
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS KOLEGIJA

POSEDZIO PROTOKOLAS
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PosedZio data * 2015-09-28.
PosedZio pirmininkas * V. Grubliauskas.
Tarybos ir mero sekretorius - M. Vitkus.
Dalyvavo Kolegijos nariai: A. Sulcas, J. SimonavidiDte, A. Cesiulis, T. Fedotova,

V. AnuZis, J. Skrabuliend, A. Staponkiene, A. Vai5vila, S. Gentvilas.
Savivaldybes administracijos darbuotojai: S. Budinas, A. Velykiene, K. Macijauskas,

N. LauZikiene, K. Pa5kevidiene, M. Bagodius, M. Marti5ius.
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys A. Grublys, mero padejejas A. Barauskas.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialiste D. Buteniene.
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos kolegijos (toliau - Kolegija) posedyje dalyvaujandiq

svediq s4ra5as pridedamas (1 lapas).

DARBOTVARKE:
1. Del Klaipedos miesto vaikq mokymo plaukti alternatyvu

M. Bagodius.
2. Del finansavimo didinimo kult[ros sektoriui programos

parinkimo. Pranesejas

pristatymo. PraneSeja
N. LauZikiene.

3. Del Klaipedos ekonomines pletros strategijos rengimo tikslingumo pristatymo. Praneseja
V5f Investuok Lietuvoje konsultante R. Andziukevidifite.

1. SVARSTYTA. Klaipedos miesto vaikq mokymo plaukti alternatyvos.
Prane5ejas - M. Bagodius prie5 pateikdamas kolegijos nariams l(laipedos miesto vaikq

mokymo plaukti alternatyvius variantus, paZymejo 3 prieZastis del kuriq vaikq mokandiq plaukti
skaidius lyginant su kitais miestais yra Lemas: baseinq trDkumas, didZiulio poreikio mokytis plaukti
mieste nepatenkinamas, kryptingas mokymo plaukti programos Klaipedos mieste tr[kumas.

Prane5ejas trumpai pristate programas.
Pagal pirm4j4 antrq klasiq mokiniams plaukimo pamokos bfltq privalomos. Si programa bDtq

tgstine ir apimtq maZiausiai trejus metus.
M. Bagodius pasakojo, kad antrokai plaukti mokytqsi mokslo metais pamokq metu.

Kiekvienam mokiniui butq sudaroma galimybe mokytis plaukti po 18 uZsiemimq, kuriq trukme
viena akademine valanda. Jie bfitq organizuojami kart4 kas savaitE nuo 8 iki 12 val.

Taip pat pastebejo, kad I-4j4 program4 galetq igyvendinti Klaipedos ,,Gintaro" sporto centras.
Jis pasir[pintu ir vaikq atveZimu i basein4 ir parveZimu i5 jo i mokykl4. Tam bDtq samdomi
autobusai. Du mokytojai vaZiuotq kartu su mokiniais, priZilretq keliones metu ir atsakytq uZ jq
saugum4.

Pagal II-j4 program4 plaukimo pamokos butq neprivalomas, neformalus, popamokinis
ugdymas. Mokiniai uZsiemimus lankltq po pamokq.

M. Bagodius atkreipe demesi, kad mokinius i uZsiemimus atveZtq tevai ar globejai. ,,Gintaro"
baseinas negaletq organizuoti pamokq pagal 5i4 program4, nes po pietq treniruojasi profesionalfls
sportininkai.

M. Bagodius siulo kolegijos nariams pasirinkti vien4 i5 dviejq pateiktq vaikq mokymo plaukti
alternatyvq ir nusprgsti ties kuria kryptimi administracija turetu toliau tgsti savo darb4.

V. AnuZis sutinka su pateikta programa.
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A' Sulcas pasisako uL antrqi programos variant4 ir siulo priimti esmini sprendim4 del
detalaus abiej14 programrl igyvendinimo analizes.

J. Simonavidi[te si[lo pritarti mokymo plaukti programai, kalba, kad administracija turetu
issiaiSkinti del vaikq, kurie nenores mokytis plaukti, o t ot i variant4 pasirinkti, pasiZilreti metq
eigoje nes tai priklausys ir nuo finansiniq galimybiq.

A. cesiulis pritaria vaikq plaukimo mokymo programos pirmam variantui.
S. Gentvilas pritaria J. Simonavidiutes nuomonei.
S. Budinas kalba, kad per ateinandius metus i5analizuos visas galimybes kur imanoma atrasti

kitq Saltiniq le5oms padengti ir sifilo rinktis pirmEji variant4, bei palaikyti siulom4 program?.
V. Grubliauskas siDlo balsavimu apsisprgsti del pritarimo I-ai piogramai. gatsavimu' (uL - 9,

susilaike - 0, prieS - l) pritarta l-am programos variantui.
NUTARTA. Pritarti Klaipedos miesto vaikq mokymo plaukti I-am programos variantui.

2' SVARSTYTA. Finansavimo didinimo kultrlros sektoriui programos pristatymas.
PraneSeja N. LauZikiene kalba, kad Siais metais buvo pasira5yta Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos nariq koalicijos sutartis, kurios priede ,,Pirmyn, Klaipeda!" buvo itvirtintas
siekis dvigubinti finansavim4 kult[ros sektoriui. Todel kartu su kultflros skyriaus specialistais,
kulturos ir meno tarybos nariais, iverlindami parengtas kult[ros kaitos gaires, strateginius planus
paruo5eme Finansavimo didinimo kultDros sektoriui program4. PraneSeja kolegijos nu.iu11, trumpai
pristate ,,Klaipeda - neuZ54lantis kultDros uostas 2016-2019" Finansavimo didinimo kultnios
sektoriui programq, i5deste 2015-2022 m. etapus,2016-2019 m. biudZeto leSq program4, pokydius
ir pra5o kolegijos nariq pritarti Siai programai.

J. Skrabuliene pasiteiravo del kultfiros sektoriaus darbuotojq atlyginimq kelimo galimybes.
N. LauZikiene pakomentavo, kad kultDros sektoriaus darbuotojq atlyginimq didinimas yra

valstybes programa, kuri igyvendinama nuo 2014 m. kasmet darbuotojams palaipsniui didinanti
atlyginim4.

S. Gentvilas prane5ejos paklause del miesto pietines dalies kulturines pasi[los didinimo
galimybes.

N. LauZikiene atsake, kad vertinant pokydius, ypatingai b[tq skiriamas demesys pietineje
miesto dalyje. Tai bfltq galima padaryti per vie5qjq erdviq sutvarkym4, daugumos projektq
organizavim4 ir igyvendinim4 vie5ose erdvese, o vienas i5 projektq bfitq naujo ku]turos centro
bibliotekos statyba pietineje miesto dalyje.

J. Skrabuliene Rusq aljanso frakcijos vardu siulo inicijuoti ir lgyvendinti projekt4 ,,Klaipeda
musq kult[rinis miestas". Palaikyti tautiniq maZumq bendruomeniq SvietejiSk4 ir kult[ros veikl4,
sudary'ti s4lygas Klaipedos miesto tautiniq kulturq centrui didinti kultUrq vartotojq skaidiq ir
paslaugq pasiDl4. Kalba, kad poveikis butq harmoningi tarptautiniai santykiai, skatinama sekminga
tautiniq maZumq integracija. Taip pat pra5o Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus parengti ir pristatyti kolegiiai klausim4 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes galimybir,
2016-2017 m. pagerinti Klaipedos miesto savivaldybes kultlros istaigq darbuotojq darbo s4lygas,
bei padidintijq atlyginim4. Kalba, kad tai pades kelti kultlros darbuotojq prestiZe ir jq motyvacij4
darbui.

Meras pastebejo, kad tai politinio pobUdZio parei5kimas, kuris turetq buti ivertintas
administracijos ir teikiama tam tikra i5vada. Sillo nesusieti Sios programos projekto su J.

Skrabulienes siDlymu.
A. Sulcas pritaria Mero pastabai.
Meras kolegijos nariams sirJlo pritarti bendru sutarimu paruoStai programai.
NUTARTA. Pritarti finansavimo didinimo kulturos sektoriui programai (bendru sutarimu).

3. SVARSTYTA. Klaipedos ekonomines pletros strategijos rengimo tikslingumo
pristatymas.
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R. Andziukevidiute kalba, kad si strategija. numato visq Klaipedos svarbiq veikejq
bendradarbiavim4 kuriant geresni Klaipedos gerbuvi. Si strategijos iieja buvo inicijuota susirinkus
I(laipedos valstybiniai .iflrq uosto direkcijai, Klaipedos universitetui, Klaipedos LEZ valdymo
bendrovei, Pramonininku asociaciiai bei Prekybos pramones ir amatq rfimams. pareiSkeja
akcentuoj4, kad vis del to reikia koncentruotq veiksmq ir ryskiq krypdiq, kad pakelti Klaipedos
ekonomini gerbuvi. Trumpai pristate Klaipedos ekonomines pletros strategij4, kuri4 sudaro
Klaipedos tarptautinio konkurencingumo analizd,, i5vados, vizija, vystymosi scenarijus, veiksmq
planas, organizacines strukt[ros siulymai ir priemones. PraneSeja sako, kad Sios strategijos
parengimas yra bDtinas, siekiant igyvendinti Klaipedos strateginius uZdavinius - skatinti investicijq
pritraukim4, kad regionas ir miestas butq konkurencingas ilgalaikeje perspektyvoje, atsiZvelgiani !
Siandienos socialinius bei ekonominius iSSDkius.

V' AnuZis prane5ejos klausia, del plano integravimo su kitais planavimo dokumentais
Lietuvos Respublikos Vyriausybes lygmeny.

R. Andziukevidi[te atsako, kad tai bus nurodya technineje uZduotyje ir ketinimq protokole
kaip, kad Sitas dokumentas turi integruotis i partneriq planavimo sistemas ir stiateginius
dokumentus. Naujai paskelbtoje pramones ir investicijq strategijoje, kuri4 parenge Lietuvos
Respublikos r-rkio ministerija nurodoma, kad savivaldybes regionai turi iSskirti savo stipri4sias
puses, apie jas komunikuoti, orientuoti investicijas, tikslingai vykdyti specializacijq pletr4.

J. Simonavidiute pasisako uZ proceso esmg ir sillo pritarti ekonomines pletros strategijos
plano tolimesniam rengimui.

S. Gentvilas mano, kad Sitas planas turi bDti pilnai igyvendintas.
V. AnuZis pritaria S. Gentvilo mindiai.
Meras si[lo pritarti ekonomines pletros strategijos planui bendru sutarimu.
NUTARTA. Pritarti Klaipedos ekonomines pletros strategijos rengimui (bendru sutarimu).

PosedZio pabaiga l5 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

Vytautas Grubliauskas

Modestas Vitkus

39 60 45
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