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KLAIPĖDOS MIESTS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS 

ELIDOS MANTULOVOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

Į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą esu išrinkta pirmą kartą. Džiaugiuosi, kad turiu 

galimybę tęsti, dirbant Administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigose, pradėtus gyventojų 

gerovę ir gyvenamosios aplinkos kokybę mieste didinančius darbus.  

 

 Iki pirmojo naujos miesto tarybos posėdžio, kartu su Koalicinės sutarties partneriais 

parengiau Koalicinės programos „Nauja jėga Klaipėdai!“ gaires ir veiksmų planą, grindžiamą  

socialinės atsakomybės Klaipėdos miesto gyventojams ir bendruomenės įtraukties į miesto valdymą 

vertybėmis bei svarbiausiais uždaviniais švietimo, ekonomikos plėtros bei aplinkosaugos srityse.  

 Siekdama kuo aktyviau dalyvauti programos tikslų įgyvendinime, įsitraukiau į Miesto 

plėtros ir strateginio komiteto, Miesto ūkio ir aplinkosaugos, Kontrolės komitetų bei Peticijų 

komisijos darbą. Miesto tarybos sprendimu esu deleguota į VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

stebėtojų tarybą, Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegiją, rengiamo Klaipėdos miesto Strateginio 

plėtros plano viešojo sektoriaus dalies darbo grupę.  

 

 Darbas miesto taryboje 

 Dalyvavau visuose 12 miesto tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo priimti 272 

sprendimai.  

  

 Darbas Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete 

Dalyvavau visuose 25 Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžių.  

 

Įvyko  25  komiteto posėdžiai, svarstyti 108 klausimai. 
 

2020-01-20 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl 

Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja l. Prižgintienė. 

2.Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 

3. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 

4. Dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje. Pranešėja I. Šakalienė. 

 

2020-01-27 

1. Dėl pritarimo Papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo dėl 

bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo 

apmokėjimą. Pranešėja E. Deltuvaitė. 
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2. Dėl pritarimo Sutarties dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, esančią Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos teritorijoje, sumokėjimo tvarkos ir sąlygų projektui. Pranešėja R. Gružienė. 

3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2020-02-10 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. 

Paliūnaitė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas A. Gaižutis. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė. 

 

2020-02-17 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

3. Dėl pritarimo projekto „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno 

g.) rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl 

Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų 

nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė. 

 

2020-03-09  

1. Dėl vykdomų vieningos miesto rinkodaros sukūrimo projektų pažangos, suderinamumo, projekto 

grafiko. Pranešėja R. Švelniūtė. 

2. Dėl Inkaro skg. pavadinimo panaikinimo. Pranešėjas V. Nausėda. 

 

2020-04-20 

1.Dėl pritarimo projekto „Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis 

remontas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

2. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II 

etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas)“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant 

uždarosios akcinės bendrovės „Debreceno vaistinė“ įstatinį kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis. 

4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė. 

5. Dėl nekilnojamojo turto Nemuno g. 113 ir Nemuno g. 133,Kklaipėdoje, pirkimo savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

 

2020-05-11 

1. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 
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2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėda ID “ 2019 m. veiklos 

ataskaitai. R. Švelniūtė. 

Užregistruoti klausimai: 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl 

saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. Pranešėjas V. Juška. 

4. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos respublikos valstybės biudžeto. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

5. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos. Pranešėjas S. Budinas. 

 

2020-05-18 

1. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio mažinimo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl atleidimo nuo prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos už 

laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pranešėja K. Petraitienė. 

3. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų mokesčių 

mokėtojams, nukentėjusiems nuo covid-19. Pranešėja K. Petraitienė. 

4. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos. Pranešėjas S. Budinas. 

5. Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja A. Truncienė. 

6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2020-05-25 

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ 2019 m. veiklos 

ataskaitai. Pranešėja R. Švelniūtė.  

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 m. 

veiklos ataskaitai. Pranešėja E. Deltuvaitė. 

3. Dėl pritarimo Akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

4. Dėl pritarimo Akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

5. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2019 

metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2020-06-08 

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos 

ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

2. Informacija apie Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimo projektą. Pranešėja M. Černiūtė- 

Amšiejienė. 

 

2020-06-15 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. 

Butenienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė. 

5. Informacija dėl Bastiono tilto projekto. Pranešėja E. Jurkevičienė. 
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2020-06-22 

1. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 

nustatymo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl 

nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“ pakeitimo. 

Pranešėja K. Petraitienė. 

3. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti kurortinės teritorijos statusą Klaipėdos 

miesto teritorijos daliai – Smiltynei. Pranešėjas R. Zulcas. 

4. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas V. Švedas. 

5. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Klaipėdos 

aukštųjų mokyklų I kurso studentams skaičiaus padidinimo. Pranešėjas V. Senčila. 

 

2020-07-13 

1. Dėl atstovo delegavimo į seniūnaičių reikalams nagrinėti komisiją. Pranešėja A. Valadkienė. 

2. Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė. 

3. Dėl pritarimo projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ 

paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Pranešėja R. Perminienė. 

4. Dėl pritarimo projekto „Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas“ 

įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

5. Dėl pritarimo projekto „Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Pranešėja E. 

Jurkevičienė. 

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nepritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo projektui „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio 

mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“. 

Pranešėja N. Puteikienė. 

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimo Lietuvos respublikos 

vyriausybės nutarimo projektui „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos 

geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo 

pradžios“ panaikinimo. Pranešėja N. Puteikienė. 

8. Informacija dėl tarybos nario A. Tumos raštų. Pranešėja J. Simonavičiūtė. 

 

2020-07-20 

1. Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja R. Gružienė. 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos projekto 

pristatymas. Pranešėja I. Butenienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. 

Butenienė. 

4. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė. 

5. Dėl naujos viešojo transporto rūšies diegimo Klaipėdos mieste patvirtinimo. Pranešėja L. 

Žemaitytė. 

6. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 

7. Dėl poilsio ir turizmo teritorijų nustatymo Klaipėdos mieste. Pranešėjas S. Budinas. 

 

2020-07-27 

1. 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 
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infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ pakeitimo“ pateikimo Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei. Pranešėja M. Černiūtė–Amšiejienė. 

2. Dėl AB „Klaipėdos energija“ valstybinės žemės nuomos pagrindais naudojamos teritorijos Danės 

g. konversijos. Pranešėjas R. Zulcas. 

3. Dėl pritarimo paraiškos teikimui elektra varomų autobusų įsigijimui ir finansavimo užtikrinimo. 

Pranešėja D. Stankevičienė. 

 

2020-09-14 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja 

I. Butenienė. 

4. Dėl netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį 

nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas G. Pocius. 

 

2020-09-21 

1. Dėl Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja 

I. Butenienė. 

 

 2020-10-12 

1. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų dalių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl 

prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus 

pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė. 

3. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

  

2020-10-19 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

3. Dėl botaninio-zoologinio draustinio Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių miškų 

urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške, ribų plano rengimo. Pranešėja 

M. Černiūtė- Amšiejienė. 

4. Dėl savivaldybės draustinio steigimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių 

miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške. Pranešėja M. Černiūtė- 

Amšiejienė. 

5. Informacija dėl siūlomų komiteto darbotvarkės klausimų. Pranešėja J. Simonavičiūtė. 
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2020-11-09 

1. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja R. Gružienė. 

2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

3. Dėl atkuriamos Šv. Jono bažnyčios planavimo ir projektavimo. Pranešėjas R. Zulcas. 

4. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano 

investicinių projektų įgyvendinimo 2020 m. III ketvirčio ataskaitos. Pranešėja I. Butenienė. 

5. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės pasirengimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

 

2020-11-16 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo 2020–2023 Metų programos 

ir priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Informacija dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo. Pranešėja I. Butenienė. 

 

2020-11-23 

1. Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei 

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja R. Gružienė.  

2. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės nuomos teisę. Pranešėja R. Gružienė.  

 

2020-12-07 

1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-185 ,,Dėl 

Klaipėdos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus. 

3. Informacija apie projektus pagal E. Mantulovos raštą. Pranešėjai: E. Simokaitis, I. Butenienė, K. 

Macijauskas, Petrolevičius. 

4. Informacija apie projektus pagal A. Velykienės raštą. Pranešėjai: G. Neniškis, E. Jurkevičienė, A. 

Kačalinas. 

5. Dėl atstovo delegavimo. Pranešėja J. Simonavičiūtė. 

  

2020-12-14 

1. Dėl atstovo delegavimo. Pranešėja J. Simonavičiūtė. 

2. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo 

reglamento patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo. 

Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

6. Dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui. 

Pranešėja E. Jurkevičienė. 

7. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programų projektų 

pristatymas. Pranešėja I. Butenienė. 
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2020-12-21 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programų projektų 

pristatymas. Pranešėja I. Butenienė. 

 

2020-03-02 d. komiteto pirmininkei pateikiau siūlymą į 2020 m. kovo 9 d. komiteto 

posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl vykdomų vieningos miesto rinkodaros sukūrimo 

projektų pažangos, suderinamumo, projekto grafiko ir į posėdį pakviesti atsakingus savivaldybės 

administracijos, Rinkodaros tarybos, VšĮ Klaipėda ID atstovus. Klausimas į darbotvarkę buvo 

įtrauktas. 

 

2020-05-18 d. komiteto pirmininkei pateikiau siūlymą į Miesto plėtros ir strateginio planavimo 

komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti žemiau nurodytus klausimus: 

1. Dėl Bastionų tilto projekto.   

2. Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimo pažangos.  

Klausimai į darbotvarkę buvo įtraukti.  

 

2020-05-20 d. komiteto pirmininkei pateikiau siūlymą į Miesto plėtros ir strateginio planavimo 

komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti užregistruotus, tačiau komiteto svarstymui nenukreiptus 

žemiau nurodytus klausimus: 

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų 

veiklos ataskaitoms (T1-84) 

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai (T1-139)  

3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vildmina“ 2019 metų veiklos ataskaitai (T1-

140) 

4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis turgus“ 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T1-141) 

5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis turgus“ 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T1-142) 

6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gatvių apšvietimas“ 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T1-143) 

7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T1-144) 

8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 

2019 metų veiklos ataskaitai (T1-145) 

9. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2019 metų veiklos ataskaitai (T1-

146) 

10. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitai (T1-147) 

Į darbotvarkę buvo įtrauktas nagrinėjimas dėl AB “KLaipėdos vanduo”, UAB “Klaipėdos 

region atliekų tvarkymo centras”, AB “Klaipėdos energija veiklos ataskaitų aptarimo.  

 

2020-06-12 komiteto pirmininkei pateikiau pasiūlymą dėl Strateginio veiklos plano papildymo  

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programą papildyti priemone „Pėsčiųjų 

tako jungties ties N. Uosto g. 5 įrengimas“, numatant jos įgyvendinimą 2020 m. Administracija radė 

resursus ir būdus prašomą takelį įrengti. 

 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/03/t1-84.zip
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/03/t1-84.zip
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-139.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-139.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-140.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-141.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-141.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-142.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-142.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-143.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-143.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-144.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-144.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-145.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-145.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-146.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/t1-147.docx
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2020-07-22 komiteto pirmininkei pateikiau siūlymą pasiūlymą į Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti žemiau nurodytą klausimą dėl UAB „Klaipėdos 

energija“ valstybinės žemės nuomos pagrindais naudojamos teritorijos Danės g. konversijos.   

Klausimas į darbotvarkę buvo įtrauktas. 

 

2020-10-15 komiteto pirmininkei pateikiau siūlymą pasiūlymą į Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo komiteto posėdžio darbotvarkę klausimą Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

pasirengimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą.   

Klausimas į darbotvarkę buvo įtrauktas. 

 

2020-11-04 raštu Miesto plėtros ir strateginio komiteto pirmininkei pasiūliau posėdyje 

išklausyti administracijos specialistų detalų paaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos Regioninės 

plėtros įstatymo pakeitimų, įsigaliojusių 2020-09-01, dėl naujai steigiamų regionų plėtros tarybų 

vaidmens nacionalinėje regioninėje politikoje. 

Klausimas į darbotvarkę buvo įtrauktas.  

 

2020-11-27 d. komiteto pirmininkei pateikiau siūlymą Miesto plėtros ir strateginio komiteto 

posėdyje išklausyti administracijos specialistų pristatymą dėl žemiau nurodytų projektų pažangos, 

miesto tarybos sprendimu patvirtintų prioritetų įgyvendinimo pažangos bei dėl naujų priemonių, 

kurios, įgyvendinant miesto tarybos sprendimu patvirtintus prioritetus, bus integruotos į rengiamą 

strateginį veiklos planą 2021-2023 metams. 

Siūlomi aptarti projektai: 

• Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba Paryžiaus Komunos gatvėje (koncesijos 

procedūrų vykdymas); 

•  „Klaipėdiečio kortelė“ (koncepcija, diegimo planai); 

• „Memelio miesto“ konversija (pažanga ir problematika); 

• Numatomi regionui reikšmingi projektai, kuriuos ketinama siūlyti įtraukti į Regiono 

plėtros programą. 

Klausimas į darbotvarkę buvo įtrauktas.  

 

Darbas Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete 

 Dalyvavau visuose 22 vykusių Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžių.  

 

Įvyko 22 komiteto posėdžiai, svarstyta 117 klausimų. 

 

2020-01-16 

1.Dėl mirusių asmenų beviltiškų skolų už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą nurašymo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

2. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų nurašymo. Pranešėja 

R. Jievaitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 

Jievaitienė. 

4. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 

5. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „YIT Lietuva“. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

6. Dėl likviduotų dėl bankroto ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių skolų už vietinę 

rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nurašymo. Pranešėja R. Jievaitienė. 
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7. Informacija apie susidariusią situaciją įmonėje „ Grigeo Klaipėda“. Pranešėjas A. Šimkus. 

8. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 

9.  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 

 

2020-01-23 

1. Informacija apie Klaipėdoje esamų vandens telkinių kokybės bei ekologinės būklės. Pranešėjos I. 

Šakalienė, R. Jievaitienė. 

2. Dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje. Pranešėja I. Šakalienė. 

3. Dėl pritarimo Sutarties dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, esančią Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos teritorijoje, sumokėjimo tvarkos ir sąlygų projektui. Pranešėja R. Gružienė. 

4. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis. 

5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2020-02-06 

1. Informacija apie Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos I dalies išvadą. 

Pranešėja R. Jievaitienė. 

2. Informacija apie prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos 

aprašo pakeitimo. Pranešėjas A. Šimkus. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 

metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

5. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas A. Gaižutis. 

6. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „SBTF“. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

8. Kiti klausimai. A. Šimkus. 

 

2020-02-14 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. 

Paliūnaitė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

Pranešėjas G. Neniškis. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė. 

4. Dėl pritarimo projekto „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno 

g.) rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

5. Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl 

Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

 

2020-02-20 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl 

Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 
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2. Informacija „Dėl Tilžės gatvės rekonstrukcijos projektavimo ir įgyvendinimo klaidų žlugdomo 

smulkiojo verslo“. Pranešėjas A. Šimkus. 

 

2020-02-20(Jungtinis) 

1. Informacija apie situaciją Nėgių gatvėje. 

 

2020-03-12 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl 

Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir 

Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. Pranešėjas A. Petrošius. 

3. Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų 

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. 

Pranešėja I. Kubilienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl 

pavedimų, valdant viešąjį transportą“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus. 

5. Dėl Mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) 

sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, 

administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus. 

6. Informacija dėl žaliųjų rodyklių įrengimo šviesaforinėse sankryžose. Pranešėjas R. Mockus 

 

2020-04-07 

1. Dėl atleidimo nuo vietinių rinkliavų karantino režimo laikotarpiu. Pranešėja K. Petraitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

3. Informacija apie gatvių valymą ir dezinfekavimą. Pranešėja I. Šakalienė. 

 

 

2020-04-23 

1. Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų 

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. 

Pranešėja D. Gerasimovienė. 

2. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 

3. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „YIT Lietuva“ . 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2020-05-07 

1. Informacija dėl padidėjusios taršos aplinkai ir žmonių sveikatai. Pranešėjas A. Šimkus. 

2. Dėl pritarimo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas R. 

Mockus. 

3. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. 

Netikšienė. 
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4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose 

taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja I. Šakalienė. 

 

2020-05-20  

1. Dėl naudojimosi Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiomis elektromobilių įkrovimo 

stotelėmis paslaugos kainos. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant 

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis. 

3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis. 

4. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitoms. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

5. Informacija apie gautus raštus. Pranešėjas A. Šimkus. 

 

2020-06-11 

1. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Galiposta“. Pranešėjas 

E. Simokaitis. 

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos 

ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

4. Informacija apie gautus raštus. Pranešėjas A. Šimkus. 

5. Dėl saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant 

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis. 

 

2020-06-18 

1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja I. Šakalienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. 

Butenienė. 

3.Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose 

taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja I. Šakalienė. 

6. Dėl pritarimo Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą. Pranešėja I. Kubilienė. 

7. Dėl pritarimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ projekto įgyvendinimui pagal Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą. Pranešėja I 

Kubilienė. 

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl 

pritarimo Partnerystės sutarčiai ir Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose 

namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Gerasimovienė. 
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2020-07-09 

1. Informacija - GMLEB „Smiltelė“ prieplaukos akvatorijos dugno gilinimo poveikio aplinkai 

vertinimo atrankos projekto svarstymas. Pranešėja R. Jievaitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti kurortinės teritorijos statusą Klaipėdos 

miesto teritorijos daliai – Smiltynei. Pranešėjas R. Zulcas. 

4. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėja V. Lendraitienė. 

5. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais 

autobusais ir maršrutiniais taksi tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas V. Paukštė. 

6. Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė. 

 

2020-07-16 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nepritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo projektui „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio 

mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“. 

Pranešėja N. Puteikienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimo Lietuvos respublikos 

vyriausybės nutarimo projektui „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos 

geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo 

pradžios“ panaikinimo. Pranešėja N. Puteikienė. 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos projekto 

pristatymas. Pranešėja I. Butenienė. 

4. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė. 

5. Dėl naujos viešojo transporto rūšies diegimo Klaipėdos mieste patvirtinimo. Pranešėja L. 

Žemaitytė. 

6. Informacija apie gautus raštus. 

 

2020-07-23 

1. Dėl poilsio ir turizmo teritorijų nustatymo Klaipėdos mieste. Pranešėjas S. Budinas. 

2. Dėl pritarimo Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo 

projekto įgyvendinimui. Pranešėjas E. Simokaitis. 

3. 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. Pranešėja M. Černiūtė–Amšiejienė. 

 

2020-09-10  

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl 

Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir 

Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje 

išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė. 
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3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

5. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja G. Vilimaitienė. 

 

2020-09-17 

1. Dėl Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja 

I. Butenienė. 

2. Dėl netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį 

nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas G. Pocius.  

3. Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2020-10-15   

1. Dėl vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų, įrašytų į Lietuvos Respublikos 

kultūros vertybių registrą, skelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės saugomais kultūros paveldo 

objektais. Pranešėjas V. Juška. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais 

vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas E. Simokaitis. 

7. Dėl botaninio-zoologinio draustinio Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių miškų 

urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške, ribų plano rengimo. Pranešėja 

M. Černiūtė- Amšiejienė. 

8.Dėl savivaldybės draustinio steigimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių 

miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške. Pranešėja M. Černiūtė- 

Amšiejienė. 

 

2020-11-19 

1. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja R. Gružienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo 2020–2023 Metų programos 

ir priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

4. Informacija dėl Malūnų tvenkinio pakrančių išvalymo. Pranešėja I. Kubilienė. 

5. Informacija dėl paprastojo remonto technikinio koregavimo. Pranešėjas A. Šimkus. 
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2020-12-10  

1. Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficiento patvirtinimo. Pranešėja L. 

Murauskienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-185 ,,Dėl 

Klaipėdos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus. 

3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis. 

4. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

5. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo 

reglamento patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo. 

Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

8. Dėl pritarimo atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainiui. Pranešėja 

R. Jievaitienė. 

9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja R. Jievaitienė. 

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

12. Dėl draudimo naudoti civilines pirotechnikos priemones. Pranešėjas M. Poimanskis. 

13. Dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui. 

Pranešėja E. Jurkevičienė. 

 

2020-12-17  

1. Dėl pritarimo atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainiui. Pranešėja 

R. Jievaitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja R. Jievaitienė. 

 

 Siekiant, kad būtų aiškus bendras vaizdas dėl Smeltalės upės ir kitų Klaipėdoje 

esančių vandens telkinių užterštumo, teršalų kilmės bei priežasčių, 2020-01-23 pateikiau pasiūlymą 

komiteto pirmininkui į 2020 m. vasario 6 d. komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus: 

1.  „Klaipėdos miesto lietaus nuotekų tinklų bei išleistuvų būklė, numatomi 

modernizavimo/atnaujinimo projektai, išleidžiamų lietaus nuotekų atliktų tyrimų rezultatai“. 

2. „Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos atliktų/atliekamų/planuojamų atlikti 

patikrinimų dėl savavalinių nuotekų išleistuvų į Klaipėdoje esančius vandens telkinius  bei 

dėl neprisijungusių prie centralizuotų nuotekų valymo tinklų namų ūkių išleidžiamų 

nuotekų“. 

Klausimai į darbotvarkę buvo įtraukti.  
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2020-07-14 komiteto pirmininkui pateikiau siūlymą į Miesto ūkio ir aplinkosaugos 

komiteto pasirinkto posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos 

(KLASCO), AB iniciatyvos įgyvendinti apsauginių želdynų palei KLASCO teritoriją įrengimo 

projektą.  

 Klausimas į darbotvarkę įtrauktas nebuvo. 

 

2020-10-15 d. pateikiau klausimus komiteto posėdyje registruotais klausimais.kadangi 

tuo pačiu metu, kada vyko nuotolinis Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdis, dalyvavau 

Klaipėdos ekonominės plėtros tarybos posėdyje. Nuotoliniame Miesto ūkio ir aplinkosaugos 

komiteto posėdyje dalyvavau iš Kultūros fabriko konferencijų salės. Posėdžio eigą stebėjau, 

klausiausi ir balsavau darbotvarkės klausimais, tačiau turėdama ribotą galimybę pateikti klausimus 

pranešėjams ar siūlymus komitetui,  klausimus pranešėjams pateikiau raštu: 

Darbotvarkės klausimas Nr. 1: Dėl vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo 

objektų, įrašytų į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, skelbimo Klaipėdos miesto 

savivaldybės saugomais kultūros paveldo objektais. Pranešėjas V. Juška. Klausimas pranešėjui: 

Kokie ribojimai kyla siekiant vykdyti rekonstrukciją ar tvarkybos darbus savivaldybės saugomo 

statusą turinčio objekto valdytojams, šio objekto gretimybei? 

Darbotvarkės klausimas Nr. 2: Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. 

vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 

Jievaitienė. Klausimas pranešėjui: Kas lėmė, kad Vandens telkinių priežiūros priemonėje lieka 

nepanaudotų lėšų 6 tūkst. Eur (kas nebuvo įgyvendinta, kodėl)? Ar visos kitos programoje 

numatytos priemonės bus įgyvendintos ir bus panaudoti visos programos lėšos, ar metų pabaigai 

neliks programos lėšų likučio (jei liks, koks prognozuojamas likučio lėšų dydis), kaip buvo 

praėjusiais metais, kai liko 552,5 tūkst. Eur? 

Darbotvarkės klausimas Nr. 3: Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų 

įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

Pasiūlymas komitetui: COVID-19 pandemijos įtakoje daugumai žmonių sumažėjo pajamos dėl jiems 

paskelbtų prastovų ar įmonių vykdytų atleidimų. Siekiant sušvelninti neigiamą pajamų netekimo įtaką, 

skatintinos veiklos „Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų 

valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)“ bei „Aplinkos tvarkymas, 

gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas“ sumažinant šių veiklos fiksuotą pajamų mokesčio dydį iki 35 Eur.  

Darbotvarkės klausimas Nr. 4: Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. 

vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. Klausimai pranešėjui: 1) 7 

programoje Lietaus nuotekų sistemos remonto darbai Lėbartų kapinėse perkeliami į 2021 m. 

motyvuojant tuo, kad dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo vėliau nei planuota atliktas pirkimas. Apie 

kokį žmogiškųjų išteklių trūkumą kalbama? Kur trūksta žmonių? Kaip seniai? Kaip žmonių 

trūkumas įtakoja bendrą kapinių priežiūros sritį. Ar yra kaip nors sprendžiamas šis klausimas?  2) 

Dėl viešųjų pirkimų vėlavimo, mažinama finansavimo apimtis 12 programos priemonėje 

„Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimas vaikų dienos centre“ Ar 

2020 m. pavyks pasiekti vidutiniškai per mėn. paslaugas gaunančių socialinę riziką patiriančių 74 

vaikų skaičiaus rodiklį, jei sumažinta finansavimo apimtis? 

 

2020-11-04 komiteto pirmininkui pateikiau siūlymą pasiūlymą į  Miesto ūkio ir 

aplinkosaugos komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Malūnų tvenkinio pakrančių 

išvalymo.  

Klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę. 

 

Darbas Kontrolės komitete 
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 Dalyvavau visuose 8 Kontrolės komiteto posėdžiuose.  Kontrolės komiteto 

pirmininkei Ligitai Girskienei pradėjus dirbti LR Seime, parengiau Kontrolės komiteto veiklos 

ataskaitą už 2020 metus bei pateikiau Klaipėdos miesto tarybai tvirtinti.  

 

Įvyko 8 komiteto posėdžiai, svarstyta 30 klausimų. 

 

2020-01-21 

1. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos pateikimo. Pranešėja D. Zdanevičienė. 

2. Dėl VšĮ "Klaipėdos šventės" rašto. Pranešėja L. Girskienė. 

3. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų 

veiklos ataskaitą. Pranešėja L. Girskienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos 

programos projekto. Pranešėja L. Girskienė. 

2020-02-25 

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaitai. Pranešėja L. Girskienė. 

2. Dėl Renaldo Kulikausko pasiūlymų Kontrolės komitetui. Pranešėjas R. Kulikauskas. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-02-11 rašto Nr. 

KAT13-(3.4)-15. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

4. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

5. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų 

asignavimų. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

2020-03-09 

1. Dėl tyrimo rezultatų pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

2. Dėl 2019 m. finansinio ir teisėtumo audito strategijos pristatymo.  Pranešėja D. Čeporiūtė. 

2020-04-28 

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. 

Čeporiūtė.  

2. Dėl Valstybės kontrolės ir CPVA atlikto projekto "Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo 

centro statyba" įgyvendinimo audito išvadų pristatymo. Pranešėja L. Girskienė.  

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkamų socialinių paslaugų iš VšĮ "Ori 

senatvė", VšĮ "Paliatyvios pagalbos ir šeimos medicinos centras", UAB "Salumeda", UAB 

"Klaipėdos hospisas". Pranešėja L. Girskienė.   

 2020-05-19 

1. Dėl audito „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomas nekilnojamasis turtas" ataskaitos 

pateikimo. Pranešėja A. Vaitkevičiūtė. 

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų 

veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. kovo 

mėn. 31 d. ataskaitos. Pranešėja K. Petraitienė. 
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4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos ėmimo finansinio pagrįstumo vertinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021-2023 metų veiklos 

plano. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros 

rezultatų. Pranešėja D. Čeporiūtė.  

2020-07-14 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. 

Pranešėja L. Jonaitė. 

2. Audito „UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m.„ ataskaitos pateikimas. Pranešėja I. 

Genienė. 

3. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. 

Čeporiūtė. 

4. Savivaldybės administracijos suplanuotų įgyvendinti ES fondų investicijų programos 

priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų įgyvendinimo vertinimas. 

Pranešėja M. Katauskienė. 

 2020-09-08 

1. „Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir 

savivaldybės valdomose įmonėse“ audito ataskaita. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

2. „2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės 

lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 

metus“ finansinio ir teisėtumo audito ataskaitą ir audito išvada. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

 2020-11-10 

1. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.  

2. Klaipėdos m. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto 

pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.   

Papildomi klausimai: 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano 

patikslinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė  

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020metų III ketvirčio 

veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė 

 

Darbas Peticijų komisijoje 

 Dalyvavau visuose 2 vykusiuose  Peticijų komisijos posėdžiuose.  

 

Įvyko  2  komisijos posėdžiai, svarstyti 2 klausimai. 

 

2020-10-27 

1. 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 



18 

 

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. Pranešėjas K. Bagdonas. 

 
2020-11-23 
1. 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“. Pranešėjas K. Bagdonas. 
 

 

Darbas Klaipėdos miesto Strateginio plėtros plano rengimo viešojo sektoriaus dalies 

darbo grupėje 

2020 metais vyko 6 Strateginio plėtros plano rengimo viešojo sektoriaus dalies darbo 

grupės posėdžiai, iš kurių dalyvavau 5.  

Pateikiau siūlymus įtraukti į strateginį plėtros planui: 

• Įtraukti priemonę „Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos[1] rodiklių 

pasiekimo lygis (%) 

• Įtraukti priemonę/rodiklį kiek savivaldybės teikiamų viešųjų el. paslaugų bus 

teikiama užsienio kalba.  

• Pakeisti siekiamą rodiklį priemonėje „Investicinių projektų, vykdomų Viešos ir 

privačios partnerystės būdų iki „ne mažiau 7“. 

 

 Darbas frakcijoje „Už ateities Klaipėdą“ 

 2020-07-31 d. Klaipėdos miesto tarybos narių grupė sukūrė naują frakciją „Už ateities 

Klaipėdą“ dirbančia valdančiojoje daugumoje. Frakcijos pirmininke buvau paskirta aš.  

 

2020-08-22 d. frakcijos vardu buvo pateiktas prašymas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriui pateikti informaciją kokioms priemonėms, atliepiančioms KEPS2030 

tikslus ar kitoms, orientuotoms į ilgalaikius ekonomiką skatinančius rezultatus, rengia paraišką  

finansavimui gauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kokia šiam momentui yra 

paraiškos rengimo stadija, koks administracijos skyrius, specialistų grupė ar konkretus specialistas 

yra paskirtas atsakingu už paraiškos rengimą, kaip paraiškos projektas bus derinamas su miesto 

tarybos nariais, miesto tarybos komitetais, kuris administracijos politinio pasitikėjimo vadovas 

kuruoja paraiškos rengimą, kuris atstovaujamosios valdžios politinio pasitikėjimo mero 

pavaduotojas įgaliotas atstovauti Klaipėdos miesto interesus LR Vyriausybėje bei už Ateities 

ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimą atsakingose šakinėse ministerijose. 

 

2020-09-04 frakcijos vardu pateikėme prašymą pateikti frakcijai informaciją dėl 

rugsėjo 3 d. 12 val. vykusio pasitarimo dėl AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversijos Danės g. 

8, keltų  ir priimtų sprendimaų nagrinėtu klausimu.  

 

2020-09-04 frakcijos vardu pateiktas paklausimas administracijai pateikti informaciją 

kurie projektą „Klaipėda2030“ kuruojantys Klaipėdos miesto savivaldybės  arba VšĮ KlaipėdaID 

atstovai  dalyvauja rugsėjo mėn. 10-11 dienomis Vilniuje vyksiančiame Baltijos nekilnojamojo 

turto ir investicijų forumas, kuriame bus nagrinėjami klausimai, turintys tiesioginį ryšį su Klaipėdos 
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ekonominės plėtros strategijoje įvardintais tikslais konferencijoje, kokie uždaviniai keliami 

konferencijos dalyviams.  

 

Frakcija organizavo viešus frakcijos posėdžius žemiau nurodytais klausimais: 

• 2020-10-28 siekiant aptarti 2020 m. spalio 29 d. miesto tarybos posėdžio 

darbotvarkėje registruotą tarybos sprendimą Nr. T1-273 „Dėl sutikimo priimti 

dovanojamą viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininkų kapitalo dalį 

savivaldybės nuosavybėn. 

• 2020-11-04 siekiant aptarti 2020 m. spalio 29 d. miesto tarybos posėdžio metu 

atidėtą tarybos sprendimą Nr. T1-272 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 

kuriuo siekiama į Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto 

sąrašą įtraukti savivaldybei priklausančią Danės upės krantinės dalį, kurios 

žymėjimas plane yra 1k3, sudėtinė dalis – krantinė 9-11, kad būtų sudaryta 

galimybė perduoti ją pagal panaudos sutartį Lietuvos jūrų muziejui, kuris 

naudotų šią krantinę laivo „Sūduvis“ švartavimui. 

Po šio viešo frakcijos posėdžio, frakcijos vardu buvo pateikti siūlymai administracijai: 

1) prie tarybos sprendimo rengimo medžiagos pridėti darbo grupės dėl laivo 

„Sūduvis“ švartavimo vietos parinkimo turimą medžiagą, kurioje infrastruktūros, 

investicijų, laivo saugumo ir kitais aspektais išnagrinėtos laivo švartavimo vietų 

alternatyvos; 

2) aiškinamajame rašte nurodyti, kad rengiant panaudos sutartį, bus numatyta, kad 

sutarties terminas - 5 metai (analogiškas laivo dokavimo dažniui) su prievole 

sutarties šalims likus metams iki sutarties termino pabaigos įvertinti galimai 

pakitusį miesto ar muziejaus poreikį, naujas švartavimo vietų alternatyvas, laivo 

techninį stovį, laivo poveikį navigacijai ir teise pratęsti sutartį sekančių 5 metų 

terminui (nesant aplinkybių, kurios neleistų/ribotų sutarties pratęsimą); 

3) rekomenduoti parengtą tarybos sprendimo projektą  apsvarstyti Klaipėdos miesto 

įvaizdžio komisijoje sudaromoje prie Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos ir komisijos protokolą pridėti prie tarybos sprendimo rengimo 

medžiagos. 

 

Gyventojų konsultavimas, pasiūlymų, prašymų, nusiskundimų nagrinėjimas 

Gyventojai į mane kreipiasi telefonu viešai nurodytu Nr.8 698 26808, elektroniniu 

paštu elida.mantulova@klaipeda.lt, per nuotolines internetines platformas arba susitinkant 

gyventojui patogioje viešoje vietoje. Dažniausiai gyventojai ar verslo atstovai kreipiasi į mane dėl 

registracijos į pradines mokyklos klases ar į ikimokyklines įstaigas, dėl besiformuojančių įgriuvų 

gatvėse, dėl netinkamo elgesio su vaikais ar gyvūnais, dėl statybos leidimo išdavimo, dėl teritorijų 

planavimo dokumentų. Susitikimų ar kitokios formos kontaktų su miestiečiais turėjau labai daug ir 

visais atvejais keliamo klausimo sprendimą arba atsakymus radau. 

   

Finansinė ataskaita 

Tarybos nariams už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra 

apmokama atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.  

Nuo 2020-03-01 atsisakiau atlyginimo už tarybos nario veiklą. Per pirmus 2 metų 

mėnesius man buvo priskaičiuota 133,62 Eur darbo užmokesčio.  

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtintas tarybos 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/10/t1-273.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/10/t1-273.docx
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/10/t1-273.docx
mailto:elida.mantulova@klaipeda.lt
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veiklos reglamentas numato, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms 

kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms, kiek jų 

nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama 300 

eurų išmoka atsiskaitytinai. 

Iš tarybos nario veiklai skiriamų lėšų nuomojuosi nešiojamą kompiuterį. 2020 m. 

metinės namo, kaip tarybos nario išlaidos sudarė 692,60 Eur (pervesta buvo 802,55 Eur) 

 

 

 

Savivaldybės tarybos narė Elida Mantulova 
 


