
 1 

SENAMIESČIO SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO 
RENALDO KULIKAUSKO 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
2021 m. sausio 5 d., Klaipėda 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8 skirsnio 34 straipsnio 6 

punktu, pateikiu praėjusių kalendorinių metų (2020 m.) veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems 
kalendoriniams metams (2021 m.). 

 
Trumpai: dalyvavau 2020-aisiais Klaipėdos miesto tarybos, komitetų posėdžiuose ir rengiamų 

projektų pristatymuose, kad suprasti, ką galima ir ką reikia keisti. Studijavau Klaipėdos ir Linnaeus 
universitete (Švedija), kad žinoti kaip galima keisti bei daryti geriau, ir kad suprasti, kas yra tas „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 siekdamas perduoti žinią atstovaujantiems ir tarnaujantiems, kad veikti būtina skaidriai ir 
sąžiningai, vadovaujantis doros principais, ir niekaip kitaip. 

Reikšmingiausiais pokyčiais senamiesčiui laikyčiau pažangaus automobilių greičio fiksavimo 
prietaiso atsiradimą Tiltų g. ir šaligatvių ir šalutinių gatvių perėjų zonose sulyginimą. 

Esminiu asmeniniu metų darbu įvardinčiau visų Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių 
įstaigų/įmonių vadovų veiklos ataskaitas už 2019 m. Tokių įstaigų, teikiančių viešąsias paslaugas 
miestiečiams - 138. Ši analizė leido rasti daug neskaidraus ir nekompetentingo darbo įrodymų. Jų 
pagrindu 2020 m. pavasarį pateikti siūlymai atstovaujamajai (tarybos nariams) ir vykdančiajai valdžiai 



 2 

(savivaldybės administracijos direktoriui). Kai kurie jų prisidėjo prie sprendimų, sąlygosiančių vertingus 
miestui pokyčius. 

Esminiai seniūnaičio tikslai 2021-iems – Tiltų ir Turgaus g. namų fasadų remontas savivaldybės 
lėšomis ir daugiabučių namų administratorių veiklos skaidrinimas per aktyvesnį KMSA Statinių 
administravimo skyriaus įsitraukimą ir gyventojų švietimą, Tiltų g. duobių sutvarkymas. 

Reikia pripažinti, kad seniūnaičio veikla jau kuris laikas nebesiriboja vien senamiesčio teritorija. 
Dalyvavimas Klaipėdos bendruomenių asociacijos, Nacionalinėje ir Klaipėdos bendruomeninių 
organizacijų tarybose, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos, Klaipėdos miesto tarybos 
Antikorupcijos komisijos veiklose išplėtė interesų lauką iki visam miestui ir šaliai svarbių dalykų. 

Dalyvaujamasis biudžetas, socialinis verslas, viešųjų paslaugų perdavimas NVO, viešojo 
sektoriaus organizacijų veikimo skaidrumas, racionalus lėšų naudojimas ir korupcijos prevencija - sritys, 
kuriose su kolegomis savanoriais siekiame pokyčių. 

Tai įdomu ir vertinga. Jei skaitai šią ataskaitą ir dar nesi įsitraukęs į Dalyvauk veiklą - junkis! Jei 
mėgsti veikti vienas - puikiai tiks seniūnaičio pozicija (mieste vis dar yra 20 seniūnaitijų, neturinčių 
seniūnaičių). Jei mėgsti veikti komandoje - junkis į savo gyvenamos teritorijos gyventojų bendruomenę 
arba steik ją, jei tokios dar nėra. 
  

Detali 2020 m. veiklos ataskaita 
1. Susipažinęs su KMS pavaldžių įstaigų/įmonių (138) vadovų pateiktomis veiklos ataskaitomis už 2019 

m. pateikiau siūlymų tarybos nariams ir administracijos direktoriui (Priedas Nr. 1, Tarybos 
nariams_visa Klaipėdos miesto tarnų kariauna). 

2. Dalyvavau 2019 m. vykusiuose Klaipėdos miesto tarybos komitetų posėdžiuose. Ankstesnėse 
ataskaitose žymėjau kuriuose, tačiau COVID19, perkėlęs posėdžius į internetą, sudarė galimybę 
peržiūrėti visus.  
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 neleis priimti neteisingų, neskaidrių ar galimai korupcinių sprendimų. Seniūnaičiui 
dalyvavimas tarybos komitetų posėdžiuose – svarbu. 

 Komitetai: 
• Finansų ir ekonomikos 
• Kontrolės komiteto posėdžiai 
• Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžiai 
• Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiai 
• Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai 
• Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis 
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Pastabėjimas: naujieji tarybos nariai, startavę 2019 m. pabaigoje, demonstruoja rimtesnį požiūrį į 
savo darbą - didesnė dalis komitetų narių ateina į posėdžius susipažinę su svarstomus klausimus 
lydinčia medžiaga, kelia daugiau klausimų ir teikia daugiau siūlymų, nei ankstesnės kadencijos 
nariai. 

3. Stebėjau Klaipėdos miesto Tarybos posėdžius. 
4. Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės Antikorupcijos komiteto veikloje (narys, deleguotas 

seniūnaičių sueigos), pateikiau siūlymus, kurių didesnė dalis susijusi su KMS pavaldžių 
įstaigų/įmonių veikla. Dalis klausimų nukreipti STT. 

5. Dalyvavau Išplėstinėse seniūnaičių sueigose, vertinau bendruomenių projektus pagal priemonę 
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (108 tūkst. EUR skirstoma). Vienas iš reikšmingesnių 
seniūnaičių parengtų kreipimusi į pagrindines šalies institucijas - DĖL TRANSEUROPINIO IX B 
TRANSPORTO KORIDORIAUS SU PRIKLAUSINIAIS KLAIPĖDOS MIESTO TERITORIJOJE - GELEŽINKELIU 
IR AUTOKELIAIS - JUDANČIO TRANSPORTO KELIAMO TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS POVEIKIO ŽMONIŲ 
SVEIKATAI IR APLINKAI. 

6. Teikiau siūlymus projekto vystytojams „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų 
sutvarkymas..“ dėl neatitikties parengtam projektui. 

7. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, reaguodamas į 
2020-08-03 pateiktą kreipimąsi, atliko vibracijos lygio matavimus gyvenamosiose patalpose šalia 
Tiltų g. ir nustatė leistinų normų viršijimą. Šių matavimų pagrindu Sveikatos centras pateikė KMSA 
įpareigojimą šalinti vibracijos priežastis. 

8. Pateikiau seniūnaičio siūlymus KMSA rengiamam 2021-2023 m. strateginiam veiklos planui 
(priedas Nr. 2). 

9. Straipsniai Atvira Klaipėda tinklaraštyje ir bendruomenių paskyrose Facebook, aptariantys 
Klaipėdos miesto aktualijas ir savivaldybės administracijos viešinamus projektus ieškant 
miestiečiams geriausių sprendimų. 

10. Padėjau rengti Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenės organizuojamą jau tradicine tapusią 
Moliūgų žibintų šventę ir Moliūgų moliūgo konkursą. Deja paskutinę minutę teko perkelti šventę į 
nuotolį ir vietoje didelės ekspozicijos liko tik konkursas, organizuotas nuotoliniu būdu. 

11. Gyventojų kviečiamas dalyvavau keliuose senamiesčio namų gyventojų susirinkimuose, kuriuose 
buvo sprendžiami kaupiamųjų lėšų panaudojimo ir gerbūvio tvarkymo (stogo, kaminų, sienų) 
klausimai. Esminiai pastebėjimai: 
• 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 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. 
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• Šia daugiabučių namų administratorių tema 2021 metais pavyko organizuoti viešą diskusiją 
„NAMŲ VALDŲ ADMINISTRATORIUS UŽKNISO JUODAI?”. Rekomenduoju pažiūrėti, jei turite 
klausimų šia tema: https://fb.watch/4wkRuGCogX/ 

12. Švedijos miesto Vaxjo universiteto Linnaeus vienos sesijos kursai pagal ERASMUS+ programą, leidę 
susipažinti su Švedijoje taikoma viešojo valdymo teorija bei praktika, piliečių dalyvavimo 
bendruomeninėje veikloje papročiais ir šalies kultūra. Taikau įgytas žinias ir stebėtą praktiką 
Klaipėdoje. 

   
  

 

Veiklos krypčių, numatytų 2020 m. pradžioje, pasiekimo vertinimas 
 

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

  
REZULTATAS: iš dalies pasiekta 

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). 
REZULTATAS: iš dalies pasiekta 

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? 2020 m. susipažinau su visų 138 
KMSA pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovų ataskaitomis ir radau, kad kiekvienas Klaipėdos šeimos ūkis 
į tą bendrą dalies viešųjų paslaugų teikimo išlaikymo paketą įdeda po 6000 EUR. Įspūdinga, ar ne? Ir 
verta dėmesio. 
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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. 
REZULTATAS: iš dalies pasiekta 

  
 

Numatomos veiklos kryptys 2021-iems metams 
 

1. Tęsti užsibrėžtų anksčiau, bet dar nepasiektų tikslų siekimo (fasadai, Dalyvaujamasis biudžetas, 
piliečių įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesą skatinimas); 

2. Daugiabučių namų administratorių veiklos skaidrinimas per aktyvesnį KMSA Statinių 
administravimo skyriaus įsitraukimą ir gyventojų švietimą 

3. Tiltų g. problemų (greitis ir duobės) sprendimo skatinimas. 
 
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis 
Renaldas Kulikauskas 
renaldask0414@gmail.com 
8 616 27432 

 
  

 
PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 
Tarybos nariams_visa Klaipėdos miesto tarnų kariauna 

Kaip manote, ar dalykas, kuriam Jūs - klaipėdiečių šeima/namų ūkis kasmet skiria virš 6000 EUR, 
yra vertas dėmesio? Visas šis tekstas apie tai, kokia vertė už tuos suneštus ant bendro miesto stalo 
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sukuriama šiandien. Jūs esate tas, nuo kurio daugiausiai priklauso tos vertės dydis bei ją pasiekti 
padedančių taisyklių kūrimas ir jų laikymosi priežiūra. 

Suneštinis biudžetas bendrųjų miesto reikalų tvarkymui susideda iš visų klaipėdiečių nuskaičiuotų 
mokesčių ir apmokėtų komunalinių paslaugų sąskaitų sumos. Susidaro nei daug, nei mažai, apie 420 
mln. EUR (273 mln. pavaldžių įstaigų pajamos plius apie 150 mln. KMSA biudžeto nesusijusios su 
pavaldžių įstaigų finansavimu biudžeto lėšos). 

Visas tas lėšas įveiklina ir miesto ūkį tvarko savivaldybės institucijos. Savivaldybėje politinius 
sprendimus (veikimo kryptį ir apimtį) priima Taryba ir Meras (atstovaujamoji politinė valdžia), ir tada 
juos vykdo vykdomoji institucija - administracijos direktorius ir pavaduotojai, pasitelkdami savivaldybės 
administracijos ir jai pavaldžių įstaigų, užtikrinančių viešojo administravimo funkcijas, pajėgas ir 
skirdami reikalingus resursus. Toks yra šiandien Lietuvoje įstatymiškai nustatytas savivaldybės 
institucinės struktūros principinis modelis.  

Klaipėdos miesto savivaldybė, teikdama visiems klaipėdiečiams viešąsias paslaugas, tos funkcijos 
užtikrinimui naudojasi administracijos ir 138 biudžetinių, viešųjų įstaigų, UAB ir AB paslaugomis. Visose 
tose biudžeto ir apmokėtų komunalinių paslaugų sąskaitų lėšomis veikiančiose įstaigose, priskaičiavus 
ir pačią savivaldybė administraciją, dirba beveik 11,5 tūkstančio žmonių (viso apdraustų, 
nepriklausomai kokia etato dalimi dirba). Įstaigos pavaldžios savivaldybei, jų vadovai kas metus teikia 
merui ir, nuo šių metų, tarybos nariams ataskaitas, jas stebi iš visokių „nepriklausomų“ narių sudarytos 
tarybos. 

Vandens, šilumos tiekėjai bei šiukšlių tvarkytojai yra savivaldybės pilna arba dalinė nuosavybė, 
valdoma per pilno (100 proc.) arba kontrolinio (virš 50 proc.) akcijų turėjimą. Miestiečiai, suteikę šiems 
viešųjų paslaugų teikimo monopolį, tikisi iš savivaldybės politiką vykdančių asmenų – tarybos narių,- 
atsakingos priežiūros ir vairavimo, kai prireikia. Taigi savivaldybė, įskaitant ir visas jai pavaldžias įmones 
- tai pats didžiausias darbdavys mieste. 

Jei abejojate savivaldos įtaka komunalinių paslaugų teikimo įmonėms, nustokite abejoti. KMSA 
direktorius praėjusių metų spalį parengė lūkesčių raštus savivaldybės valdomoms įmonėms. Klaipėdos 
energija, Klaipėdos vanduo, KRATC, Autobusų parkas, turgūs – viso 9 įmonės. Šių įmonių 2019 m. 
bendros pajamos sudarė 74 mln. sumą. Visoms šioms įmonėms išsiųstuose raštuose pagrindinis akcijų 
paketo valdytojas – KMSA – nurodė uždirbti ne mažiau 15 proc. pelno: „Labai  gerai, kai yra didesnis 
negu 35 proc., gerai, kai didesnis negu 15 proc., nepatenkinamai, kai mažesnis nei 7 proc.“. 

Viešojo sektoriaus poreikius tenkinančio monopolininko tiksluose nustatytos ambicijos neturi 
būti orientuotos į pelną ir grąžą investuotojui (savivaldybei). Mokslinėje literatūroje, vertinančioje 
Viešojo sektoriaus veikimą, jau senokai terminas “efektyvu” neteko tradicinio verslo įmonėms taikomo 
atspalvio. Efektyvu viešajame sektoriuje yra ne pelnas, likęs esminiu verslo srities tikslu, o VERTĖ. Vertė 
yra pasiekti tikslus (pvz., „Klaipėdos vanduo“ atveju teikti kokybišką vandenį ir užtikrinti tinkamos 
kokybės nuotekų išleidimą) balansuojant ant minimalaus grynojo pelningumo ribos, užtikrinant 
tinkamai iš anksto suplanuotas reikalingas investicijas į infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą. Vertė yra šiuo 
balansu siekti mažiausios įmanomos kainos vartotojui, nenukenčiant būtinai kokybei, kurios samprata 
keičiasi kintant visuomenės poreikiams ir viešajam požiūriui. „Klaipėdos vanduo“ vertę per tinkamą 
kainos balansą gali leisti pasiekti kainodaros, orientuotos į mažiausios kainos fiziniams vartotojams ir 
didžiausios kainos taršioms pramonės įmonėms (pvz. Grigeo Klaipėda), sudarymas. 
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Net strateginių įmonių veiklą vertinantis savivaldybės kontrolės institutas taiko ne visai tinkamus 
standartus. 2019 m. vasarį pateiktoje AB “Klaipėdos vanduo” (toliau KV) veiklos audito ataskaitoje 
vertindama finansinius KV rodiklius (savivaldybės investicijų grąžą, turto ir kapitalo grąžą bei 
pelningumą) kontrolieriai pateikė netinkamas rekomendacijas, nes rėmėsi netinkamais šaltiniais. VŠĮ 
„Investuok Lietuvoje” rekomendacijose ir kontrolierės minimoje mokslinėje literatūroje (Prof. Jonas 
Mackevičius, “Įmonių veiklos analizė", 2005m.) kalbama apie VERSLO sektorių, o ne VIEŠOJO 
SEKTORIAUS įmones. Perskaičiau atidžiai prof. J. Mackevičiaus tekstą - jis nei žodžiu neužsimena apie 
viešojo sektoriaus įmones, todėl jo rekomenduojamas ROE (> 10 proc.), ROA (. 8 proc.) ir kiti rodikliai 
negali būti taikomi vertinant KV. 

Savivaldybė plačiuoju požiūriu – apibrėžtoje teritorijoje veikianti žmonių bendruomenė, tvarkanti 
dalį visuomenės bendrųjų reikalų. Geruoju pasirinkto demokratijos modelio veikimo atveju, mes 
deleguojame tinkamus miesto laivo vairininkus ir nesukame sau galvos dėl jų sprendimų, nes, viena 
vertus, neturime tam laiko, kita vertus, pasitikime. 

Pasitikėjimas – Skandinavijos šalių auksas - turi rastis iš įsitikinimo, kad mūsų rinkti politikai ir 
viešojo sektoriaus tarnautojai veikia skaidriai ir sąžiningai, vadovaudamiesi doros principais. Kad būtum 
tikras dėl sąžiningo veikimo kartais užmeti akį į kokią ataskaitą ar sudalyvauji projekto svarstyme, ir 
skendi palaimingame pasitikėjime vėl kokius 5 metus iki sekančio aktualaus projekto svarstymo. 

Radau laiko peržiūrėti prieš kurį laiką tarybos narių ir mero bei jo komandos svarstymui pateiktų 
veiklos ataskaitų turinį. Pripažinsiu, peržiūros tikslas nebuvo jau minėtas – pažiūrėsiu, įsitikinsiu deramu 
veikimu ir užsiimsiu kitais reikalais. Jau daugiau nei prieš 3 metus pirmą kartą atlikta išsamesnė analizė 
leido suprasti, kad mūsų bendrų reikalų tvarkyme korupcija ir aplaidus veikimas klesti ir bujoja. Tai 
eilinė serija, tokia kaip Danės skvero Lochatronas, bandant pavogti iš miestiečių 3 mln. EUR, ir 
nesuprantama labdara Kauno verslininkams, atiduodant jiems dykai už 17 mln. EUR miesto pinigų 
pastatytą baseiną ir dar kas metus primokant jiems už paslaugas, kurias vykdydami jie ir taip ima rinkos 
kainą (kaip patys sako) iš miestiečių. 

Šį kartą klausimai dėl skaidrumo ir sąžiningo veikimo kyla susipažinus su KMSA pavaldžių įstaigų 
vadovų pasirašytomis 2019 m. veiklos ataskaitomis. Įdomesnius dalykus atsitiktine tvarka surašiau kaip 
klausimus, kurie, tikiuosi, pasirodys svarbūs ir Jums, miesto politikams, vėliau gautų atsakymų pagrindu 
suformuosiantiems sprendimus: 

• KRATC vadovas, vadovaujantis atliekų surinkimo ir rūšiavimo paslaugų teikimo įstaigai, atlyginimo 
per metus gauna.. Niekas nežino, nes jis įmonės veiklos ataskaitoje to neskelbia. Kodėl? Ataskaitoje 
paskelbtas tik administracijos darbuotojų (16) atlyginimo vidurkis – 3700 EUR/mėn. 
Įmonės 2019 m. pajamos 8,8 mln. EUR. KRATC per metus sukuria paslaugų, už kurias Klaipėdos 
regiono gyventojai susimetę sumoka 5,2 mln. EUR, dar 3,6 mln. EUR įmonė susirenka iš įmonių. 
Įdomu: vien Klaipėdos mieste KRATC gavo 4,97 mln. EUR pajamų, gyventojai sumokėjo 3,5 mln., 
įmonės – 1,47 mln. EUR. Visi Klaipėdos barai, viešbučiai, mokyklos, darželiai ir kitos biudžetinės ir 
verslo įmonės „išmetė“ atliekų tik tiek, kad jų mokesčiai sudarė tik 29,6 proc. nuo bendros 
apmokėtų sąskaitų sumos? Kitaip, gyventojai savo namuose „pagamina“ 70 proc. šiukšlių? KMSA 
reikėtų atidžiai peržiūrėti KRATC surinkimo ataskaitas ir taikomą kainodarą. 
Abejonės dėl kainodaros tinkamumo paaiškinimas: KRATC skelbia, kad per 2019 m. priėmė 
229‘623‘535 kg atliekų. Vien Klaipėdoje – 117‘943‘000 kg . ES skelbia, kad vidutinis ES pilietis per 
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metus išmeta 500 kg atliekų. Klaipėdos 148 tūkst. gyventojams pagal šį ES rodiklį tektų atsakomybė 
už 74‘000‘000 kg šiukšlių. Likusios nuo bendro KRAC surenkamų šiukšlių kiekio sudaro 37 proc., 
kurias galima priskirti įstaigoms. Kodėl įmonės už savo pelenus, šlakus ir kitas pramonės atliekas, 
sudarančias 37 proc. bendro surenkamo šiukšlių kiekio, sumoka tik 29,6 proc. šios viešosios 
paslaugos bendros kainos? 
Tai buvo paskaičiavimas pagal gyventojui tenkantį ES skelbiamą šiukšlių kiekio gyventojui vidurkį. 
Remiantis KRATC veiklos ataskaita, vien „dugno pelenai, šlakas, ir kitos pramonės atliekos“ sudaro 
apie pusę KRATC surenkamų atliekų. Nejaugi jų 1 kg surinkimo ir apdirbimo kaina dvigubai mažesnė 
už Antano iš Žardės raj. išmetamų buities atliekų 1 kg. kainą. 

• Požeminių ir antžeminių šiukšlių šalinimo konteinerių įrengimo projektas vėluoja (stipriai), 
privalomo organinių atliekų surinkimo iš gyventojų nurodymas nevykdomas – už kokius nuopelnus 
viešiems reikalams šios bendrovės vadovas Šarūnas Reikalas moka darbuotojams tokius 
atlyginimus: 

 

• Vyriausybės nurodymu KMSA 2019 m. jau turėjo užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą iš visų gyventojų, 
bet to nedaro. Kodėl nėra užtikrinama organinių atliekų rūšiavimo Klaipėdoje galimybė, kuria turi 
pagal KMSA nurodymą atlikti jai pavaldi įstaiga KRATC? 

• „Klaipėdos vanduo“ skelbia, kad 2019 m. 3,7 proc. tiekiamo vandens netektys susidarė daugiabučių 
namų vidaus tinkluose. Ar tai reiškia, kad kas 27 butas nemoka už vandenį? Kaip įmonė tą sprendžia? 

• Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklai, priklausantys KMSA ir „Klaipėdos vanduo“, turi mieste 
įsirengę apie 90 išleistuvų, kuriais paviršinės nuotekos išleidžiamos tiesiog į Smeltalę, Dangę ir 
Kuršių marias. Tačiau teršalų nusodintuvų ir riebalų gaudyklių ant savo išleistuvų neturi. Kaip 
miestas ir įmonė planuoja tą spręsti. Kokiuose ES projektuose dalyvauja? Kokia dalis paviršinių 
nuotekų tinklų yra kaip KMSA turtas perduoti „Klaipėdos vanduo“ ir registruoti (Registrų centre). 
Kada tai bus padaryta? Kaip suprantu, kol neperduoti, Klaipėdos vanduo net neturi pagrindo 
investuoti į nutekėjimo filtravimą? 
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• Klaipėdos butai, VŠĮ – valdo 1545 gyvenamąsias patalpas, kurių bendras plotas sudaro 65‘748,42 
m2. Tame tarpe socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, fondui priklausė 562 patalpos, kurių 
bendras plotas  - 25‘259,23 m2. 
D. Netikšienė 2020 m. gegužę sakė: „už socialinį būstą imame 0,9 EUR/mėn/kv.m. Savivaldybės 
būsto nuoma yra artima komercinei rinkos būsto nuomos kainai, ~4 EUR/kv.m., bet turės būti ~7, 
nes tarybos patvirtinta, kad kaina turi būti ne mažesnė, nei rinkos kaina“.  
2019 m. ne socialinio būsto nuomos pajamų sumą (1.066.845 EUR) padalinus iš turimo būsto ploto 
(40489,19 m2) ir 12 mėn., gauname, kad vieno kv. m. savivaldos būsto kaina mėnesiui yra 2,2 EUR 
mėn. – kodėl D. Netikšienė sako netiesą apie taikomą nuomos įkainį įvardindama jį daugiau nei 
dvigubai didesniu – 4 EUR? Čia pirmas klausimas. 
Antras klausimas – kam savivaldai NT (atmetus socialinį), kuriuo ji nekurs jokios vertės piliečiams, 
nes nutarė netaikyti net nuolaidos nuomos kainai, kuri būtų žemesnė nei rinkos kaina? 
Pasak D. Netikšienės, nuomininkų skola sudaro 300-400 tūkst. EUR. Senos ir beviltiškos skolos 
reguliariai nurašomos tarybos sprendimais. Ar tai reiškia, kad ši skola – pakankamai šviežia? Skolos 
suma sudaro 31 proc. nuo visų 1545 savivaldos turimų būstų nuomos pajamų – leidimas gyventi į 
skolą ją reguliariai nurašant – tokia šios įmonės teikiama socialinė vertė? 
Kam KMSA perteklinis ūkis, kurio išlaidos didesnės nei pajamos, jei viso to ūkio socialinę funkciją 
atliepia tik 36 proc. vykdomos veiklos su socialiniais būstais? 

• Debreceno vaistinė, KMS įmonė – veiklos atskaitoje nėra nei pajamų nurodytų, nei išlaidų. Nėra ir 
vadovo su darbo santykiais susijusių kaštų. Pristatydamas ataskaitą viename iš komitetų vadovas 
Justinas Ščėsna komentavo, kad „tik“ du metus vadovauja, dar neišmoko daryti ataskaitų. Kam 
savivaldai veikla, iš kurios veikimo ataskaitų meras ir tarybos nariai net negali susidaryti nuomonės 
apie veikimo efektyvumą ir teikiamą vertę? 

• „Vildmina“, UAB (pirtis) – vadovas ataskaitoje nurodo, kad išlaidos darbuotojų (~11) atlyginimams 
ir įmokos Sodrai sudarė 26368 EUR. Taip pat nurodo, kiek išmokėta vadovui ir vyr. buhalterei – 
29582. Atėmus iš su darbo santykiais susijusių išlaidų sumos vadovo ir vyr. finansininkės kaštus, 
gauname, kad likusiems 9 darbuotojams liko 6786 EUR per visus 2019 m. Kiekvienam po 63 
EUR/mėn. - ?  
Kam iš miesto pinigų išlaikomai pirčiai 14114 EUR per metus kainuojanti vyr. buhalterė, valdanti 
„milžinišką“ 13 tūkst. vidutinės mėnesinės apyvartos apskaitą, kai KMS turi Biudžetinių įstaigų 
centralizuotos apskaitos skyrių, kuriame dirba 45 (!) tarnautojai. Gal į šį klausimą atsakytų meras, 
kuriam jau daug metų teikiama visų biudžetinių įstaigų vadovų veiklos ataskaitos? Ar teisingai 
supratau, kad tarybos nariams šios ataskaitos pristatytos vertinimui pirmą kartą šiais metais? 

• Iš 12 miesto ūkio reikalais užsiimančių įmonių, tarp kurių ir pačios didžiausios, tik dviejų (UAB 
„Klaipėdos autobusų parkas“ ir „Vildmina“, UAB) ataskaitose yra nurodytos vadovo su darbo 
santykiais susijusios pajamos. Kodėl nėra ataskaitose šių duomenų ir ką tarybos nariai darys, kad tą 
pakeistų? 
o Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose darbuotojų atlyginimų vidurkis 

skiriasi 68 proc. (imant mažiausią ir didžiasią vidurkį), pagrindinio ugdymo įstaigų skirtumas - net 
73 proc. Akivaizdu, kad viename mieste toks skirtingų tos pačios srities įstaigų atlygių skirtumas 
neturi būti toks didelis. Atmetus atlyginimo mokėjimo vokeliuose prielaidą (visos dotacijos 
oficialios), lieka netinkamo skaičiaus darbuotojų išlaikymas (gal net "mirusių sielų"), netinkama 
proporcija tarp administracijos ir ugdymo specialistų skaičiaus, neadekvati ūkiui skiriama lėšų 
suma.  

o Vienam ikimokyklinių įstaigų darbuotojui tenkančių vaikų skaičius skirtingose miesto įstaigose 
skiriasi 3,5 karto. 
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o Mokyklose (atmetus specialiąsias) tenka nuo 4 iki 9 vaikų vienam darbuotojui. Klaipėdos licėjaus 
rodiklis - 5,6 (geriausia Klaipėdoje ir viena geriausių LT mokyklų). Norint, kad visus 18 tūkst. 
Klaipėdos moksleivių turėtų 5,6 darbuotojo vidurkį, mums reikėtų tolygiau perskirstyti vaikus ir 
mokytojus, bet net tuo atveju mums trūktų 400 žmonių Klaipėdoje - kiek iš jų mokytojai? 
(paskaičiuosiu tik matydamas mokymo įstaigų struktūrą). 

• Klaipėdos paplūdimiai, BĮ. Visus metus šioje įstaigoje dirba ~37 darbuotojus, vasarai paimami dar 
~60 gelbėtojų ir ~10 slaugytojų). Iš ataskaitos:  
o “Vykdyta 5 konteinerinių viešųjų tualetų ir 3 stacionarių viešųjų tualetų priežiūra” - visus metus 

dirba 3 tualetų kasininkės-kontrolierės ir 2 tualeto prižiūrėtojos. Kiekvienos iš 5 atlyginimas 555 
EUR/mėn. Per metus susidaro 33‘300 EUR - kiek įėjimo automatų galima nupirkti tiems 3 
stacionariems tualetams už šią sumą? 2 valytojos visus metus išlaikomos atskirai. 

o “2019 m. įrengta/suremontuota 1418 m2 medinių takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, 
Melnragės-Girulių paplūdimių ruože.” - Įstaigoje įdarbinta 11 pagalbinių darbininkų ir 4 vyr. 
specialistai. Kiekvienam pagalbiniam darbininkui gaunasi po 0,5 metro medinio tako per darbo 
dieną (1,4 km takų, jei skaičiuoti 1 m plotį). 

• 10-ai Ugdymo proceso užtikrinimo programai skiriama didžiausia biudžeto suma 105 995 700 eurų 
(iš jų Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) - 45 618 100 eur). Tai sudaro 
38,6% bendro miesto 2020 m. biudžeto. 

Atliktas įstaigų skelbiamų ir savivaldybės pateiktų duomenų vertinimas parodė: 

o Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose darbuotojų atlyginimų vidurkis 
skiriasi 68 proc. (imant mažiausią ir didžiausią vidurkį), pagrindinio ugdymo įstaigų skirtumas - 
net 73 proc. Akivaizdu, kad viename mieste toks skirtingų tos pačios srities įstaigų atlygių 
skirtumas neturi būti toks didelis. Atmetus atlyginimo mokėjimo vokeliuose prielaidą (visos 
dotacijos oficialios), lieka netinkamo skaičiaus darbuotojų išlaikymas (gal net "mirusių sielų"), 
netinkama proporcija tarp administracijos ir ugdymo specialistų skaičiaus, neadekvati ūkiui 
skiriama lėšų suma.  

o Vienam ikimokyklinių įstaigų darbuotojui tenkančių vaikų skaičius skirtingose miesto įstaigose 
skiriasi 3,5 karto. 

o Bendrojo ugdymo įstaigose (atmetus specialiąsias) tenka nuo 4 iki 9 vaikų vienam darbuotojui. 
Klaipėdos licėjaus rodiklis - 5,6 (geriausia Klaipėdoje ir viena geriausių LT mokyklų). Norint, kad 
visi 18 tūkst. Klaipėdos moksleivių turėtų 5,6 darbuotojo vidurkį, mums reikėtų tolygiau 
perskirstyti vaikus ir mokytojus, bet net tuo atveju mums trūktų 400 žmonių Klaipėdoje - kiek iš 
jų mokytojai? (paskaičiuosiu tik matydamas mokymo įstaigų struktūrą). 
Jei pavyktų inicijuoti pertvarką mažinant nepedagogų perteklių, atsirastų galimybė mažinti 
bendrą darbuotojų skaičių taip sudarant prielaidas padidinti atlyginimą visiems likusiems arba 
padidinti pedagogų skaičių. Abiem atvejais būtų padidinta auklėtojų/mokytojų motyvacija siekti 
geresnių ugdymo kokybės rodiklių. Labai didelis skirtumas tarp įstaigose (atmetus 
specializuotas) dirbantiems darbuotojams/pedagogams/nepedagogams tenkančių ugdytinių 
skaičiaus rodo labai didelį potencialą keisti situaciją. Suvienodintas rodiklis leistų ne tik pasiekti 
panašaus atlygio užtikrinimą, kas suvienodintų įstaigų konkurencijos dėl pedagogų galimybes, ir 
ilgalaikėje perspektyvoje leistų suvienodinti ugdymo kokybę, kad tėvai nustotų blaškytis po 
miestą vežiodami savo atžalas į “geriausią” mokyklą ar darželį. 
Užtikrinus vienodos ugdymo kokybės pojūtį, būtų galima racionaliau paskirstyti vaikus po 
skirtingas įstaigas, nes dabar labai dideli skirtumai tarp vienam vaikui tenkančio įstaigos ploto 
rodo arbą nepakankamą įstaigos vadovo ūkiškumą išnaudojant bendrą plotą, arba įstaigos 
nepopuliarumą tėvų tarpe. 
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SIŪLYMAS: nustatyti visų pavaldžių ugdymo įstaigų nepedagoginių darbuotojų didžiausią 
leistiną santykį su pedagoginiais. Nustatyti atlyginimų ribas pagal atliekamų pareigų kategorijas, 
leidžiant nukrypti nuo nustatytos ribos ne daugiau nei 10 proc. 

• KMSA Socialinės atskirties mažinimo programa. Socialinių paslaugų teikimo įstaigų vertės kaina: 

BĮ pavadinimas 

1 unikaliam 
paslaugos 

gavėjui 
tenka 

biudžeto 
EUR/mėn. 

1 paslaugos 
gavėjui 
tenka 

darbuotojų 

1 paslaugos 
gavėjui tenkanti 

tarnautojo 
tiesioginio 

dėmesio trukmė 
per parą 

Klaipėdos miesto socialinės paramos 
centras 545 0,6 1 - 2,5 val. 

Klaipėdos miesto nakvynės namai 612 0,4 1 val. 
Klaipėdos socialinių paslaugų centras 
„Danė“ 932 1 4 val. 

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ 1771 1,4 3 val. 
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė" 1386 0,6 3 val. 
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko 
gerovės centras 346 0,4 0,5-2 val. 

Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ 802 0,9 4 val. 
Klaipėdos miesto globos namai 1061 0,8 4 val. 

 
• Kaip taip atsitiko, kad socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos „Klaipėdos miesto 

socialinės paramos centras“, socialinių paslaugų centras „Danė“, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 
lakštutė“ darbuotojų atlygio vidurkis neviršijo 1000 EUR/mėn., o „Klaipėdos miesto nakvynės 
namai“ ir Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras darbuotojų atlygio vidurkis siekė 1500 
EUR? Kodėl darbui su senukais, neįgaliaisiais ir vaikais reikalinga kompetencija vertinama 500 EUR 
mažesniu atlygiu, nei dirbančio su nakvynei priimamais benamiais? 

• Kaip „Klaipėdos miesto globos namai“ vadovė Alma Kontrimaitė paaiškintų visų 37 darbuotojų 
atlyginimų vidurkio šuolius 2019-11 ir 2020-02, kai vidurkis viršijo 2000 EUR? 

• Kiek Klaipėdoje Budinčių globotojų statusą turinčių asmenų, kuriems mokamas kasmėnesinis 
atlyginimas, nepriklausomai nuo to, ar jie laikinai priglaudė to reikalingą vaiką? Kiek vaikų buvo 
priglaustą per 2019 m.? 

• Klaipėdos mieste yra 56 vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba). Taip skelbia dokumentas 
„Klaipedos SPP_aplinkos ir istekliu analize“.  
Sudėjus 2019 m. biudžetinių įstaigų (Danė, Rytas, Smiltelė) vadovų ataskaitose skelbiamus 
duomenis, gauname, kad jie, panaudodami biudžeto lėšas, aptarnavo 88 vaikus. 
Ir už, tikėtina, mirusių sielų „aptarnavimą“ jiems buvo skiriamos visų miestiečių sunešto biudžeto 
lėšos. Kiekvieno oficialiai prižiūrėto vaiko mėn. kaštai: „Danė“ - 932, „Smiltelė“ – 1386 EUR/mėn., 
„Rytas“ – 1771 (čia be 6 virš 120 kv. m. butų, kuriuos nupirko savivalda). 
Visose šiose 3 įstaigose 2019 m. pabaigoje dirbo ~167 darbuotojai. Atmetus Danės darbuotojus, 
kurie dirba su suaugusiais, 56 vaikų priežiūrai Klaipėdos soc. įstaigose tenka 104 darbuotojai. Taip 
reikia geriausiam vertės ir kaštų balansui pasiekti? 

• Dokumente „Klaipedos SPP_aplinkos ir istekliu analize“ teigiama, kad 2018 m. KMS socialines 
paslaugas namuose gavo 822 asmenys. Kaip manote, kokį skaičių gausime sudėjus visų BĮ vadovų 
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metinėse veiklos ataskaitose pateikiamus skaičius? Ar KMSA Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Audronė Liesyte skaičiavo? 

• KMSA Socialinių paramos ir socialinio būsto skyriuose dirba 64 tarnautojai, socialines paslaugas 
teikiančiose biudžetinėse įstaigose dirba 663 žmonės. Sudėjus visų įstaigų vadovų ataskaitose 
pateikiamus paslaugų gavėjų skaičius (tikėkimės nepagrąžintus), gauname 1140 unikalių socialinių 
paslaugų gavėjų. Gauname, kad 1140-čiai tarnauja 727-ies armija, pasitelkusi 20 automobilių ir 
užėmusi 15‘500 m2 patalpų ploto. 

• Visai Socialinės atskirties mažinimo programai KMS strateginiame veiklos plane 2020 metams 
numatė skirti 58 mln., kas sudaro 21 proc. nuo viso biudžeto (antra pagal dydį programa po Ugdymo 
užtikrinimo). Kodėl šioje srityje tokia betvarkė? Spėju, kad viena priežasčių yra nedidelė, tik 17 proc. 
nuo visos šiai programai tenkančių 58 mln. EUR sudaranti dalis, kurią skiria pati savivaldybė. 41 mln. 
yra perskirstomos Valstybės biudžeto ir specialių tikslinių dotacijų lėšos. O kita, svarbiausia 
priežastis ta, kad socialinės paslaugos dažniausiai susijusios su kiekvienam jautriais aspektais – 
senatve, namų netektimi, vaikų nepriežiūra ar globa ir smurtu šeimoje. Sąmoningai ar 
nesąmoningai kiekvienas, vertindamas šios rūšies paslaugos teikėjus, yra linkęs vengti kitų 
viešųjų paslaugų rūšims paprastai keliamų veiklos efektyvumo, skaidrumo ir kuriamos vertės 
reikalavimų. Dėl šios priežasties KMS Sveikatos ir socialinių reikalų komitete ir Taryboje svarstant 
socialinės srities klausimus yra vengiama kritiškiau vertinti projektų finansavimą ir BĮ ataskaitas. 
Tačiau šią netinkamą situaciją būtina siekti pakeisti. 
Sunku sujungti ir Humanitarui, ir Tiksliukui būdingas savybes viename. Į Paslaugų teikimą aplinkai 
orientuotas žmogus dažnai nevienys savyje ir polinkio į Finansus ir administravimą. Tikėtina, kad jei 
apklaustume 7 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narius, 60 KMSA Socialinės paramos skyriaus 
tarnautojus ar net visus 1288 Klaipėdos socialinių paslaugų teikimo 24-ių įstaigų darbuotojus, 
rastume, kad reikšminga dauguma jų priskiria sau Paslaugas kaip vieną iš dominuojančių polinkių ir 
laiko save humanitarais. Jiems reikalinga Tiksliukų pagalba. Tam, kad padėti sukurti didžiausią 
galimą vertę už ribotus mūsų turimus išteklius. 
Socialinės paslaugos yra dėl tų paslaugų reikalingų žmonių, o ne dėl toje sferoje dirbančių 
tarnautojų. 
Siūlymai ir rekomendacijos: 

• Reikia nustatyti vieno paslaugos gavėjo aptarnavimui reikalingą darbuotojų skaičiaus maksimumo 
standartą visose socialinių paslaugų teikimo įstaigose. 

• Įstaigose, kuriose yra nustatyti sezoniniai paslaugų gavėjų skaičiaus svyravimai, nustatant 
darbuotojų skaičiaus maksimumo standartą, turėtų būti skaičiuojamas didžiosios metų dalies 
aptarnaujamų žmonių skaičius, o galimiems trumpalaikiams paklausos padidėjimo periodams reikia 
pasitelkti visuomenės savanorius – nedirbančius ar vyresnio amžiaus, bet norinčius padėti ir taip 
šiek tiek užsidirbti vietos žmones (apmokamas visuomeninis darbas/socialinis darbas). Tam reikia  
savanorių duomenų bazės ir programėlės telefonuose, kuroje savanoriai čia ir dabar matytų įstaigos 
įkeltą siūlymą padirbėti – data, laikas, trukmė, vieta ir užmokesčio dydis – toks laikinų socialinių 
darbuotojų aukcionas. 

• Reikia nustatyti socialinių reikalų sferos biudžetinių įstaigų vieno darbuotojo (pagal parengtą 
klasifikaciją) atlyginimo vidurkį, perskaičiuojamą kas metus ir galimas nuokrypio nuo to vidurkio 
reikšmes (ne didesnes, nei 10 proc. Nepamirškite nustatyti ir visuotinai šioje sferoje taikomų priedų 
mokėjimo standartą. Nesilaikymas nustatyto reglamentavimo – bauda ir darbo netekimas vadovui. 

• Suvesti turimus KMSA duomenis apie įvairių socialinių paslaugų gavėjų bendrą skaičių, susumuoti 
visų KMSA biudžetinių įstaigų ir NVO nurodomą paslaugų gavėjų skaičių, susumuoti ir palyginti su 
realiu poreikiu. Gali paaiškėti, kad kiekvieno vadovo pateiktų skaičių suma didesnė nei realus 
bendras poreikis, kas reikštų, kad miesto viešąsias paslaugas teikianti KMSA ir jai pavaldžios įstaigos 
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neatsakingai taškosi miestiečių suneštais ant bendro stalo pinigais. Atlikdami tokią analizę, 
įvertinkite ir darbuotojų skaičių, tenkantį vienam aptarnaujamam asmeniui, ir jų atlyginimo vidurkį, 
ir patalpų plotą. 

• Organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, sąrašas (žemiau), nepatekusių į tiesioginių išmokų 
gavėjų sąrašą. Į visų jų finansavimo, darbuotojų ir teikiamų paslaugų gavėjų skaičius reikia pažvelgti 
miestiečių patikėtų lėšų skirstymo šeimininko akimis ir įvertinti ar tikrai veiklos finansavimas, 
darbuotojų skaičius ir jų kokybė yra atitinkanti geriausią vertės, kainos ir kokybės santykį siekiančiai 
kurti savivaldai. 

• Jaunimas - būsimi darbo vietų kūrėjai, kūrybinių industrijų vystytojai, tvarius sprendimus 
realizuojantys tarnautojai, tėvai. KMSA strateginiame veiklos plane vienai iš 12 programų, 
pavadintų „Jaunimo politikos plėtra“, 2019 m. buvo skirta 271 tūkst. EUR, kas sudarė 0,1 proc. 
bendro biudžeto. Nebloga miesto strategų investicija į esminę ateities sudedamąją – jauną žmogų. 
2020 m. suplanuota suma išaugo iki 920 tūkst. EUR (0,3 proc. bendro biudžeto), tačiau visas 
padidėjimas, net 770 tūkst., įvardintas „Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos 
įgyvendinimas“ nuplauks į VŠĮ „Klaipėdos šventės“ kaip viešinimo programos realizavimo pajamos. 

• Atlyginimų kadrilis. Pridedamoje palyginamojoje visų 138 KMSA pavaldžių įstaigų ir įmonių 
lentelėje yra nurodomi rekvizitai.vz.lt darbuotojų atlyginimų vidurkių duomenys, kurių ši „Verslo 
žinios“ priklausanti platforma nekuria pati, o gauna tiesiogiai iš SODROS. Lentelėje pateikti 2020 m. 
kovo mėn. duomenys, bet jie ne visai tiksliai atspindi kaip įstaigų vadovai disponuoja jiems biudžeto 
patikėtomis lėšomis. Jei atsidarysite, pavyzdžiui, socialinių reikalų įstaigų duomenis rekvizitai.vz.lt ir 
paspausite ant šalia įstaigos nurodomo Vidutinio atlyginimo eilutės pateiktos nuorodos „Atlyginimų 
istorija“, rasite, kad tie vidurkiai šokinėja bent kelis kartus per metus kaip pašėlę. Pvz.: 
https://rekvizitai.vz.lt/imone/klaipedos_miesto_visuomenes_sveikatos_biuras/atlyginimas/ 
https://rekvizitai.vz.lt/imone/klaipedos_miesto_nakvynes_namai_bi/atlyginimas/ 

• Kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“ (VšĮ „Klaipėda ID“) – kaip įstaigos vadovas paaiškintų 
nesuprantančiam, kokią vertę viešam interesui kuria Kultūros fabrikas, kokios nesukuria privačios 
organizacijos, tokios kaip LightHouse, įvertinus tai, kad Fabriką išlaiko miestiečiai? 

• Klaipėdos turizmo ir informacijos centras, VŠĮ - tris metus bandome atkreipti strategų dėmesį į 
netinkamą šios įstaigos vadovo darbą: susitelkimas tik į aptarnavimą, siaubingas tinklapis – 
pagrindinis miesto informacijos šaltinis potencialiems turistams ir miesto svečiams, neišmani 
klientų paieška. Ačiū (nežinau kam), kad tinklapis šiuo metu keičiamas į www.klaipedatravel.lt.  
Klausimas: vadovės Romenos Savickienės ataskaitoje žymima, kad iš 51 atplaukusio 2019 m. į 
Klaipėdos uostą kruizinio laivo, tik 6 aptarnavo ši BĮ. Daugumą (45 laivus) aptarnavo naujas tiekėjas 
UAB „Interbanga“. Kas parinko naują paslaugos tiekėją ir kokie buvo keitimo motyvai? 
Rekvizitai.vz.lt rodo, kad UAB „Interbanga“ yra Kaune registruota 2 darbuotojus turinti įmonė, 
valdanti Radijas EXTRA FM. 

• Lietuvos jūrų muziejus – lankomiausias muziejus Lietuvoje. Lankytojų srautas (793 346 lankytojai 
2018 m.) beveik dvigubai viršijo antrą pagal lankomumą muziejų – Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejų (2018 m. lankytojų skaičius – 430 370). NUOSTABU, tačiau 
ar kiekvienas lietuvis tą žino? Būtina viešinti ir skatinti didžiuotis ir lankyti. 
www.klaipedainfo.lt – mūsų miesto langas visiems užsieniečiams, svarstantiems atskristi arba 
svarstantiems ar išlipti iš kruizinio laivo, Jūrų muziejų yra įkėlęs į rubriką Lankytinos vietos pirmu Nr. 
Kaip manote, kiek nuotraukų yra įkelta sudominimui? Pažiūrėkite. Šiuo metu veikia (dar 
testuojamas) kitas puslapis - https://klaipedatravel.lt kuriame vaizdelis daug geresnis, bet jau per 
daugiau nei 10 metų padaryta miesto vertinimui ir pajamoms žala yra milžiniška. Atsakomybė už tas 
negautas pajamas ir nepritrauktus turistų srautus tenka Klaipėdos turizmo ir informacijos centro 
vadovei, visus tuos metus pro pirštus žiūrėjusiai į voratinkliais ir dulkėmis apneštą šio miesto langą 
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į pasaulį. Kuriant bendrą bent 3 dabar atskirai veikiančių „kultūros centrų“ konsoliduotą darinį 
(plačiau apie tai tekste žemiau), reikia užtikrinti bendradarbiavimą su KTIC tinklapio valdytojais dėl 
dalies renginių, aktualių ir užsienio svečiams, viešinimo https://klaipedatravel.lt 

• Kam biudžetinei įstaigai “Klaipėdos koncertų salė” (Danutė Žičkuvienė) reikalingi įstaigai 
priklausantys du butai (Baltijos pr. 107-27, H.Manto 46-16)? 

• Klaipėdos koncertų salė 2019 m. nurodyta 270’900 EUR gautų pajamų suma. Įvertinus toje pačioje 
ataskaitoje skelbiamą lankytojų/žiūrovų skaičių (102’000), vieno žiūrovo apsilankymo vidutinė 
nauda įstaigai, kitaip, vidutinė bilieto kaina gaunasi 2,65 EUR. Tai tiesa? Gautų pajamų suma lengvai 
patikrinama, todėl ji teisinga, o apsilankiusių žiūrovų skaičius, matyt, yra stipriai padidintas. 

• Kultūros centras Žvejų rūmai – biudžete nėra nurodyta pajamų, gautų už bilietų pardavimą Eilutė 
„Atsitiktinės paslaugos-pajamos už paslaugas, instrumentų nuoma – 77‘000 EUR“ neatspindi 
realybės. Šią nurodytą pajamų sumą padalinus iš vadovo skelbiamą žiūrovų skaičių, gauname 0,37 
EUR. Tiek vidutiniškai kainavo bilietas? 

• Kam Klaipėdos miestui dvi atskiros bibliotekų administracijos ir informacinai tinklapiai? Imanuelio 
Kanto viešoji biblioteka (19 atskirų patalpų mieste, dir. Bronislava Lauciuvienė) pavaldi KMSA, 
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka – pavaldi Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai (biblioteka + edukacinė erdvė). KMS be jau minėtų veikia LR Kultūros ministerijai 
pavaldus Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinys. 
Klausimai: kokios buvo prižastys kurti du, valstybei ir savivaldybei pavaldžius bibliotekų tinklus? Ar 
tos priežastys aktualios šiandien? Ar tai kuria kažkokią vertę viešosios paslaugos vartotojui? 

• Klaipėdoje didžiausias proc. miesto gyventojų, lankančių bibliotekas (ar dažniausiai? Šaltinis: 
dokumentas „Klaipedos SPP_aplinkos ir istekliu analize_2020.02.20“) – Klaipėda - labiausiai 
apsiskaitęs Lietuvos miestas! Jei tai tiesa - hipotezė: skaitymas = kritiškas vertinimas = žemiausias 
dalyvavimas balsavime (dėl geresnio politinės aplinkos nykumos suvokimo).? 

• Klaipėdoje yra 8 savivaldybei priklausančios kultūros įstaigos, 4 iš jų - kultūros centrai (šie ir kiti 
palyginamieji duomenys paimti iš Klaipėdos miesto ekonominės ir verslo aplinkos analizės, 
dokumentas „Klaipedos SPP_aplinkos ir istekliu analize_2020.02.20“). Ar tikrai Klaipėdai reikia tiek 
atskirų įstaigų, kai sujungus bent tris jų į vieną darinį, jose galėtų veikti skirtingų specializacijų specai, 
veikdami co-creation būdu ir kurdami geresnę vertę už mažiau lėšų. Argumentai: 

o Kiek skirtingų tinklapių reikia pereiti, norinti sužinoti kas naujo artimiausio metu kultūros 
padangėje? Vien Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras prižiūri net 3 tinklapius1! T.b. vienas 
patogus kultūros tinklapis visiems renginiams, pasiekiamas visoms kultūros įstaigų komunikacijų 
specialistų ir turintis apps’o sąsają klaipėdiečių išmaniesiems. 

o Tautinių Kultūrų Centras – pažiūrėkite jų tinklalapį http://www.klaipedatkc.lt. Kam reikia atskiros 
įstaigos, 2020-ais metais turinčios tokį tinklapį? 

o Vienas vadovas ir administracija, vienas suvienytas biudžetas, viena rinkodaros bei pirkimų 
kompanija, ir atskiri struktūriniai padaliniai su atskirais 3 projektų vadovais ir biudžetu: 1) dailė-
parodos, 2) etnokultūros renginiai, 3) tautinių bendrijų įtraukimo. Čia žalia, plika idėja. Neabejoju, 
KMSA strategai sugalvos kaip tinkamai konsoliduoti/sulieti išbarstytus pajėgumus ir paskirstyti 
kompetencijas, tačiau taip, kaip yra dabar, būti nebegali. 

• 2018 m. daugiausia kultūros renginių vyko Vilniaus miesto savivaldybės kultūros centruose – 2568 
renginiai, kuriuose dalyvavo daugiausia lankytojų bei dalyvių – 3 239 631. Klaipėdos bendri skaičiai 
kažkodėl apžvalgoje nepateikti, bet sudėjus BĮ vadovų ataskaitose skelbiamus už 2019 m. skaičius 
gauname 1920 renginių (atmetus Imanuelio Kanto viešąją biblioteką ir Klaipėdos šventes) ir 449‘115 
lankytojų (atmetus Imanuelio Kanto viešąją bibliotekos ir Klaipėdos šventės renginių lankytojus). Ką 
KMSA mano apie tai, kad renginių Klaipėdoje 75 proc. nuo sostinės renginių skaičiaus, o dalyvių tik 

                                                             
1 www.menokiemas.lt; www.kkkc.lt; www.kulturpolis.lt 
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14 proc. nuo Vilniaus renginių lankytojų masės? Miestų gyventojų skaičius skiriasi, todėl peršasi 
išvada – Klaipėdoje per daug prastos kokybės kultūros renginių? O prastos kokybės jie būtent dėl 
orientacijos į kiekybę. Kiekybės lemiamas kultūros renginių dažnumas „praskiedžia“ lankytojų 
dėmesį ir sumažina lankomumą. 

• Klaipėdos šventės, VŠĮ – atlyginimų skirtumas, lyginant su kitų kultūros įstaigų darbuotojų 
atlyginimais, yra įspūdingas. Kaip KMSA paaiškintų, kad vienos srities viešosios paslaugos teikėjų 
skirtingose įstaigose atlyginimų skirtumas toks didelis? 

• VŠĮ „Klaipėdos šventės“ vadovo mėnesinis atlyginimas 4723 EUR. Romandas Žiubrys uždirba 
daugiau nei Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) vadovas Vinsas Janušonis. Klaipėdos šventės 
dirba 15 žmonių, KUL – 1579. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad veiklos ataskaitose tik nedidelė dalis 
vadovų rado reikalą nurodyti jų su darbo santykiais susijusių pajamų dydžius. Kodėl tokie duomenys 
reikalingi, iliustruoja ta pati VŠĮ „Klaipėdos šventės“ vadovo atlygio per pastaruosius 7 metus kitimo 
dinamika ir jos palyginimas su pajamomis. Ataskaita skelbia, kad pajamoms iš kitų šaltinių 2019 
metais nukritus į 2015 m. lygį, vadovo atlyginimas, sudarytas iš trijų dedamųjų, kurių dvi priklauso 
nuo pajamų ir rėmimo (tikrai ne nuo KMSA skirtų viešo biudžeto lėšų), išaugo 41 proc., palyginus su 
rekordinėmis pajamomis pasižymėjusiais 2017 m. Klausimas kodėl? Pajamos už suteiktas paslaugas 
mažėja pastaruosius 3 metus, gautos paramos iš rėmėjų lėšos mažesnės nei 2018 m., valstybės 
biudžeto lėšos, dėl kurių vadovas gal ir gali pakovoti ministerijoje, tik 6 metų vidurkis. Išaugo tik 
KMSA indėlis iš viešo biudžeto. Matyt yra kitas atsakymas. Koks, sužinosime, kai tarybos nariai 
užduos šį klausimą. 
Gerbiami piliečiai, kai įstaigų vadovai ar kas kitas į klausimus, susijusius su išlaidų, susijusių su 
vadovo darbo santykiais, skies Jums apie pasikeitusią Sodros dalies skaičiavimo metodiką ir tuo 
bandys teisinti nepagrįstus atlygio už darbą šuolius, supraskite, kad įstaigos, nurodydamos su darbo 
santykiais susijusias išlaidas ir prieš 5 metus ir dabar nurodo visų su darbo santykiais susijusių išlaidų 
sumą. Slėpimasis už su darbo santykiais susijusių darbdavio išlaidų sudėtinių dalių proporcijų 
pasikeitimo, yra atvira manipuliacija ir gali sufleruoti ne tik neatsakingą viešų lėšų naudojimą, bet ir 
atvirą melą visuomenei. Paviešinus šią info, atėjo mano svarstymų klaidingumu įtikintų atsakingų 
asmenų patikinimas raštu, kad KMSA biudžetinės įstaigos iki metodikos pasikeitimo nurodydavo ne 
visus su darbo santykiais susijusias išlaidas (kitaip - darbo vietos kaina), o tik vadinamą „popierinę“ 
dalį:) 

• VŠĮ „Klaipėdos šventės“ - KMSA skiriamos lėšos 2019 m. sudarė 664 973 įstaigos biudžeto, pajamos 
už suteiktas paslaugas sudarė 321 737 (pajamos nėra besąlyginis įstaigos veikimo sėkmės rodiklis, 
prekybos vietas verslas perka nepriklausomai kas valdo patikėtą organizuoti šventę). Šių šaltinių 
pajamos sudaro 986 710 EUR, arba 85 proc. pajamų. Įstaigos vadovo ir komandos sėkmės rodiklis – 
rėmėjų lėšos. Nurodyta, kad jos sudarė 161 896 EUR. Ar šios pajamos, gautos mainais į reklamą 
(barteris) masiškiausioje Lietuvos šventėje, yra pakankamas indėlis išmokant 4723 EUR atlygį? Gal 
mums yra nežinomas Romando Žiubrio turimo patento dėl teisės į Jūros šventę turėjimo faktas, 
kuris sąlygoja išskirtinį mokestį-priedą? 

• VŠĮ „Klaipėdos šventės“ – į kurią pajamų eilutę pateko pajamos, gautos iš Jūros šventės eisenos 
dalyvių-organizacijų už dalyvavimą eisenoje? 2019 m. pokalbių metu reikalautas dalyvavimo 
šventės eisenoje mokestis – 1000 EUR. 

• Diskutuojant apie KULTŪROS produkto kūrimo mieste CENTRŲ sujungimą su tikslu tinkamiau 
panaudoti turimus resursus (žmogiškieji, pastatai/patalpos, lėšos), reikėtų apsvarstyti ir VŠĮ 
„Klaipėdos šventės“ prijungimo klausimą. Kodėl neieškoma būdų, kaip apjungiant įstaigas mažinti 
perteklinių/dubliuojančias funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių ir valdymą, taip sukuriant 
prielaidas padidinti atlyginimus kompetencijas turintiems geriausiems specialistams ar pritraukiant 
naujus? 
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• Suformavus tokį stiprų KULTŪROS produkto kūrimo mieste CENTRĄ, atsirastų prielaidų svarstyti 
dar vieno kultūros politikos realizavimo subjekto – Kultūros fabrikas – valdymo perėmimo iš 
KlaipėdaID klausimą. 

• Pirminėje KlaipėdaID veiklos už 2019 m. ataskaitoje, kurią svarstė komitetas (Kultūros?) pateikti 
duomenys „2019 m. įstaigoje dirbo 9 žmonės. Neaudituotais finansiniais duomenimis Agentūros 
pajamos sudarė 432 548 EUR, sąnaudos – 463 384 EUR, patirtas nuostolis – 30 836 EUR, kurį įstaiga 
patyrė dėl sumažinto dalininko finansavimo 2019 m. 
2020-05-25 Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžio darbotvarkėje atsirado 
atnaujinta/pakeista ataskaita, kurioje duomenys pasikeitė: „VŠĮ „Klaipėda ID“ vykdomos veiklos 
pajamas sudarė 585 780 EUR (be PVM). <...> Sąnaudas sudarė 616 039 EUR (be PVM). 
KLAUSIMAS: kas sąlygojo, kad dvejose ataskaitos versijose pajamų suma skyrėsi net 276 246 EUR, o 
išlaidų suma 282 023 EUR? 
2020 m. gegužės 27 d. Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje Raimonda Laužikienė apie 
Kultūros fabriko finansus: „2019 m. gavome 150 000 EUR be PVM pajamų iš paslaugų (nuoma, 
renginiai), 68 000 EUR (PVM?)viešųjų paslaugų – „KMSA konkursinis užsakymas“, pastato išlaikymas 
kainavo ~75 000 EUR (PVM?), baigėme metus su simboliniu pelnu kelių tūkstančių eurų. Spėju, kad 
pridėjus prie išvardintų pajamų sumų PVM, skirtumas tarp pirmos ir antros ataskaitos versijos 
skirtumas panašus:) 
Atnaujintoje ataskaitoje biudžetinė įstaiga pateikia finansinius duomenis be PVM – čia standartinė 
praktika? Jie eksportuotojai? Kaip vertinti kitų 137 įstaigų finansinių duomenų skaičius? 

• Raimonda Laužikienė, pristatinėdama veiklos ataskaitą, minėja, kad Klaipėda ID sudalyvavo ES 
projektuose, laimėjo, bet Simui Simanauskui išėjus dirbti kitur, Raimonda perėmė projektų valdymą 
ir bando tęsti jų vystymą. 2017 m. buvusi KEPA (buvęs Klaipėda ID pavadinimas) vadovė Raimonda, 
miesto strategams kaip naujų verslų ir investicijų pritraukėja tuo metu nebetikusi, grįžo prie vairo. 
Kaip ji pati mano, tai jos kompetecija? Ar tarp esamų Klaipėda ID darbuotojų neatsirado galinčio 
tęsti pradėtus darbus? Klausimas kilo po pačios Raimondos paminėjimo, kad jokių bendrų 
susirinkimų, kurių metu ji būtų supažindinta su šios srities darbais, pastaruosius du metus nevyko. 

• Klaipėdos universitetinė ligoninė, VŠĮ ataskaita: “Atlikti skyrių, laiptinių, tunelių, slėptuvės, stogų ir 
kitų patalpų remontai. Beveik visus remonto darbus atliko ligoninės darbuotojai”. Mes išlaikome 
statybininkų brigadą KUL? Personalo, nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas KUL 
yra 521 iš ataskaitoje nurodyto dirbančių skaičiaus 1621. 

• Atėmus vyr. gydytojo Vinco Janušonio 53‘795 EUR metinio darbo užmokesčio kaštus iš ataskaitoje 
nurodomos bendros valdymui skiriamos metams sumos, lieka 366‘910 tūkst. EUR. Ši suma, pasak 
ataskaitos, lieka pavaduotojams ir vyr. finansininkui. Jei finansininką skaičiuosi kaip vieną asmenį ir 
atimsime, sakykim, tokią pat, kaip V. Janušonio metinio uždarbio sumą, gausime, kad už tokį pat 
kaip vyr. gydytojas atlyginimą jam padėti turėtų net 6 pavaduotojai. O jei yra kuklesni ir tenkinasi 
mažesniu atlygiu – kokie 8. Tikrai KUL yra tiek vyr. gydytojo pavaduotojų? 

• Klaipėdos psichikos sveikatos centras, VŠĮ – bendras prisirašiusių asmenų skaičius 145‘419. 
Apsilankymų 2019 m. – 26‘061. Įstaiga turi 9 gydytojus psichiatrus. Jei visus nurodomus ataskaitoje 
apsilankymus padalinsime iš 251 dienų (darbo dienų skaičius 2019 m.), gausime, kad kiekvienas 
gydytojas kas dieną turi aptarnauti po 11,5 pacientų. Nerealus skaičius, sukeltas tam, kad „melžti“ 
PSDF? 

• Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, BĮ – iš vadovo ataskaitos už 2019 m.: „per metus 
įgyvendinta 7‘477 veiklų, kuriose dalyvavo 210‘916 dalyviai, vidutiniškai vienoje veikloje 28 
dalyviai.“ Optimistai. Jūrate Grubliauskiene, tai veiklos ataskaita, turinti atspindėti realius 
duomenis, o ne fikciją:) 
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• Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, BĮ - įstaigoje dirba 6 dietistai - ! J. Grubliauskienė 
pristatydama ataskaitą komitete sakė, kad jie rengia meniu ugdymo įstaigoms (ataskaitoje – vienoje 
vietoje 48, kitoje jau 100 įstaigų). Ką jie dar daro? Ataskaita: „Perspektyvinių valgiaraščių, pritaikytų 
naujam vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašui, skaičius – 9“. Ministerija yra parengusi 
valgiaraštį visoms Lietuvos ugdymo įstaigoms prieš metus – to neužtenka? 

• Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, BĮ – iš ataskaitos: „Visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugomis besinaudojančių dalyvių skaičius - 110‘425“. Įstaiga teikia paslaugas Klaipėdai ir 
Neringai, kurioje tik 3530 gyventojų. Šis ataskaitos teiginys sako, kad įstaigos paslaugomis naudojasi 
73 proc. visų aptarnaujamos teritorijos gyventojų. Pats primityviausias savivaldos ir nacionalinio 
biudžeto „melžimo“ pavyzdys. 

• Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro vadovės pateikta ataskaita yra fikcijos kūrimo lyderis 
tarp visų 138-ių. Siekdama pateisinti 2019 m. iš valstybės ir savivaldybės biudžeto gautų 1‘765‘705 
EUR panaudojimą ir vieną didžiausių tarp sveikatos apsaugos įstaigų vadovų gaunamų atlyginimų, 
vadovė stipriai persistengė su ataskaitos skaičiais, turbūt dėl kalkuliatoriaus darytos klaidos. Dėl tos 
pačios klaidos gavo daug daugiau lėšų nei realiai reikėjo. Įdomu, ar grąžins? Paaiškinsiu.  

o Pristatant finansinę informaciją pajamos nurodytos mažesnės nei išlaidos, tačiau rezultatas – plius 
2000 EUR:) 

o Finansinės informacijos ataskaitoje lygindama 2018 ir 2019 metų atskiras pajamas ir išlaidas 
sudarančias eilutes pokytį proc. visur nurodė neteisingai. Ir ne šiaip neteisingai, o 2 – 6 kartus 
sumažindama pokyčio rodiklį. Panašiai keistai paskaičiuoti augimo proc. lyginant 2018 ir 2019 m. 
rodiklius. Kam? 

2019 m. veiklos rezultatai  

Eil. 
Nr. 

Rodikliai 2018 2019 Pokytis 
 

Vnt. Proc. 

Visuomenės ir mokinių sveikatos stiprinimas (dalyvių sk. vnt.): 

1. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 12671 36988 24317 49,0 

2. Fizinis aktyvumas 9338 54062 44724 70,5  

3. 
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, 
streso kontrolė ir kt.) 

1739 9538 7799 69,2 

4. Tuberkuliozės profilaktika 809 3504 2695 62,5 

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 6842 27402 20560 60,0  

6. Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo prevencija 5393 8492 3099 22,3  

7. 
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 
gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 

2703 21434 18731 77,6  

8. 
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų 
prevencija 

3632 9290 5658 43,8  



 18 

• Bet svarbiau nei klaidos procentinio pokyčio skaičiavime yra stulpelis, lėmęs šios įstaigos 
finansavimo iš biudžeto dydį - rodiklių lentelėje nurodytas sudalyvavusiųjų skaičius programose 
2019 m.: 
o Sveika mityba ir nutukimo prevencija – 36 988 dalyvių. Visoje Klaipėdoje yra 28 tūkst. vaikų 

(darželiai plius mokyklos). Iš kur tiek žmonių. Kaip pavyko per metus pakelti dalyvių skaičių 192 
proc. (lentelėje nurodyti 49 proc. – klaida)? 

o Fizinis aktyvumas – kaip pavyko programoje sutelkti ne tik visus Klaipėdos darželinukus ir 
moksleivius, bet dar ir 22 proc. visų likusių klaipėdiečių? Dalyvių skaičiaus kilimas šioje 
programoje per metus 480 proc. (nurodytas 70,5 – klaida). 

o Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena – kaip pavyko per vienerius pritraukti 27,5 tūkst. 
žmonių į programą, kurios tema aktuali daugeliui turėtų būti vieną kartą per 10 metų? Augimas, 
palyginti su 2018 m. dalyvių skaičiumi šioje programoje – 300 proc. (nurodytas 60 – klaida). 

o Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai – 
augimas 700 proc. iki 21,5 tūkst. dalyvių. Tema, išklausoma geriausiu atveju vieną kartą per 
kelis metus, neįmanomas pasiekti dalyvių skaičius. Aišku, jei šį įstaiga neįsigudrino kiekvieno 
paskelbto FB pranešimo vertinti kaip „sudalyvavo“, skaičiuodama visus paskyros sekėjus:) 

Jei KMSA mokėjo šiai įstaigai iš biudžeto remdamasi šiais skaičiais, mes labai stipriai permokėjome! 

Priminsiu, Neringos savivaldybė, kurioje be Klaipėdos teikia paslaugas šį įstaiga, turi viso 3530 
gyventojų. 

• Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, BĮ – įstaiga, įsikūrusi 1998 m. Tiesa, tuo metu jos 
veikimo tikslas buvo „Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų 
priklausomybės ligomis globos veikla“. Kūdikiais rūpintis nuspręsta jau vėliau (veiklos tikslai keisti 
2007, 2010, 2012, 2014 ir 2015). Šiuo metu veiklos tikslas aprašytas taip: „Sutrikusio vystymosi 
vaikai iki 3 metų.“ 
Lietuvoje 2019 m. gimė 28 tūkst. vaikų. Klaipėdoje ~1400. Kiek jų turėjo problemų su vystymusi? 
Tarkime 10 proc. – 140. Vadinasi tokių Klaipėdoje iki 3 metų vaikų viso – 420. Neužmirškime, kad 
mes Klaipėdoje vieninteliai (be Vilniaus) turime Vaikų ligoninę su 500 darbuotojų. Nepanašu į dar 
vieną pinigų melžėją, kuris iš visų 75 darbuotojų turi tik 2,75 etato gydytojams (dirba 3)? Užtat 
personalo, nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 26 etatai (24 dirbantys). 

• Pamenate šviežią istoriją, kai viena Klaipėdos universitetinės ligoninės medikė Rasa Dagienė, 
dirbanti joje su sergančiais senukais, iš geros širdies įkuria UAB „Klaipėdos hospisas“ bei VšĮ 
„Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“ ir gavusi leidimą 1 teikti paslaugas 1 ligoniui 1 
lovoje, teikia tą paslaugą 38 sunkiai sergantiems senukams. Įdomioji šios istorijos dalis ta, kad 
Ligonių kasos (Teritorinės ligonių kasos (TLK), steigėja - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (VLK)) pagal kažkokias fiktyvias ataskaitas tokiai įstaigai vien 2019 m. išmokėjo 
virš pusės milijono EUR. Susidaro įspūdis, kad BĮ „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai“ 
yra dar viena Ligonių kasų tingią ir nepretenzingą pinigų karvę fikcijomis melžianti įstaiga. 

 

Kaip pastebėjo Rokas Masiulis, buvęs Susisiekimo ministras, spėjęs daug sėkmingų reformų padaryti ne 
tik kelių sektoriuje, bet ir į Švietimo ir Sveikatos ministerijų užkulisius dirstelėti, švietime vagia ir vagia 
daug, tačiau niekur kitur valstybėje nevagiama tiek, kiek Sveikatos apsaugos ministerijoje. Prisidengiant 
kūdikėliais ir neįgalumu. 
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Siekdamas išvengti pasvarstymų, kad klausimai formuluojami netinkamai ar keliamos problemos 
neegzistuoja, pateiksiu keletą UAB 2019 m. UAB "Civitta" atliktos "Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos darbo veiklos vertinimo vertinimo studija" įžvalgas. UAB "Civitta" - ta pati, kuri 
tramvajaus reikalingumo studiją už 0,5 mln. EUR darė. Ši administracijos darbo organizavimo studija 
kainavo ~60 tūkst. EUR (tokią sumą nurodė vieno iš komitetų posėdyje dalyvavusi KMSA atstovė). 

 

Studija praėjusių metų pabaigoje buvo pristatyta siauram ratui KMSA administracijoje ir keliems 
tarybos nariams. Ar studiją matė meras ir kodėl ji nebuvo pristatyta susipažinimui visiems be išimties 
tarybos nariams, nežinau. Spręsti ką su tuo daryti reikės tarybos nariams. Aš tik noriu priminti, kad 
Lietuvoje yra pasirinktas toks Savivaldos modelis, kad politiką (kryptį) nustato Taryba ir meras - 
atstovaujamoji institucija, o jau vykdymu užsiima administracijos direktorius (su pavaduotojais), 
pasitelkę visą administracijos aparto ir visų pavaldžių biudžetinių įstaigų armiją (Klaipėdos atveju - 470 
žmonių administracijoje ir 11500 dirbančių pavaldžiose įstaigose). 

 

• UAB “Civitta” atskleidė, kad gyventojų skaičius, tenkantis 1-am savivaldybės administracijos 
darbuotojui, Klaipėdoje yra mažiausias iš visų 5 top Lietuvos miestų: 

Vilniaus m. sav. - 497 (vienam tarnautojui tenka miestiečių) 

Kauno - 432 

Šiaulių - 381 

Panevėžio - 353 

Klaipėdos - 320. 

Kitaip tariant, Vilniaus tarnautojas susitvarko su 36 proc. didesniu krūviu aptarnaujant miestiečių 
viešą interesą, nei Klaipėdos. 

• Vertintojai pateikė rekomendacijas ieškoti, kaip stiprinti šiuo metu nepakankamą lyderystę ir spręsti 
kompetencijos stoką Švietimo ir Transporto skyriuose. Tai du strategiškai ypač svarbūs padaliniai. 

• Švietimo skyrius KMSA, valdantis 80 proc. visų KMSA pavaldžių iš biudžeto išlaikomų įstaigų, 
NESINAUDOJA GALIMYBE VYSTYTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, O TIESIOG JĄ PRIŽIŪRI. Vertintojų 
pokalbiai su KMSA švietimo srities lyderiais atskleidė, kad jie nelaiko švietimo srities vystymo 
objektu. Gal lyderystė ir yra esminė problema? Švietimo skyriaus vedėja prieš pusmetį aktyviai gynė 
nelegaliai, be jokių privalomų leidimų veiklai, veikiančio privataus darželio savininkės teisę į 
valstybės biudžeto išmokas, bet niekaip nesprendė perteklinių nepedagogų darbuotojų armijos 
mažinimo klausimo. Kitaip tariant, rinkosi lobizmą elitinėms įstaigoms, o ne tarnystę visuomenei 
kuriant vienodą ir pakankamą ugdymo kokybę mieste užtikrinantį įstaigų tinklą. 
Vertintojai atskeidė, kad: 
o Aptarnaujančio personalo DU fondas (17,7 mln. EUR) sudaro 37 proc. visų KMSA švietimui ir 

ugdymui skiriamų lėšų, tai yra 22 procentiniais punktais daugiau nei EBPO šalių vidurkis (15 
proc.). 

o Vidutinis tiesioginio ir pagalbinio personalo pasiskirstymas siekia 2:3, tačiau švietimo srityje 
pažengusiose šalyse (pvz. Nyderlanduose), aptarnaujantis personalas sudaro tik 5-15 proc. 
visų ugdymo įstaigų darbuotojų (seniūnaičio atlikta 2019 m. duomenų analizė rodo, kad 
santykis yra dar netinkamesnis). 
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o Pagal EBPO, kadangi savivaldybių švietimo skyriai neturi nei oficialių stebėsenos planų, nei 
kokybės vertinimo šablonų, joms trūksta resursų siekiant atlikti visavertę įstaigų stebėseną. Tai 
patvirtina ir statistiniai duomenys - 2007-2012 m. išorinis vertinimas buvo atliktas tik 20,5 proc. 
KMSA bendrojo ugdymo įstaigų.  

o KMSA švietimo skyriui trūksta resursų ir kompetencijų tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas ir 
užtikrinti švietimo sistemos kokybę. 

• Vertintojai atrado, kad KMSA ir jai pavaldžiose įstaigose yra daugiau nei 1000 perteklinių 
darbuotojų, kurie atlieka besidubliuojančias funkcijas. Sprendžiant šią problemą reikia centralizuoti 
viešųjų pirkimų, ūkio priežiūros (NT valdymas, visi ūkio reikalai) ir personalo valdymo funkcijas, jas 
skaitmenizuoti (nėra dabar naudojamų tinkamų IT sprendimų), tuo sutaupant daug milijonų, 
kasmet išleidžiamų naudojant ant bendro stalo susimestus piliečių pinigus. Pavyzdys: 

o Šiuo metu KMSA Viešųjų pirkimų skyriuje dirba 8 tarnautojai. Prijungus dar 4-5, kaip siūlo šiuo metu 
įstaigų veiklos ataskaitas vertinantys politikai (J.Simonavičiūtė) būtų 12-13. Kauno savivaldybės 
centralizuotame viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriuje dirba 15 tarnautojų, kurie vykdo centralizuotus 
stambiausius ir populiariausių pozicijų pirkimus virš 200 pavaldžių BĮ. Skyriaus vadovės įvardijami 
du esminiai privalumai: 1) geresnė kaina dėl masto ekonomijos, 2) neliko betvarkės mažųjų BĮ 
viešųjų pirkimų ūkyje. Kaune viešajį produktą savivaldybė “gamina” 290 tūkst. gyventojų, Klaipėdoje 
180 tūkst. KMSA viešųjų pirkimų skyriui nevykdo centralizuotų pirkimų pavaldžioms įstaigoms. 

• Vertintojai nustatė, kad KMSA pavaldžiose įstaigose su apskaita dirbančių darbuotojų etatų skaičius 
2018 m. sudarė 112. Pačios KMSA nuo 2013 m. veikiančiame Biudžetinių įstaigų centralizuotos 
apskaitos skyriuje šiandien priskaičiavau 45 žmonių pavardes. Viso su apskaita dirba 157 žmonės. 
Jie tarnauja tam, kad tvarkytų 135 pavaldžių įstaigų (čia be 3 komunalinių paslaugų teikėjų 
monopolininkų) finansus. Vertintojas mano, kad pagrindinės nutolusių apskaitos darbuotojų 
susikūrimo priežastys yra prastas įstaigų vadovų finansinis raštingumas bei mažas procesų brandos 
lygis. 

• Vertintojai siūlo centralizuoti savivaldybei pavaldžių įstaigų personalo/žmogiškųjų išteklių valdymą. 
Tai leistų perimti funkciją iš įstaigų, kurios ją atlieka netinkamai, ką geriausiai iliustruoja socialinių ir 
ugdymo paslaugų įstaigų atliktas veiklos ataskaitų už 2019 m. vertinimas, parodęs, kad netiesioginei 
funkcijai atlikti yra įdarbinami pertekliniai, kartais net realiai nedirbantys.. kas? Partijos draugai ir 
giminaičiai? 

• Vertintojai atskleidė, kad KMSA ir pavaldžiose biudžetinėse įstaigose nėra Efektyvus dokumentų 
valdymo. Jį būtina centralizuoti ir įveiklinti pažangią dokumentų valdymo programą – IT įrankį. 

• Teisės paslaugos pavaldžioms įstaigoms turi būti atliekamos centralizuotai, - sako vertintojai. 
• KMSA esamų IT išteklių valdymo funkcijosijos ir praktika nėra pakankama siekiant efektyviai 

išnaudoti IT teikiamas galimybes ir naudas savivaldybei bei optimizuoti KMSA ir jai pavaldžių įstaigų 
veiklą, siekti užsibrėžtų strateginių tikslų. 

•  

Nors UAB “Civitta” atliktas vertinimas yra nepilnas (įvertinta tik 105 iš 138 pavaldžių įstaigų), jei būtų 
realizuoti pasiūlyti vertinime sprendimai, viešųjų paslaugų gamybos ir teikimo Klaipėdoje kokybė 
reikšmingai pagerėtų, kainuotų pigiau, o sutaupytas lėšas mes galėtume nukreipti į procesų greičio 
dididnimą ir inovacijas. Išlaisvinti iš netinkančio jiems darbo 1000 - 1500 viešojo sektoriaus darbuotojų 
galėtų užsiimti daug vertingesniais sau ir miestui reikalais, steigdami verslus ar socialines įmones, 
kuriuose panaudotų įgytą patirtį ir gausiuose mokymuose sukauptas žinais. 

Žinote, kadėl nebuvo atliktas pilnas tyrimas, už kurį buvo sumokėta 60 tūkst. EUR?:) Kaip rašo patys 
vertintojai, “Duomenų analizės imtis 105 pilnus duomenis pateikusios įstaigos”. Suprask, KMSA 
vadovai pavaldžių įstaigų vadovų nesugebėjo įtikinti atsiųsti visus reikalingus duomenis, rengdamiesi 
svarbiausiam 10-mečio pokyčiui viešosios paslaugos tiekimo sistemoje? 
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Gerbiami tarybos nariai, 2020-05-28 vyks tarybos posėdis, kuriame Jums bus pateiktos vertinimui 
KMSA pavaldžių įstaigų, išlaikomų piliečių sumokėtų mokesčių lėšomis, vadovų veiklos už 2019 m. 
ataskaitos. Ši svarbi miestui veikla būti įvertinta faktiškai, o ne formaliai, tik dėl paukščiuko. Tikiu, kad 
dalis ar visi čia pateikti klausimai pasirodys verti būti užduoti, atsakyti ir atitinkamai įvertinti. 

  

Ir dar. Pradžioje kreipimosi užsiminiau apie Danės skvero Lochatroną. Šio pavadinimo straipsniai 
papiktino Finansų ir ekonomikos komiteto narius, kurie buvo vieninteliai, kuriems 2019 m. lapkritį buvo 
pristatyta skvero rekonstrukcijos projekto kainos nei su visuomene, nei su tarybos nariais nederintas 
kainos sprogimas nuo 6 iki beveik 12 mln. EUR. Mano nustebimui, vienas komiteto narys sau priskyrė 
problemos viešinime naudotą Lochatronas termino šaknį. Tikrai nemanau, kad UAB „ICS Projectus 
Group“, jau bankrutavusios įmonės atstovas A. Alijošius galėjo apkvailinti kompetetingus atstovauti 
klaipėdiečius išrinktus tarybos narius. Tačiau esu tikras, kad bandoma apvogti miestiečius. Paaiškinsiu. 

 

Jums 2019 m. lapkritį A. Alijošius pateikė skaidres, kuriose išdėstė pagrindinius pabrangimo 
argumentus. Esminis kintamasis – granitas, tiksliau granito dangos ploto „nedaskaičiavusi“ prieš tai 
projektą rengusi profesionalų grupė ir pačio granito kv. m. kaina, A. Alijošius pristatyme iš prieš tai 
skelbtos 18 – 52 EUR už kv. m. pakeista į 192 – 238 EUR. Žemiau printscreen‘as Jums pateiktos 
prezentacijos skaidrės: 

 

Kaunas baigia rengti Vienybės aikštės su 500 požeminio parkavimo vietų projektą už 10 mln. EUR ir dar 
vieno skvero rangos darbus. Taip jau sutapo, kad Kauno savivaldybės centralizuotas viešųjų pirkimų ir 
koncesijų skyrius pirkto granito gaminių kiekis tiesiog idealiai sutapo su A. Alijošius „perskaičiuotu“ ir 
Paviešintame projekte (Bendrieji statinių rodikliai dalis) paskelbtu granito Danės skvere plotu - 9568 
kv. m. Kaip manote, už kiek Kauno tarnautojai nupirko visą tą granitą, visas papildomas bortelių, juostų, 
laiptų pakopų, terasų luitų dalis? Už 1,2 mln. EUR!  
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Su Kauno savivaldos projektais viešai skelbiama informacija prieinama adresu 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/notice skiltyje Sutartys. 

Kad nenuvažiuoti klaidingu keliu, priminsiu, kad darbų kaina ir jos pabrangimas A. Alijošius buvo 
vertintas ir skaičiais pateiktas atskira eilute, šie kaštai neįėjo į tuos 4,5 mln. EUR už granitą, kuriuo 
„nusipelnė vaikščioti klaipėdiečiai“. 

	

 

... ten dar 4 psl. lentelės su medžiagomis. 

Tai ar jau gali miestiečiai manyti, kad sutaupėme Danės skvero projekte 3,3 mln. EUR, ir pradėti 
planuoti kokiems viešiems reikalams juos geriausia panaudoti? 
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Nebūkite kritiški šio teksto formai, gal kai kur ir turiniui. Neturėjom 60 tūkst. biudžeto, kuris leistų 
samdyti finansininkus analitikus ir teksto redaktorius. Tai savanoriškas darbas siekiant bendro tikslo 
rasti tvarius sprendimus ir leisti miestiečiams turėti pagrindą didžiuotis ir pasitikėti. 

Mylim, vertinam, balsuojam. 

Pagarbiai 

Renaldas Kulikauskas, KBA vadovas, Senamiesčio seniūnaitis 

  
 
Priedas Nr. 2 
Seniūnaičio siūlymus KMSA rengiamam 2021-2023 m. strateginiam veiklos planui 

Priemonė 

Planuojama 
siūlomos 

priemonės 
įgyvendinimo 

vieta 

Prioritetas      
(1-aukščiausias, 

5-žemiausias) 
Pastabos, problema, objektai 

Aplinkosauga Senamiestis, 
Tiltų g. 

1 Taršos prevencija. Transporto eismo Tiltų g. ribojimo 
užtikrinimas, įrengiant išmanią transporto priemonės 
identifikavimo ir judėjimo greičio fiksavimo priemones 
visame Tiltų g. ruože. Tikslas: užtikrinti, kad kiekvienas, 
pažeidęs judėjimo senamiesčiu ribojimo tvarką, 
neišvengiamai susimokėtų už pažeidimą į biudžetą. 

Senamiestis 2 Žaliųjų zonų išsaugojimas. Atsisakyti aukciono būdu parduoti 
ar išnuomoti žemės sklypus, pažymėtus raudonai (komercinė 
paskirtis) Dienovidžio skvere ir šalia Dangės upės ir Kurpių 
gatvės, neorganizavus kelių viešų diskusijų, skirtų 
senamiesčio erdvių panaudojimo klausimui. Sklypai: 
http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht
ml?id=88a5514e62b0432fa885c5000dc24ad0 

Senamiestis 3 Atsakingas švenčių planavimas. Miesto švenčių metu, 
kuriose numatomas prekyba ir leidimų jai 
pardavimas/išdavimas, užtikrinti, kad prekybą 
organizuojantys subjektai nenaudotų elektros generatorių, 
statomų gatvėje ar gyventojų kiemuose ir keliančių triukšmą 
bei teršiančių aplinką dėl ilgą laiką veikiančių vidaus degimo 
variklių išmetamų dujų. Klaipėdos šventės su prekybininkais 
sudaromose sutartyse turi būti aiškiai nurodyta prievolė 
naudotis prisijungimo prie miesto tinklų galimybe, užtikrinta 
teisinga tokios paslaugos kaina (170 EUR 2020 m. Jūros 
šventės metu numatytas mokestis prekybininkams už 
elektros energiją yra neadekvatus ir skatinantis nusižengti), ir 
aiškus draudimas naudoti elektros generatorius, veikiančius 
vidaus degimo variklių pagrindu, šalia gyvenamų namų. 
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Klaipėda, 
Senamiestis 

4 Atliekų rūšiavimas. Užtikrinti organinių atliekų rūšiavimo 
galimybę įrengiant tam skirtus konteinerius, išdalinant 
gyventojams nemokamai teikiamus organinėms atliekoms 
skirtus popierinius maišelius. Siekiant organizuoto ir 
masyvaus gyventojų įsijungimo į organinių atliekų rūšiavimą, 
įpareigoti KMSA Aplinkos apsaugos skyriaus tarnautojus, 
KRATC paskirtus darbuotojus per 6 mėn. apieti visus 
gyventojų butus Senamiestyje (projektas turėtų būti 
nukreiptas į visos Klaipėdos teritoriją) dalijant maišelius, 
informacinius lapelius ir aiškinant rūšiavimo naudą. O 
naudai/vertei sukurti KMSA kartu su KRATC turi sugalvoti kaip 
tos surinktos iš gyventojų organinės atliekos bus perdirbtos ir 
kokią vertę sukurs (galbūt biodegalų gamyba, panaudojant 
juos kurui). Informacinių skrajučių turinio pvz. Priedas Nr. 2: 
Sorteringsguide fyrfack 2-SIDIG; Sorteringsguide 
förpackningar, mat, rest. 

Gyvenamosio
s teritorijos 

priežiūra 

Senamiestis, 
Tiltų g. 

1 Senamiesčio namų fasadams padarytos žalos 
kompensavimas dėl netinkamos akmens grindinio įrengimo 
ir priežiūros. Visų pastatų, stovinčių šalia pagrindinės 
senamiesčio akmens pagrindo gatvės (Tiltų), kuria juda 
sunkiasvoris visuomeninis transportas (~20 tonų svorio, 
bendras transporto sruatas per parą - 6000 vnt.), fasadų, 
pamatų ir stogų sutvarkymas miesto biudžeto lėšomis (100 
proc.). Pagrindas: netinkamos akmens grindinio pagrindo ir 
paties grindinio paviršiaus įrengimo kokybės ir pastovios 
priežiūros užtikrinimas, ko pasekoje 30 metų Tiltų g. namų 
fasadai buvo veikiami vibracijos, viršijančio Lietuvos higienos 
normos HN 50:20161 didžiausius leidžiamus lygius. Įrodymas: 
2020 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamento specialistų atliktas vibracijos poveikio tyrimas, 
kurio išvados buvo pateiktos KMSA 2020-08-14 (Nr. (3-12 
4.80 E)2-52583). 

Senamiestis 2 Judėjimo (pėsčiųjų, paspirtukais ir dviračiais judančių ir 
neįgaliųjų) saugumo ir komforto užtikrinimas. Grindinio 
sutvarkymas. Siekis užtikrinti, kad savivaldybės sprendimais 
būtų sutvarkytas Senamiesčio pagrindinių Tiltų ir Turgaus 
gatvių šaligatvių grindinys, sulyginant jį į vientisą lygią dangą, 
patogiai įveikiamą pėstiesiems, elektrinėmis priemonėmis 
judantiems, neįgaliųjų vežimėliams ir damoms su 
aukštakulniais. Darbas 2020 m. pradžioje buvo pradėtas 
atlikti, bet neatliktas pilnai arba atliktas netinkamai. Tikslas: 
užtikrinti, kad pėsčiųjų judėjimo maršrute skirtingų dangų 
aukščio skirtumas būtų nedidesnis nei 0,5 cm. Užtikrinus 
daugiausiai srautų pritraukiančių gatvių (Tiltų ir Turgaus) 
priklausinių grindinio lygumo sutvarkymą, imtis ir kitų 
šalutinių senamiesčio gatvių ir,  jei yra, šaligatvių sulyginimo. 

Klaipėda, 
įskaitant 

senamiestį 

3 Dalyvaujamojo biudžeto programai skiriamų lėšų (ne mažiau 
nei 1 proc. nuo bendro Klaipėdos miesto savivaldybės 
biudžeto, kas sudarytu apie 2,5 mln. EUR kasmet) 
užtikrinimas. Klaipėdos senamiesčio gyventojai patys pasiūlys 
sprendimus, kurie, konkuruodami su kitų rajonų gyventojų 
siūlymais, turės galimybę būti realizuoti. Tam būtinas 
adekvatus finansavimas. 100 tūkst. EUR dalyvaujamojo 
biudžeto realizavimui, numatyti 2020-2022 m. strateginiame 
veiklos plane, yra nepakankami. 
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Klaipėda, 
įskaitant 

senamiestį 

4 Gėlynų sprendimai. Baigti mėtyti miestiečių sunešto 
biudžeto lėšas brangiems viešųjų teritorijų apželdinimo 
sprendimams. Gėlynai turi būti apsodinti jūrinio miesto 
identitetą atitinkančiais ilgamečiais augalis (smilgomis ir 
pan.), neskiriant perteklinių lėšų apželdinimo įmonių 
paslaugoms, nukreiptoms į vienmečių augalų kasmėnesinį 
persodinimą ir brangią priežiūrą. 

Bendruomen
ės saugumą 

užtikrinančios 
priemonės 

Senamiestis 1 Darnaus judumo užtikrinimas. Judėjimo (pėsčiųjų, 
paspirtukais ir dviračiais judančių ir neįgaliųjų) saugumo ir 
komforto užtikrinimas. Grindinio sutvarkymas. Siekis 
užtikrinti, kad savivaldybės sprendimais būtų sutvarkytas 
Senamiesčio pagrindinių Tiltų ir Turgaus gatvių šaligatvių 
grindinys, sulyginant jį į vientisą lygią dangą, patogiai 
įveikiamą pėstiesiems, elektrinėmis priemonėmis 
judantiems, neįgaliųjų vežimėliams ir damoms su 
aukštakulniais. Darbas 2020 m. pradžioje buvo pradėtas 
atlikti, bet neatliktas pilnai arba atliktas netinkamai. Tikslas: 
užtikrinti, kad pėsčiųjų judėjimo maršrute skirtingų dangų 
aukščio skirtumas būtų nedidesnis nei 0,5 cm. Užtikrinus 
daugiausiai srautų pritraukiančių gatvių (Tiltų ir Turgaus) 
priklausinių grindinio lygumo sutvarkymą, imtis ir kitų 
šalutinių senamiesčio gatvių ir,  jei yra, šaligatvių sulyginimo. 
Netinkamas grindinys gręsia gyventojų ir miesto svečių 
sveikatai. 

Senamiestis 2 Apšvietimas. Trūkstamo apšvietimo įrengimas, užtikrinant 
100 proc. senamiesčio teritorijos, kurioje numatyta pėsčiųjų 
ir transporto priemonių judėjimo galimybė, padengimą 
atitinkančiu higienos normas liumenų sk. Netinkamo 
senamiesčio viešųjų erdvių priežiūros pavyzdys: Tiltų g. 21, 
23, 25, 27, 29 namų gyventojai jau 13 metų reguliariai 
kreipiasi į KMSA dėl apšvietimo įrengimo minėtų namų kieme. 
13 metų KMSA besikeičiantys atsakingi specialistai atsako 
"kitais metais". Kiemų apšvietimas iki šiol neįrengtas. 

Senamiestis 3 Vaizdo stebėjimo kameros - nusikaltinų prevencijos 
priemonė. Išmanių vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas 
teritorijose, kuriose jų nėra ir kuriose yra fiksuojami viešosios 
tvarkos pažeidimai policijos suvestinėse. 

Senamiestis, 
Žveju g. 

4 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. Triukšmo ir netvarkos šaltinis - 
taksi automobiliai, šaltuoju sezonu pažeisdami eismo 
taisykles stovintys įjungtais vidaus degimo varikliais, 
triukšmaujantys vairuotojai ir jų klientai. 
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Gyvenamosio

s vietovės 
materialaus ir 
nematerialau

s paveldo 
puoselėjimas 

Senamiestis, 
Tiltų g. 

1 Senamiesčio namų fasadams padarytos žalos 
kompensavimas dėl netinkamos akmens grindinio įrengimo 
ir priežiūros. Visų pastatų, stovinčių šalia pagrindinės 
senamiesčio akmens pagrindo gatvės (Tiltų), kuria juda 
sunkiasvoris visuomeninis transportas (~20 tonų svorio, 
bendras transporto sruatas per parą - 6000 vnt.), fasadų, 
pamatų ir stogų sutvarkymas miesto biudžeto lėšomis (100 
proc.). Pagrindas: netinkamos akmens grindinio pagrindo ir 
paties grindinio paviršiaus įrengimo kokybės ir pastovios 
priežiūros užtikrinimas, ko pasekoje 30 metų Tiltų g. namų 
fasadai buvo veikiami vibracijos, viršijančio Lietuvos higienos 
normos HN 50:20161 didžiausius leidžiamus lygius. Įrodymas: 
2020 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamento specialistų atliktas vibracijos poveikio tyrimas, 
kurio išvados buvo pateiktos KMSA 2020-08-14 (Nr. (3-12 
4.80 E)2-52583). 

Senamiestis 2 Skirti pakankamai lėšų strateginiame veiklos plane ir per 2 
metus sutvarkyti visus KMSA ir pavaldžioms įstaigoms 
priklausančių pastatų fasadus. 

Senamiestis, 
Tiltų g. 

3 Traukos taškai ir maršrutai. Peržiūrėti KTIC miesto svečiams 
pristatomus turizmo po senamiestį ir istorinę miesto dalį 
maršrutus ir juos pakeisti. Motyvas: dalies KTIC siūlomų 
aplankyti ojektų nebėra galimybės aplankyti (lėlių tetras, 
centrinis paštas). Sukurti naujus traukos taškus, pateikiant 
skaitmenines objektų pažinimo galimybes. Pvz. Tiltų g. 21 
namo fasadą, gerai matomą nuo p.c. Kiras ir į/iš Jono kalno 
judančių žmonių, papuošti Klaipėdos miesto istorinių 
asmenybių piešiniais (arba kokybišku projektoriaus kuriamu 
vaizdu, matomu sutemus) ir įrengti informacinį stovą su 
brūkšniniu kodu, kurį išmaniuoju įrenginiu nuskaitęs žmogus, 
galės pasiklausyti įrašo, pasakojančio apie sienoje matomas 
asmenybes ir jų sąsajas su Klaipėda. Pridedamas Priedas Nr. 
1: Pasiūlymas senamiesčio puošybai_Tiltų g. 21_2018 06 29 

Sportas ir 
sveikatinimas 

Senamiestis, 
teritorija prie 

Jono kalno 
tarp Gluosnių 

g. ir Danės 
upės šalia 

nuajo dvirašių 
tako 

1 Pajūrio zona Klaipėdos senamiestyje. Teritorijoje tarp 
Gluosnių g. ir Danės upės, šalia naujai įrengto dviračių tako 
prie Jono kalno, siūlau apsvarstyti galimybę tose plynose 
pievose įrengti smėlio zoną su 1) pliažo tinklinio aikštelių 
kompleksu ir 2) petankės aikšteles, kuriose mielai rinksis 
pagyvenę žmonės. Kol išsipręs nuomininko projekto 
klausimas, gali užtrukti ne vieni metai, o tokia pliažo zona 
pritrauktų nemažai sportu besidominčių žmonių. 

Klaipėda, 
įskaitant 

senamiestį 

2 Vientisa, lygi ir nenutrūkstama (kiek įmanoma) dviračių takų 
infrastruktūra. Sujungti Klaipėdos dviračių takus į 
nenutrūkstamą trasų schemą, užtikrinant sklandų judėjimą 
jomis nesusiduriant su didesniu nei 0,5 cm. Aukščio tarp 
skirtingų dangų ar jungimo elementų skirtumu. Tam užtikrinti 
reikia paprasto dalyko: paskelbti respublikinį atrankos 
konkursą į darbo vietą KMSA: ieškomas judėjimo dviračiu 
entuziastas, naudojantis šią transporto priemonę ištisus 
metus, ir turintis aukštus administravimo ir mechanikos 
įgūdžius. Darbo vieta: Klaipėdos dviračių takai. Tokiam 
naujam KMSA darbuotojui skirkite 2 pagalbinius darbininkus 
(pagal darbo nuomos konkursą), kurie kas rytą atvažiuos į vis 
naują dviračių takų lygintojo paskirtą susitikimui vietą ir jo 
pavedimu lygins netinkamai sudėtas plyteles, užpilinės naujo 
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asfalto lopus ar keis bordiūrų aukštį. Tinkama dviračių takų 
infrastruktūra - daugiau dviračiais judančių piliečių, o tai lygu 
daugiau sportuojančių žmonių Klaipėdoje ir mažiau teršiančių 
ir kamščius sąlygojančių automobilių gatvėse. 

Klaipėda, 
įskaitant 

senamiestį 

3 Elektrinių dviračių dalijimas gyventojams trumpalaikiam 
naudojimui. KMSA reikia paskelbti konkursą 20-50 elektrinių 
dviračių įsigijimui. Įsigyti elektriniai dviračiai (skirtingi: 
standartiniai, šeimai skirti su lopšeliu, sportiniai) per tam 
sukurtą atskirą langą KMSA tinklapyje bus siūlomi registruotis 
ir naudotis Klaipėdoje registruotiems ar darbo vietos turėjimo 
pažymą pateikusiems piliečiams nemokamai ribotą laiką 
(pradžiai - 3 dienos, vėliau, dviračių pasiūlai padidėjus, 
savaitė). Rezultatas: išbandę pažangius elektrinius dviračius 
dalis gyventojų juos įsigys ir naudos, o KMSA galės viešintis 
kaip "žalias ir inovatyvus" Lietuvos miestas. 

 

 


