30, 2019-07-25, 2019-09-26, 2019-10-24, 2019-11-28, 2019-12-

19). 

3. Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės sukurtos DARBO GRUPĖS KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS KOMUNIKACIJOS IR GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ STRATEGIJOS 

PRIEMONIŲ PLANUI PARENGTI pasėdžiuose (2019-01-16, 2019-02-27), siekiant skatinti klaipėdiečių 

įsitraukimą į savivaldos sprendimų priėmimo procesą. 

Rezultatas: parengtas KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNIKACIJOS IR GYVENTOJŲ 

ĮTRAUKIMO Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ STRATEGIJOS PRIEMONIŲ PLANAS, kuriame numatytos 

priemonės turi būti realizuotos iki 2019 m. pabaigos. 

4. Dalyvavau Išplėstinėse seniūnaičių sueigose (2019-01-24, 2019-03-05, 2019-03-12, 2019-04-23, 

2019-05-20, 2019-06-12, 2019-12-19), kurių metu buvo išdiskutuoti ir pateikti seniūnaičių siūlymai 

LR Aplinkos ministerijai dėl miesto BP, pasiūlymai KMSA ir architektų tarybai, įvertinti Klaipėdos 

bendruomeninių organizacijų parengti projektai pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

(SADM) 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Pagal priemonę 2019 m. 

Klaipėdos m. savivaldybei buvo skirta 109 085, 00 Eur lėšų suma. Iš jų pagal SADM aprašą 2 proc. 

buvo skiriami administravimui – 2181,00 Eur. Projektams – 106 904 eurų. Paskelbus konkursą, 

seniūnaičiai įvertino gautas paraiškas ir savo protokoliniu sprendimu patvirtino 24 organizacijoms 

finansavimą  – iš viso 98910,11 Eur. Likusios skirtos ir nepanaudotos lėšos grąžintos SADM. 

5. Debatų su kandidatais į Klaipėdos mero poziciją organizavimas: 

• 2019-02-20 Smeltės bendruomenės ir kandidatų į mero poziciją debatų organizavimas. 

• 2019-02-25 KBA organizuotas susitikimas su 5 kandidatais, I. Simonaitytės biblioteka, H. Manto 

g. 

6. 2019-03-21 Klaipėdos miesto tarybos sprendimas dėl peticijos reikalavimų: 

Remiantis Peticijų komisijos išvada Klaipėdos miesto meras patvirtino kreipimąsį (2019 m. kovo 6 d. 

Nr. T1-65) į tarybą: 

Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019 m. vasario 27 d. išvadai dėl Renaldo 

Kulikausko ir kitų pareiškėjų peticija pripažintų reikalavimų ir siūlymų: 

• Tenkinti reikalavimą sunkiojo transporto eismą mieste riboti piko valandomis, nuo 8 iki 10 val. 

ir nuo 16 iki 18 val., nukreipiant jį į aplinkkelius, ir įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės 
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administraciją parengti tvarkos aprašo projektą bei priemonių planą, numatančius, kokioms 

aplinkybėms esant kurias transporto ribojimo priemones privaloma taikyti. 

• Netenkinti reikalavimo iki 2021 m. sujungti visus Klaipėdos miesto gatvių šviesoforus į bendrą 

tinklą ir prijungti prie 2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginiame 

veiklos plano Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje (Nr. 06) numatytos įdiegti 

koordinuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos, tuo užtikrinant visame mieste 

dirbtinio intelekto pagrindu valdomos žaliosios bangos veikimą; nustatyti šiai programai darbų, 

kuriuos planuojama padaryti, įgyvendinant koalicijos 2015–2019 m. programą „Pirmyn, 

Klaipėda!“, sąraše aukščiausią prioritetą.  

Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai peržiūrėti įgyvendinamą projektą 

„Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT-Cities: 

Integrating Sustainability, PORTIS)“ ir, esant galimybėms, koreguoti šio projekto veiklas, 

numatant spartesnius išmaniosios transporto valdymo sistemos įdiegimo terminus.  

• Tenkinti reikalavimą parengti medžių sodinimo ir žaliųjų plotų įrengimo Šilutės plente ir kitose 

labiausiai užterštose miesto dalyse programą, skiriant adekvatų finansavimą ir nustatant 

vykdymo terminus, ir pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai šią programą 

parengti iki 2019 m. lapkričio 1 d. 

• Netenkinti reikalavimo remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 

6 dalies 8 punktu nustatyti Klaipėdos miesto teritorijoje griežtesnes, negu to reikalauja 

valstybiniai teisės aktai, taršos normas pramonės subjektams, taip mažinant suminę miesto 

taršą. 

DĖL RENALDO KULIKAUSKO IR KITŲ PAREIŠKĖJŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ, PRIPAŽINTŲ PETICIJA 

(T1-65). Miesto Taryba išvadai pritarė. 

7. 2019-04 08 Policijos pastato (Jūros g. 1) įveiklinimo plano vizijos parengimas. Išsiųsta Klaipėdos 

menininkų bendruomenei. Rezultatas: nepavyko panaudoti, pastatas vyriausybės sprendimu atiteko 

Teisingumo ministerijai, kuri ten planuoja įkurdinti visu Klaipėdos teismus. 

8. 2019-05-31 Senamiesčio apšvietimo schemos sprendinių pristatymas. Neturėjau pastabų. 

9. 2019-06-03 renginio „Danės upės ir Kuršių marių įveiklinimas“ organizavimas. Pranešėjas Kęstutis 

Oginskas. 

10. Seniūnaičių ir bendruomenių narių įtraukimas į konferencijos Dalyvauk organizavimą ir pranešimų 

parengimą bei pristatymą. 
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Tikslas: rasti atsakymus į klausimus dvejose srityse – dalyvaujamoji valdysena ir vietinės gerovės 

kūrimas Klaipėdos mieste. Jeigu kartu surasime būdus, kaip strategiją KLAIPĖDA 2030 papildyti 

išlaisvinta pačių klaipėdiečių energija ir suteiksime miesto gyventojams galimybę aktyviau dalyvauti 

kiek valdymo, tiek ir ekonomikos procesuose – lengviau pasieksime labai ambicingus miesto 

strateginius tikslus, paminėtus aukščiau. 

Rezultatas: dalyvių realių tik apie 100 – labai prastas rezultatas; internetu transliaciją matė virš 4000 

žmonių – patenkinamas rezultatas; pranešimų kokybė – gerai, bendradarbiavimas ir naujų ryšių 

tinklų kūrimas – puikiai. 

Kas nematė, rekomenduoju - nuoroda į visus konferencijos pranešimus (yra galimybė pasirinkti tik 

dominančius pranešimus): https://www.youtube.com/watch?v=QGODpfmKfg0  

11. Perdaviau STT ir kitoms atsakingoms tarnyboms ataskaitą apie įtarimus dėl korupcijos KMSA 

vykdomuose projektuose. 

Tikslas: užkardyti nesąžiningą lėšų naudojimą. Korupcija lemia išbrangusius ir vėluojančius projektus, 

atitinkamai mažiau, nei galėtų būti, sukurtos vertės miestiečiams. 

Rezultatas: tikiuosi dar pamatysime. 

12. Seniūnaičių įtraukimas į 2019-10-30 – 2019-12-16 KBA parengtą ir organizuotą projektą pagal 

priemonę “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” – DALYVAUK. Diskusijos-susitikimai su 

gyventojais Klaipėdos miesto rajonuose, kuriuose nėra veikiančių seniūnaičių ir/ar vietos 

bendruomenių (5 vieši renginiai skirtinguose Klaipėdos miesto gyvenamuosiuose rajonuose). Iš 

projekto aprašymo: 

Pasitelkus efektyvią ir veiksmingą viešinimo kampaniją pakviesime pasirinktų Klaipėdos seniūnaitijų 

gyventojus į mokymus-diskusijas, kuriose jie būtų įkvėpti ir sumotyvuoti tapti seniūnaičiais, drauge su 

kaimynais jungtis į bendruomenes, kurios padėtų jiems spręsti vietos problemas. 

Tikslas, kad žmonės, buvę pasyviais ,,naudos gavėjais“, taptų aktyviais plėtros iniciatoriais, problemų 

sprendėjais ir partneriais. 

13. 2019-11-14 derybos su potencialiu pilietinės visuomenės galių vystymo projekto partneriu-

Norvegijos bendruomenių organizacijų nacionaline asociacija. Vizija – parengti Atviros Lietuvos 

fondo rengiamam konkursui projektą, įgalinantį Klaipėdoje Dalyvaujamojo biudžeto programą 

naudojant tarptautiniu mastu veikiančią platformą Consul. 

Rezultatas: Derybos sėkmingos, Norvegai tapo partneriu parengtame projekte. Projekto vizija 

pateikta ir priimta svarstymui. Atsakymas dėl finansavimo paaiškės 2020 m. viduryje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGODpfmKfg0
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14. Radijo stotis RadijoGama, laida Dangės skveras – organizuotas 5 laidų ciklas (1 laida 1 valandos 

trukmės). Tikslas – aptarti miesto aktualijas įtraukiant bendruomeniškus piliečius – seniūnaičius, 

bendruomenių atstovus ir specialistus. 

15. Straipsniai Atvira Klaipėda tinklaraštyje, KSGB ir KBA paskyroje Facebook, aptariantys Klaipėdos 

miesto aktualijas ir savivaldybės administracijos viešinamus projektus ieškant miestiečiams geriausių 

sprendimų: senamiesčio grindinio, taršos valdymo, NT vystymo, gyventojų įtraukimo į sprendimų 

priėmimo procesą, saugumo sprendimų ir vystomų infrastruktūros projektų klausimais. 

16. Pateikiau KMSA klausimus ir pasiūlymus, susijusius su visuomenei pristatytu 2019-2021 m. 

strateginiu veiklos plano ir biudžeto projektu. Atlikta analizė atskleidė, kad 2019 metais KMSA 

valdomų investicinių projektų bendras kiekis nepasikeitė, bet net 32 mln. EUR išsipūtė jų kaina ir 0,5 

metų išaugo vidutinė projekto vykdymo trukmė, o toks pokytis per vienus ataskaitinius metus yra 

labai daug. Kėliau klausimą, ar naujai atsiradę projektai yra tokie daug brangesni ir ilgiau trunkantys, 

nei jau pabaigti 2018 metais? Jei atsakymas taip, ką darysi, sakysime, kad planuojame prabangesnius 

projektus ir žadame ilgiau braižyti ir statyti ar kasti. Bet jei 2018 metais devyniolikos baigtų ir tokio 

pat kiekio naujai į planus įtrauktų projektų vertė ir vykdymo trukmė panašūs, tai jau reikštų 

nederamai vykdomą administracijos strategų ir projektų vadovų darbą, be pagrindo ir aiškios 

priežasties auginant kainas ir atidedant realizavimo laiką anksčiau patvirtintų projektų.  

Į susitikimą 2019 metų pradžioje pakviesti seniūnaičiai ir administracijos direktorius Saulius Budinas 

bei jo pavaduotoja Alina Velykienė. Pastarieji aktyviai neigė problemą dėl projektų brangimo ir 

vykdymo trukmės ilginimo ir kaltino mane neteisingu skaičiavimu ir interpretavimu. 

Kaip parodė laikas, Saulius Budinas ir Alina Velykienė, 2019 m. gale panašiomis formuluotėmis dėl 

projektų vėlavimo ir brangimo trolino naują administracijos direktorių Gintarą Neniškį.. 

Susipažinti su visais pateiktais pasiūlymais galima: PRIEDAS Nr. 1. - Siūlymai 2019-2021 m. 

strateginiam veiklos planui copy 

17. Kaimynų diena Klaipėdos senamiestyje. 2019 m. gegužės 26 d., 12 - 16 val. Kaimynų dienos proga 

Klaipėdos senamiesčio barų asociacija kartu su Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomene ir partneriais 

kvietė visus švęsti Kaimynų Bendrystės Šventę. Pirmas blynas prisvilo – verslo atstovų, atsiliepusių į kvietimą 

parengti vaišes, buvo daugiau nei pačių senamiesčio gyventojų. Norėčiau sakyti, kad šiais metais pavyks labiau, 

bet COVID-19 mano kitaip. Gal 2021-aisiais.. 

 

18. 2019-06-07 parengiau ir KMSA pateikiau kreipimąsi DĖL KLAIPĖDOS SENAMIESČIO GRINDINIO 

PRITAIKYMO PATOGIAM JUDĖJIMUI. 
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Šio kreipimosi ir kitų jau kelis metus vykdomų iniciatyvų siekiant atkreipti sprendimus priimančių 

asmenų ir institucijų dėmesį rezultatas – KMSA parengti projektai ir jau atlikta dalis darbų 

sprendžiant šią problemą. 

19. Registravau Muzikos centro seniūnaitijos gyventojų dalyvavimą akcijoje „Darom 2019“. 2019- 

įvykusioje talkoje. Tvarkėme teritoriją palei Danės upę (kairysis krantas nuo Paupių rajono iki Jono 

kalno). 

20. Pateikiau pasiūlymus Altitudes specialistams, parengusiems Klaipėdos senojo turgaus projektą. 

21. Paviešinau KSGB paskyroje FB asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ iniciatyvą „Gražiausia 

daugiabučio aplinka“ su skatinimu dalintis senamiesčio gražiausiai namo aplinką besitvarkančių 

kiemų nuotraukomis, kad išrinkti ir apdovanoti to verčiausius. 

22. ŠEIMŲ DIENA - AITVARŲ FESTIVALIS – 2019-05-25 Sąjūdžio parke Šeimų gegužinės šventėje 

organizuotas Aitvarų festivalis, su tikslu paskatinti vaikus ir jų tėvus skirti laiko vienas kitam, svajoti ir 

kurti drauge, o sukūrus kažką gražaus, pasidalinti tuo su savo kaimynais klaipėdiečiais atvykus į 

šventę. Paskirta projekto atsakinga Audronė Zalumskienė kartu su KBA savanoriais suplanavo šventę, 

jos viešinimą, aitvarų dirbtuves, savadarbių aitvarų konkursą bei pasirūpino prizais nugalėtojams, 

kuriuos skyrė Klaipėdos verslininkai, vykdantys veiklą pietinėje Klaipėdos dalyje. 10 apdovanotų vaikų 

(pagrindinis prizas elektrinis paspirtukas Segway). Šventei buvo sukurtas atskiras logotipas. 

Planuojama šventę rengti kasmet. 

 
23. Seniūnijų poreikio analizės pristatymas savivaldyboje. Nuomonė: nereikalinga. 

24. Dalyvavau įvairiose skirtingų miestiečių iniciatyvinių grupių organizuotose diskusijose apie Klaipėdos 

BP ir Uosto BP. Diskusijų pagrindu parengti kreipimaisi į LR Aplinkos ministeriją ir kitas institucijas. 

25. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymų senamiesčio ir kitų seniūnaitijų gyventojams koordinavimas 

ir kvietimų KSGB paskyroje Facebook talpinimas: 

• rugpjūčio 22-23 d. mokymai tema „E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir verslus!“ 

• birželio 3-4 d. mokymai suaugusiems „Atsakingas turinio skelbimas internete ir saugus naršymas“ 

• gegužės 21-23 d. mokymai pažengusiems pagal programą „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“ 

26. Perdaviau Klaipėdos senamiesčio Teatro aikštėje rengiamos Moliūgų šventės ir Moliūgų moliūgo 

konkurso organizavimo ir finansų telkimo darbus naujai išrinktam Klaipėdos senamiesčio gyventojų 

bendruomenės pirmininkui Justinui Liubinskui. Šventė įvyko ir pavyko. 

27. Diskusija apie aplinkos apsaugą, jūrų reikalus, sveikatą ir Europos ateitį (2019-02-28). 
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28. Gyventojų kviečiamas dalyvavau keliuose senamiesčio namų gyventojų susirinkimuose, kuriuose 

buvo sprendžiami kaupiamųjų lėšų panaudojimo ir gerbūvio tvarkymo (stogo, kaminų, sienų) 

klausimai. Esminiai pastebėjimai, jei šią ataskaitą skaitys kas iš gyventojų: 

• kaupiamųjų gyventojų lėšų, kas mėnesį priskaičiuojamų prie buto komunalinių paslaugų 

sąskaitos, besikaupianti suma negali būti naudojama niekam BE GYVENTOJŲ SUTIKIMO, kuris turi 

būti daugumos (51 proc.) patvirtintas ir gautas prieš, o ne po, nuskaičiavimo! Esmė – tai 

gyventojų kolektyvinės lėšos, o ne namų valdų. 

• Jei turite poreikį kažką rimto name remontuoti, galite rasti patys statybų firmą, susiderėti dėl 

darbų kainos ir išsimokėjimo termino ir tada nukreipti tos įmonės atstovą pas namą 

administruojančios įmonės vadovą trišalės sutarties pasirašymui. Sutartis numatytų darbų už tam 

tikrą sumą atlikimą, namų valdų įsipareigojimą surinkti proporcingai buto plotui paskirstytas lėšas 

gyventojams ir išmokėti per sutartą terminą (3-24 mėnesiai – ilgiau statybų firma nenorės laukti, 

aišku, žiūrint kokia suma). Esmė – namų valdos NETURI TEISĖS ATSISAKYTI pasirašyti tokią sutartį 

su jūsų pačių rasta įmone, kuri, tikėtina, pasiūlys darbus atlikti bent dvigubai pigiau, nei pačių 

namų valdų „konkurse“ rasta įmonė. 

29. Švedijos miesto Vaxjo universitete Linnaeus studijavau vienos sesijos kursus, leidusius susipažinti su 

Švedijoje taikoma viešojo valdymo teorija bei praktika, piliečių dalyvavimo bendruomeninėje veikloje 

papročiais ir šalies kultūra. Tikiuosi kai kurios įgytos žinios ir praktika galės būti pritaikytos Klaipėdoje. 

   
  

 

Veiklos kryptys 2019-iems metams (numatytos 2019 metų pradžioje) 

 

1. Grindinio sutvarkymas. Siekis užtikrinti, kad savivaldybės sprendimais būtų sutvarkytas Senamiesčio 

pagrindinių Tiltų ir Turgaus gatvių šaligatvių grindinys, sulyginant jį į vientisą dangą, patogiai 

įveikiamą pėstiesiems, elektrinėmis priemonėmis judantiems, neįgaliųjų vežimėliams ir damoms su 

aukštakulniais. 

REZULTATAS: pasiekta 

2. Pastatų fasadų sutvarkymas. Nors savivaldybė 2018 m. atsisakė spręsti senamiesčio Tiltų ir Turgaus 

– labiausiai matomų pastatų fasadų tvarkymo klausimą, sieksiu suburti iniciatyvinę grupę kartu su 

savivaldybės administracijos specialistais (Kąstytis Macijauskas, Vitalijus Juška) ir Klaipėdos stambaus 

ir vidutinio verslo savininkais. Tikslas: užtikrinti prielaidas sutvarkyti pastatų fasadus pritraukiant 

socialiai atsakingo Klaipėdos verslo lėšas; užtikrinti sklandų leidimų tokiam procesui derinimą; 

užtikrinti pastatų savininkų-gyventojų sutikimų gavimą.  
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Reprezentacinės miesto dalies – senamiesčio, daugiausiai visų miestiečių ir svečių matomi pastatai, 

turi būti sutvarkyti. Dabartinė dalies jų būklė apverktina. Kiekvienas mūsų tvarkydamas savo namus, 

didelį dėmesį skiriame buto ar namo svečių kambario-salono, įrengimui. Kviesdami svečius ir 

numatydami, kad jie daugiausiai laiko svečiuodamiesi praleis būtent salone, tvarkydamiesi 

daugiausiai skiriame pastangų būtent jam. Senamiestis – miesto salonas. Skirkime jam tinkamą 

dėmesį. 

REZULTATAS: nepasiekta 

3. Saugumas. Tęsti pradėtus darbus. Klaipėdos senamiestyje jau yra Saugios kaiminystės zonos, bet jų 

turi gali būti daugiau. Įvertinant Saugios kaiminystės įkūrimo teikiamą naudą, reikia per artimiausius 

metus sukurti bent kelias tokias zonas Žvejų gatvėje. Statistika: policijos suvestinėse baro “Beer 

Garden”, priklausančio Visvaldo Matijošaičio šeimos valdomai “Amber Food” (ex “Vičiūnų restoranų 

grupė”), prieigos patenka tarp 3 labiausiai kriminogeninių zonų visoje Klaipėdoje. Gaila, kad Kauno 

miesto meras savo įgūdžių ūkininkauti mieste nepritaiko ir savo verslo teritorijai Klaipėdoje. 

REZULTATAS: iš dalies pasiekta 

4. Senamiesčio gyventojų įgūdžių naudotis išmaniosiomis technologijomis ugdymas. Pagal 

bendradarbiavimo su projekto „Prisijungusi Lietuva“ iniciatoriais susitarimą, 2019 metais 

bibliotekoje Turgaus g. senamiesčio bendruomenės nariams bus sudarytos sąlygos nemokamai 

lavinti darbo kompiuteriu, naudojimosi išmaniaisias įrenginiais, darbo su video ir foto apdirbimo 

programomis, efektyvaus ir saugaus naudojimosi pamėgtais socialiniais tinklais įgūdžius. Atskirų 

užsiėmimų pradedantiesiems ir pažengusiems programos ir mokymų datos bus paskelbtos atskirai 

paskyroje: https://www.facebook.com/kmsgb/. Spauskite Patinka, kad galėtumėte sekti skelbiamas 

naujienas. 

REZULTATAS: iš dalies pasiekta 

5. Taksi. Reikia skirti atskirą zoną taksi automobilių stovėjimui/laukimui naujai įrengtoje aikštelėje šalia 

jachtų uostelio arba šalia Dramos teatro fasado, kad sumažinti triukšmą ir netvarką Žvejų g. 

REZULTATAS: nepasiekta 

6. Apšvietimas. Užtikrinti, kad būtų padaryti savivaldybės administracijos 2018 metais žadėti, bet 

neatlikti darbai. 

REZULTATAS: iš dalies pasiekta 

7. Tiltų gatvės vibracija. Tęsti pradėtus darbus siekiant, kad kol Tiltų g. visa dar akmenimis grįsta, būtų 

pastatyti greičio detektoriai, kad dabar nedrausminami vairuotojai, lekiantys didesniu, nei leistinu 30 

km/h greičiu, nekeltų perteklinio triukšmo ir vibracijos. Dar praėjusio amžiaus pradžioje senamiesčio 

grindiniu judančioms transporto priemonėms buvo nustatytas svorio ribojimas iki 8 tonų. Šiandien 

Tiltų gatve kasdien pravažiuoja virš 100 autobusų, sveriančių dvigubai daugiau – 15-20 tonų, o 

grindinio pagrindo ir pačio grindinio kokybė liko nepakeista, požeminių vibracijos sugėrimo įrenginių 

neatsirado. Gal pavyks bent jau greičio, vieno iš esminių vibraciją įtakojančių veiksnių, ribojimą 

galinčių užtikrinti priemonių įrengti. 

REZULTATAS: pasiekta 

8. Šventės. Prisidėsiu prie jau tradicija tapusios Moliūgų žibintų šventės Klaipėdos senamiestyje 

organizavimo 2019 metais, siekiant dar didesnio jos lankomumo, patrauklumo svečiams ir dalyviams. 

REZULTATAS: pasiekta 

9. Informavimas. Naudosiuosi man, kaip seniūnaičiui, priskirta teise dalyvauti Klaipėdos miesto Tarybos 

komitetų posėdžiuose ir sieksiu susipažinti su savivaldos priimamais sprendimais, susijusiais su 

https://www.facebook.com/kmsgb/
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gyventojų gyvenimo kokybe, teikti siūlymus bei pristatyti senamiesčio gyventojams aktualią 

informaciją FB paskyroje: https://www.facebook.com/kmsgb/. 

REZULTATAS: pasiekta 

  

Veiklos kryptys 2020-iems metams 

 

2020 metais, įvertinus pokyčius ir sutrumpėjusį laiką veikimui dėl COVID-19 ir su juo susijusio karantino 

bei veiklų apribojimo, koncentruosiuosi į dar 2018 metais užsibrėžtus ir nepasiektus bei kelis naujus 

tikslus: 

1. Pastatų fasadų Tiltų ir Turgaus g. sutvarkymas savivaldybės lėšomis. 

  
2. Dalyvaujamojo biudžeto programos parengimas ir lėšų (ne mažiau nei 1 proc. nuo bendro Klaipėdos 

miesto savivaldybės biudžeto, kas sudarytu apie 2 mln. EUR kasmet) jai jau nuo 2021 numatymas 

(kol kas yra numatyta 100 tūkst. EUR). 

3. Piliečių įsitraukimo į savivaldybės priimamų sprendimų priėmimo procesą skatinimas. Įvertinus 2019 

m. Klaipėdos miesto biudžetą, kuriam susimetėme visi klaipėdiečiai, tarnautojai skirsto ir Jūsų įdėtų 

1400 eurų. Kaip manote, gal verta pasidomėti kaip jie leidžiami? 

Dalyvaujančiųjų dėmesys savivaldos veikimui leis užtikrinti, kad savivaldos tarnautojai ir mus 

atstovaujantys tarybos nariai priimtų sprendimus ir valdytų vykdomus projektus veikdami skaidriai ir 

sąžiningai, vadovaujantis doros principais. 

 

 

 

Senamiesčio (buvęs pavadinimas - Muzikos centro) seniūnaitijos seniūnaitis 

Renaldas Kulikauskas 

renaldask0414@gmail.com 

8 616 27432 

https://www.facebook.com/kmsgb/
mailto:renaldask0414@gmail.com
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Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8 skirsnio 34 straipsnis: 

Seniūnaičio teisės ir pareigos 

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose 

ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:  

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, 

kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės 

viešaisiais reikalais; 

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka; 

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje; 

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos 

nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir 

valstybės institucijų ir įstaigų atstovais; 

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje; 

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia 

praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams. 

2. Seniūnaitis skatina gyventojus: 

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;  

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, 

nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.); 

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti; 

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;  

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą. 
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PRIEDAS Nr. 1: Siūlymai 2019-2021 m. strateginiam veiklos planui copy 
  
 

Renaldas Kulikauskas 
Muzikos centro seniūnaitijos seniūnaitis 
8 616 27432, renaldask0414@gmail.com  

 
Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui 
meras@klaipeda.lt  
 
Klaipėdos m. savivaldybės administracijai 
info@klaipeda.lt  
 
Klaipėdos miesto tarybai 
dokumentai@klaipeda.lt  
 

2019 m. sausio 30 d. 
Klaipėda 

 
SIŪLYMAI IR KLAUSIMAI  
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 
 
Palyginus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto sudarytojų parengtą 2019-2021 m. strateginį veiklos 
planą ir jame numatytus 99 investicinius projektus su prieš metus parengtu analogišku planu, 
paaiškėjo, kad tiesiog gulėdami stalčiuose ar jau realizuojami projektai „stebuklingai“ pabrango nuo 
212 iki 244 mln. EUR, o jų realizavimui suplanuotas laikas per tuos pačius vienerius metus „išsitempė“ 
nuo vidutinės 3,3 iki 3,8 metų trukmės. Pabrangimas atrodo dar įspūdingiau įvertinus tai, kad 19 
praėjusių metų veiklos plane buvusių, bet jau užbaigtų projektų bendra vertė buvo 31 mln. EUR, o lygiai 
toks pat skaičius į šių metų veiklos planą įtrauktų naujų projektų realizavimo vertė – 23 mln. EUR, t.y. 
8 mln. mažesnė, kas bendrą anksčiau patvirtintų ir dar nebaigtų projektų vertės skirtumą išaugina jau 
iki 40 mln. EUR. Pasibaigusių ir naujų projektų realizavimo terminas vienodas, termino išsitempimą 
įtakojo daugumos senų ir dar nebaigtų, o dažnai net nepradėtų projektų vykdymo laiko vilkinimas ar 
pradžios ir pabaigos etapų perkėlimas metams, dviem, o kartais ir šešiems į priekį. 
 
Yra keturi galimi tokios situacijos aiškinimai: 

1. Administracijos tarnautojai, parengę projekto siūlymą, eina į tarybą prašyti balsuoti už jo 
įtraukimą į biudžetą ir pateikia mažesnę, nei realiai paskaičiuota projekto kainą, siekdami 
lengvesnio jiems rūpimo projekto patvirtinimo. MANIPULIACIJA. Ar mums tai tinka? 

2. Administracijos tarnautojai yra nekompetentingi įvertinti realios projekto kainos ir tik įtraukus 
projektą į biudžetą ir pradėjus jį realizuoti, įsitraukę į procesą kompetentingi verslo įmonių 
specialistai paskaičiuoja tikrąją. NEKOMTETENCIJA. Ar mums tai tinka? 

3. Administracijos tarnautojai kompetentingi ir įtraukia teisingai paskaičiuotą projektų kainą, bet 
įtakojami rangovų vėliau projektavimo ar realizavimo metu pasiduoda spaudimui ir patyliukais 
didina miesto piniginės kaštus, taip leisdama rangovams uždirbti didesnį pelną, galbūt netgi 
patys nelikdami nepamaloninti už tokį savo dosnumą. KORUPCIJA. Ar mus tai tenkina? 

4. Administracijos tarnautojai kompetentingi ir įtraukia teisingai paskaičiuotą projektų kainą, jų 
neįtakoja pelno siekiantis verslas, bet mūsų šalyje tokia didelė infliacija, kad neįmanoma 
nustatyti projektų kaštų didėjimo per 2 – 3 metus jų realizavimo laiko. Neprognozuojamai 
auganti INFLIACIJA? VZ skelbia kad 2018 m. infliacija Lietuvoje sudarė 2,3 proc. (ES vidurkis 2,2 

mailto:renaldask0414@gmail.com
mailto:meras@klaipeda.lt
mailto:info@klaipeda.lt
mailto:dokumentai@klaipeda.lt
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proc.). Jei į prieš tai kilusius klausimus turėtų atsakyti kiekvienas mūsų pats ir atsakymai gali būti 
skirtingi, tai į šį klausimą atsakymas aiškus - NE. 

 
Kuris aiškinimas tinka mums? 2019-01-30 visuomeniški klaipėdiečiai pakvietė į šių klausimų aptarimą 
savivaldybės administracijos direktorių Saulių Budiną ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Indrę 
Butenienę. Aiškinantis projektų atsiradimo, kainos nustatyto, tvirtinimo taryboje ir realizavimo iki jo 
užbaigimo procesą, paaiškėjo, kad: 

1. Pirminio projektinio skaičiavimo metu savivaldos administracijos turimi specialistai, nors, kaip 
pabrėžė S. Budinas, skaičiuoja viską „remdamiesi teisės aktais“, labai dažnai nepataiko į rinkos 
realijas, pasiduoda „idealių“ sprendimų siekiančio administracijos vado vizijos ir/arba 
pasiduoda pelno siekiančių rangos įmonių spaudimui padaryti daugiau/brangiau nei reikėtų ar 
planavo daryti. 

2. Tarybos nariai nėra informuojami apie projektų išaugusias kainas ar terminų atidėjimą, 
pristatant sulyginimą su jų rankos pakėlimu anksčiau patvirtintomis kainomis ir terminais, nes, 
pasak, direktoriaus, tarybos nariai patys turi susirasti kas pasikeitė. Būtų gerai, norėtųsi, bet 
realybė tokia, kad visas 13 programų sudarančias 486 biudžeto išlaidų eilutes peržiūrėti ir 
palyginti kiekvieną jų, ne kiekvieno tarybos nario jėgoms. Galiausiai, manyčiau, ir neturėtų būti. 
Vykdančioji valdžia turėtų parengti tokia palyginamąją analizę patys ir pateikti paaiškinimus ir 
argumentus bei paprašyti patvirtinti pasikeitimus nauju rankos pakėlimu. 

3. Visuomenė, jei nori žinoti, turi teisę kreiptis ir klausti. Apie brangimą, atidėjimą informuoti juos 
nėra pareigos. Kol kas. Dalyvaujamoji valdysena, numatanti aktyvų piliečių įsitraukimą į 
sprendimų priėmimo procesą ne už kalnų ir Klaipėdoje. Deja, kol kas mes tik pirmoje to proceso 
stadijoje – informavimas. Ir tai tik tada, kai žinia gera:)  

Dalyvavimo spektras: 

Auganti piliečių įtaka 

 

Informuoti  Konsultuoti  Įtraukti  Bendradarbiauti  Įgalinti 

 
Žemiau pateikiu klausimus ir pastabas „miesto piniginės“ turinio išleidimą planuojantiems savivaldos 
tarnautojams ir klaipėdiečius atstovaujantiems merui ir tarybos nariams. 
 
Klausimai ir galimų sprendimų siūlymai: 

1. Jau patvirtintų biudžete projektų kainos ir vykdymo trukmės pakeitimai nėra derinami su 
tarybos nariais - miestiečių išrinktais politikos formuotojais ir kontrolę užtikrinančiais 
asmenimis. 
KLAUSIMAS: Kodėl sutartyse nėra saugiklio nuo tokių didelių kainų pokyčių? 
I PASIŪLYMAS: patvirtinto taryboje ir įtraukto į veiklos planą ir biudžetą projekto kainos 
pasikeitimai, viršijantys 5 proc., privalo būti pristatomi tarybai ir visuomenei argumentuojant jų 
atsiradimo priežastis ir atskirai tvirtinami taryboje. Arba netvirtinami, siūlant administracijai 
ieškoti sprendimo prieš tai patvirtintose biudžeto sumos ribose. 
II PASIŪLYMAS: patvirtinto taryboje ir įtraukto į veiklos planą ir biudžetą projekto trukmės ir 
atskirų etapų apimties per atitinkamus metus įvykdymo pasikeitimai, viršijantys 20 proc., 
privalo būti pristatomi tarybai ir visuomenei argumentuojant jų atsiradimo priežastis ir atskirai 
tvirtinami taryboje. 
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2. Kodėl strateginio veiklos plano ateinantiems metams strategijos formavime lapkritį nedalyvauja 
Miesto plėtros ir strateginio planavimo ir Finansų ir ekonomikos komitetas komitetų nariai? 
SIŪLYMAS: privalo ruoštis, dalyvauti, teikti siūlymus dėl prioritetų (programų, atskirų projektų) 
reitingavimo ir jiems skiriamų sumų ir vykdymo terminų koregavimo. Dabar šį atsakingą darbą 
atlieka vienasmeniškai, kaip pati teigia, Indrė Butenienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja, 
o privalo dalyvauti ir padėti minėtų komitetų nariai. 

 
3. Ar galima savivaldybės tinklapyje matyti atvirai ir viešai prieinamas visų vykdytų ir vykdomų 118 

projektų:  
1)Galimybių studijas, 
2) Investicinius projektus, 
3) Sutartis su Projektuotojais ir projektus, 
4) sutartis su Rangovais. 

SIŪLYMAS: įtraukti administracijos savivaldos tinklapyje talpinti visus 8 punkte išvardintus 
dokumentus neslepiant nei vieno po „komercinė paslaptis“ skraiste. ARGUMENTAS: jei verslas 
nori teikti paslaugas viešajam sektoriui, už kurias bus sumokama miestiečių suneštais pinigais, 
verslas negali tokiuose santykiuose slėptis po komercinės paslapties formuluote. Išimtis – 
konkurso vykdymo iki nugalėtojo paskelbimo dienos etapas. Sekančią dieną – visos sutartys ir 
siūlymo metu pateiktos sąmatos turi būti viešai skelbiamos savivaldos tinklapyje. 
ARGUMENTAS: jei verslas nori teikti paslaugas viešajam sektoriui, už kurias bus sumokama 
miestiečių suneštais pinigais, verslas negali tokiuose santykiuose slėptis po komercinės 
paslapties formuluote. Išimtis – konkurso vykdymo iki nugalėtojo paskelbimo dienos etapas. 
Sekančią dieną – visos sutartys ir siūlymo metu pateiktos sąmatos turi būti viešai skelbiamos 
savivaldos tinklapyje. 
UŽDUOTIS (BENDRUOMENĖMS): parengti tyrimą. 
TYRIMO TIKSLAS: sudaryti projektų rengėjų, projektuotojų ir rangovų top 5 sąrašą ir 
paanalizuoti savininkus ir jų sąsajas su išrinktaisiais ir tarnautojais. 
VIENA IŠ GALIMŲ PROBLEMŲ: UAB "Peritus sprendimai" – kompanija, dažnokai pastaruosius 
metus rengianti Klaipėdos miesto savivaldybei pačių brangiausių infrastruktūros projektų 
investicinius projektų siūlymus/projektinius siūlymus. Tokių siūlymų pagrindu mūsų miesto 
biudžete atsiranda projektai jiems numatytos sumos, kurios, mano nuomone, yra stipriai 
didesnės, nei reali rinkos kaina. 
UAB "Peritus sprendimai" vadovas yra Andrius Šiaudinis. A. Šiaudinis 5 metus (2004-2008 ir 
2010-2011 metais) dirbo VŠĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra". Tai įstaiga, kuri teikia 
Lietuvos savivaldybėms įvairių išorinių konsultantų, tokių kaip "Peritus sprendimai“, projektų 
vertinimus, t.y. nurodytų sumų ir skaičiavimų pagrįstumą. Atlieka savotišką auditą. VŠĮ "Centrinė 
projektų valdymo agentūra“ atliko ir A .Šiaudinio įmonės "Peritus sprendimai“ parengto „Sporto 
ir laisvalaikio komplekso statyba“ projekto socialinės ekonominės naudos vertinimą, kuris 
pridedamas kaip priedas ir yra vienintelis ekspertinis vertinimas. A.Šiaudinis UAB "Peritus 
sprendimai" įkūrė 2018 m. gegužės mėnesį ir jau valdydamas šią konsultacinę bendrovę dar 
metus dirbo CPVA. Tai tarybos nariams, kurie mano, kad projekte nurodytos sumos ir 
skaičiavimai teisingi ir sąžiningi, nes jas patikrino tam skirta institucija, turėtų pagrįstai tuo 
suabejoti. Peržiūrėjus konkrečiai šio komplekso projektą, kilo abejonių dėl skaičiavimų ir 
teikiamų rekomendacijų pagrįstumo, sąžiningumo, radau net netikslumų skaičiavimuose, kurių 
negalėjo likti, jei būtų sąžiningai atliktas skaičiavimų tikslumo ir pagrįstumo vertinimo darbas. 
 

4. Kaip paaiškintumėte, kad tik per vienerius metus visų projektų vidutinis vykdymo terminas nuo 
3,3 2018 metų plane išsitempė iki 3,8 2019 metų plane, nors 19 naujų projektų, pakeitusių 19 
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senų/užbaigtų ir iš biudžeto jau pašalintų projektų, vidutinė vykdymo trukmė vienoda – 3 
metai? 

 
5. Kaip paaiškintumėte, kad tik per vienerius metus visų projektų bendra kaina nuo 212 mln. EUR 

(2018 m.) išsipūtė iki 245 mln. EUR, nors 19 naujų projektų, pakeitusių 19 senų/užbaigtų ir iš 
biudžeto jau pašalintų projektų, kaina yra 8 mln. EUR mažesnė (atitinkamai 31 ir 23 mln. EUR)? 
 

6. Savivaldybės valdymo programa > Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (darbo 
užmokestis): 

a. Numatytas 2019 m. plane Atlyginimų fondo augimas, palyginus su 2018 m. pradžioje 
nurodytu, yra 31 proc. – KLAUSIMAS: kokios priežastys? 

b. 2018-06-28 datuotame dokumente Nr. T2-125 nustatytas didžiausias leistinas valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų skaičius – 438,5. Kodėl rekvizitai skelbia, kad yra 462 
darbuotojai (apdraustieji) – KLAUSIMAS: kodėl nesutampa skaičiai? 

SIŪLYMAS: atlikti Klaipėdos savivaldybės administracijos visų departamentų ir skyrių veiklos 
auditą su tikslu įvertinus kiekvieno departamento, skyriaus ir atskirų pareigybių darbo tikslus ir 
realų dienos/mėnesio/metų krūvį, perskirstyti funkcijas ir atleisti neefektyviai, neveiksmingai 
dirbančius ir/ar perteklinius tarnautojus paliekant 70 proc. esamo jų kiekio. Paskirstyti 
sutaupytas 3 metų periode dėl darbuotojų sumažėjimo sutaupytas biudžeto lėšas (atmetus 
išeitinių sumą), pridedant jas proporcingai prie kiekvieno likusio darbuotojo atlyginimo.  
LAUKIAMAS REZULTATAS: peržiūrėta veiklos struktūra ir funkcijos, mažesnio kiekio 
darbuotojų, motyvuotų didesniu atlyginimu, kokybiškesnis darbo atlikimas ir tikslų pasiekimas 
dėl padidėjusios kiekvieno jų motyvacijos. 

 
7. Savivaldybės valdymo programa > „Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės 

technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas“ – šioje biudžeto eilutėje nurodyta 439 
savivaldybės administracijos turimo kompiuterio eksploatavimas už bendrą 431‘000 EUR sumą 
(tokia pat suma numatyta ir 2020 ir 2021 metais). 
KLAUSIMAS: vieno kompiuterio aptarnavimo kaina - 1000 EUR per metus? Tai, kaip spėjama, 
nėra rinkos kaina. 
PRAŠYMAS: pateikite šioje biudžeto eilutėje pateiktos išlaidų sumos detalizaciją (kiek 
kompiuterių, kiek skirta aptarnavimui, kiek ir kokiai programinei įrangai, kas kiek laiko ji 
atnaujinama ir kada pastarąjį kartą tai yra padaryta. 

 
8. Savivaldybės valdymo programa > Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų 

eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių 
prenumerata ir kt.) > numatyta tam skirti 2019 m. 775‘000 EUR. 
VERTINIMAS: Šias metais nebeliko 2018 m. turėtų 320'000 prisijungimų prie Registrų centro 
kaštų, neliko IP telefonijos paslaugos pirkimo kaštų, o suma kažkodėl identiška 2018 ir 2019 m. 
- ? Parengtame plane nurodyta, kad bus išnuomota 1000 m. (1 km) stelažų. Klaida? 2018 buvo 
įrašyta 100 m. Vienos papildomos transporto nuomos ir 4 mėnesių patalpų nuoma tikrai 
negalėjo kainuoti tiek, kad kaštai, atmetus visas pirktas 2018 m. ir nebeperkamas 2019 metais 
paslaugas, nesumažėtų. 
PRAŠYMAS: pateikite šios išlaidų eilutės detalizaciją (kokios paslaugos ir kokie pirkimo 2019 m. 
kiekiai). 

 
9. Savivaldybės valdymo programa > Priemonių, susijusių su diasporos veikomis, įgyvendinimas. 

KLAUSIMAS: Ką darys? Kas administruos? Jei, kaip buvo minėta viename iš komitetų, Klaipėdos 
turizmo ir informacijos centras, reikia keisti sprendimą! Pažiūrėkite kaip KTIC direktorė Romena 
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Savickienė tvarkosi su jos vadovaujamai įstaigai patikėta užduotimi rūpintis miesto vizitine 
kortele: www.klaipedainfo.lt  
SIŪLYMAS: programą turi vykdyti kitas projekto vadovas, pvz. „Klaipėda ID“. 
 

10. SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) plėtros programa.  
VERTINIMAS: šios 2019 metų programos tikslas – 37 veikiančių SVV subjektų 1000-iui gyventojų 
(2018 m. šis rodiklis 36, 28) – per maža ambicija. Programai reikia daugiau dėmesio ir daugiau 
resursų – šioje per mažai dėmesio smulkiam ir vidutiniam verslui po tiek metų nieko neveikimo. 
Klaipėdos savivalda viena iš kelių Lietuvos 60 savivaldybių, neturėjusių SVV konsultavimo 
programos ir tam skirtų resursų. Iki praėjusiais metais įkurtos „Klaipėda ID“, kuri turėjo perimti 
šią funkciją, niekas to nedarė (atlikau tyrimą 2018 pradžioje).  
SIŪLYMAS: reikia keisti tikslą į bent 40 SVV 1000-iui gyventojų ir peržiūrėti atskiras programas 
ir jų trukmę, papildyti naujomis, atrinktomis sukurtos visuotinės apklausos, konsultacijos su 
verslu ir gerosios pasaulio patirties pagrindu. Užtikrinti tinkamą naujų ir esamų programų 
finansavimą. 
 

11. Aplinkos apsaugos programa > Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių 
priežiūros ir valymo technologijas (Įsigyta 8 gatvių valymo mašinų) > 2018 m. biudžete buvo 
nurodyta, kad tam bus skirta 1,6 mln. EUR, čia matau 2,2 mln. EUR bendrą sumą (per 2018-2019 
m.) - tai yra plius 37 proc. nuo pirminės kainos. Savivalda komunikavo, kad daugiau nei planuota 
užtruko lėšų gavimo iš ES procedūra, bet planuojami įsigyti automobiliai dėl to per metus juk 
37 proc. nepabrango! 
SIŪLYMAS: atlikti projekto vykdymo auditą ir pateikti išvadas tarybos nariams ir visuomenei. 
 

12. Aplinkos apsaugos programa > Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas. 
Matavimai atliekami 4 kartus per metus 35 taškuose (savivalda naudoja tik 2 stoteles/matavimo 
įrangos vienetus). Dažnai pastaruoju metu savivaldos komunikacijoje naudojama formuluotė 
"Įsigijome naujas matavimo stoteles" yra visuomenės klaidinimas, nes „nauja“ galėtų būti 
vadinama tik pastoviai taršą matuojanti ir on-line duomenis transliuojanti stotelė, o ne jos 
„nauja“ pastatymo trumpam vieta. Pvz.: naudojame 4 kartus stovinčio gatvėje ir greitį 
matuojančio policininko metodą, vietoje to, kad pastatytume pastoviai veikiantį greičio 
matavimo įrenginį. 
Skiriam šiai programai 76 tūkst. EUR per metus ir vadiname programa "Vykdyti prevencines 
priemones, siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų". 
SIŪLYMAS: įsigyti naujų taršos matavimo stotelių, pastoviai matuojančių taršą, sujungti jas su 
kitų institucijų ir verslo subjektų turimomis taršos matavimo stotelėmis ir skirti lėšų on-line 
duomenų transliavimo programėlės (skirtos ir asmeniniams išmaniesiems įrenginiams) 
sukūrimui. 
 

13. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa > eilutė „Uostamiesčiai: darnaus judumo 
principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“ – tam skirta 4,4 mln. 
EUR per 4 metus (2017-2021 m.). KVJUD investicija 2020-2021 m. - 2,5 mln. EUR. Priminsiu, kad 
šiai programai, įrašytai į veiklos planą praėjusių metų pradžioje, buvo numatyta 0,8 mln. EUR, 
t.y. 5,5 karto mažiau (!), nors programos apimtis buvo ir liko identiška – sujungti Minijos, Pilies 
ir Naujojo Uosto gatvių šviesoforus į bendrą valdomą išmanųjį tinklą. 
SIŪLYMAS: reikia nesivelti į prabangų, bet fragmentuotą ir ilgai laike užsitęsiantį projektą. Reikia 
imti visus miesto esminių magistralių sankryžų šviesoforus, jungti juos į paprastą susisiekiantį ir 
dirbtinio intelekto pagrindu valdomą tinklą su minimaliomis šviesoforų mazgų ciklų suderinimo 
funkcijomis. 

http://www.klaipedainfo.lt/
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REZULTATAS: pagrindinėmis magistralėmis važiuodamas leistinu greičiu kertu visas sankryžas 
nesustodamas. Kai technologijos pajudės į priekį, po kelių metų patobulinsime, kol kas 
senuosius šviesoforus reikia tik aprūpinti mobiliais imtuvais signalui perduoti/priimti, tam kad 
būtų reguliariai koreguojamas persijungimo ciklas. Bandyti „tobulinti idealiai“, kaip siūlo 
gindamas brangią idėją S. Budinas, vieną mažą atkarpą, nesprendžiant viso miesto tinklo 
suderinamumo klausimo pasiekiamomis greitomis ir ekonominėmis priemonėmis, yra 
absurdas. Turėsime zaporožietį su viena nuostabia mersedeso detale. Reikia išplatinti 
pasiūlymo formuluotę „imti visas miesto esminių magistralių šviesoforus, jungti juos į paprastą 
susisiekiantį ir dirbtinio intelekto pagrindu valdomą tinklą su minimaliomis šviesoforų mazgų 
ciklų suderinimo funkcijomis“ visiems technologiniams universitetams ir verslui – tikiu, kad 
atsiras kas imsis už mažiau, nei dabar suplanuoti 4,4 mln., imsis padaryti greičiau, nei dabar 
numatyti 3 metai iki realizuoto „idealaus“ sprendinio ir to pačio tik labai mažoje miesto gatvių 
tinklo dalyje. 

 
14. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa > Vaikų žaidimo aikštelių 

įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas. 
KLAUSIMAS: Kodėl 2019-2020 metais biudžete liko nebe praėjusių metų pradžioje planuotos 5-
ios, o tik 3 aikštelės? Kodėl sumažėjo kiekvienai jų skiriama suma nuo 34 iki 30 tūkst. EUR? 
KOMENTARAS: 2018 m. programos aprašyme už 171’500 EUR sumą 2018 m. turėjo būti 
įrengtos 5 žaidimų aiktelės (po 34.300 EUR kiekviena, adresai: Kretingos g. 19-21, Smilties 
Pylimo 3, Šaulių g., parko teritorija, Taikos pr. 10, Ryšininkų g.), papildomai kitoje biudžeto 
programoje buvo patvirtinta įrengti 2 vaikų žaidimų aikšteles Pempininkų ir Debreceno aikščių 
prieigose (pagal 2017 m. parengtą aprašą; nenurodant joms skirtų pinigų sumos), dar kitoje 
biudžeto eilutėje - II Melnragės paplūdimyje (kaina konkreti nenurodyta, aikštelė „supakuota“ 
komplekte su kitais darbais).  
SIŪLYMAS: atlikti vertinimą ar buvo įrengtos visos 8-ios 2018 m. biudžete suplanuotos didelės 
vaikų žaidimo aikštelės. Grąžinti į 2019-2020 m. planą 5-ias, o ne 3, kaip pakoregavo savivaldos 
strategai naujame plane. 
Aikštelių įrengimo projektui vadovaujanti Inga Kubilienė, Socialinės infrastruktūros priežiūros 
skyriaus specialistė, paapmaudavo, kad, „reikėjo pinigų kitiems išbrangusiems miesto 
projektams, tai ir nurėžė nuo jos kažkiek..“. 2018-12-21 paprašiau Ingos atsiųsti 2018 metais 
įrenginėjamų aikštelių sąmatas – NEGAVAU. 
PRAŠYMAS: atsiųsti įrengiamų 2018 metais aikštelių sąmatas. 
 

15. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa > Danės upės krantinių 
rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas. 
Savivaldos tinklapyje skelbiama informacija apie projekto kainą: 4'273'670 €. 
2019 m. strateginiame veiklos plane pateikiama suma sudaro jau 6,1 mln. EUR, t.y 42 proc. 
didesnė. 
KLAUSIMAS: ar tarybos nariai buvo supažindinti su aplinkybėmis, lėmusiomis tokį brangimą ir 
ar pritarė tam, kad būtų perkamas 42 proc. brangesnis sprendimas? Nes nesuderinus su taryba 
arba jai nepatvirtinus, projektuotojai ir administracijos organizatoriai turi ieškoti sprendimų 
kaip realizuoti projektą telpant į tarybos patvirtintas lėšas, t.y. 4'273'670 €. 

 
16. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa > Atgimimo aikštės 

sutvarkymas. 
Atgimimo aikštės (antžeminė dalis ir parkingas) projektas nuo 2018 m. pradžioje paskelbtos 3,3 
mln. kainos (antžeminė dalis – 1,6, parkingas – 1,7 mln. EUR) pakito iki 2018 metų gale 
visuomenei projektuotojų pristatytos 14-18 mln. EUR kainos. Architektų argumentas: ištyrėme, 
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kad požeminis gruntas nestabilus, todėl požeminę automobilių aikštelę įrengti kainuos nebe 1,7 
mln. EUR, o 10 – 14 mln. EUR (priklausomai nuo pasirinkto parkingo aukštų skaičiaus). 
Antžeminės aikštės dalies sutvarkymas nuo prieš metus planuotų 1,6 mln. EUR, „netikėtai“ 
pakilo iki 3,7 mln. EUR (2,3 karto!). 2019 01 14 įvykusiame Kolegijos posėdyje (tarybos 
patariamasis organas) nebuvo pasirinktas nei vienas parkingo variantas. Nuskambėjo “palikime 
šį klausimą kitai tarybai”. Beje, diskusijose niekas neskyrė dėmesio antžeminei daliai, kurios, 
priminsiu, kaina išaugo 2,3 karto (nuo 1,6 iki 3,7 mln. EUR). Į dalyvavusių svečių replikas apie 
“nesveikai” išaugusią kainą, vienas mero administracijos darbuotojų nusistebėjo jų 
neišmanymu: “juk visko kainos paaugo..”. 
Pasidomėjau statybos kainų pokyčiu per metus. Verslo žinios teigia, kad per metus (2018 m. 
lapkričio mėn., palyginti su 2017 m. lapkričio mėn.) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 
2,7%. Tai lėmė darbo užmokesčio (6%), statybinių medžiagų ir gaminių kainų (1,6%) bei mašinų 
ir mechanizmų darbo valandos kainos (1%) padidėjimas. Pažiūrėjau ir į pasaulines plieno, kurio 
tikrai nemažai reikės 3 – 4 mm storio plieno blynui, planuojamam Atgimimo aikštės vidury. 
Plieno kainos Europoje per pastaruosius metus buvo paaugusios, bet dabar vėl tame pačiame 
lygyje. Tai kas gi lėmė, kad nepakitus projektui, jo realizavimo kaina per metus pakilo 131 proc., 
t.y. daugiau nei dvigubai?  
Požeminiam parkingui projektuotojų pristatyta per metus daugiau nei 6 kartus padidėjusi kaina 
nebuvo įtraukta į veiklos plano biudžetą. Kol kas:) 
Plačiau: https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2018/12/28/statybu-sanaudos-per-
metus-brango-27#ixzz5cbaafCx4  
SIŪLYMAS: atlikti projekto auditą ir įvertinti ne tik antžeminės dalies pirminės kainos nustatymo 
aplinkybes, kainos didėjimo pagrįstumą, bet ir požeminės automobilių saugyklos pirminės 
kainos nustatymo ir didėjimo pagrįstumą, tam, kad neleisti ateityje naudotis šia netikėtai 
išauginta projekto kaina naudotis bandant realizuoti projektą jau kitais būdais, pvz. su daliniu 
verslo prisidėjimu. Galima status quo problema – nustačius nepagrįstai didelę projekto kainą ir 
sudarius su verslu dalinio prisidėjimo finansais sutartį, savivaldai tenkanti projekto realizavimo 
kainos dalis padengtų viso projekto realizavimo kaštus, taip sukuriant verslui galimybę išvengti 
realių kaštų prisidedant prie investicijų. 
 

17. Kultūros plėtros programa > Miestui aktualių renginių organizavimas. 
2018 metais šioje eilutėje buvo 255,5 tūkst. EUR (Kalėdos – 70‘000, Šviesų festas – 150‘000, 
Tremtinių pavežėjimas – 1‘500, Vydūno metai – 5‘000, Kultūros diena – 5‘000, Dainų šventė- 
15‘000 Eur.). Šiais metais šioje eilutėje liko 174 tūkst. EUR.  
KLAUSIMAS:  

1) Kaip strateginiame veiklos plane „užkoduota“ Šviesos festivaliui 2019 m. skirti 290 
tūkst. EUR? (nei vienoje iš biudžeto 13 programų nėra žodžių „Šviesos festivalis“, 
„Klaipėdos šventės“ (šventės rengėjas). 
2) Kam tiek lėšų skirti renginiui, kuris neturi jokių šansų tapti unikaliu (kaip Jūros šventė), 
pritraukiančiu visos Lietuvos turistus (nes identiškas vykdomas ir kituose Lietuvos 
miestuose)?  

SIŪLYMAS:  
1) neskirti Šviesos festivaliui tokios didelės sumos. Skirti iki 100 tūkst. EUR sumą, 
padalinant ją tarp vietinių ir kviestinių autorinių menininkų projektų;  
2) atlikti VŠĮ „Klaipėdos šventės“ veiklos ir finansų auditą. Argumentas: biudžetinė įstaiga, 
tikėtina organizuosianti Šviesos festivalį šiais metais, niekaip nenurodyta šiuo pavadinimu 
nei vienoje biudžeto programoje. Nuo 2014 m. šios įstaigos darbuotojų skaičius išaugo 89 
proc. (nuo 9 iki 17 žmonių). Vidutinis šios įstaigos, išlaikomos iš miesto biudžeto, 

https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2018/12/28/statybu-sanaudos-per-metus-brango-27#ixzz5cbaafCx4
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2018/12/28/statybu-sanaudos-per-metus-brango-27#ixzz5cbaafCx4
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darbuotojų atlyginimas 1558 EUR. Ar tikrai yra pagrįstas žmonių skaičius, reikalingas 
tikslams pasiekti, įstaigai skiriamo biudžeto ir mokamo atlygio darbuotojams dydis? 

 
18. Kultūros plėtros programa > Kultūros įstaigų veiklos organizavimas: 

Savivaldybės biudžetinė 
įstaiga 

BĮ Klaipėdos miesto 
savivaldybės kultūros 

centro Žvejų rūmai 

BĮ Klaipėdos miesto 
savivaldybės koncertinės 

įstaigos Klaipėdos koncertų salė 

Darbuotojų sk. 46 82 
Vidutinis atlyginimas 620 1260 

Lankytojų skaičius 2019 m. 99‘000 77‘000 

Renginių skaičius 2019 m. 269 442 

Vieno renginio vid. 
lankytojų skaičius 

368 174 

Vienam renginiui 
vidutiniškai tenka EUR 

3278 3836 

Vienam lankytojui 
vidutiniškai tenka EUR 

9 22 

Vieno darbuotojo 
sukuriama vertė (renginių 

sk.) 
5,8 5,3 

 
APIBENDRINIMAS: Vienam suorganizuotam renginiui Žvejų rūmuose vidutiniškai tenka 3278 
EUR, Klaipėdos koncertų salėje 3836 EUR. Vienam apsilankiusiam lankytojui  Žvejų rūmuose 
vidutiniškai tenka 9 EUR, Klaipėdos koncertų salės lankytojui 22 EUR. Vienam Žvejų rūmų 
renginiui tenka 5,8 darbuotojo, vienam Klaipėdos koncertų salės renginiui tenka 5,3 darbuotojo.  
IŠVADA: darbuotojų efektyvumas panašus, bet jiems tenkantis atlyginimas skiriasi dvigubai 
(rekvizitai duomenys), o organizuojamų reginių žiūrovų skaičiaus rodiklis dvigubai geresnis 
Žvejų rūmų darbuotojų. Galima svarstyti apie aukštesnės kultūrinės vertės renginius koncertų 
salėje, bet skirtumas vis tiek nederamas. 
SIŪLYMAS: peržiūrėti darbuotojų skaičių Klaipėdos koncertų salėje ir įvertinti ar ne per daug; 
identifikuoti atlyginimų skirtumų priežastis abejose įstaigose ir sukurti vieningą atlygio 
nustatymo sistemą abejose. 
 

19. Jaunimo politikos plėtros programa > Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos 
įgyvendinimas. 
2018 m. Klaipėdai laimėjus  Europos jaunimo sostinės 2021 m. titulą planuojama pradėti 
įgyvendinti paraiškoje numatytą programą. 2019-ieji taps įsitraukimo metais. Programa 
sudaryta iš 9 platformų: dialogai (jaunimo socialinių ir pilietinių teisių užtikrinimo platforma), 
lyderystė (jaunimo verslumo platforma), erdvės (saugių, atvirų erdvių plėtojimo pritaikymo 
platforma), solidarumas (savanorystės ir jos pripažinimo skatinimas, darnaus vystymosi ir 
humanitarinės pagalbos platforma), kūryba (jaunimo kūrybiškumo platforma), Šiaurė–pietūs 
(jaunimo renginių, bendruomenės įtraukties platforma), spalvos (terpės atvirai bręsti 
platforma), horizontalios programos – jungtys (vietos, nacionalinio, regioninio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo plėtojimo platforma), potencialas (gebėjimų stiprinimo ir programos 
vystymo platforma). 
SIŪLYMAS: sudaryti rimtą komisiją iš kompetentingų jaunimo, savivaldos, verslo ir piliečių 
organizacijų atstovų skaidriai projektų vertinimo ir atrinkimo kriterijų sistemos sukurimui, tam 
kad kuo atsakingiau būtų atrinkti projektai ir suplanuotas jų vykdymo laikas, siekiant užtikrinti 
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kuo didesnę pridėtinę vertę išsaugant, pritraukiant ir ilgam išlaikant jaunimą Klaipėdoje, o ne 
šiaip „įsisavinant“ 5,6 mln. EUR. 
 

20. Jaunimo politikos plėtros programa > Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos 
aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams.  
Iš aprašymo: siekiant paskatinti gabius ir talentingus moksleivius studijuoti Klaipėdoje, bus 
skiriama 40 stipendijų gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams 
(toliau  – Stipendijos). 2018 m. įvyko pirmasis Stipendijų  konkursas, kurio metu buvo gautos 
net 94 paraiškos. PASTABA: kokia menka ir neefektyvi buvo programos viešinimo kampanija, 
kad į vieną tokią paramą pretendavo tik 2,3 pretendento?  
SIŪLYMAS: užtikrinti viešinimo programos efektyvumą. 

 
21. Jaunimo politikos plėtros programa > Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus 

skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams (15 premijų už 7900 EUR, vidutiniškai po 
527 EUR. 
SIŪLYMAS: siūlymas susijęs ne su lėšų skyrimu, bet dėmesiu bakalauro ir magistro darbų temų, 
aktualių ir galimai pritaikomų Klaipėdai, siūlymu. Susipažinau su KU Socialinių ir humanitarinių 
mokslų fakulteto Regionų valdysenos studijų magistro darbų temomis, pasiūlytomis Klaipėdos 
miesto savivaldybės ir padariau išvadą: temų mažai, jos neaktualizuotos šios dienos poreikiams 
spręsti, o studentų tyrimai ir įžvalgos dažnai galėtų būti naudingos ir pritaikomos. Reikia 
identifikuoti kas tą daro ir parengti tvarką, pagal kurią temų sąrašas kas metus būtų 
atnaujinamas ir parengiamas didesnis. 
 

22. Ugdymo proceso užtikrinimo programa > Nėra informacijos apie tai koks pedagogų etatų 
skaičius ir realus įdarbintųjų skaičius užtikrina ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo paslaugos 
teikimą tiems 9600 ikimokyklinukams ir 18700 bendrojo ugdymo programų vaikams (viso 28300 
vaikų).  

 

Ugdymo proceso ir 
aplinkos užtikrinimas 

2019 m. 

Ugdytinių 
skaičius 

Bendra 
suma 

EUR tenka 
vienam 

mokiniui 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(skaičiuota 10 

mėn. per 
metus) 

Spėjamas 
vidutinis 

praleidžiamas 
ugdytinio 
valandų 

skaičius per 
mėn. 

1 valandos 
ugdymo 

kaina 

54 savivaldybės 
ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 
9600 27143 342 200 1,71 

37 savivaldybės 
bendrojo ugdymo 

mokyklose 
18700 35478 205 120 1,71 

6 savivaldybės 
neformaliojo vaikų 
švietimo įstaigose 

6563 6563 118 12 9,8 

 
KLAUSIMAS: ar neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms skiriamas finansavimas ne per didelis, 
palyginus su ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo valandos kaštų suma? Skaičiuota 3 kartai per 
savaitę po 1 val. neformalaus ugdymo įstaigoje praleidžiamo vaiko laiko.  
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SIŪLYMAS: atlikti veiklos auditą ir suvienodinti atlygio mokėjimo sistemas abejose įstaigose, 
peržiūrėti darbuotojų skaičiaus pagrįstumą. 
 

23. Ugdymo proceso užtikrinimo programa 
Programos ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, "Modernių 
ugdymosi erdvių sukūrimas", "Išmaniųjų klasių įrengimas" išbarstytos per 3 metus, pirmos dvi 
bus vykdomos tik dalyje Klaipėdos mokyklų (diskriminacija).  
VERTINIMAS: INVESTICIJŲ BALANSAS TARP SPORTO IR TARP INTELEKTO, ATEITIES ĮGŪDŽIŲ 
LAVINIMO SRIČIŲ YRA NETINKAMAS. 14 sporto aikštynams atnaujinti per 4 metus numatoma 
skirti 4,4 mln. EUR, išmaniąsias klases per tą patį 4 metų laikotarpį įrengsime tik 33 klases 
dešimtyje mokyklų. Iš 10-os programos aprašymo: „Įgyvendinant Švietimo paslaugų 
modernizavimo 2018–2020 metais programą planuojama įrengti išmaniąsias klases 10 švietimo 
įstaigų, bus sudarytos galimybės skatinti ugdymo individualizavimą ir mokinių mokymosi 
motyvaciją.“ Skiriama tam 1,4 mln. (3 kartus mažiau nei sporte). Čia nepriskaičiavau investicijų 
į sporto sales, kas sudarytų bendrą 6,3 mln. EUR sumą, kuri būtų jau 4,5 didesnė karto už 
investicijas į ugdymo modernizavimą.  
Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, pasak Ugdymo ir kultūros departamento, yra 9,5 
proc. Kaip manai, kokia dalis žmonių susiduria su nepakankamu technologijų išmanymu arba 
dirba darbą, kuriame ne tik kasa, bet ir mąsto? Kiek vis dėlto klasių ir keliose mokyklose bus 
įrengtos išmaniosios klasės per artimiausius 3 metus?  
SIŪLYMAS: atlikti abiejų programų kompleksinį vertinimą ir perskirstyti prioritetus intelekto ir 
ateities įgūdžių lavinimo sričiai. 

 
24. Ugdymo proceso užtikrinimo programa > Kompiuterių mokyklose atnaujinimas. 

Prie šios išlaidų eilutės pažymėtas tik ugdymo įstaigų, kuriose tai bus atlikta už 5000 EUR 2019 
metais, skaičius - 11. Per ateinančius 3 metus kompiuterių atnaujinimui bus skirta 55000 EUR. 
KLAUSIMAS: Kiek kompiuterių? Keliose mokyklose? Kuriose? Kaip atrinkta? Kodėl kažkam 
formuojančiam šį biudžetą atrodė, kad tai nėra svarbu pažymėti? Atlikus tyrimą ir žinant 
situaciją paaiškės ir galimi siūlymai. 
 

25. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa > Naujos sporto salės statyba (už 5 mln. EUR.) Vilnius 
baseiną už 3 mln. EUR pasistatė. Mes Klaipėdoje planuojame 5 mln. EUR sporto salei - daiktui, 
kurio konstrukcijoms keliami žymiai žemesni reikalavimai nei baseinui. Parodydami biudžete tik 
mažą gabaliuką būsimų sąnaudų (500 tūkst. EUR), kažkas tikisi, kad tarybos nariai neatkreips 
dėmesio, kad ši suma pažymėta tik kaip 10 proc. darbų kainos, ir nubalsuos teigiamai. Po 3 metų 
daliai tų pačių tarybos narių, keliančių klausimą dėl bendros projekto kainos, bus sakoma: "jūs 
gi patys nubalsavote". 
SIŪLYMAS: peržiūrėti projektinį siūlymą, kreiptis į bent kelis ekspertus dėl kainos pagrįstumo 
įvertinimo. 
 

26. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa: 
SIŪLYMAS: Siūlau atlikti visų sporto ugdymo paslaugą teikiančių biudžetinių įstaigų veiklos ir 
finansų auditą, atlikti lyginamąją analizę ir paržiūrėti reikalingų etatų, infrastruktūros, teikiamos 
naudos ir tada atitinkamai finansavimo poreikį kiekvienai iš jų. Dabar gi vienam sportuojančiam 
vaikui per mėn. tenka tokia vidutinė suma per mėn.: BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 
mokykloje 199 EUR; BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre 163 EUR; BĮ Klaipėdos „Gintaro“ 
sporto centre 102 EUR; BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje 71 EUR; BĮ Klaipėdos 
futbolo sporto mokykloje 64 EUR. Yra skaičiavimo algoritmas, vienodai taikomas visoms 
įstaigoms jų naudingumui nustatyti? Nes finansavimas labai jau skiriasi. 
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27. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa: 

SIŪLYMAS: Siūlau atlikti visų sporto ugdymo paslaugą teikiančių ir jų veiklą koordinuojančių 
biudžetinių įstaigų veiklos ir finansų auditą, atlikti lyginamąją analizę ir paržiūrėti reikalingų 
etatų, infrastruktūros, teikiamos naudos ir tada atitinkamai finansavimo poreikį kiekvienai iš jų. 
Dabar gi vienam sportuojančiam vaikui per mėn. tenka tokia vidutinė suma per mėn.: BĮ 
Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje 199 EUR; BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre 
163 EUR; BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre 102 EUR; BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio 
mokykloje 71 EUR; BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje 64 EUR. Yra skaičiavimo algoritmas, 
vienodai taikomas visoms įstaigoms jų naudingumui nustatyti? Nes finansavimas labai jau 
skiriasi. 
 

28. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa > Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų 
dalinis finansavimas > 1 mln. EUR 2019 metais. 
KLAUSIMAS: Kas spręs kiek lėšų ir kokiomis dalimis bus skirta reprezentacinių Klaipėdos miesto 
sporto komandų daliniam finansavimui? Miestą atstovaujančios didelio meistriškumo 
komandos: „Dragūnas“, „Neptūnas“, „Atlantas“, „Fortūna“ - biudžete pažymėtas komandų 
skaičius - 6. Kokios yra likusios, biudžete neįvardintos?. 
PROBLEMA: 2018 metais už lėšų bendrą sumą nubalsavo taryba, bet ją į dalis pjaustė jau 
savivaldybės adm. direktorius Saulius Budinas savo vienasmeniu sprendimu.  
SIŪLYMAS: reikia keisti paskirstymo tvarką, sprendimo priėmime turi dalyvauti taryba. Ir dar - 
340'000 EUR paaugo suma, palyginus su 2018 m. (net 51 proc.). Kas sąlygojo? (Viename iš 
komitetų nuskambėjęs komentaras: 340 tūkst. padidėjimas konkrečiai NEPTŪNUI). 
 

29. Socialinės atskirties mažinimo programa > Pastabos įvertinus 2018 m. programai skirto 
biudžeto lėšų naudojimą: 
Klaipėdoje 3-juose vaikų globos namuose klaipėdiečių mokesčiais surinktomis biudžeto lėšomis 
išlaikomi 142 vaikai. 2018 metais šiai programai skiriama beveik 2 mln. EUR. Vieno vaiko 
vidutiniai išlaikymo kaštai - 1163 EUR/mėn. 
Įdomu, kad tuos 142 vaikus aptarnauja net 169 darbuotojai, vidutinis kiekvieno mėnesio 
atlyginimas 663 EUR (rekvizitai.vz.lt duomenys). 
O dabar įsivaizduok šalia savęs gyvenančią šeimą - 2 suaugę, išsilavinę, neblogus darbus už 
vidutinį atlyginimą dirbantys moteris ir vyras. Augina jie sūnų Vytautą ir dukrą Liepą. Norėtų dar 
vieno, bet jie atsakingai žiūri į vaikų ugdymą, vertina to ugdymo kaštus ir bijo rizikuoti, nes 
pajamų negavimo tikimybė visada yra.  
O ką jeigu savivalda jiems pasiūlytų priimti globos namų auklėtinį ir kaip finansinę garantiją 
pasiūlytų iki vaikų pilnametystės mokėti 663 EUR, tiek, kiek dabar moka kiekvienam globos 
namų darbuotojui. Tai būtų pakankama saugumo garantija? Šeima jau svarsto globos galimybę, 
nes savivalda, iki neseniai nesiūliusi jokios paramos tokioms šeimoms, nesenai patvirtino 
kasmėnesinę 300 EUR išmoką vaiką globojančiai šeimai (minus mokesčiai). Jau šis tas, ar ne? 
Savivalda visus 142 darbuotojus galėtų atleisti, pasiūlydama jiems tuos pačius 663 EUR per 
mėnesį mainais į tą patį darbą, kurį darė iki šiol, tik savo namuose. Tereikėtų prisiimti globos 
teisėmis vieną iš buvusių ugdytinių. Vien dalies buvusių globos namų darbuotojų geros valios 
pakaktų, kad visi 142 Klaipėdos vaikų turėtų naujus namus. 
Pastatus galima būtų parduoti ir gauti pajamų, kurias reikėtų investuoti į švietimą. 
Savivalda visų 142 vaikų globos užtikrinimui išleistų kasmet nebe 2 mln. EUR, o beveik perpus 
mažiau - 1,13 mln. EUR. 
Svarbiausia - vaikai augtų motyvuotų ir atsakingų tėvų namuose. Ar ne taip? 
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Kol kas keistai atrodo savivaldos tarnautojų požiūris į vaikų namų ateities perspektyvas. Viena 
vertus jie pradėjo skatinti privačius globėjus, suteikdami jiems 300 EUR išmoką, kas turėtų versti 
po truputį mažinti globos namų darbuotojų skaičių ir per kelis metus juos visai uždaryti, tuo 
pačiu siekti didinti tą išmoką iki 600-700 EUR. Tačiau: 
1. 2018 metais Socialinės atskirties mažinimo programos biudžete būsto įsigijimui 
bendruomeniniams vaikų globos namams skirta 350'000 EUR (2 būsto vnt.). Kas čia per būstas 
už 175'000 kiekvienas? 
2. Rekvizitai.vz.lt duomenimis per pastaruosius 5 metus iki šiandien darbuotojų skaičius trijuose 
miestiečių išlaikomuose globos namuose nesumažėjo, kaip tikėtumėmės, o padidėjo 27 proc. 
nuo 132 iki 169. 
KLAUSIMAS: Kas yra atsakingas ir galėtų atsakyti į klausimą, ar Klaipėdos savivalda teisingai 
vykdo prezidentės nurodymą dėl vaikų globos namų paslaugos atsisakymo, pirkdama butus ir 
išskaidydama vaikus į mažesnes grupes po 8, vietoje to, kad didintų paramą globos pareigą 
prisiimančioms šeimoms?  
Kol kas Klaipėdos tarnautojai orientuojasi į Budinčio globėjo instituto, kuris niekaip nesprendžia 
pastovios vaiko globos klausimo, stiprinimą. Vaikas pas budintį globėją gali būti ne ilgiau, nei 3 
mėnėsius, budintis globėjas priima vaikus iki 10 m. amžiaus. Gauna atlyginimą reguliarų iš 
valstybės biudžeto 152 EUR, nepriklausomai ar turi darbo su vaiko priežiūra, ar ne. 
Iš Klaipėdos savivaldos gauna 450 eurų darbo užmokestį, plius 300 eurų valstybės ir 
savivaldybės išmokos už vaiką.  
Tai pati trumpalaikiškiausia globos forma, kai vaikui reikia padėti čia ir dabar, kol bus nuspręsta, 
kaip elgtis. Sukūrę armiją laikino globėjo statusą turinčių žmonių, mes sukūrėme paklausą vaikų 
paėmimui iš šeimų. Paklausa visada sukuria pasiūlą ir yra patenkinama. 
Išmokų didinimo klausimas pastovaus globėjo pareigą svarstančiam prisiimti piliečiui 
nesvarstomas. Vaikų namų vaikai išskaidomi į mažesnes grupes išlaikant tų pačių vaikų namų 
darbuotojų armiją, ir vadinant tai “bendruomeniniai vaikų globos namai”, sukūrėme paklausą 
vaikų paėmimui iš šeimų. Paklausa visada sukuria pasiūlą ir yra patenkinama. 
Išmokų didinimo klausimas pastovaus globėjo pareigą svarstančiam prisiimti piliečiui 
nesvarstomas. Vaikų namų vaikai išskaidomi į mažesnes grupes išlaikant tų pačių vaikų namų 
darbuotojų armiją, ir vadinant tai “bendruomeniniai vaikų globos namai”. 
 

Prašau registruoti visus siūlymus bei klausimus ir pateikti atsakymus bei komentarus. Ačiū. 
 
 

Pagarbiai 
Renaldas Kulikauskas 
Muzikos centro seniūnaitijos seniūnaitis 
Klaipėdos bendruomenių asociacijos pirmininkas 
+ 370 616 27432 
https://www.facebook.com/KBAasociacija/ 

 
  

PASTABA (2019-03-22): atsakymas iš administracijos, kaip numato įstatymai (per 20 
darbo dienų), nebuvo pateiktas. 

https://www.facebook.com/KBAasociacija/

