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FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 M. 

 

 

2021 m. dirbo šios sudėties Finansų ir ekonomikos komitetas (toliau – 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, frakcijos „Klaipėdiečiams“ atstovas Arvydas Vaitkus, frakcijos 

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

Radvila. 

Per metus įvyko 27 posėdžiai. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos šalyje visi jie 

vyko nuotoliniu būdu.   

Komiteto nariai aktyviai dalyvavo posėdžiuose. Dėl pateisinamų ir objektyvių priežasčių  

V. Radvila nedalyvavo 6, A. Kaveckis – 3, Andrejeva – 2, A. Barbšys ir S. Budinas – 1 

posėdyje. Nė vieno posėdžio nepraleido komiteto nariai R. Taraškevičius ir A. Vaitkus.  

 

2021 m. gyvenome tebesitęsiančios Covid-19 pandemijos sąlygomis. Teko priimti 

sprendimus, kurie padėtų išvengti skaudžių ekonominių ir socialinių pasekmių mūsų miestui. Buvo 

patvirtintas pagalbos Klaipėdos verslui planas, Taryba priėmė labai svarbius sprendimus dėl 

rinkliavų verslui mažinimo. Politikų susitelkimas ir sutarimas, o taip pat ir atsakingas Savivaldybės 

administracijos požiūris, sėkmingas investicinių projektų įgyvendinimas lėmė, kad pandemijos 

sukeltus iššūkius pavyko suvaldyti. Tai rodo ir miesto biudžeto rodikliai, ir geri projektų vykdymo 

rezultatai.  

Per metus Finansų ir ekonomikos komitetas svarstė 291 klausimą. Norėčiau paminėti keletą 

svarbesnių, darančių įtaką miesto raidai ir ekonominei situacijai.  

  

            Vasario 17 d. Komitetas svarstė klausimą dėl Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės 

žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo nuo pandemijos nukentėjusiems verslo sektoriams. 

Sprendimo esmė - atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita mokesčių mokėtojus, patenkančius į 

Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2021 m. sudarytą pandemijos paveiktų įmonių 

sąrašą, nuo dalies nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2021 m. 

mokėjimo.  

            Viešbučių ir maitinimo paslaugų veiklą vykdančioms įmonėms taikyti 40 proc., o kitoms į 

VMI sąrašą patenkančioms įmonėms – 10 proc. mokesčių lengvatą.  

             Komitetas suformulavo pasiūlymą taikyti dar didesnę - 50 proc. mokesčių lengvatą, tačiau 

Taryba atsižvelgė į savivaldybės administracijos argumentus ir pritarė jos pateiktam projektui.  

             Šis sprendimas labai svarbus siekiant mažinti nuostolius ir padėti verslui atsitiesti po patirtų 

sunkumų dėl pandemijos.  

 

Neabejotinai vienas svarbiausių komiteto svarstytų klausimų – 2021 metų miesto biudžeto 

tvirtinimas. Savivaldybės taryba patvirtino 1,5 proc. didesnį biudžetą (lyginant su 2020 m.), kuris 

siekia 203,785 mln. eurų. 
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Nepaisant pandemijos sukeltų iššūkių, šį biudžetą pavyko subalansuoti.  

Taigi tokie dideli ir miestui svarbūs investiciniai projektai kaip Baltijos pr. ir Šilutės pl. 

žiedinės sankryžos rekonstrukcija su estakados statyba, Danės skvero sutvarkymas, Sakurų parko 

įrengimas, naujos mokyklos statyba šiaurinėje miesto dalyje yra tęsiami.  

 

2021 m. žengtas svarbus žingsnis, suteiksiantis naują impulsą vystytis miestui – 

savivaldybės taryba patvirtino naują Klaipėdos miesto bendrąjį planą, kurį svarstė ir Komitetas.  

Diskusijos ir derinimo procedūros su įvairiomis institucijomis užtruko ilgai, tačiau pagaliau pavyko 

pasiekti rezultatą, kurio laukė tiek verslo atstovai, tiek visi, siekiantys darnios Klaipėdos miesto 

plėtros.  

Naujajame Bendrajame plane numatyta daugiacentrė miesto struktūra, kuri  padeda mažinti 

kasdienių kelionių poreikį automobiliais, susisiekimo sistema vystoma remiantis darnaus judumo 

principais –  į tai orientuojasi šiuolaikinės urbanistinės tendencijos. Šio dokumento patvirtinimas 

atvers palankesnes sąlygas miesto plėtrai ir galimybes lanksčiau planuoti miesto teritorijas.  

 

Dar vienas esminis sprendimas, kurį svarstėme ir kuris lemia miesto raidos kryptis – 

Klaipėdos miesto 2021-2030 m. strateginis plėtros planas, numatantis svarbiausius darbus ir tikslus 

artimiausiam dešimtmečiui.  

Šiame plane ypatingas dėmesys skiriamas naujoms sporto bazėms įrengti ir esamoms 

atnaujinti, dviračių takų plėtrai ir atnaujinimui, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir 

infrastruktūros gerinimui.  

 

Labai svarbus sprendimas, kuris parodo vieną iš Klaipėdos miesto vystymosi krypčių ir 

kurį svarstė Komitetas, tai savivaldybės sutikimas perimti nebeveikiančios šilumos gamybos įmonės  

„Geoterma“ turtą, kuris yra įkeistas LR Finansų ministerijai ir kurio vertė siekia 3 mln. eurų 

(be PVM).  

Dalis „Geotermos“ įrangos gali būti perduota AB „Klaipėdos energija“ naudoti šilumos 

gamybai bei šilumos tiekimui miesto gyventojams.  

Kita dalis, tai yra geoterminės kilpos pagrindiniai įrenginiai (šilumos siurbliai, gręžiniai, 

šilumokaičiai), galėtų būti panaudojami geoterminės šilumos ir vandens gavybai moksliniais tikslais.  

Didžiuliai žemės gelmių energijos ištekliai gali būti panaudoti ne tik šildymui, bet ir 

rekreacijai, sveikatinimui, moksliniams tyrimams. Tai didžiulės galimybės, kuriomis pasinaudoję 

suteiktume miestui ir visam Vakarų regionui didelės ekonominės naudos bei patrauklumo.  

 

Komitetas pritarė savivaldybės administracijos siūlymui imti ilgalaikę paskolą investiciniams 

projektams finansuoti, siekiant laiku užbaigti juos įgyvendinti.  

5,3 mln. eurų paskola užtikrins tokių didelių ir svarbių projektų kaip Pajūrio g. 

rekonstravimas, Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) 

sutvarkymas, Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija, Kompleksinis 

tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas, Bendrojo ugdymo mokyklos pastato 

statyba šiaurinėje miesto dalyje, Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija finansavimą. 

 

Labai svarbus sprendimas, kurį dera išskirti, tai Mokesčių lengvatų teikimas asmenims, 

remiantiems reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas.  

Šio sprendimo tikslas – suteikti valstybinės žemės nuomos ir (ar) nekilnojamojo turto 

mokesčių lengvatas asmenims, remiantiems reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas 

(Klaipėdos krepšinio komanda „Neptūnas“, rankinio komanda Klaipėdos „Dragūnas“ ir ledo ritulio 

komanda „HC Klaipėda“). Sprendimu tikimės paskatinti miesto verslininkus prisidėti prie miesto 

sporto klubų, kurie garsina Klaipėdos vardą, pasiekimų. 

 

2021 m. gegužės 19 d. Komitetas svarstė ir vieningai pritarė sprendimui reorganizuoti 

UAB „Gatvių apšvietimas“, prijungiant ją prie Savivaldybės valdomos UAB „Klaipėdos autobusų 

parkas“. Šio sprendimo tikslas - optimizuoti ir efektyvinti Savivaldybės valdomų bendrovių veiklą, 



užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės turto naudojimą, siekti visuomeninės naudos. Šis 

sprendimas leis per metus sutaupyti apie 300 tūkst. eurų.  
Siekdami to paties tikslo – optimizavimo - pritarėme ir kitų dviejų Savivaldybės įmonių 

reorganizacijai – UAB „Senasis turgus“ prijungimui prie UAB „Naujasis turgus“.  

Džiaugiuosi, kad efektyviai ir skaidriai veikiančios Savivaldybės įmonės yra vienas 

svarbiausių Klaipėdos miesto valdžios veiklos prioritetų.  

 

Labai konstruktyvi diskusija Komitete vyko dėl sprendimo keisti vietinės rinkliavos už 

automobilių parkavimą dydžius bei mokamų vietų automobiliams statyti Klaipėdos mieste zonų 

ribas. 

Rinkliavos dydžiai nebuvo peržiūrėti nuo 2009 m., tad tai padaryti buvo būtina. Šis 

sprendimas padės pasiekti ilgalaikių tikslų toliau judant švaresnio, tvarkingesnio ir aplinkai 

draugiškesnio miesto kryptimi. 

Tokia strategija aiškiai išdėstyta Klaipėdos miesto darnaus judumo plane, kuris patvirtintas 

2018 metų rugsėjo 13 dieną. 

Patvirtintu sprendimu dėl vietinės rinkliavos keitimo siekdama mažinti  oro taršą, daugiau 

erdvės suteikti pėstiesiems ir dviratininkams, efektyviau reguliuoti eismo srautus bei netvarkingą 

parkavimą mokamų zonų prieigose, skatinti gyventojus labiau naudotis viešojo transporto 

paslaugomis, o senamiestį ilgainiui paversti pėsčiųjų zona. 

 

Atskiro paminėjimo reikalauja svarbus strateginis sprendimas – finansinės paskatos 

skyrimas siekiant į Klaipėdą pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų iš kitų šalies miestų ir 

užsienio.  

Nuo šiol į Klaipėdą persikelti nusprendę specialistai galės pretenduoti į finansinę paskatą 

būsto nuomai, kalbos kursams, taip pat pasinaudoti gyvenamosios vietos paieškos paslauga ir 

konsultuotis kitais su persikėlimu į uostamiestį susijusiais klausimais. Paskata pritraukti aukštos 

profesinės kvalifikacijos specialistus į Savivaldybę numato 2 tūkst. eurų būsto nuomos kaštams 

padengti ir 400 eurų lietuvių kalbos kursams. Į motyvacinę paskatą galės pretenduoti 64 specialybių 

atstovai, nusprendę apsigyventi ir dirbti Klaipėdoje. Ši paskata neabejotinai prisidės prie strateginio 

Savivaldybės tikslo – didinti miesto patrauklumą investuotojams – sėkmingo įgyvendinimo.  

Su visų posėdžių protokolais ir priimtais sprendimais 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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