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TARYBOS NARIO VEIKLOS ATASKAITA  
 
 

 Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nario pareigas einu nuo 2019-04-18. Per 2020 

metų laikotarpį vykdžiau veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 

ir kitais teisės aktais. 

 Ataskaitinį laikotarpį dirbau kaip opozicinės Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio 

frakcijos narys. 

 2020 metais dalyvavau visuose tarybos posėdžiuose, pasisakiau aktualiais miestui ir jo 

gyventojams klausimais. Esu Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys, akademinių reikalų 

tarybos narys, jaunimo reikalų tarybos narys, tautinių mažumų tarybos narys, sporto tarybos 

narys (nuo 2020 m. balandžio mėn.). Kaip opozicinės Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio 

frakcijos atstovas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, esu paskirtas Etikos 

komisijos pirmininku – koordinuoju komisijos darbą, organizuoju ir vedu posėdžius, rengiu 

protokolus ir padedu priimti sprendimus. 

 Kaip vieną svarbiausių savo darbų įvardinčiau Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 

veiklą. Vyko 24 posėdžiai, aš dalyvavau 23-uose posėdžiuose. Posėdžių metu aktyviai reiškiau 

nuomonę, išsakiau savo poziciją, pastabas, teikiau siūlymus. Daugeliu klausimų derinau poziciją su 

konkrečių sričių atstovais (švietimo, sporto, kultūros), išklausiau jų nuomones. Komitete buvo 

svarstomi ir priimami sprendimai tokiais klausimais: „Dėl Jaunimo iniciatyvų ir programų projektų 

dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl 

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. 

sprendimo Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“ pakeitimo“, „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos 
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futbolo sporto mokyklos pertvarkymo“ ir kt. Šiame komitete svarstomi klausimai itin aktualūs 

švietimo, sporto, kultūros bendruomenėms, miesto gyventojams. 

 Kaip itin atsakingą ir daug laiko reikalaujantį darbą įvardinčiau vadovavimą Etikos 

komisijai. Komisija nagrinėja klausimus, skundus, susijusius su politikų viešųjų ir privačių  interesų 

derinimu, deklaracijų teikimu ir veikla, kurią nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų 

elgesio kodeksas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.  

 2020 metais vyko 10 posėdžių, kuriose buvo nagrinėta 10 skirtingų klausimų, priimti 

7 sprendimai, informuota Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Kaip komisijos pirmininkas 

šaukiau posėdžius, jiems vadovavau, po kolegialiai priimtų nutarimų rengiau protokolus ir 

sprendimus. 

 Aktyviai įsijungiau į sporto tarybos veiklą, dalyvavau visuose posėdžiuose, reiškiau 

savo nuomonę, teikiau siūlymus. Akademinių reikalų taryboje, tautinių mažumų taryboje, jaunimo 

reikalų taryboje dalyvauju posėdžiuose jei tik jie nesidubliuoja su komiteto posėdžių laiku, pagal 

savo kompetenciją teikiu siūlymus pasisakau. Aktyviai stebėjau situaciją dėl pasirengimo – 

„Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021“.  

 Pagal galimybes ir pakvietimus dalyvauju švietimo, kultūros, sporto ir kituose miesto 

renginiuose, bendradarbiauju su Klaipėdos miesto administracija. Per 2020 metus nagrinėjau gautus 

miestiečių pasiūlymus, skundus, pranešimus. Jų pagrindu kreipiausi į savivaldybės administraciją. 

Su miestiečiais bendrauju tiesiogiai, telefonu, elektroniniu paštu, per socialinius tinklus. 

Gyventojams teikiu jiems aktualią informaciją, gilinuosi į jų konkrečias problemas ir pateikiamas 

situacijas. 

 Tarybos nario atlyginimo esu atsisakęs nuo kadencijos pradžios, kitas lėšas, kurios yra 

skiriamos tarybos nariui su jo veikla susijusiomis išlaidomis, naudoju vadovaudamasis savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. 

  

 
 
Savivaldybės tarybos narys  Edmundas Kvederis 
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