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2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 Į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą buvau išrinkta kaip Lietuvos centro 

partijos narė. Dirbu vadovaudamasi veiklos programa, kurios pagrindiniai principai yra 

atvirumas rinkėjams ir atsiskaitomumas, skaidrių, viešai aptartų, į darnią ateitį orientuotų 

sprendimų priėmimas; Klaipėdos, kaip miesto, kuriame žmonės ne tik dirba, bet ir gyvena, 

augina vaikus, ilsisi, plėtra, kurią patvirtina miesto bendruomenė atvirai svarstydama, 

diskutuodama ir siūlydama geriausius variantus. Kaip ir ankstesniais metais, ypatingai didelį 

dėmesį skyriau bendruomenės įtraukimui į sprendimų priėmimą: kartu su skirtingomis miesto 

bendruomenėmis tariuosi prieš priimdama sprendimus, kartu aptariami jau priimti tarybos 

sprendimai, rašau straipsnius aktualiomis sprendimų temomis, teikiu informaciją žiniasklaidai.  

 Taryboje dirbu opozicijoje viena, be frakcijos. Dirbu Kultūros, švietimo ir sporto 

komitete, Neįgaliųjų reikalų taryboje, Narkotikų kontrolės komisijoje ir Nuolatinėje komisijoje 

Reglamentui rengti ir koreguoti, buvau išrinkta Tautinių mažumų Kultūros centro tarybos 

pirmininke, taip pat esu Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai ir 

Klaipėdos koncertų salės tarybų narė. Taip pat buvau Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 

deleguota į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2030 m. rengimo 

Kultūros ir švietimo grupę, dirbau apklausos dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo perkėlimo į 

Girulių-Melnragės mišką komisijoje. 

 Kiekvienais metais stengiuosi įgyvendinti bent po vieną visuomeninę 

savanoryste grįstą iniciatyvą. 2020 metais buvo įgyvendinta išskirtinė iniciatyva: kartu su 

visuomenininkais surengiau Klaipėdoje Laisvės kelio akciją, kurioje dalyvavo apie 5000 

žmonių. 

 

2020 metais aktyviai dirbau šiomis kryptimis:  

1. Klaipėdos geležinkelio mazgo perkėlimas į Girulių-Melnragės mišką ir kitais su susiję 

geležinkelio mazgo plėtra Girulių miške klausimai;  

2. COVID-19 suvaldymo ir padėties stabilizavimo COVID-19 atraminėje Klaipėdos 

apskrityje ligoninėje – Jūrininkų ligoninėje; 

3. Rumpiškės kvartalo renovacijos ir medžių kirtimo klausimai. 

 

Dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo perkėlimo į Girulių-Melnragės mišką 

 

Inicijavau apklausą „Dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo perkėlimo į Girulių-Melnragės mišką. 

Joje dalyvavo beveik 15 tūkst. klaipėdiečių, pasisakiusių prieš geležinkelio mazgo perkėlimą į 

Girulių-Melnragės mišką. 
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Taryba svarstė apklausos rezultatą, bet neatsižvelgė į klaipėdiečių nuomonę ir jokio 

sprendimo nepriėmė. 

 

Kartu su Klaipėdos bendruomenėmis kreipiausi į Ministrą pirmininką Saulių Skvernelį bei 

Susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevič dėl nepritarimo Lietuvos respublikos vyriausybės 

nutarimo projekto „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio 

mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo 

planų“. 

 

Du kartus tarybai pateikiau du sprendimo projektus: 

1. Atšaukiantį Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus G. Neniškio pritarimą LR 

vyriausybės nutarimo projektui „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos 

geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų 

rengimo planų“; 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nepritarimą LR vyriausybės nutarimo projektui „Dėl 

transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo planų“. 

Abu kartus mano sprendimų projektai buvo atmesti 
 

Pateikiau pasiūlymą sprendimui “DĖL SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIO STEIGIMO 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALSTYBINIŲ MIŠKŲ 

URĖDIJOS KRETINGOS REGIONINIO PADALINIO KLAIPĖDOS GIRININKIJOS 

MIŠKE”, siūlydama išplėsti steigiamo Girulių draustinio ribas iki pat Baltijos jūros.  

Pasiūlymas buvo atmestas 

 

Dėl COVID-19 suvaldymo ir padėties stabilizavimo  

Bendradarbiaudama su KUL Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga kreipiausi į 

merą, prašydama pasekti Vilniaus Mero pavyzdžiu ir pačiai savivaldybei nupirkti viską, ko 

pirmojo karantino metu itin truko Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Reikiamas lėšas 

plaučių ventiliacijos įrangai, papildomų vietų COVID-19 įrengimui ir kitoms būtinoms 

priemonėms siūliau paimti iš Danės skvero rekonstrukcijos projekto, pakeičiant numatytas 

granito dangas pigesnėmis. 

Prašiau Mero įpareigoti savivaldybės administraciją parengti skubos tvarka šiuos sprendimų 

projektus ir skubos tvarka surengti jų priėmimui savivaldybės tarybos posėdį nuotoliniu būdu:  

1. Karantino laikotarpiu nerinkti vietinės rinkliavos už automobilio stovėjimą Klaipėdos 

mieste. 

2. Pakeisti Viešosios tvarkos skyriaus nuostatus ir funkcijas, performuojant skyriaus darbą į 

pagalbos rizikos grupėms, karantinuojamiems asmenims ir kitoms būtinoms karantino meto 

funkcijoms. 

3. Dėl 2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto ir strateginio plano pakeitimo, 

prioritetizuojant COVID-19 sukeltų problemų bei iššūkių sprendimus: finansavimą Klaipėdos 

miesto medicinos įstaigoms, medikų apsaugos priemonių užtikrinimui, būtinų COVID-19 

viruso diagnostikos ir susirgusiųjų gydymui ir kt. Laikotarpiui, kol bus rengiami sprendimai, 

prašau duoti tiesioginį nurodymą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

nutraukti vietinės rinkliavos už automobilio stovėjimą Klaipėdos mieste rinkimą ir pradėti 

organizuoti Viešosios tvarkos skyriaus darbą pagalbai rizikos grupėms (aprūpinti maisto 

produktais vyresnio amžiaus žmones, ribojant jų lankymąsi prekybos centruose) bei 

karantinuojamiems asmenims.          

Nei į vieną iš mano pasiūlymų atsižvelgta nebuvo. 
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Kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą  dėl Klaipėdos miesto ligoninių aprūpinimo 

apsaugos priemonėmis. 

 

Parengiau savivaldybės tarybos sprendimą „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO MERO 

ĮGALIOJIMO NUŠALINTI UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS VYR. GYDYTOJĄ VINSĄ 

JANUŠONĮ NUO PAREIGŲ IR PRADĖTI VEIKLOS TYRIMĄ“ . Juo buvo siūloma įgalioti 

Klaipėdos miesto savivaldybės merą Vytautą Grubliauską nušalinti nuo pareigų Klaipėdos 

universitetinės ligoninės Vyr. gydytoją Vinsą Janušonį ir pradėti tyrimą dėl jo 

veiklos/neveiklumo užtikrinant saugų paslaugų teikimą ligoninėje COVID-19 epidemijos 

metu. Dėl infekcijų kontrolės pažeidimų buvo uždaryta didelė dalis ligoninės skyrių, ligoninė 

nebegalėjo teikti paslaugų pilną apimtimi, jos funkcijos buvo perduodamos kitoms gydymo 

įstaigoms.  

Meras neįtraukė šio sprendimo į posėdžio darbotvarkę, jo nepalaikė ir nei vienas tarybos 

narys.   

 

Pateikiau pasiūlymą sprendimui dėl „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–

2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.  Siūliau 

mažinti projekto Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) 

sutvarkymas“ finansavimą 3 mln Eur (pvz. pakeičiant granito dangą į trinkeles) ir atitinkamai 

3 mln Eur padidinti 13 programos „Sveikatos apsaugos programa“ finansavimą, skiriant lėšas 

ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, sukeltų problemų bei iššūkių 

sprendimui: Klaipėdos miesto medicinos įstaigoms, medikų apsaugos priemonių užtikrinimui, 

būtinų COVID-19 viruso diagnostikos ir susirgusiųjų gydymui ir kt. 

Pasiūlymui pritarta nebuvo 
 

Pateikiau pasiūlymą sprendimui „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOMS“, siūlau nepritarti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės 2019 metų veiklos 

ataskaitai. 

Pasiūlymui pritarta nebuvo         
 

Rumpiškės kvartalo renovacijos ir medžių kirtimo klausimai:  

Surengiau du gyventojų susitikimus su savivaldybės ir KRAC atstovais. 

 

Kiti pasiūlymai 

Pateikiau pasiūlymą sprendimui „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO 

(MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS AUTOBUSAIS IR 

MARŠRUTINIAIS TAKSI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“,  siūlydama leisti vežti  

miesto ir priemiestinio susisiekimo autobusuose dviračius, jeigu yra specialiai tam skirtos 

vietos.   

Pasiūlymui buvo pritarta. 

 

Pateikiau pasiūlymus Tarybos reglamentui. Buvo pritarta siūlymui tarybos nariams turėti 

visuomeninius padėjėjus. Tačiau atmestas pasiūlymas, kad tarybos posėdžio metų tarybos 

nariai galėtų užduoti klausimus Merui, vicemerams, administracijos ir savivaldybės įmonių 

vadovams.  
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Pateikiau Aplinkos ministrui kartu su miesto bendruomenėmis pasiūlymą rengiamam teisės  

aktui „DĖL MINIMALIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ BIRIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ 

SAUGOJIMUI, KROVIMUI IR GABENIMUI“  

 

Pateikiau skundą dėl viešojo intereso ginimo Generalinei prokuratūrai dėl baro „Leika“ 

veiklos.     

Pateikiau skundą Administracinių ginčų komisijai ir teismui dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimo „Dėl  Materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo“ .                                                                

 

Pateikiau 12 paklausimų/prašymų/pasiūlymų: 

 

1. Prašymas pradėti Vydūno gimnazijoje vidinį tyrimą dėl pamokos garso įrašo, kuriame 

mokytoja šlovina Sovietų sąjungą ir Putiną;  

2. 2 paklausimus dėl GMPS medikų apsaugos priemonių naudojimo karantino metu ir kitų 

karantino taisyklių laikymosi; 

3. Taikos pr. ir Rumpiškių g. gyventojų prašymus kuo skubiau stabdyti medžių kirtimus 

ir atsakyti į gyventojų klausimus – savivaldybei ir Aplinkos agentūrai; 

4. Šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų paklausimas dėl priedų socialiniams 

darbuotojams, dirbusiems karantino metu; 

5. Dėl Darnaus judumo plano, kuriame numatytas parkingas po Atgimimo aikšte; 

6. Dėl dviračių tako projekto tarp Pempininkų ir Maximos Šilutės pr.; 

7. Dėl BĮ „Klaipėdos nakvynės namai“ nevykdomų įsipareigojimų dėl saugios nakvynės 

paslaugos ir darbo tvarkos pažeidimų; 

8. Dėl Klaipėdos medikų pasinaudojimo valstybės subsidija poilsiui Lietuvoje;  

9. Teikiau siūlymą steigti savivaldybės saugomą teritoriją - Melnragės – Girulių 

kompleksinio kraštovaizdžio draustinį, siekiant apsaugoti Melnragės-Girulių miškus 

nuo iškirtimo; 

10. Dėl bendrijos „Valdonė“ kreipimosi dėl elektros pastotės; 

11. Dėl informacijos pateikimo, kokia yra savivaldybės tarybos sprendimo „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „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“ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBEI“ įgyvendimo stadija, įskaitant gautus atsakymus. 
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