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Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės pareigas einu nuo 2019 metų balandžio mėn. 

Per ataskaitinius 2020 metus vykdžiau veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentu ir kitais teises aktais. 

Per ataskaitinius metus dalyvavau 11 įvykusiuose Klaipėdos miesto tarybos posėdžiuose.   

Esu Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narė, Šeimos tarybos narė bei Peticijų komisijos 

narė. Dalyvavau 16-oje Miesto ūkio ir aplinkos apsaugos komiteto posėdžiuose, kurių metu 

daugiausia dėmesio skyriau aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonėms, aplinkos oro kokybės valdymo programai ir priemonių planui, miesto tvarkymo ir 

švaros taisyklėms ar kitiems aktualiems miesto ūkio ir aplinkos apsaugos klausimams.  

Tenka apgailestauti, kad nemaža dalis programų ar taisyklių buvo bandoma tvirtinti be 

miestiečių nuomonės ir pozicijos išklausymo. Ilgalaikės aplinkos apsaugos programos, oro kokybės 

gerinimo priemonės ar miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, kurios paliečia kiekvieną klaipėdietį, 

nėra derinamos su bendruomenėmis, bendrijomis, asociacijomis ar suinteresuotomis gyventojų 

grupėmis. Tad kiekvieno svarbesnio svarstomo klausimo metu tekdavo prašyti derinimo su 

suinteresuotomis pusėmis.  

Teikiau pasiūlymus ir pastabas Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano 

koncepcijai, Miesto savivaldybės rengiamam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl 

transeuropinio IX B TRANSPORTO koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ pakeitimo“ bei kitoms 

miestui aktualioms programoms, planams ar taisyklėms.  

Komitete inicijavau klausimų svarstymus dėl Klaipėdoje esamų vandens telkinių kokybės bei 

ekologinės būklės, dėl Klaipėdos mieste veikiančių bendrovių keliamos taršos. 

Šeimos tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami klausimai dėl kompleksinių paslaugų mieste 

šeimoms, vaikų neformaliojo šveitimo, vaikų vasaros poilsio, socialinių paslaugų šeimai 
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pasiekiamumo, mokyklos tėvų tarybos konferencijos organizavimo, nuotolinio mokymosi 

galimybių vaikams.  

Peticijų komisijos posėdžiuose buvo svarstomas klausimas „ Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo 

ir švaros taisyklių, patvirtintų 2017-07-27 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-

185 „Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“, 8.3.p.p. pripažinimo 

netekusiu galios. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybė tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.T2-370 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų 

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 60-61p. pripažinimo 

netekusiu galios“ pripažinimo peticija. 

Per ataskaitinį laikotarpį, prioritetą skyriau aplinkosauginiams klausimams, bendruomenių 

įtraukimui į miesto klausimų svarstymą. Domėjausi įmonių sumokėtų kompensacijų panaudojimu 

miesto želdinių sodinimui, teikiau siūlymus atsisakyti vienkartinių plastikinių indų naudojimo 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir mero patalpose, Klaipėdos miesto tarybos 

posėdžių ar kitų susitikimų metu. Siūliau skatinti Klaipėdos miesto savivaldybės įmones, sveikatos, 

švietimo įstaigas atsisakyti vienkartinių plastikinių indų ir pakeisti į draugišką aplinkai tarą, keisti 

viešų renginių mieste taisykles, kuriose būtų draudžiamas vienkartinių indų naudojimas. Bendravau 

ir teikiau siūlymus švietimo bei socialinės paramos skyriams dėl socialinės paramos skiriant 

nemokamą maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikams.  

Tenka apgailestauti, kad 2020 metais buvusio Klaipėdos miesto tarybos nario iniciatyva buvo 

pritarta mokėti atlyginimą Miesto tarybos nariams ne tik už dalyvavimą posėdžiuose, bet ir už 

pasiruošimą Tarybos, jos komitetų, Kolegijos, komisijų, tarybų bei darbo grupių posėdžiams. Kelti 

atlyginimų  sau patiems šioje kadencijoje, mano manymu, nereikėjo. Siūliau atlyginimų didinimą 

atidėti kitai kadencijai (naujai išrinktiems Tarybos nariams).  

Per ataskaitinį laikotarpį, kaip ir 2019 metais, prioritetą skyriau aplinkosauginiams 

klausimams, bendruomenių įtraukimo į miesto klausimų svarstymą. Gyventojai kreipėsi dėl 

aplinkosauginių klausimų, oro taršos, švaros užtikrinimo mieste, ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

veiklos, dėl priėmimo į švietimo įstaigas taisyklių koregavimo, dėl socialinės pagalbos šeimoms 

skyrimo, dėl pagalbos Klaipėdos mieste veikiančioms įmonėms. 
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