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KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS NARIO KAZIO BAGDONO 
 VEIKLOS, FINANSINĖ 

ATASKAITA UŽ 2020 METUS 
 
2020 metai pilni iššūkių, kurie privertė ne tik miestiečius, bet ir mane prisitaikyti veikti COVID 19 
pandemijos metu. Šio viruso akivaizdoje beveik visus metus teko dirbti nuotoliniu būdu, tačiau 
tarybos nario darbo atžvilgiu metai buvo labai intensyvūs ir darbingi, net vasaros ir rudens 
laikotarpiu tempas buvo didelis.  
Šiais metais mano veiklos ir įsipareigojimai nepasikeitė. Buvau ir esu ištikimas savo vertybėms ir  
sudarytos koalicijos įsipareigojimams.  
Politikoje vadovaujuosi konstruktyvumo, teisingumo, sąžiningumo bei krikščioniškos moralės 
principais. Dalyvauju politikoje su aiškia vizija - aktyvūs ir kritiškai mąstantys miestiečiai yra 
Klaipėdos ateitis. 
Būdami komandoje, TS-LKD Klaipėdos frakcijos nariai,  visuomeninis komitetas ,,Vytautas 
Grubliauskas ir komanda“,  ,,Lietuvos centro partija“ Klaipėdos skyrius vykdėme iškeltus 
programinius tikslus, kurie turi būti įgyvendinti iki kadencijos pabaigos. 
 Esu atsakingas už šias sritis: 
- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, 
- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisijos pirmininkas; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos narys; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojas; 
- Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų taryba; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro taryba; 
- Klaipėdos miestos savivaldybės Materialinės paramos teikimo komisijos pirmininkas. 
 
MIESTO TARYBA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-30 iki 2020-12-22 įvyko 12 Klaipėdos miesto tarybos posėdžių.  
Dalyvauta visuose. Svarstyta klausimų – 317. Man asmeniškai vieni svarbiausių miesto tarybos 
priimtų sprendimų: 
 
• Dėl savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano. Šis sprendimas svarbus tuo, kad 
plane yra skirtas ypatingas dėmesys socialinių paslaugų plėtrai; 
 
• Dėl organizavimo Europos jaunimo sostinė – Klaipėda projekto, dalyvavimas tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose jaunimo renginiuose ir jų rėmimas. Ypatingai aktualus projektas siekiant ne tik 
išlaikyti jaunimą Klaipėdos mieste, bet ir įgalinant jaunimo organizacijų atstovus veikti ir tobulinti 
savo įgūdžius, juos taikyti ateities veiklose.  Projektas taip pat aktualus ir pritraukti jaunų žmonių 
rinktis Klaipėdą darbui, šeimos kūrimui, savirealizacijai. Šiuo projektu tikimasi, kad Klaipėdos 
vardas bus populiarinimas visoje Europoje; 
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• Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka ir 
finansavimas. Sprendimas svarbus tuo, kad aktyvių bendruomenių gyventojai prisidėtų prie 
Klaipėdos kūrimo pagal vietos bendruomenių poreikius; 
 
• Dėl COVID 19 priemonių taikymo verslui ir miesto gyventojams. Svarbus klausimas siekiant 
palengvinti pandemijos padaryta žalą, pagalba grįžti į įprastą gyvenimą su mažesniais nuostoliais. 
 
• Dėl sutikimo priimti laivą ,,Sūduvis” ir leidimas Lietuvos jūrų muziejui švartuotį jį prie Danės 
krantinės, šalia Pilies tilto. Už šį klausimą aktyviai pasisakiau ir palaikiau, kad Klaipėdoje atsirastų 
dar vienas traukos objektas, taip pat būtų išsaugotas istorinis laivas, kuris skatintų lietuvių 
patriotiškumą. 
 
• Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos ,,Klaipėdos šventės” 2019 m. veiklos 
ataskaitos. Šiam klausimui nepritariau, nes buvo keliamas vadovo nepotizmo klausimas, kilo daug 
klausimų dėl, tikėtina, neskaidrios veiklos organizavimo. Atlikus auditą, šios įstaigos vadovas pats 
pasitraukė iš užimamų pareigų. 
 
• Dėl savivaldybės UAB ,,Klaipėdos gatvių apšvietimas” 2019 metų įstaigos veiklos ataskaitos 
pritarimo. Nepritarta šios įstaigos ataskaitai, nes įstaigos veikla, tikėtina, buvo vykdoma pažeidžiant 
viešųjų pirkimo įstatymus. Klausimas aktualus tuo, kad įstaigos veikimo mastai labai įžūlūs, todėl 
netoleruotini. 
 
• Dėl  elektrą varomų autobusų įsigijimų. Šis klausimas svarbus siekiant, kad Klaipėdoje būtų kuo 
daugiau ekologiško viešojo transporto, kuris yra vienas iš įrankių siekiant gyventi sveikesnėje 
aplinkoje. Svarbu pažymėti, kad Lietuva yra įsipareigojusi iki 2030 metų, jog bent pusė viešojo 
transporto bus ekologiškas. 
 
• Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos. 
Klausimas ypač aktualus miestiečiams, įvairioms bendruomenėms. Šiuo klausimu gyventojai 
pateikė daug pasiūlymų, į kuriuos Savivaldybės administracija atsižvelgė rengiant priemonių planus 
ateičiai. 
 
• Dėl Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pastatų modernizavimo. Klausimui pritariau, nes 
ypatingai svarbu modernizuoti šios įstaigos pastatus, nes sutaupytos lėšos bus skiriamos tiesioginei 
įstaigos veiklai, tai yra kokybiškesnėms sveikatos paslaugoms. 
 
Su visais svarstytais klausimais ir priimtais sprendimais galite susipažinti 
https://www.klaipeda.lt/lt/taryba/tarybos-sprendimai/2020-m.-tarybos-sprendimai/7342  
 
 
MIESTO TARYBOS NARIO INICIATYVOS, VEIKLA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turėta susitikimų, bendrauta nuotoliniu būdu su 
klaipėdiečiais, seniūnaičiais, bendruomenių atstovais įvairiais aktualiais klausimais, aiškintasi 
vykstant į įvairias vietas, susitikimus, iš viso apie 70. 
Keletą klausimų, iniciatyvų: 
• Dėl Sąjūdžio parko infrastruktūros remontavimo. 
Gyventojai kreipėsi skambučiais, per facebook siuntė nuotraukas, kvietė užfiksuoti sugadintą 
invetorių.  
Rezultatas: 
Kreiptasi į savivaldybę, kuri sutvarkė vaikų aištelių sugadintus įrenginius. 
 



• Dėl 100 eurų skyrimo tėvams, kurie negauna vietos savo vaikams miesto darželyje, vaikų auklių 
finansavimui. 
 Tikslas, kad tėvai, turintys vaikų ir negaunantys darželio, galėtų gauti 100 eurų kompensaciją ir ją 
galėtų naudoti auklių paslaugoms kompensuoti. Tokia parama turi būti galima ne tik vedant vaikus 
į privatų darželį. 
Rezultatai: 

1. Bendrauta su Švietimo skyriaus vedėja, taip pat su kitais atsakingais asmenimis. 
 

• Dėl COVID  19 situacijos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje suvaldymo. 
Padaryti veiksmai: 

1. Kreiptasi į KUL ligoninės vadovą dėl 13 klausimų ir veiksmų, siekiant įstaigoje suvaldyti 
pandemėją: 

1. Klausimai: Kiek gydytojų, slaugytojų, pagalbinio personalo skirta vienam užsikrėtusiam 
Covid-19 prižiūrėti? 
 

2. Kokie KUL skyrių medikai, slaugytojai ir aptarnaujantis personalas buvo ir yra aprūpinti 
apsaugos priemonėmis, laikotarpyje nuo 2020-01 mėn. iki šiol? Prašau, detalizuokite atskirais 
skyriais ir kokio tipo apsaugos priemones turi(turėjo) medikai, slaugytojai, aptarnaujantis 
personalas? 
 

3. Kokius viešuosius pirkimus įvykdė, vykdo KUL dėl viruso COVID-19 apsaugos priemonių 
įsigijimo, laikotarpyje nuo 2019-12 mėn. iki šiol? Prašau, detalizuokite priemonių rūšis, 
kiekius, iš kokių kompanijų įsigytos/ perkamos priemonės ir kiek tam skirta lėšų? 
 

4. Kokius viešuosius pirkimus įvykdė, vykdo KUL dėl COVID-19 medikų, slaugytojų ir 
aptarnaujančio personalo testavimo laikotarpyje nuo 2019-12 mėn. iki šiol? Prašau, 
detalizuokite priemonių rūšis, kiekius, kokių kompanijų įsigytos/perkamos priemonės ir kiek 
tam skirta lėšų? 

 
5. Ar KUL yra numatyta  apsaugos nuo COVID-19 priemonių išdavimo tvarka? Jeigu tokia yra, 

prašau atsiųskite patvirtiną  aprašo kopiją. 
 

6. Prašau, pateikite informaciją, kiek ir kokių priemonių paaukojo fiziniai, juridiniai asmenys? 
Kaip šios priemonės buvo, yra naudojamos?  

 
7. Ar KUL kreipėsi į Klaipėdos savivaldybės administraciją raštu dėl pagalbos sprendžiant 

COVID -19 aktualius klausimus laikotarpyje nuo 2019-12 mėn. iki šiol? Prašau, pridėkite 
kreipimosi raštų kopijas. 

 
8. Koks yra parengtas veiksmų planas trūkstant vietų infekuotiems COVID-19 KUL? Prašau, 

detalizuokite. 
 

9. Kiek KUL turi plaukčių ventiliavimo įrenginių? Ar yra poreikis, koks? Jeigu yra numatomas  
poreikis ar KUL ėmėsi veiksmų įsigyjant šiuos prietaisus, kokių?  

 
 
10. Koks parengtas veiksmų planas esant kritinei situacijai – susirgus arba karantinavus kritinį 

skaičių medikų, slaugytojų, aptarnaujačio personalo? 
 

11. Prašau informuoti, kiek ir kokių KUL skyrių medikų, aptarnaujančio personalo nustatytas 
Cvid-19?  Kiek ir kokių skyrių darbuotojų yra saviizoliacijoje?  
 



12. Prašau, pateikite infomaciją, kiek ir kokių KUL skyrių darbuotojų COVID-19 užsikrėtė per  
įvežtinius  atvejus ir kiek iš tokių atvejų, nuo kurių užsikrėtė kiti? 

 
13. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. V-593 Dėl sveikatos priežiūros 
specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo, visų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovai įpareigoti pasirengti ir patvirtinti sveikatos priežiūros specialistų 
tyrimų dėl Covid-19 organizavimo tvarką. Pagal kokią tvarką šiuo metu yra testuojami KUL 
darbuotojai? Kiek jų ištirta šiai dienai? 

Rezultatai: 
Į daugelį klausimų negauta atsakymų. 
 
•  Dėl sveikatos paslaugų gerinimo Klaipėdos  miesto ir Klaipėdos regiono pacientams.  
Tiklas: 
Siekta išsiaiškinti įstaigų stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes. Surinktą  ir susistemintą 
informaciją kartu su Sveikatos reikalų skyriumi ją pateikti išplėstinėse diskusijose su įvairiais 
sveikatos specialistais, siekiant kokybiškesnių sveikatos paslaugų. 
Rezultatas: 
Susitikta su visų Klaipėdos miesto sveikatos įstaigų vadovais  ir kalbėta apie sveikatos paslaugų 
optimizavimą. 
Priimtas sprendimas, kai tik baigsis pandemija, šiuo klausimu organizuoti išplėstinę diskusiją su 
įvairių sričių specialistais. 
 
PETICIJŲ KOMISIJA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turėta posėdžių – 2. Dalyvauta visose. Svarstyti - 2 
klausimai dėl peticijų. 
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 60-61 p., pripažinimo netekusiu galios“  pripažinimo peticija. 
 
 Skundas dėl kreipimosi „ 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“.  
 
  Šiais klausimais kreipimaisi nebuvo pripažinti peticijomis, tačiau dėl šio klausimo pateiktas 
tarybos nario K.Bagdono raštas Mero pavaduotojui Arūnui Barbšiui, kad šis imtųsi iniciatyvos 
organizuoti išplėstinę diskusiją su namų administratoriais, bendrijų pirmininkais, savivaldybės 
specialistais, šiukšles tvarkančiomis įmonėmis ir ieškoti galimų sprendimų. 
 
 ETIKOS KOMISIJA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turėta posėdžių – 10. Dalyvauta - 7. Svarstyti 3 
klausimai. 
 
KOLEGIJOS POSĖDŽIAI: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turėta posėdžių – 3. Dalyvauta -3. Svarstyti 5 
klausimai. 



Svarbiausi klausimai; 
- Naujų viešojo transporto rūšių diegimo mieste galimybių studijos. Atsisakyta tramvajaus 

idėjos. Pasirinkta plėtoti ekologišką motorinį viešąjį transportą. 
- Dėl laivo ,,Sūduvis“ leidimo švartuoti prie ,,Pilies“ tilto. Nutarta siūlyti miesto  tarybai 

siūlyti bandomajam laikotarpiui su galimybe pratęsti. 
 
KLAIPĖDOS MIESTO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turėta posėdžių – 4. Dalyvauta - 3.  
Dalyvauta šios tarybos tradicinėje konferencijoje ir pristatytas pranešimas. 
 
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TARYBA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turėta iš viso posėdžių – 1. Dalyvauta - 
1. Svarstyti dėl bendruomenių projektų finansavimo. 
 
MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJA: 
Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 turtėta iš viso posėdžių – 13. Dalyvauta - 9. Svarstyta 
20 
klausimų. 
 
KACELIARINIŲ IŠLAIDŲ FINANSINĖ ATASKAITA: 
2020 metai 01-03 mėn.: 
• kuras - 529,24 Eur. 
• automobilio remontas– 150,00 Eur. 
• Kanceliarinės prekės – 212,35 Eur.  
 
2020 metai 04-06 mėn.: 
• kuras – 258,67 Eur. 
• automobilio remontas -100 Eur. 
• kanceliarinės prekės – 305,22 Eur. 
 
2020 metai 07-09 mėn.: 
• kuras – 456,83 Eur. 
• automobilio remontas – 340 Eur. 
• kanceliarinės prekės – 144,86 Eur. 
 
2020 metai 10-12 mėn.: 
• kuras – 330,95 Eur. 
• automobilio remontas – 90 Eur. 
• kanceliarinės prekės – 248,62 Eur. 
 
 
Reikia pagalbos – kviečiu kreiptis. Susitiksime ir mėginsime rasti sprendimų Jūsų klausimams 
spręsti. 
Miesto tarybos narys Kazys Bagdonas 
Tel.: 867097734 
El.p.: kazys.bagdonas@klaipeda.lt 
 
 
Savivaldybės tarybos narys  Kazys Bagdonas 
 


