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FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M. 

 

 

2020 m. dirbo šios sudėties Finansų ir ekonomikos komitetas: Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcijos atstovai Arūnas Barbšys ir Aidas Kaveckis (komiteto pirmininkas), 

grupės „Titov ir teisingumas“ atstovė Ela Andrejeva, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas Saulius 

Budinas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas Arvydas Vaitkus, frakcijos „Už 

Klaipėdą“ atstovas Rimantas Taraškevičius ir frakcijos „Už Klaipėdos ateitį“ atstovas Vytis 

Radvila. 

Komiteto nariai aktyviai dalyvavo posėdžiuose. Dėl pateisinamų ir objektyvių priežasčių V. 

Radvila ir R. Taraškevičius nedalyvavo 1 posėdyje, S. Budinas – 3, A. Vaitkus ir E. Andrejeva – 4, 

A. Kaveckis – 5, A. Barbšys – 8 komiteto posėdžiuose.   

Lietuvą užklupus pandemijai, pasekmes netruko pajusti tiek šalies, tiek mūsų miesto 

verslininkai, paslaugų teikėjai. Supratome, kad nežinia kurį laiką teks gyventi didesnės finansinės 

įtampos sąlygomis – dėl prasčiau surenkamo miesto biudžeto peržiūrėti jau patvirtintas programas, 

investicinius projektus, nes dalį iš anksto nenumatytų lėšų tenka skirti pandemijos valdymui. Tačiau 

laiku priimti racionalūs Savivaldybės administracijos vadovų sprendimai ir tinkamas programų bei 

projektų planavimas leido tęsti jau pradėtus didelius investicinius, viešųjų erdvių atnaujinimo 

projektus, kuriems dalį finansavimo gauname iš ES fondų.  

2020 m. lapkritį Savivaldybės administracijos vadovai ir specialistai parengė solidžią 

paraišką ES paramai gauti. Tarp 17 projektų, kuriems reikia finansavimo - naujos poliklinikos 

statyba, dviračių takai pajūryje, aplinkosaugos projektai, Atgimimo aikštės rekonstrukcija, išmanioji 

įranga mokykloms ir kt. Suprantama, kad gavus europinės paramos, šie darbai pajudės greičiau, o 

rezultatus visi pamatysime gana greitai.  

Sveikintinas Savivaldybės administracijos sprendimas atsisakyti Bastionų gatvės su tiltu 

projekto, kurį sugalvojo ir patvirtino praėjusios kadencijos miesto valdžia. Toks projektas nėra 

tinkamas ir tinkantis mūsų miestui. Milžiniškos ambicijos, dažnai nepagrįstos realiu poreikiu ir 

galimybėmis, turi būti suvaldytos. Už sumą (daugiau kaip 600 tūkst. eurų), kurią teko pakloti už 

Bastionų tilto projektą, galima įrengti 18 naujų vaikų žaidimų aikštelių.  

Džiaugiuosi, kad nepaisant kartais skirtingų požiūrių ir pozicijų, komitete radome sutarimą 

svarbiausiais miestui klausimais, aukščiau visko keldami klaipėdiečių interesą gyventi saugiame, 

švariame ir gražiame mieste bei gauti aukščiausios kokybės, visiems prieinamas viešąsias paslaugas 

už geriausią kainą.  

    Čia dera priminti tai, kad svarstant 2020-2022 m. Strateginį veiklos planą, vasario 12 d. 

posėdyje, komiteto nariai pritarė pirmininko siūlymui papildyti Susisiekimo sistemos priežiūros ir 

plėtros programą ir planuoti viešojo transporto lengvatas (99 procentų nuolaidą) papildomoms 

socialinėms grupėms - kasmet papildant po 1 socialinę grupę (senjorai, moksleiviai, studentai).  

Komiteto nariai pademonstravo vieningą poziciją ir balsuojant dėl komiteto nario V. Radvilos 

pasiūlymo atsisakyti pirkti įrangą policijos automobiliui už 50 tūkst. eurų, skirtą eismo taisyklių 

pažeidėjų kontrolei stiprinti, o vietoj to mieste įrengti mažiausiai vieną naują vaikų žaidimų 

aikštelę.  
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Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 26 komiteto posėdžiai, svarstyti 255 klausimai. Kaip ir 

kasmet, svarbiausi darbotvarkėje – miesto biudžeto klausimai.  

Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų veiklos ataskaitų 

tvirtinimą išskirčiau kaip vieną svarbiausių ir atsakingiausių komiteto darbų. Mano kaip Tarybos 

nario ir komiteto pirmininko veiklos tikslas – siekti skaidresnės ir efektyvesnės pavaldžių įstaigų ir 

įmonių veiklos. 2020 m. gegužės 27 d. komiteto posėdyje svarstėme klausimą dėl VšĮ „Klaipėdos 

šventės“ metų veiklos ataskaitos patvirtinimo, kuriame su kolega A. Barbšiu kėlėme klausimus dėl 

įstaigos valdymo ir galimų korupcijos apraiškų. Dėl įstaigos veiklos pradėtas auditas.  

Savivaldybės administracijos iniciatyva 2020 m. pradėtas tyrimas dėl galimo lėšų 

iššvaistymo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo kitoje Savivaldybės įmonėje  - AB „Gatvių 

apšvietimas“. Neaiškių dalykų yra ir kitose įstaigose. Jeigu ankstesnių kadencijų Savivaldybės 

vadovai užmerkė akis prieš galimai neskaidrų Savivaldybės lėšų naudojimą ir korupciją, toliau šito 

toleruoti negalima. Nuo Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos efektyvumo ir skaidrumo 

bei atsakingo valdymo priklauso ir viešųjų paslaugų kainos, ir gyvenimo kokybė, ir klaipėdiečių 

pasitikėjimas išrinkta valdžia, kuris yra esminis siekiant darnios miesto plėtros.  

Su visų posėdžių protokolais ir darbotvarkėmis galima išsamiai susipažinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės tinklalapyje adresu: Finansų ir ekonomikos komitetas | Klaipėdos miesto savivaldybė 

(klaipeda.lt). 

 

Komiteto pirmininkas   Aidas Kaveckis 
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