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FINANSV IR EKONOMIKOS KOMITETO VEIKLOS ATASKAI'I A Ui. 2022 M.

2022 metai netiketai tapo istoriniq i5bandymq metais. NeiSprovokuotas Rusijos karas
Ukrainoje ir i5 esmes pasikeitusi saugumo situacija mIsq regione neiSvengiamai koregavo tiek
nacionalines valdZios, tiek Savivaldybes politing darbotvarkg.

Finansq ir ekonomikos komitetui teko priimti eilg nenumatytq sprendimq, kuriq negalejome
nujausti ir suplanuoti net metq pradlioje. Todel Lietuv4 uZplDdus nuo karo begantiems
ukrainiediams teko perdelioti prioritetus ir sutelkti pastangas, miesto turimus resursus bei
finansinius iSteklius padeti musq broliams.

BDdamas komiteto pirmininkas dZiaugiuosi ir didZiuojuosi, kad priklausydami skirtingoms
frakcijoms, Ukrain4 iStikusios tragedijos akivaizdoje susitelkeme ir be didesniq diskusijq priememe
sprendimus del pagalbos sl<yrimo Ukrainai ir pagalbos Klaipedos miesto savivaldybeje laikin4
prieglobstj radusiems ukrain iediams.

2022 metais dirbo Sios sudeties Finansq ir ekonomilcos komitetas: Tevynes sqjungos-
Lietuvos krik5dioniq demokratq fiakcijos atstovai An:nas BarbSys ir Aidas Kaveckis (komiteto
pirmininkas), grupes ,.Titov ir teisingumas" atstovd Ela Andrejeva, Liberalq sqjrldZio frakcijos
atstovas Saulius Budinas, frakcijos ,,Klaipediediams" atstovas Arvydas Vaitkus, frakcijos ,,UZ
Klaipedq" atstovas Rimantas TaraSkevidius ir Demokratq frakcijos ,,Vardan Klaipedos" atstovas
Vytis Radvila.

Per metus ivyko 25 nuotoliniai komiteto posedZiai. I5 viso apsvarstyti 255 klausimai.
Kaip ir kasmet, svarbiausi komitetui - sprendimai del2022 metq savivaldybes biudZeto ir

2022-2024 strateginio v eiklos p lano.
Metq pradZioje patvirtinome miesto biudZet4, kuri sudare 243420,7 tUkst. eurq, t.y.39635,2

tlkst. eurq arba 19,4 proc. didesnes nei 2021m. patvirtintos pajamos metq pradZioje.
Savivaldybei pavyko sekmingai susitvarkyti su covid pandemijos i55[kiais ir iSlaikyti

biudZeto balansq bei uZtikrinti suplanuotq ir jau pradetq investiciniq projektq jgyvendinim4,

Atskirai i5skirdiau sprendimus, kurie priimti reaguojant i kar4 Ukrainoje ir pagalb4 i
Klaiped4 atvykusiems karo pabegeliams.

Komitetas, o galiausiai ir Savivaldybes taryba, prieme sprendim4 skirti 150 000 eurq
human itarinds paramos Ukrainai.

Taip pat pritareme tam. kad j Klaipedq atvykg ukrainiediai galetq i5imties tvarka apsigyventi
Savivaldybes blstuose, nemokamai lankytis Savivaldybei pavaldZiq istaigq kultlros renginiuose,
edukacijose, vaikai - rniesto sporlo jstaigose lankyti bIrelius, ugdymo jstaigose gauti nemokam4
maitinim4 ir kt.

Komiteto nariai aktyviai dalyvavo posedZiuose. Del pateisinamq ir objektyviq prieZasdiq A.
Kaveckis nedalyvavo 7 posedZiuose, V. Radvila ir A. VaitkuS - 6, A. Barb5ys, S. Budinas ir E.
Andrejeva -2,R. TaraSkevidius - I komiteto posedyje.
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Dekoju Sios kadencijos komiteto nariams, sekretorei Lietutei Demidovai uZ konstruktyvq
darb4 vis4 kadencij4 ir kolegiSkumo, susitelkimo, vienybes miesto ir miestiediq geroveijausm4.

Su visq posedZiq protokolais ir darbotvarkemis galima i5samiai susipaZinti Klaipedos miesto
savivaldybes tinklalapyje adresu:
(klaipeda.lt) i

Komiteto pirmininkas Aidas Kaveckis


