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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8 skirsnio 34 straipsnio 6 punktu, 

pateikiu praėjusių kalendorinių metų (2021 m.) veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams 

metams (2022 m.). 

Stebėsena:  

• Jei laikais „iki covid“ dalyvavau tik dalyje atsirinktų Klaipėdos miesto tarybos ir komitetų posėdžių, 

nauja nuotolinių susitikimų realybė šią viešojo sektoriaus stebėseną „išplėtė“ iki 100 proc. vykusių 

posėdžių peržiūrų. 2021 m. Youtube paskyra „Klaipėdos miesto savivaldybė“ tapo vienu iš dviejų 

įdomiausių metų serialų. Antrasis - danų serialas „Valdžios tvirtovė“ (Borgen). Rekomenduoju abu. 

Jei jau skyrėte laiko šios seniūnaičio ataskaitos turiniui, Jums patiks. 

Antikorupcijos komisija: 

• 2021 m. buvo pirmieji mano, kaip seniūnaičio, pilni visuomenės intereso atstovavimo metai 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos (AK) veikloje. Esminis lūkestis 
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https://www.youtube.com/c/Klaipėdosmiestosavivaldybė
https://www.youtube.com/c/Klaipėdosmiestosavivaldybė
https://www.imdb.com/title/tt1526318/
https://www.klaipeda.lt/lt/taryba/komisijos-ir-tarybos/antikorupcijos-komisija/2329


pradedant veiklą šioje komisijoje buvo užtikrinti deramą reakciją į netinkamą Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos (KMSA) darbuotojų ir tarnautojų procesų ir viešųjų finasų valdymą, 

nustatytą pilietinės stebėsenos arba pačių KMSA kontrolės institutų: 1) atstovaujamajai valdžiai - 

klaipėdiečių rinktiems tarybos nariams (31 žmogus), pavaldi Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnyba (9 darbuotojai, vadovė Daiva Čeporiūtė); 2) KMSA direktoriui pavaldus Centralizuotas 

vidaus audito skyrius (5 darbuotojai, vedėja Meilutė Katauskienė). 

2021 m. sausį pateikiau siūlymą į AK darbotvarkę įtraukti 15 klausimų, susijusių su nusikalstamai 

nekompetentingu KMSA tarnautojų vykdomų projektų proceso ir viešųjų pinigų valdymu, lėmusiu 

2016 - 2019 metais 29 mln. EUR žalą klaipėdiečiams, pavaldžių KMSA įmonių valdymo skaidrumo 

klausimais, galimu PSDF ir KMSA biudžeto lėšų grobstymu, neskaidria viešųjų pirkimų vykdymo 

tvarka. 

Iš prof.dr. Rimanto Didžioko 2020 metais AK pirmininko pareigas perėmęs Saulius Budinas 

nepatyrusio seniūnaičio keliamus klausimus, kurių dalis buvo susijusi su paties S.Budino tiesiogine 

atsakomybe jam 2015 - 2019 m. užimant KMSA direktoriaus poziciją, ilgai atidėliojo ir po kelių 

pakartotinių raginimų ir fiktyvaus jų aptarimo neoficialioje „darbo grupėje“, įtraukė svarstymui tik 

2021-05-18.  

Pagrindinio klausimo atžvilgiu dėl 29 mln. žalos klaipėdiečiams padarymo aplinkybių nustatymui 

ir galimam atlyginimui buvo priimtas nutarimas rengti su Kontrolės komitetu bendrą posėdį. Praėjo 

9 mėnesiai, toks iki šiol neįvyko... 

• 2021 05 18 vykusio Antikorupcijos komisijos susirinkimo metu Saulius Budinas kreipėsi su siūlymu 

atlikti KPP Priemonių plano priemonės 1.3.1. „Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto 

svetainėse skelbti informaciją apie per praėjusius metus įvykdytus (vykdomus) projektus, jų 

finansavimo šaltinius, patirtas išlaidas ir sukurtą ar planuojamą sukurti pridėtinę vertę“ analizę ir 

apsvarstyti AK posėdyje. 

Sutikau atlikti kelių Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų analizę. Jos skaidrės rasite čia: 

https://www.facebook.com/Klaipedosbendruomeniuasociacija/photos/pcb.1263646234103464/12

63642487437172/ 

KMSA atsakymas Priede Nr. 1 

• Tikiu, kad dauguma iš 11‘500 tūkst. Klaipėdos savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų 

viešojo sektoriaus darbuotojų nori keistis ir keisti, kad būtų geriau atlieptas viešas interesas - jų 

esminis darbo tikslas. Vykdydami viešojo sektoriaus stebėseną, siekiame padėti jam pasiekti tą 

tikslą. Kartais tarnautojams pritrūksta žinojimo ką ir kaip daryti, kartais įgaliojimų, kartais tiesiog 

nėra noro, kitaip tariant, nėra pakankamos kompetencijos. Piliečių įsitraukimas į stebėseną turi 

sudaryti spaudimą keisti ir keistis bei neturi palikti galimybės likti nepastebėtam ir nepagerbtam arba 

nenubaustam. Prisijunkite. 

Senamiesčio teritorija: 

• kartu su Klaipėdos bendruomenių 

asociacija įrengtas KBA tinklinio 

aikštynas Šalia Jono kalnelio, būsimo 

kvartalo “Bastionų namai” teritorijoje, 

skirtas viešam neatlygintinam naudojimui. 

Rekomenduoju išbandyti tinklinio 

aikštyną basomis; 

• Kartu su Klaipėdos senamiesčio 

gyventojų bendruomenės iniciatyvine 

grupe eilinį jau 7-ą kartą surengėme 

Klaipėdos senamiesčio Moliūgų žibintų 

šventę ir Moliūgų moliūgo konkursą. 
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https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/2021-06-01-protokolas-nr.-tar-124.pdf
https://www.facebook.com/Klaipedosbendruomeniuasociacija/photos/pcb.1263646234103464/1263642487437172/
https://www.facebook.com/Klaipedosbendruomeniuasociacija/photos/pcb.1263646234103464/1263642487437172/


Šventė pritraukė keliasdešimt tūkstančų karantino nuvargintų žmonių, suteikdama jiems bendrystės 

ir šurmulio džiaugsmą. 

• Toliau kūriau filmus drono pagalba su Klaipėdos senamiesčio vaizdais ir viešinau juos socialiniuose 

tinkluose. Vienas iš filmų apie Šv. Jono bažnyc ̌ią, paviešintas 2021 07 26, sukėlė Klaipėdos mero 

pavaduotojo Arvydo Cesiulio pyktį. Plačiau apie tai priede Nr. 2. Filmą galite peržiūrėti čia: 

https://www.facebook.com/renaldas.kulikauskas/videos/852261735718275 

• kreipiausi į Saugaus eismo komisiją DĖL TILTŲ G. JUDANČIO TRANSPORTO GREIČIO 

KONTROLĖS, EISMO RIBOJIMO SAVAITGALIAIS BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS IR 

GRINDINIO BŪKLĖS PRIEŽIŪROS. Kreipimosi tekstas ir atsakymai čia: 

https://www.facebook.com/kmsgb/photos/pcb.4620590697959209/4620570434627902 

 

2021-04-21 įvyko ekskursija Tiltų g. su Irena Šakaliene ir Andriumi Dobranskiu, kuri baigėsi 

sprendimu patvarkyti didžiausius Tiltų g. nelygumus ir sukelti šulinių rentinius. 2021 m. rugpjūtį 
buvo palygintos didžiausios Tiltų g. duobės ir sukelti kanalizacijos šulinių rentiniai, įtrombuoti 20 

tonų svorio autobusų, kurie per parą kerta Tiltų g. ~1050 kartų. 

2021 09 27 savivaldybės strategai atsiuntė atsakymą, kad taškinio greičio matuoklio, galinčio 

užtikrinti ~6000 transporto priemonių, pravažiuojančių kiekvieną dieną tam nepritaikytu Tiltų g. 

akmens grindiniu, ribojamo greičio laikymąsi (30 km/h), net nesvarstys. Kažkokie sprendimai atsiras 

tik 2022 metais pradėjus įgyvendinti BRT projektą (greitųjų autobusų trasa).  

Įdomi detalė. Rugpjūtį iškeldami ir su akmenų paviršiumi sulygindami šulinių rentinius, UAB 

“Vigrinda” darbuotojai kaišiojo po šulinio dantį laikančia metalo konstrukcija akmenukus, o į 
likusias ertmes prikišo betono. Į klausimą, kokią betono atsparumo klasę naudoja (9 foto), 

"Vigrinda" darbų vadovas atsakė paprastai: “ką radau parduotuvėje, tą ir pirkau”. Rado baltarusišką. 

Gaminio aprašyme nurodyti kodai neatitinka Europinių, tad nelabai patikrinsi (10 foto). "Vigrinda" 

specialistas pripažino, kad jis pritaria poreikiui naudoti tokias dideles apkrovas patiriančiuose 

taškuose aukštos atsparumo klasės medžiagas, bet jei savivaldybė jo neprašo tą daryti pateikdama 

darbų aprašą, ko jam vargintis:) 

Bet kuriuo atveju, reikėtų įgarsinti savivaldos tarnautojams padėką, kad rado valios ir lėšų bent 

duobes šiemet sutvarkyti. Reikėtų palinkėti neužmiršti siūlymo tokią strateginės reikšmės 

magistralinės Tiltų g. dangos priežiūros ir rastų defektų šalinimo procedūrą numatyti veiklos plane 

kaip kasmetinę privalomą. 
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https://www.facebook.com/renaldas.kulikauskas/videos/852261735718275
https://www.facebook.com/kmsgb/photos/pcb.4620590697959209/4620570434627902


• Kviečiau senamiesčio gyventojus, sekančius Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenės 

paskyrą Facebook, prisijungti prie kartu su KBA organizuotų bendruomenių eityvių Klaipėdos 

Jūros šventės eisenoje ir dalyvauti teikiant pasiūlymus ir balsuojant už geriausias idėjas, kurias 

įsipareigoja įgyvendinti savivaldybė, Dalyvaujamojo biudžeto programoje (daugiau informacijos apie 

apie programą rasite čia: https://dalyvauk.klaipeda.lt 

Seniūnaičio veiklos sklaida ir vieši renginiai: 

• 2021 m. seniūnaičio veiklos pristatymus 

vykdžiau: 

o LR Seimo narių organizuotoje Pilietinio 

dalyvavimo ir bendruomeniškumo 

skatinimo grupės diskusijoje 

pranešimas tema Seniūnaičiai - 

Klaipėdos atvejis. 

o Pranešimas Alytaus miesto savivaldybės 

seniunaičių lyderystės mokymuose 

(2021-12-02). 

• 2021 m. sausį organizavau viešą nuotolinį klaipėdiečių susitikimą su savivaldybės administracijos 

Statinių administravimo skyriaus tarnautojais ir diskusiją: NAMŲ VALDŲ 

ADMINISTRATORIUS UŽKNISO JUODAI? nuotoliniam pokalbiui susitiko klaipėdiečiai ir 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statinių administravimo skyriaus tarnautojai ir aptarė: 

o Kiek Klaipėdoje namų prižiūri administratoriai, kiek valdomi pačių gyventojų įkurtų 

bendrijų? 

o Kokie administratoriai aktyviai veikia Klaipėdoje? 

o Koks kiekvieno jų darbo kokybės vertinimas? 

o Kas atsako, kad administratoriai atliktų tai ką privalo ir už teisingą kainą? 

o Kaip pasikeisti administratorių? 

o Kas yra Įgaliotas atstovas? 

o Kas geriau - Administratorius ar Bendrija? 

o Kur rasti visą aktualią informaciją, susijusią su namų valdomis? 

Visą diskusijos įrašą raste čia: 

https://www.facebook.com/Klaipedosbendruomeniuasociacija/videos/224323999401356 

• 2021-12-02 kartu su KBA organizauotas atviras nuotolinis dr. Raimondo Kuodžio pristatymas „Apie 

GEROVĖS valstybę PAPRASTAI“. Raimondas Kuodis – ekonomistas, makroekonominės 

politikos ir viešosios ekonomikos ekspertas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, arba kitaip 

žmogus, Lietuvos sprendimų priėmėjams paaiškinęs „Kaštų ir naudos analizės“ terminą ir ja naudoti 

viešąjį sektorių išmokęs. Nemačiusiems rekomenduojame pasižiūrėti: 

https://www.facebook.com/Klaipedosbendruomeniuasociacija/videos/906196326934460 
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2022 metų veikos kryptys 
 

2022-aisiais tęsiu viešojo sektoriaus veiklos stebėseną (KMSA tarybos ir komitetų posėdžiai), viešinsiu su 

senamiesčiu susijusius ir miestui svarbiausius dalykus KSGB paskyroje Facebook’e, stebėsiu BRT projekto 

planavimo eigą, siekdamas, kad būtų skiriamas deramas dėmesys Tiltų g. grindinio sutvarkymui, 

senamiesčio pastatų tvarkybą, bendradarbiausiu su policija ieškant geriausių saugumą užtikrinančių 

sprendimų. 

 

Viešojo sektoriaus stebėseną nurodau kaip svarbiausią darbą, nes dar 2017 metais pradėjęs seniūnaičio 

veiklą ir įsitraukęs į savivaldybės dokumentų, sprendimų priėmimo procesų ir didelio savivaldai pavaldaus 

138 įstaigų/įmonių/organizacijų veiklos vertinimą, atradau, kad mokesčių mokėtojų sumokėti į viešą 

biudžetą pinigai, skirti visuomenės bendrų reikalų tvarkymui, yra naudojami neracionaliai, kartais dėl 

nekompetencijos, kartais dėl korupcijos, o procesų valdymo kokybė yra prasta. Po truputį susiformavo 

ilgalaikė asmeninė vizija - viešinti pastebėtas nekompetencijos ar korupcijos apraiškų istorijas, versti jaustis 

nepatogiai prastai miestui dirbančius ar net iš jo vagiančius, siekti nepalankios tokiam neatsakingam elgesiui 

aplinkos įtraukiant į diskusijas visuomenę ir tam skirtas institucijas (STT), įtakoti pokyčius. Atsakingas 

miesto įmonių, savivaldybės administracijos valdymas, atsisakant perteklinių, besidubliuojančių etatų ir 

veiklų finansavimo, atsakingas projektų valdymas leistų pasiekti rezultatą - didesnė mokesčių mokėtojų 

pinigų mieste būtų išleidžiama investicijoms į miestiečių gerbūvį, saugumą ir aplinkos gerinimą. Tokiu 

būdu turėtume daugiau miestui, o ne atskiriems asmenims, naudingų sprendimų ir pasiektume gerovę per 

trumpesnį laiką. 

 

Per tuos metus veikimo laukas nuo seniūnaičio pozicijos išsiplė į interesų atstovavimą 13-oje skirtingų 

miesto ir nacionalinių mastu veikiančių darbo grupių, asociacijų, komisijų ir tarybų, leidžiančių siekti 

pokyčių ne tik senamiesčio, bet ir miesto bei visos šalies mastu. Noriu padėkoti savo šeimai, kuri kantriai 

palaikė ir sukūrė prielaidas skirti šiai veiklai pastaraisiais metais faktiškai visą savo laiką. Rezultatai 

ilgalaikėje perspektyvoje bus naudingi visiems čia gyvenantiems, kartu ir jiems. 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

Antikorupcijos komisijos pirmininkui
S. Budinui

  Nr. .
Į 2021-10-15 Nr. TAS-269

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Reaguodami į 2021 m. spalio 15 d. raštu Nr. TAS-269 Antikorupcijos komisijos pavedimą
pateikti pastabas į R. Kulikausko atliktą analizę apie Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų
interneto  svetainėse  skelbiamą  informaciją  apie  per  praėjusius  metus  įvykdytus  (vykdomus)
projektus, jų finansavimo šaltinius, patirtas išlaidas ir sukurtą ar planuojamą sukurti pridėtinę
vertę, teikiame pastebėjimus ir komentarus.

Dėl atvirų duomenų
Atviri duomenys (opendata) atvirais formatais skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale

https://data.gov.lt/datasets?q=&organization_id=11,  Klaipėdos  žemėlapių  atviri  duomenys yra
skelbiami čia  https://portalas-klaipeda.hub.arcgis.com/search?collection=Dataset ir  taip  pat  čia
https://data.gov.lt/datasets?q=&organization_id=11 Jei  reikia  vizualių  žemėlapių  jie  yra  čia
https://portalas-klaipeda.hub.arcgis.com/.  Su  biudžetu  susiję  duomenys  skelbiami  čia
https://data.gov.lt/dataset/savivaldybes-skola-ir-paskolos-dalis-skoloje ir  čia
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/ataskaitos/2049.  Jei  yra  poreikis,  kad  būtų  skelbiami  papildomi
duomenys, tuomet galvotume kaip ją gauti ir pateikti.

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  viešųjų  pirkimų  sutartys  nuo  2015  metų
https://data.gov.lt/dataset/viesuju-pirkimu-sutartys ir  http://www.cvpp.lt/index.php?
option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&f
ilter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip
%C4%97dos+miesto+savivaldyb
%C4%97s+administracija&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter
_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_t
o=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type#,  klaipeda.lt  svetainėje
viskas,  kas  susiję  su  viešaisiais  pirkimais
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/viesieji-pirkimai-konkursai/viesieji-pirkimai/283,  ataskaitos
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol?SelectedTextFilter=&Query=Klaip
%C4%97dos+miesto+savivaldyb
%C4%97s+administracija&OrderingType=4&OrderingDirection=1&PublishedFromDate=2017-
01-01&PublishedToDate=2021-12-
31&IncludeExpired=true&MinContractConclusionDate=&MaxContractConclusionDate=&PageNu
mber=1&PageSize=50

Šiuo metu KMSA tinklapis ieško tik pagal tekstą esantį naujienoje, puslapyje ir pan. Neieško
pagal raktinius žodžius. Interneto svetainėje padarysime pakeitimus, kad būtų naudojama Google
paieška kaip yra vilnius.lt ar 15min.lt.  Taip pat norėtume informuoti,  kad daug informacijos yra
pateikiama  svetainės  poraštės  dalyje  (angl.  footer).  Svetainėje  skelbiamos  ir  administracijos
direktoriaus  ir  pavaduotojų  darbotvarkės

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46)  39 60 08
Faks. (8 46)  41 00 47
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823 

Elektroninio dokumento nuorašas

https://data.gov.lt/datasets?q=&organization_id=11
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol?SelectedTextFilter=&Query=Klaip%C4%97dos+miesto+savivaldyb%C4%97s+administracija&OrderingType=4&OrderingDirection=1&PublishedFromDate=2017-01-01&PublishedToDate=2021-12-31&IncludeExpired=true&MinContractConclusionDate=&MaxContractConclusionDate=&PageNumber=1&PageSize=50
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http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+miesto+savivaldyb%C4%97s+administracija&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
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https://data.gov.lt/dataset/viesuju-pirkimu-sutartys
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/ataskaitos/2049
https://data.gov.lt/dataset/savivaldybes-skola-ir-paskolos-dalis-skoloje
https://portalas-klaipeda.hub.arcgis.com/
https://data.gov.lt/datasets?q=&organization_id=11
https://portalas-klaipeda.hub.arcgis.com/search?collection=Dataset
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(https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-administracijos-direktoriaus-ir-
jo-pavaduotoju-darbotvarkes/197)

Dėl Savivaldybės darbuotojų delegavimo į Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų valdybas
Savivaldybės  administracijos  direktorius,  atsižvelgęs  į  darbuotojų  profesinę  ir  (ar)  darbo

patirtį,  dalykines  ir  asmenines  savybes,  motyvaciją  ir  tinkamumą prisidėti  prie  įmonės,  įstaigos
strateginių  tikslų įgyvendinimo,  priima sprendimą dėl  Savivaldybės  valstybės  tarnautojų  ar kitų
pasirenkamų Savivaldybės  darbuotojų  skyrimo kolegialaus  organo nariais  arba siūlymo už juos
balsuoti  renkant  įmonės,  įstaigos  kolegialų  organą  visuotiniuose  akcininkų  ar  dalininkų
susirinkimuose. 

Kolegialių  organų  sudarymas,  narių  rinkimo,  atšaukimo  teisė  yra  absoliuti  ir  rinkimo,
atšaukimo priežasčių (pagrindų) neprivaloma viešinti. 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 231 str. 7 d. 8 punktas įtvirtina pakeitimus, reglamentuojančius, kad asmuo, skiriamas
į  Savivaldybės valdomos įmonės (AB, UAB) kolegialaus organo narius turi nebūti daugiau negu
keturių valstybės ar  savivaldybių valdomų įmonių (AB, UAB) kolegialių  organų narys.  Asmenų
dalyvavimas viešųjų įstaigų kolegialių organų veikloje teisės aktais nėra ribojamas.

Vadovaujantis nurodytu, valstybės tarnautojai gali būti skiriami į 4 Savivaldybės valdomų
įmonių kolegialių organų narius ir neribotai į Savivaldybės viešųjų įstaigų kolegialių organų narius.
Teisės  aktų  reikalavimai  dėl  valstybės  tarnautojų  atstovavimo  Savivaldybės  valdomų įmonių  ir
viešųjų įstaigų kolegialiuose organuose nėra pažeidžiami. 

Dėl informacijos apie viešąsias įstaigas ir įmones
Atsižvelgiant  į  pastabą  dėl  Savivaldybės  sveikatos  priežiūros  viešųjų  įstaigų  (8 įstaigos)

viešinimą,  informacija  papildyta  visų  įstaigų  2020  m.  veiklos  ir  finansinėmis  ataskaitomis,
informacija apie kolegialius organus patalpinta puslapyje

https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/kolegialus-organai/
8457

Duomenys apie Savivaldybės valdomas įmones (AB, UAB), jų vadovus, įstatinį kapitalą,
akcijas,  Savivaldybei  priklausančią  kapitalo  ir  akcijų  dalį  yra  skelbiami  Savivaldybės  interneto
svetainėje  https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-valdomos-imones/imones/8401,
kiti  duomenys  –  įstatai,  finansinių  ataskaitų  rinkiniai,  veiklos  ataskaitos  (metiniai  pranešimai),
lūkesčių  raštai,  informacija  apie  kolegialius  organus  ir  jų  narius,  viešinamos  informacijos  apie
įmonių  veiklą  ir  rezultatus  pagal  VKC  patvirtintą  formą   ir  kitos  aktualijos  skelbiami
https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-valdomos-imones/8400 .

Duomenys apie Savivaldybės valdomas viešąsias įstaigas, jų vadovus, dalininko kapitalą,
Savivaldybei priklausančias dalininko kapitalo dalis yra skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/istaigos/8450,  kiti
duomenys – įstatai,  finansinių ataskaitų  rinkiniai,  veiklos  ataskaitos,  lūkesčių raštai,  informacija
apie  įstaigų  kolegialius  organus  ir  jų  narius  ir  kitos  aktualijos  skelbiami
https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/8449. 

„Transparancy  international“  puslapyje  http://www.skaidrumas.lt/savivaldybiuimones
pažymėta,  kad  Savivaldybių  valdomų  įmonių  skaidrumo  vertinimas  -  tai  „Transparency
International“ Lietuvos skyriaus (TILS) iniciatyva, kuria siekiama paprastai ir aiškiai parodyti, kiek
informacijos apie savo veiklą savivaldybių valdomos įmonės pateikia savo interneto svetainėse. Iš
viso vertinta 40 įmonių, kurios 2013     m. uždirbo daugiausiai pajamų. 

Vadovaujantis  aukščiau  nurodytu  TILS  vertinamu  laikotarpiu  darytina  išvada,  kad  R.
Kulikausko pateiktoje analizėje konstatuojami duomenys neatitinka nūdienos situacijos, todėl tokios
informacijos  pateikimas  galimai  yra  klaidinantis  arba  reikalingas  patikslinimo,  nurodant  įmonių
skaidrumo vertinamą laikotarpį.

Pažymime, kad visoms Savivaldybės valdomos įmonėms yra įteikti lūkesčių raštai, kuriuose
yra  įtvirtintas  lūkestis  joms  -  įgyvendinti  Skaidrumo  gairių  nuostatas,  įtvirtintas  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių
veiklos  skaidrumo  užtikrinimo  gairių  aprašo  patvirtinimo“,  reglamentuojančias  informacijos

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/8449
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/istaigos/8450
https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-valdomos-imones/8400
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-valdomos-imones/imones/8401
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/kolegialus-organai/8457
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/savivaldybes-viesosios-istaigos/kolegialus-organai/8457
https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-administracijos-direktoriaus-ir-jo-pavaduotoju-darbotvarkes/197
https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/savivaldybes-administracijos-direktoriaus-ir-jo-pavaduotoju-darbotvarkes/197
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atskleidimą.  Savivaldybės  valdomos  įmonės  lūkestį  įgyvendina,  savo  internetinėse  svetainėse
atskleidžia reikalingą informaciją ir skelbia privalomus skelbti duomenis.

Dėl informacijos apie savivaldybės nekilnojamą turtą
Visa  informacija  apie  savivaldybės  nekilnojamojo  turto  valdymą  ir  disponavimą  yra

skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje skiltyje  „Turto valdymas“.  Šioje
skiltyje  yra pateikta  informacija  apie išnuomotą savivaldybės nekilnojamąjį  turtą,  turtą  perduotą
panaudai,  parduodamą  ir  perkamą  nekilnojamąjį  turtą  (nuoroda
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise-
priklausancio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532).

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos kaina paskaičiuojama, vadovaujantis Klaipėdos
miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2020-06-19  įsakymu  Nr.  AD1-758  patvirtintu
Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos aprašu.
Priėmus sprendimą nuomoti savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą yra parengiamos nuomos
sąlygos,  kurios  tvirtinamos  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu,  vadovaujantis
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  2020-04-09  sprendimu  Nr.  T2-54  patvirtintu  Klaipėdos
miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu. Informacija apie nuomos konkursą
skelbiama savivaldybės interneto svetainėje bei Klaipėdos miesto dienraščiuose. Visa informacija
apie savivaldybės nekilnojamąjį turtą, kuris nenaudojamas funkcijų vykdymui, skelbiama Klaipėdos
miesto  savivaldybės  interneto  tinklalapyje  skiltyje  „Turto  valdymas“.  Nuoroda
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise-
priklausancio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532 

Dėl investicijų projektų viešinimo ir įgyvendinimo
Norėtume informuoti, kad investicijų projektų žemėlapis buvo rengiamas, siekiant viešinti

2014-2020 m. Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektus, kadangi
toks  reikalavimas  įrašytas  Integruotų  teritorijų  vystymo  programų  rengimo  ir  įgyvendinimo
gairių 47 p. (2017 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr.
1V-618).  Taip  pat  buvo nuspręsta  į  šį  žemėlapį  įtraukti  miestui  svarbius  projektus  (kuriuos
įmanoma  pažymėti  tokiame  žemėlapyje).  Informacija  žemėlapyje,  atsižvelgiant  į  aktualius
pasikeitimus, atnaujinama kas tris mėnesius. Sprendimo į investicijų projektų žemėlapį sukelti
visus  savivaldybės  vykdomus  projektus  nebuvo,  visa  informacija  apie  vykdytus  (vykdomus)
projektus,  finansavimo šaltinius,  išlaidas,  planuojamą sukurti  vertę,  skelbiama internetiniame
puslapyje  https://www.klaipeda.lt planavimo  dokumentų  skiltyje,  kur  sukeliami  savivaldybės
strateginiai veiklos ir metiniai planai bei ataskaitos. Šiuo metu rengiami ateinančio 2021-2027 m.
ES  fondų  finansavimo  laikotarpio  projektų  sąrašai  ir  sprendžiamas  klausimas  dėl  projektų
viešinimo.

Norime  pažymėti,  kad  Projektų  skyrius  atsakingas  tik  už  ES  lėšomis  finansuojamų
projektų  įgyvendinimą.  Klaipėdos  m.  savivaldybės  administracijoje  investicijų  projektus
įgyvendina ir kiti skyriai: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius,
Statinių administravimo skyrius ir kt. Kontrolės ir audito tarnyba, rengdama investicijų projektų
valdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje  audito ataskaitą  (toliau – Auditas),  vertino visų šių
skyrių darbą. 

Klaipėdos  m.  savivaldybės  administracija  atsakingai  įvertino  pateiktas  Audito
rekomendacijas.  2021-09-15  direktoriaus  įsakymu  Nr.  ADM-1083  sudaryta  darbo  grupė
Investicijų  projektų  planavimo,  rengimo  ir  įgyvendinimo  tvarkos  aprašo  naujai  redakcijai
parengti. Tuo pačiu darbo grupė svarstys klausimą ir dėl projektų valdymo įrankio pasirinkimo.

Darbo grupės nariai susipažino su  Vilniaus m. savivaldybės patirtimi ir naudojamu įrankiu
(REDMINE)  projektų  valdyme.  Taip  pat  analizuojamos  ir  kitos  programos  bei  galimybės.
Personalo skyrius planuoja mokymus darbuotojams, dirbantiems su projektais.

Norėtume  atkreipti  dėmesį,  kad  valstybės  tarnautojų  kompetencija  vertinama  pagal
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2018 m.  lapkričio  28  d.  nutarimu  Nr. 1176  patvirtiną
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką. Valstybės tarnautojams nėra
privaloma kurti paskyras LinkedIn ar kituose socialiniuose tinkluose ar internetinėse svetainėse.

https://www.klaipeda.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise-priklausancio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise-priklausancio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise-priklausancio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise-priklausancio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532
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Dėl KRATC vykdomo projekto
Atsakydami į „Jokių susijusių su projektų dokumentų ar nuorodų į juos KRATC neviešina“

teiginį, informuojame, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras skelbia informaciją
savo  puslapyje  apie  projektą  „Komunalinių  atliekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Klaipėdos
miesto,  Skuodo  ir  Kretingos  rajonų  bei  Neringos  savivaldybėse“ adresu:  https://kratc.lt/lt/es-
projektai/.  Savivaldybės administracija yra įpareigojusi KRATC  atnaujinti informaciją apie minėtą
projektą.  Su  visomis  projekto  sutartimis  galima  viešai  susipažinti  Centrinės  viešųjų  pirkimų
informacinės sistemos puslapyje. 

KRATC pasirašytos sutartys su UAB „Stamela“ yra viešinamos: 
http://www.cvpp.lt/index.php?
option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&f
ilter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip
%C4%97dos+regiono+atliek
%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefro
m=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_fro
m=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=Stamela&filter_supplier_jarcode=&filter_agreemen
t_type=

KRATC pasirašytos sutartys su UAB „KRS“ yra viešinamos:
http://www.cvpp.lt/index.php?
option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&f
ilter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip
%C4%97dos+regiono+atliek
%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefro
m=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_fro
m=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=krs&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_typ
e=

Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir
Kretingos  rajonų  bei  Neringos  savivaldybėse“  tikslas  -  sukurti  ar  plėtoti  komunalinių  atliekų
rūšiuojamojo surinkimo  ir/ar paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą,
būtent tokia infrastruktūra ir bus sukurta ir sąlygos atliekų turėtojams rūšiuoti atliekas bus ženkliai
pagerintos.  Konteinerių  aikštelėse  įrengti  konteineriai  yra  sertifikuoti  ir  tinkami  išmesti
susikaupusias  mišrias  komunalines  atliekas.  Klaipėdos  senamiestyje  buvo  nuspręsta  įrengti
konteinerių aikšteles su nekrentančiais  į akį požeminiais  konteineriais, kurių išorinė (antžeminė)
konteinerių dalis yra ženkliai  mažesnė nei pusiau požeminių konteinerių,  todėl ir atitinkamai jų
atliekų įmetimo anga taip pat mažesnė.  Tačiau ji  yra tinkama susikaupusių komunalinių atliekų
įmetimui.  Šie  konteineriai  yra  skirti  mišrioms  komunalinėms  atliekoms  ir  antrinėms  žaliavoms
rinkti,  todėl šių konteinerių atliekų įmetimo anga ir yra pritaikyta šioms atliekoms išmesti. Kuo
didesnė  konteinerių  įmetimo  anga,  tuo  sudaroma  didesnė  galimybė  įmesti  į  konteinerius  kitas
atliekas (pvz. didžiąsias ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad to paties gamintojo požeminiai konteineriai
yra  įrengti  Neringos  savivaldybėje  (30  vnt.  konteinerių  aikštelių)  ir  mums  nėra  žinoma  apie
gyventojų nusiskundimas dėl šių konteinerių atliekų įmetimo angos. Pabrėžiame, kad Klaipėdos
mieste yra įrengta ir eksploatuojama 10 požeminių konteinerių aikštelių bei parengti projektiniai
pasiūlymai ir nustatyta tvarka vykdomas viešinimas dar 2 požeminių konteinerių aikštelėms.

Pastebėti  netikslumai  dėl  neatnaujintos  informacijos  (apie  administracijos  sudarytas
komisijas ir kt.) bus ištaisyti artimiausiu metu. 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

https://kratc.lt/lt/es-projektai/
https://kratc.lt/lt/es-projektai/
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+regiono+atliek%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=krs&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+regiono+atliek%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=krs&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+regiono+atliek%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=krs&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+regiono+atliek%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=Stamela&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+regiono+atliek%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=Stamela&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+regiono+atliek%C5%B3+tvarkymo+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=Stamela&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
ReniMac



Priedas Nr. 2 (postas Facebook apie Šv. Jono bažnyčios bokštą ir reakcija) 

 

Kol sprendžiamas klausimas už kieno pinigus atstatyti evangelikų liuteronų Šv. Jono bažnyčią Klaipėdos 

senamiestyje, pasižvalgykime pro būsimos bažnyčios bokšto langus. 
 

Viena bokšto apžvalgos aikštelė bus 37,5 m aukštyje, kita 50-ies. 

 

Prieš metus pristatyta projekto vizija ir įvardinta pilno bažnyčios atstatymo kaina - 30 mln. EUR (kaina be 

interjero - 17 mln.). Įvertinus mūsų savivaldybės statybos kainų planavimo patirtį, galima drąsiai teigti, kad 

reali atstatymo kaina sieks 60 mln. EUR. 

 

Klaipėdos miesto savivaldybė gyventojų mokesčiais sumokėtus pinigus investuoja į dalį bendrų miestiečių 

reikalų tvarkymą - vaikų ugdymą darželiuose, mokyklose ir būreliuose, miesto plėtrą, pagalbą senoliams 

ir neįgaliems, gatvių ir kitos infrastruktūros tiesimą, paramą kultūros, sporto ir sveikatinimo projektams. 

Daugiau nei pusė metinio 220 mln. EUR savivaldos savarankiškojo biudžeto išleidžiama atlyginimams 

pavaldžių savivaldai biudžetinių įstaigų darbuotojams/tarnautojams. Tokių įstaigų, kurių akcininkas yra 

kiekvienas mokesčius mokantis klaipėdietis, priskaičiuojama 138-ios. Tose organizacijose dirba beveik 12 

tūkst. žmonių. 

 

Atėmus iš metinio savivaldos biudžeto tų 12 tūkst. darbuotojų atlyginimų kaštus ir sumą, skiriamą 

kompensacijoms ir išmokoms (skurdo, neįgaliųjų, vaiko pinigai), realioms miesto investicijoms į naujo 

turto sukūrimą lieka ~30 mln. EUR, t.y. tik 14 proc. nuo savarankiškojo savivaldos biudžeto. 

 

Tai reiškia, kad Jono bažnyčios atstatymui, jei projektas būtų realizuojamas už miestiečių pinigus, reikėtų 

2 (dviejų) metų miesto investicijoms skirtų pinigų. Čia su sąlyga, kad nedarysime nieko kito - nestatysime 

naujų kelių, neįrenginėsime šviestuvų, neremontuosime kiemų. Brangu. Kai kas sakys, kad per brangu. 

Tačiau yra sprendimas. Netgi du: 

1. Suomijoje savivaldos ūkio reikalų tvarkymui numatyta skirti atlyginimų fondui ne daugiau, nei 39 

proc. savivaldų biudžeto. Priminsiu, Klaipėdoje atlyginimų fondui skiriama 54 proc. Kiekvienas, 

susipažinęs su mums, Klaipėdos savivaldai, pavaldžių organizacijų vadovų metinėmis veiklos 

ataskaitomis ras aibę netinkamo resursų valdymo, nukreipto ne į rezultatą, o į procesą, pavyzdžių. 

Dažnai tai ne tik nekompetencijos, bet tiesiog korupcijos ir nepotizmo pavyzdžiai, kuriuos 

užkardžius būtų pasiektas Suomijos rodiklis. Pasiekus Suomijos rodiklį investicijoms į naujo turto 

kūrimą ir seno atnaujinimą turėtume nebe 30 mln. EUR, o 63 mln. EUR, t.y. dvigubai daugiau. 

 

2. Prieš metus atidaryto Klaipėdos evangelikų liuteronų Šv. Jono atminimo bažnyčios atstatymo 

labdaros ir paramos fondo vadovei Lilijai Petraitienei (buvusi Klaipėdos tarybos narė, socdemė) 

buvo pateiktas veiklos pasiūlymas: 

 

„Atrinkti ir įdarbinti įkurto fondo atstovą/lobistą, kuris judėtų nuo vienos Vokietijos liuteronų bažnyčios 

iki kitos, pristatatydamas investavimo į bažnyčios atstatymo idėją. Įkurti fondą Vokietijoje, kurioje gyvena 

83 mln. gyventojų, kuriančių vieną penktąją dalį ES bendro vidaus produkto (BVP). 32,3 proc. vokiečių 

yra protestantai liuteronai. Vien tų 27 mln. liuteronų parama galėtų užtikrinti pilno bažnyčios atstatymo 

finansavimo poreikį.  
 

Fondo įstatuose numatyta galimybė vokiečiams susigrąžinti paaukotas lėšas, jei projektas nebus realizuotas 

iki 2030 metų, labai palengvintų pasamdyto lobisto Vokietijoje darbą. 

 

Galiausiai, Vokietija būtų ne vienintelis lobisto darbo laukas. Švedijoje dauguma gyventojų protestantai. 

Fondas galėtų vykdyti aukų rinkimo kampaniją ir Švedijoje.“ 



 

Įdomu, kiek lobistų pasamdė fondo vadovė Lilija Petraitiene ir Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės 

grupės vadovas Arvydas Cesiulis (buvo pristatomas vadovu 2020 m.). 
 

Įdomu kiek milijonų eurų lobistai per metus jau surinko? Lilija, Arvydai, pasidalinkite pasiekimais. 

 

2.1. (parama antrajam sprendimui). Šių metų Klaipėdos Dalyvaujamojo biudžeto (Dalyvauk) pasiūlytų 

idėjų sąraše yra projektas „Vartai į Liubeką“. Jo realizacija būtų vertinga bažnyčios atstatymo fondo 

vykdomai finansų rinkimo kampanijai. Visi, kam patinka filmuke matomas vaizdelis iš viršaus, kas norėtų 

matyti ir selfiuose fiksuoti naują vertikalę Klaipėdos senamiestyje ar lankyti naują parodų erdvę, balsuokite 

už projektą: https://dalyvauk.klaipeda.lt/budgets/2/investments/183 

  
Komantarai: 

 


