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Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Saulius Budinas, Artūras Razbadauskas, 

Algirdas Grublys;  

Profesinių sąjungų atstovai: Violeta Zakatovienė, Raimondas Tamašauskas, Rimantas Kiršonis;  

Darbdavių organizacijos atstovai: Jolanta Braukylienė;  

Kviesti asmenys: Aras Mileška, Saulius Liekis, Viktoras Kavolis, Aurelija Petkūnienė, Ligita 

Girskienė, Arnoldas Bučys, Agnius Acus, Jurgita Činauskaitė-Cetiner. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl gyventojų bendruomenių dalyvavimo gyvenamosios aplinkos gerinime bei smulkaus 

verslo vystymo galimybių bendruomenių teritorijose; 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų; 

3. Dėl Lietuvos Trišalės tarybos išvažiuojamojo posėdžio priėmimo Klaipėdoje. 

 

SVARSTYTA:  

1. Dėl gyventojų bendruomenių dalyvavimo gyvenamosios aplinkos gerinime bei smulkaus 

verslo vystymo galimybių bendruomenių teritorijose. 

Ligita Girskienė, Marių VBT pirmininko pavaduotoja, teigė, kad beveik visos VBT pasigenda 

savivaldybės administracijos veiksmų operatyvumo sprendžiant kylančias problemas. VBT rengia 

projektus ir teikia paraiškas finansavimui gauti, savarankiškai ieško lėšų ir rėmėjų. Marių VBT 

ėmėsi iniciatyvos tvarkyti Sąjūdžio parką. Buvo surastas šio projekto rėmėjas, pasirengęs skirti apie 

30 tūkst. litų, buvo išsiųsta informacija savivaldybės administracijai, tačiau iš jos – jokio atsakymo. 

Blogai, kad savivaldybės administracijoje nėra vieno atsakingo asmens, su kuriuo būtų galima 

spręsti visus kylančius klausimus. Savivaldybės administracija nepasimokė iš praėjusių metų 

klaidų: buvo skirtos lėšos projektams įgyvendinti, tačiau metai jau baigiasi, o jokie darbai 

nepajudėjo. Svarbiausia, kad nedovanotinai ilgai tęsiasi viešųjų pirkimų procedūros, dabar lapkritis, 

tuoj pradės šalti, tai kokie darbai galės vykti lauke? Jeigu kaip ir pernai sūpynes ar kitus kiemo 

įrenginius pradės statyti ant sniego, tai mes, VBT nariai, atsiduriame lyg kvailio vietoje.  

Saulius Liekis, Pajūrio VBT pirmininkas, kalbėjo, kad Klaipėdoje apskritai yra tikro 

bendruomeniškumo problema, miestas labai susvetimėjęs. Veiksmingų bendruomenių praktiškai 

nėra, ypač daugiabučių namų rajonuose, veiksmingesnės bendruomenės yra privačių namų 

kvartaluose. Neveiksmingas bendruomenes, susvetimėjusius žmones ir savivaldybės administracijai 

sunku įtraukti į klausimų sprendimą, nes dar yra problema – bendruomenės namų nebuvimas. 

Vietos bendruomenėms galėtų plačiau atsiverti miesto mokyklos, nes ne visoms VBT pavyksta 

geranoriškai susitarti su mokyklų vadovais. O dėl viešųjų pirkimų ir gyvenamosios aplinkos 

gerbūvio kūrimo, problemos iš tikrųjų liko kaip ir pernai: mes nieko nepasimokėme. 

Jurgita Činauskaitė, atstovaujanti Danės VBT, pastebėjo, kad teritorinis suskirstymas yra 

ydingas, nes tos pačios gatvės namai priklauso skirtingoms VBT. Ji pasigedo švietėjiškos veiklos iš 



savivaldybės pusės: jos inicijuotas VBT sukūrimas vėliau paliktas savieigai, gyventojai nieko 

nežino apie bendruomenes, jų veiklą ir pan. Dauguma galvoja, kad seniūnaičiai gauna atlyginimus, 

valdo pinigus, kad neskaidriai juos naudoja. O juk taip visai nėra!  

L.Girskienė pridūrė, kad VBT galėtų tapti juridiniu vienetu, tada būtų lengviau spręsti daugelį 

klausimų. 

A.Bučys, Baltijos VBT pirmininkas, kalbėjo, kad nelengva dirbti visuomeniniais pagrindais ir 

nuolat sulaukti gyventojų priekaištų dėl neatliktų darbų. Sunku suprasti, kad kiekvienas gyventojas 

yra bendruomenės narys ir nuo jo konkretaus indėlio gali nemažai priklausyti sprendžiami 

klausimai. Mieste labai trūksta viešumo ir VBT bei seniūnaičių veiklos viešinimo. Smulkus verslas 

apie mus taip pat nieko nežino, trūksta informacijos. Būnant kituose Lietuvos miestuose teko 

pastebėti, kad VBT gana sėkmingai sprendžia gyvenamosios aplinkos tvarkymo klausimus, o 

Klaipėdoje viskas atsimuša kaip į šalto ledo sieną. Šiemet vėl kažką statysime ant sniego, nors VBT 

paraiškos atiduotos dar birželio mėnesį. Kodėl taip yra? Klaipėdoje trūksta netgi elementaraus 

ūkiškumo. Juk viešųjų pirkimų reikalavimai vienodi visoje Lietuvoje.  

V.Kavolis pastebėjo, kad Giruliuose visai neišspręstas klausimas dėl gyventojų susirinkimų 

vietos, nors naujai pastatytoje bibliotekoje yra ir bendruomenės namai. Tačiau norint joje surengti 

gyventojų susitikimą iš savivaldybės administracijos buvo pasiūlyta susimokėti už patalpų nuomą. 

Galų gale suderinus susirinkimo galimybę su biblioteka buvo pasakyta, kad susirinkimas galės vykti 

tik jos darbo valandomis, kai dauguma gyventojų dar nespėja grįžti iš darbų.  

S.Liekis pridūrė, kad kol kas labai neaiški padėtis dėl smulkaus verslo galimybių padėti vietos 

bendruomenėms bei dalyvauti realizuojant jos patvirtintus projektus. Lėšos visada skiriamos 

tiksliniams projektams. 

S.Budinas pastebėjo, kad situaciją reikėtų suprasti kaip abipusę naudą ir bendradarbiavimą.  

A.Mileška kalbėjo apie atliktą projektą Šveicarijoje, kai buvo siūloma bendruomenėms 

išsilaikyti pačioms, kad jos būtų kaip smulkaus verslo subjektai. Pas mus tai sunku, ypač miesto 

miegamuosiuose rajonuose, kur realiai veikia tik mažos parduotuvėlės, kirpyklos ir pan. Be to, 

kuriant smulkų verslą tose vietose dar reikia gauti leidimus, atlikti suderinimus.  

S.Budinas teigė, kad VBT veikla dar labai jauna, žengiami pirmieji žingsniai, kurie niekada 

nebūna lengvi. Didėjant VBT populiarumui, aktyviai veikiant ir gyventojai, ir smulkus verslas 

geriau supras ir įvertins bendradarbiavimo galimybes.  

V.Kavolis pastebėjo, kad seniūnaičiams ir VBT nariams būtini mokymai, kad nereikėtų visko 

mokytis tik iš savo klaidų ir nepatyrimo.  

S.Budinas, apibendrindamas diskusiją pastebėjo, kad tarp svarbiausių iškeltų klausimų galima 

išskirti keletą: savivaldybės administracijoje nėra vieno atsakingo asmens, koordinuojančio VBT ir 

seniūnaičių darbą; vietos bendruomenių susirinkimų ir kitų renginių patalpų klausimas; švietėjiškos 

ir viešinimo veiklos trūkumas, aiškinant VBT ir seniūnaičių veiklą gyventojams; seniūnaičių 

mokymai, kuriais turi pasirūpinti savivaldybės administracija. 

J.Braukylienė, KPA direktorė, kalbėjo, kad jai kaip gyventojai vargu ar būtų įdomu žinoti, 

kokias funkcijs ir pareigas turi atlikti seniūnaičiai. Gyentojui seniūnaitis gali būti reikalingas tik 

tada, kai reikia spręsti jo problemas. O kaip seniūnaičiai populiarės tarp gyventojų, kaip atsiras jų 

autoritetas, tai priklauso tik nuo jų pačių. Kiekvienam reikia ieškoti ir rasti tinkamiausią priėjimą 

prie gyventojų, o žiniasklaida vargu ar ką padės. Reikia eiti į žmones. O Trišalė taryba galėtų padėti 

spręsti VBT ir savivaldybės administracijos komunikavimo klausimą, nes jis tikrai stringa. Reikia 

kurti VBT ir savivaldybės komunikavimo sistemą, nes jai veikiant problemų ar nesusikalbėjimo bus 

mažiau.  

A.Mileška pritarė, kad seniūnaičių mokymai yra būtini.  

A.Razbadauskas pastebėjo, kad jį šioje diskusijoje labiausiai nustebino aplinkybė, kad su 

seniūnaičiais niekas iš savivaldybės administracijos rimtai ir atsakingai nedirba. Pasirodo, VBT 

atstovų ir Trišalės tarybos susitikimas – naujiena visiems seniūnaičiams, kai jie turėjo progą išsakyti 



savo problemas. Man svarbiausia žinia, kad tiek ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros, beveik 

žlugdančios VBT iniciatyvas.  

S.Budinas pasiūlė kreiptis į savivaldybės administraciją padėti spręsti VBT iškilusius klausimus: 

dėl savivaldybės administracijos vieno atsakingo asmens, koordinuojančio VBT ir seniūnaičių 

darbą; vietos bendruomenių susirinkimų ir kitų renginių patalpų klausimas; švietėjiškos ir viešinimo 

veiklos trūkumas, aiškinant VBT ir seniūnaičių veiklą gyventojams; seniūnaičių mokymai.  

 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų. 

Nutarta: kitą Trišalės tarybos posėdį surengti 2013 m. lapkričio 13 dieną, darbotvarkės 

klausimas – Dėl viešojo saugumo Klaipėdos mieste (naktinių barų-alkoholio parduotuvių bei 

naktinių lombardų darbas ir viešasis saugumas); 

vieną Trišalės tarybos posėdį surengti gruodžio mėnesio pirmoje pusėje (arba gruodžio 17 dieną 

priimant Lietuvos Trišalės tarybos išvažiuojamąjį posėdį); 

paskutinį 2013 metų posėdį surengti gruodžio mėnesio antroje pusėje. 

 

3. Klaipėdos Trišalė taryba nutarė informuoti Lietuvos Trišalę tarybą, kad klaipėdiečai pasirengę 

priimti išvažiuojamąjį posėdį 2013 m. gruodžio 17 dieną. 

 

 

Posėdis baigtas 16.00 val.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                               Saulius Budinas     

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 

 


