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Klaipėdos miesto taryba
2019-2023 m.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcija

Saulius Budinas
Frakcijos pirmininkas

Lina Skrupskelienė 
Narė

Edmundas Kvederis 
Narys

Alina Velykienė 
Narė



Klaipėdos 
miesto 
savivaldybės 
tarybos 
posėdžiai

Klaipėdos miesto tarybos narė 

2020 m. vyko 12 miesto tarybos posėdžių, dalyvavau visuose 12 
posėdžiuose.

Iš viso nagrinėta daugiau 280 sprendimų, atskirais klausimais išreiškiau 
savo poziciją. 

Buvau labai aktyvi taryboje, komitetuose, darbo grupėse ar komisijose.



Miesto plėtros 
ir strateginio 
planavimo 
komitetas

Miesto plėtros ir strateginio 
planavimo komiteto narė 

2020 m. vyko 25 komiteto posėdžiai, 
dalyvavau 23 posėdžiuose. 

Komitete nagrinėjau daugiau nei 100 
tarybos sprendimų. 



Sveikatos ir
socialinių
reikalų
komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų 
komiteto narė nuo 2020 m. 04 mėn.

2020 m. vyko 19 komiteto posėdžiai, 
dalyvavau 9 posėdžiuose.

Komitete nagrinėjau daugiau 61 
tarybos sprendimą. 



Kontrolės 
komitetas

Kontrolės komiteto narė

2020 m. vyko 8 kontrolės 
komiteto posėdžiai, 
dalyvavau 6 posėdžiuose.

Nagrinėjau 24 klausimus.



Antikorupcijos
komisija

Antikorupcijos komisijos  narė 
iki 2020 m. 06 mėn. 

Dalyvavau 2 posėdžiuose

Aktyviai dalyvavau rengiant 
2020-2022 m. Klaipėdos 
miesto savivaldybės korupcijos 
prevencijos programą. 

Deja, dėl komisijos neveiklumo 
atsistatydinau iš komisijos 
nario pareigų, mane pakeitė 
LRLS frakcijos narys Saulius 
Budinas. 



Jūrinių ir 
vidaus 
vandenų 
reikalų 
komisija

Jūrinių reikalų komisijos narė

Vyko 5 posėdžiai, dalyvavau 4 
posėdžiuose. 

Vieni svarbiausių svarstytų klausimų 
buvo Danės upės įveiklinimas ir laivo 
“Suduvis” švartavimo vietos 
nustatymas.



Savivaldybės 
tarybos 
veiklos 
reglamento 
komisija

Savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento komisijos narė

Vyko 4 posėdžiai, dalyvavau 
visuose posėdžiuose. 

Daugiausiai dėmesio skirta 
Savivaldybės tarybos 
reglamento pakeitimams ir 
atitikčiai įstatymo normoms. 



Klaipėdos
regiono
plėtros
tarybos
kolegija

Klaipėdos regiono plėtros tarybos
kolegijos narė 2020-2022 metų
kadencijai

2020 metais vyko tik vienas
tarybos kolegijos posėdis, jame
dalyvavau. 

Klaipėdos regiono plėtros taryba
koordinuoja Klaipėdos regiono
plėtros tarybos asociacijos veiklą, 
kuri įstegta tik 2021 metų
pradžioje. Todėl veikla tik 
prasideda. 

Šioje veikloje dalyvauja 8 regiono
savivaldybės.



Klaipėdos miesto 
savivaldybės 
strateginio 
plėtros plano 
2021-2030 m. 
rengimas

Klaipėdos miesto ilgalaikės strategijos 
formavimas.

Klaipėdos miesto 2021-2030 m. 
strateginio plėtros plano  koncepcijos 
aptarimas.

Klaipėdos strateginio plėtros plano 
tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių 
siūlymas, nagrinėjimas ir aptarimas.

Klaipėdos miesto strateginio plėtros 
plano koncepcijos rengimas. 

Klaipėdos miesto strateginio plėtros 
plano Priemonių svarstymas.

Strateginio plėtros plano pasiūlymų su 
rodikliais nagrinėjimas.

Ekonomikos ir verslo aplinkos darbo 
grupės pirmininkė

2020 metais vyko 6 darbo grupės 
posėdžiai – 100 proc. dalyvavimas

https://www.klaipeda2021-2030.lt/

Veikla darbo grupėse 

https
https://www.klaipeda2021-2030.lt/


Finansinė
tarybos nario
ataskaita už 2020 
metus

Finansinė ataskaita už 2020 metus
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Tarybos nario kanceliarinių išlaidų ataskaita už 2020 metus, Eur 

Darbo užmokesčio pagal faktiškai išdirbą laiką gavau 696,71 Eur. (Visus  2020 
metus neteikiau Tarybos sekretoriatui ataskaitos apie pasirengimą posėdžiams). 



Darbas su 
Klaipėdos 
bendruomene 
ir rinkėjais

Alinos Velykienės tarybos narės biuras

Minijos g. 140 -3, Klaipėdoje

Gyventojų priėmimas vyksta Jums patogiu
būdu ir laiku:  

Maloniai kviečiu kurti Klaipėdą kartu!

El.paštu: alina.velykiene@Klaipeda.lt

Tel: +37068230105 

FB https://www.facebook.com/a.velykiene

mailto:alina.velykiene@Klaipeda.lt
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