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Per ataskaitinius metus dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 

ir kitais teisės aktais.                                      

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 13 Tarybos posėdžių. Dalyvavau dvylikoje Tarybos posėdžių.  

Atidžiai studijavau ir susipažinau su parengtais miesto Tarybos sprendimais, dalyvavau juos 

svarstant ir priimant. Daug dėmesio buvo skirta 2014-2020 metų Klaipėdos miesto strateginiam 

plėtros  planui, 2014-2016 metų strateginiam veiklos planui.  Taip pat nemažai dėmesio skyriau ir  

2014 metais pradėjusiai veikti centralizuotai elektroninei ikimokyklinių įstaigų (darželių) 

registracijos sistemai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tinklo pertvarkos planui bei  

privačiuose Klaipėdos darželiuose už vaikų priežiūrą taikomo mokesčio kompensacijai 

Savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvavau visuose Strateginės plėtros komiteto posėdžiuose (įvyko 

18 posėdžių). Posėdžių metu daugiausiai dėmesio buvo skirta Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-

2016 metų strateginiam veiklos planui bei Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-2020 metų 

strateginiam plėtros planui, Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetui. Taip pat svarstyta 

ir teikta pastabų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, dėl 

Klaipėdos buvusios prekybos bazės teritorijos sutvarkymo, dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Miesto energija“ 2014-2018 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo, dėl 

2014–2020 metų integruotos teritorijos vystymo programos rengimo Klaipėdos mieste, dėl vietos 

bendruomenių strateginių planų rengimo, dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo strateginio plano 

rengimo, dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros vystymo gairių, dėl 

rengiamo Klaipėdos miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano . 

Per ataskaitinį 2014 metų laikotarpį įvyko 6 Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos 

posėdžiai. Daug dėmesio buvo skirta klausimams dėl prekybos žuvimis, dėl Jūrininkų gerovės 
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tarybos Lietuvoje sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo, dėl prekybos žuvimis vietos paruošimo, 

Smiltynės jachtklubo veiklos organizavimui, projektui dėl žuvies sugavimo kvotų, prekybai šviežia 

žuvimi, Jūrinės kultūros projektų daliniam finansavimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir kt. 

Taip pat dalyvavau ir teikiau pasiūlymus Šeimos tarybos bei Klaipėdos miesto 

nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžių metu.  

 

Savivaldybės tarybos narė Lina Skrupskelienė 
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