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Kaip Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė dirbu dviejuose komitetuose ir keliose 

komisijose. 

Pagrindinis komitetas, kuriam vadovauju, yra Miesto plėtros ir strateginio planavimo 

komitetas. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 25 komiteto posėdžiai kuriuose buvo apsvarstyti 108 

klausimai. Dalyvavau 23 posėdžiuose, du kartus nedalyvavau dėl kitų priežasčių susijusių su tarybos 

nario veikla. Komitetas nagrinėja strateginius miesto klausimus, kuriuos į komitetą nukreipia Meras, 

taip pat rodo iniciatyvą svarstydamas kitus Tarybos narių ar visuomenės siūlymus. Vadovaudama 

komitetui vadovaujuosi demokratiškumo principu - visi komiteto nariai lygūs, pirmininko pareiga, 

organizuoti komiteto posėdžio darbą. Svarbiausios temos, kuriuos buvo aktualios praėjusiais metais 

ir svarstomos kelis kartus, tai Transeuropinio IX B koridoriaus dalies - Klaipėdos geležinkelio mazgo 

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir su šio plano 

pasekmėmis susiję klausimai, taip pat klausimai susiję su LR savivaldybių infrastruktūros įstatymo 

įsigaliojimu. Komitetas ne kartą svarstė klausimus susijusius su Klaipėdos miesto strateginio plano 

rengimu ir jo keitimu. Balsuodama už sprendimus visada įvertinu visuomenės nuomonę, racionalumą, 

aiškumą. 

Kitas komitetas, kurio darbe dalyvauju, yra Kultūros, švietimo ir sporto komitetas. Šis 

komitetas per metus turėjo 24 posėdžius ir apsvarstė 136 klausimus. Dalyvavau 23 posėdžiuose. Šio 

komiteto pagrindiniai principai formuoti politiką kultūros, švietimo, sporto srityse, kontroliuoti jos 

gyvenimą. Šiais principais vadovaujuosi priimdama apsisprendimą. Temos, kurios buvo aktualios 

klaipėdiečiams, išsamiai išnagrinėtos ir pristatytos Tarybai. Artima šiam komitetui Tautinių mažumų 

ir religinių bendruomenių Taryba. Joje taip pat tenka darbuotis. Nors pandemija ir karantinas 

neleidžia aktyviai įsijungti į šią veiklą, tačiau Taryba turėjo du posėdžius, kuriuose aptarė darbo 

organizavimą karantino metu. 

Esu Reglamento komisijos pirmininkė. Reglamento komisija aktyviai darbavosi I ketvirtį. 

Įvyko 4 posėdžiai. Buvo pateikti Reglamento pakeitimai. Taryba jiems pritarė. Metų gale kilo 

klausimai dėl naujo veiklos reglamento rengimo, todėl šiuo metu vyksta aktyvus darbas. 

Esu Etikos komisijos narė. Etikos komisijos tikslas - teisingai įvertinti Tarybos narių elgesį, 

kuris atitiktų pagrindiniams politikų principams ir vertybėms. Dalyvavau visuose posėdžiuose, 

aktyviai diskutavau. 

Antikorupcinė komisija 2020 metais aktyviai įsijungė į darbą. Buvo parengta ir patvirtinta 

Taryboje jos programa. Pasikeitė komisijos pirmininkai, todėl darbas pasidarė aiškus ir produktyvus. 

Aktyviai dalyvavau jos posėdžiuose.  

Į Tarybą buvau išrinkta kartu su Visuomeniniu rinkimų komitetu „Vytautas Grubliauskas ir 

komanda“. Dėl darbo principų nesutarimo, metų eigoje 4 šio komiteto nariai E. Mantulova, V. 

Radvila, V. Raugelė ir aš J. Simonavičiūtė įkūrėme naują daugumos frakciją „Už ateities Klaipėdą“. 

Naujoji frakcija rado formą telekomunikacijų pagalba kaip aktyviai bendrauti su visuomene jai 

rūpimais klausimais. Buvo aptartos miesto krepšinio komandos Neptūnas finansavimo problemos, 

Girulių geležinkelio mazgo plėtros problemos ir kitos temos.  

Noriu padėkoti savo rinkėjams už suteiktą pagalbą nagrinėjant įvairius klausimus. Tikiuosi 

tolesnio bendradarbiavimo. 
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