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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KLAIPĖDOS MIESTO SENJORŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr.
Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 27 d. (11:00 val.) nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“
programą.
Posėdžio pirmininkė: Nastazija Kaupienė.
Posėdžio sekretorė: Renata Razgienė.
Dalyvavo: Dalyvavo: Kristina Buslajeva, Zita Čekanauskienė, Vygantas Elekšis, Romaldas
Idzelevičius, Janina Žemaičiūnienė, Regina Kazlauskienė, Lina Papievytė-Krivickienė, Valerija
Miliauskienė, Algimantas Mečislovas Olšauskas, Birutė Petraitienė, Deividas Petrolevičius.
Kviestiniai asmenys: Rimantas Mockus Transporto skyriaus vedėjas ir Andrius Samuilovas
VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas, vadovas.
DARBOTVARKĖ:
1.Informacija į gautą atsakymą. Dėl kreipimosi į Savivaldybės administracijos direktorių,
dėl Klaipėdos m. savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų bendruomenės namų (Debreceno g. 48)
aplinkos infrastruktūros sutvarkymo.
2. Informacija į gautą atsakymą. Dėl kreipimosi, kad senjorams būtų suteikta 100-procentinė
nuolaida važiuojant keleiviniu transportu, Klaipėdos mieste.
3. ST sprendimas dėl kreipimosi į Klaipėdos miesto tarybą.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkė N. Kaupienė pranešė, kad Senjorų tarybos posėdyje dalyvauja narių
dauguma, kvorumas yra, todėl posėdį galima pradėti, pristatė darbotvarkės klausimus ir kadangi
posėdyje dalyvauja kviestiniai asmenys Rimantas Mockus Transporto skyriaus vedėjas ir Andrius
Samuilovas, VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas, vadovas, pasiūlė antrą klausimą perkelti ir
svarstyti pirmuoju klausimu.
1. SVARSTYTA. Informacija į gautą atsakymą. Dėl kreipimosi, kad senjorams būtų suteikta
100-procentinė nuolaida važiuojant keleiviniu transportu, Klaipėdos mieste.
N. Kaupienė pakomentavo gautą atsakymą į Senjorų tarybos kreipimosi, savaitgaliais ir
švenčių dienomis dėl 100-procentinės nuolaidos važiuojant keleiviniu transportu, Klaipėdos mieste
ir pateikė pastebėjimus ir paprašė pakomentuoti situaciją Transporto skyriaus vedėjo Rimantas
Mockus.
R. Mockus pakomentavo, kad šiuo metu yra pandemijos laikotarpis ir viešasis keleivinis
transportas nuostolingas ir tai yra pinigai, lėšos dėl kurių sprendimus priima Klaipėdos m. taryba.
Viena lengvata yra patvirtinta, t. y. 50 proc. pensijinio amžiaus žmonėms perkant pusmetinį ar
metinį bilietą keleiviniam transportui ko anksčiau nebuvo. Priklausomai nuo to kiek bus lėšų gali
būti, kad dar viena kokia kategorija ir gali atsirasti. Dėl finansinės dalies daugiau galėtų
pakomentuoti Andrius Samuilovas, VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas, vadovas.
Andrius Samuilovas pakomentavo, kad autobusai kurie šiuo metu važiuoja, reikia jiems
surinkti lėšų, kad jie išvažiuotų ir tam yra bendras biudžetas, bet koks kompensacijos ar nuolaidos
įvedimas reikalauja ieškoti kaip tai būtų galima kompensuoti. Todėl visi sprendimai, kas liečia
nuolaidų papildomas nuolaidas nejuda taip greitai kaip pageidautų atskiros grupės. Kaip
kompensacija yra įvestas Senjorų metinis lengvatinis bilietas.
R. Mockus papildė, kad kiekvienais metais gruodžio mėn. yra peržiūrimos bilietų kainos ir
tvirtinamos Taryboje.
K. Buslajeva pasiūlė pradžiai nors per išeigines siūlyti lengvatą senjorams kad galėtų
nemokamai nuvažiuoti prie jūros ar pas draugus ir kai baigsis pandemija gal praturtėsime ir bus
galima daugiau lengvatų senjorams.
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V. Elekšis pasiūlė Transporto skyriui, Tarybai, kad leistų eksperimento tvarka padaryti vieną
autobuso maršrutą pvz. 6 ar 8 per visa miestą važiuoti senjorams savaitgaliais nemokamai.
A. Samuilovas pakomentavo, kad yra problema viešas transportas per Covidą sunkiai
išsilaiko.
R. Mockus pakomentavo, kad gegužės mėn. buvo pateiktas tarybos sprendimo projektas dėl
nemokamo važiavimo autobusais per vieną dieną t .y. „Diena be automobilio“, tačiau šį sprendimą
Taryba atmetė, motyvuojant kaip lėšų švaistymą.
N. Kaupienė pakomentavo, kad pasiūlymai ir argumentai išklausyti ir pasiūlė raštu kreiptis į
Tarybą dėl 100 proc. nuolaidos senjorams, kad galėtų važiuoti šeštadieniais ir sekmadieniais, bei
švenčių dienomis nemokamai.
NUTARTA. Rašyti argumentuotą kreipimąsi į Tarybą dėl 100 proc. nuolaidos senjorams,
kad galėtų važiuoti šeštadieniais ir sekmadieniais, bei švenčių dienomis nemokamai.
2. SVARSTYTA. Informacija į gautą atsakymą. Dėl kreipimosi į Savivaldybės
administracijos direktorių, dėl Klaipėdos m. savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų
bendruomenės namų (Debreceno g. 48) aplinkos infrastruktūros sutvarkymo.
N. Kaupienė pranešė, kad gautas atsakymas dėl Klaipėdos m. savivaldybės kultūros centro
Žvejų rūmų bendruomenės namų (Debreceno g. 48) aplinkos infrastruktūros sutvarkymo ir garsiai
perskaitė.
L. Papievytė-Krivickienė pakomentavo, kad atsakymai nekonkretūs, kad vyksta pirkimai,
planavimai kaip ir buvo anksčiau prieš 3 metus, reikia reikalauti konkrečių datų.
V. Elekšis pasiūlė pirmininkei, kad kreipiantis ir rašant raštus būtų gerai vadovautis kitų
miestų patirtimi kaip pvz. Šiauliai, kodėl taip negali ir Klaipėda.
K. Buslajeva pasiūlė primygtinai prašyti paaiškinti kodėl sustojo darbai.
L. Papievytė-Krivickienė pakomentavo, kad gaila kad nėra atstovo, kurį galima būtų
paklausti.
R. Idzelevičius pakomentavo, kad tai priklauso nuo Savivaldybės administracijos planavimo
skyriaus. Darbų yra daug ir visi darbai svarbūs, reikėtų klausti administracijos direktoriaus, kodėl
kai kurie darbai nėra įtraukti.
N. Kaupienė pakomentavo, kad buvo du pasiūlymai, kad reikėtų pakartotai kreiptis į
Savivaldybės administracijos direktorių prašyti paaiškinti kodėl sustojo darbai ir antras pasiūlymas
kviesti Administracijos direktorių ar pavaduotoją kad dalyvautų.
NUTARTA. 1. Pakartotai rašyti kreipimąsi Savivaldybės administracijos direktoriui su
prašymu paaiškinti kodėl sustojo darbai;
2. Pakviesti Administracijos direktorių ar kompetentingą Savivaldybės atstovą dėl
paaiškinimų pateikimo.
N. Kaupienė pasakė, kad reikėtų kitam posėdžiui kaip ir nutarta pasikviesti savivaldybės
atstovą, bei kreipėsi į V. Elekšį kad suformuluotų nagrinėjimui kitam posėdžiui klausimus
susijusius su sveikatos ir sporto klausimais.
Posėdžio pirmininkė

Nastazija Kaupienė

Posėdžio sekretorė

Renata Razgienė
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