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VEIKLOS ATASKAIT A IJZ2O15 METUS

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nare buvau i5rinkta 2015 m. kovo I d. Tarybos
nario pareigas vykdyti pladejau nuo 2015 m. geguZes 7 d. Esu politikos naujoke, tadiau savivaldoje
aktyviai dalyvauju jau seniai. Dar r-rebDdama tarybos nare aktyviai siekiau sprgsti problemas del
kvapq pietineje Klaipedos miesto dalyje, su bendramindiais ie5kojome bldq, kaip gyvenamq)4
aplink4 padaryti graZesne, patraulilesne, kad gyventi b[tq patogiau ir jaukiau, Matydami mano
iniciatyvas ir aktyviai prie .jq prisidedami, gyventojai paragino mane dalyvauti savivaldos
rinki inuose. Kartu su kitais aktyviais visuomenininkais nusprendeme pasinaudoti Konstitucine teise
- dalyvauti valdant savo Sali  t iesiogiai, todel susib[reme i visuomenini komitet4 ,,Pr.rteikis Plius".
Buvau labai maloniai nLrstebinta r inkimq rezultatais, nes iki tol pol i t iniame gyvenime nebuvau
dalyvavusi, Esu nuoSirdZiai dekinga klaipediediams uZ pasit ike.l im4 manimi ir paZadu s4Ziningai,
vadovaudamasi pagrindiniais valstybes poli t iko veiklos principais, vykdyti man patiketas tarybos
nario pareigas ir atstovauti vieSE interesq.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybo.je esu opozicijoje. Dirbu Etikos kornisijoje,
Seimos taryboje bei Miesto ukio ir apl inkosaugos komitete.2015 metais clalyvavau visuose
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos posedZir-rose.
Darbas Etikos komisi io. je.

2015 metais vyko 3 Etikos komisi. jos posedZiai, kurir" l  metu Komisi ia atl iko 7 savivaldybes
poli t ikq elgesio tyrimLrs, prier"ne 7 l(omisi jos sprendimus, i5 kurriq 6 atvejais savivaldybes poli t ikai
pripaZinti  paZeidq Lietuvos Respurblikos valstybes poli t ikq elgesio kodekso ir Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos 2009 m. kovo mert. 26 d. sprendimu Nr.T2-120 patvirt intq Etikos komisi jos
nuostatq reikalavimus irlar kitus teises aktus" I atveju Komisija konstatavo, kad savivaldybes
politikas nepaZeide iSr,ardintq teises aktq reikalavimq. PosedZir-1 metu Komisija sprende Komisijos
veiklos bei kitus bendro notrudT-io l<lar-rsimus.
Darbas Seimos ta rybo.i i ' .

2015 metais r,1'ko i  Sr-inros tarybos posedZiai. Juose diskutavome apie patydiq problemq
Klaipedos miesto ugdynro istaigose, apie kompleksiSkai Seimai teikiamq paslar"rgq tr lkurnq
Klaipedos mieste, aptarenre kitas, sr-r vaikq,trgdymu susi.jr,rsias problemas.
Darbas Miesto t ikio ir apl inkosaugos komitete.
Komiteto kompetencii  os :

analizuoja ir teikia pasiulymus del visr-romeninio transporlo formavimo bei eismo
infrastrukturos vl,stvmo strategijos, saugaus eismo uZtikrinimo klausimais;
svarsto, nagrineja ir teikia pasi[ lymus geriamojo vandens t iekimo ir valymo bei energetikos
(Silumos ir kalSto varrdens t iekimo) klar.rsimais;

. nagrine.ia ir tei l<ia pasiulymus miesto teritori jos prieZiDros bei komr-rnaliniq atl iekq
tvarkymo, aplirrkos kokybcs gerinimo ir apsaugos klausimais;

. analizuoja ir svarsto rr iesto ap5vietimo problemas ir teikia pasiDlymus;
r periodiSkai svarsto ir nagrineja problemas, susi jusias su gyvi inq laikymu mieste, ir  teikia

pasiulymus;
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analizuoja ir teikia pasilr lynrus del savivaldybes komunalinio [kio imoniq valdymo;
svarsto ir teikia pasillymr-rs bei i5vadas aplinkosaugos klausimais del poveikio aplinkai
vertinimo programll bei ataskaitq pagal teises aktuose nustatyt4 savivaldybes kompetencrjq;
svarsto ir teikia si i i lymus del daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo);
ar-ral izuoja ir teikia pasihlymus del le5q skyrimo komunalinio [kio reikmems.

2015 metais vvl<o l5 posedZiq, buvo svarstomas 71 klausimas. Vyko 3 i5vaZiuojamiej i
posedZiai.

Kadangi pietines miesto dalies gyventojai nuolat skundesi, kad gyvenarnojoje aplinkoje yra
jaudiami nemalonDs kvapai, inicijavau iSvykstamqjj komiteto nariq posedi i UAB ,,Mestila".
Apsilankymo imoneje nretu sttsipaZinome su jmones veikla ir garnybos procesu, bei technologiniais
procesais, kuriq metu galiniai j  apl inkq iSsiskir ia nemalonDs kvapai.

2015-09-11 tei l<iau pra5ynrq Miesto [kio ir apl inkosaugos komiteto pirmininkui organizuoti
iSvykstam4ji posedi i nau.jai atidaryt4 komunaliniq atliekq mechaninio apdirbimo gamykl4, esandi4
Dumpiq kaime, Klaipedos ra. jone.20l6-01-26 komiteto nar ia i  lankesi  minetoje gamykloje i r
susipaZino su mechaninio komunaliniq atl iekq apdirbimo procesu bei gamyklos veikla.
Kita veikla.

- Gyventojq kviediarrta dalyvavar.t visuotir"riuose daugiabudiq namq savininkq bendrijq
nariq susir inkimuose. konsultar.,au gyvento.ius ir valdymo organus bendri jq valdymo. veiklos
organizavimo klar"rsimais, pade.iau sprgsti konfliktus tarp bendrijos nariq ir valdymo organq, padejau
suraS1.t i  ieskir-r ius, skundr;s ir kt, teismams, ivair iorns insti tuci. joms.

- Reguliariai susit inkau ir susit inku su gyventojais Klaipedos miesto savivaldybes pastate,
padedu sprgsti su miesto Dkir,r ir  apl inkosauga, daurgiabudiq namq administravimu, eismo
organizavimu susi- jusius ir kt. klaursimus.

- Tapusi tarybos nare ir tol iau stengiausi sprEsti problenrq del nemaloniq kvapq Klaipedos
miesto pietineje dalyie. Siekdama, kad miesto vadovai pagaliau i5girstq gyvento.iq praSym4 sprEsti
problemq, lankiar,rsi pas Scinto rrari El igi. jq Masiul j  ir  praSiau tgseti savo rinkimini pai.adq bet
paraginti Klaipedos miesto vaclovus sprqsti nernaloniq kvapr4, kr-rrie ateina j pietinius miesto rajonus
i5 Dumpiq kaime esaniir4 intoniu, problern4. Pateikiau Seinro nariui infbrmacij4, kad rnan dar
nesant tarybos nare kartu su gyvento.iais del Sios problemos sprendimo lankemes pas Klaipedos
miesto merq Vytaut4 Gnrbliausl<q ir pra5crne inici juoti  susit ikirr4 su Dumpiq kaime esandiq imoniq
atstovais. Susit ikimas. kurio metu iSsakeme problem4 merui bei sr"rsit ikime dalyvavr"rsiq imoniq
vadovams, ivyko. Po susit ikinro l<artu su gn"rpe pietines miesto dalies gyventojq lankemes AB
,,Klaipedos vanduo" bei IJAII . ,Klaipedos kartonas" nr"rotekq valymo irenginiuose, komunaliniq
atl iekq s4varlyne, esandiuose Dumpiq kaime nuo kuriq galimai skl inda nemalonls kvapai.
Informavau, kad pati dar 2014 metais dalyvavau komisi jos patikrinime, kuri at l iko kvapq kontroles
gyvenamosios aplinkos orc taisyklese numatytlrs veiksnrus, Patikrinimo metu buvo ,.uZuostas"
nemalonus kvapas gyverranro.jo. je aplinkoje ir vel iau paimti meginiai bei at l iktas kvapo
koncentraci jos gyvenanrosios aplir-r l<os pre rnodeliavinras. Nustatyta, kad higienos normU
reikalavimai nebuvo vir:5vti .  Apsilankymq'rr inetose jonese metu, iq atstovai gyvento.iarns Zadejo
imtis priemoniq, kad kvapo koncentraci ja britq sunraZinta.

2415 metais net keletq l<artr4 kreipiausi j  Klaipedos miesto merE ir administraci j4
pakartotinai praSydanra sprgsti  nernaloniq kvapq problemq iL i5siai5kinti ,  kokiq priemonir4 emesi
Dumpiq kaime esancios inrones, kad I gyvenamqj4 aplink4 nepatektq nemalonDs kvapai"
skl indantys nuo nuotel<t1 valynro jrenginiq. Galimai reaguodanras i Seimo nario Eligi jaus Masiul io
raginim4 ir imano pra5ynrq. Klaipedos miesto meras dar kart4 pasikviete pokalbiui Dumpir4 kaime
esandiq imoniq atstorrus ir aiSkinosi, kokias priemones igyvendino imoncs, siekdarnos sumaZinti
kvapq koncentraci. i4. Veliau micsto vadovai vel lankesi imonese ir dar ne kart4 susit iko sr"r minetq
imoniq vadovais. Teko dar l<elet4 kartr4 raSyti skundus Klaipedos vislromenes sveikatos centrui del
nemaloniq kvapq, tadiau. pastaruo.iu metu nemalonls kvapai gyvenamojo.je aplinko.ie jaudiami
daug rediau. .lei Siltuo.iu netr"1 lail<r4 kvapas ir vel atsiras, vel kreipsiuosi i nriesto vadovus bei u2
kvapq kontrolg atsakingas insti tuci jas.
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- Matydama galimus teiscs aktq paZeidimus 2015-07-13 kreipiausi iVyriausybes atstovg
Klaipedos apskrityje del Klaipedos miesto savivaldybei priklausandio turlo perdavimo pagal
patikejimo teises sutarti UAB ,,Gatviq apivietimas" ir praSiau" kad Vyriausybes atstove Klaipedos
apskrityie kreipttlsi j L,l{ Konkurcncijos taryb4 del galimo LR Konkurenciios istatymo nuostatq
paZeidimo. Vyriausybes atstove krcipesi i Konkurencijos tarybq. 'Iyrimas dar vyksta.

- 2015-07-29 teikiau siulymq Klaipedos miesto savivaldybes tarybai at ideti
Klaipedos miesto tvarkvn.ro ir Svaros taisykl i t l  tvir l inim4, nes iZvelgiau galim4 taisykl i t l  nuostatq
prieitaravim4 Lietuvos Respublikos teises aktarns. I rnano pasiulym4 nebuvo atsiZvelgta ir
gyventojams, valdandiosios daugumos pritarimu, buvo perduota prievole savo leSomis priZitireti
Valstybei nuosavybes teise priklausandi4 teritori jE prie daugiabudiq gyvenamrjq namLl. Yra
pateiktas gyventojq praSyrnas Vyriausybes atstovei Klaipedos apskrityje del Sio nutarimo kreiptis i
teism4. Atsakymo laukianre. Pradcjau n-roSti nauiq Klaipedos miesto tvarkyrno ir Svaros taisykliq
redakcij4, kuriose bltq nr-rmatyta galimybe gyventojan-rs kompensuoti bent dali iSlaidq, patirtq

tvarkant Valstybei nuossyybes teise priklausandiq teritori j4 prie daugiabudiq namq.
- Vykdydama tarybos nards pareigas, 2015 metais dome.iausi ir  tol iau dontesiuosi le5q,

skirlq paplfidimitl tvarl<yrnui. panaudojimu bei ivairiq paslaugq ir irangos vieSqirl pirkimq

vykdymu, B{ , ,Klaipedos papludimiai"  vykdonra veik la.20l5-09-17 kreipiausi  iLR Special iq lq
tyrimq tarnybos I( laipecios valdybos ikiteisminio tyrimo skyrir4 del gal imos korupciios panaudojant
Klaipedos miesto savir ald),bes paplIdimiq tvarkyn'rui skirtas leSas. Buvo atsisakyta pradeti

ikiteismini tyrim4 pagal mano sl<r-rnd4.
- 2015-09-20 Iiiml<r-1 gyvenvietes gyvento,iai kreipesi i mane ir pra5e padeti iSsprgsti

problem4 del eismo organizavir lo Silutes pl, ir  Rimkq g. sankryZoje. Vykdydama gyventojq
pra5ymq, kreipiausi iSaugaus eisnro komisi j4, kqri klausir-n4 nagrinejo 2015-09-28 bei 2016-02-29
komisijos posedZiuose, Gyverrto.iai skundesi del sr"urkiasvorio transporto srautq l,ypkiq gatve link
Klaipedos I-EZ, kurie sudaro pavo.iingas situaci.ias Rimkq geleZinkelio pervaZo.ie, Saugaus eismo
komisija nusprende patenkinti gyverrtojq praSym4 ir uZdraude sunkiasvorio transporto eisn-r4 Lypkiq
gatve.

- 2015-09-25 kreipiausi j  Klaipedos miesto savivaldybes administraci j4 su pra5ymr;

numatyti  lesq bendro ir ikirr iolcykl inio ugdymo istaigq kiemr"l ir  privaZiavimo keliq rernontui. Buvo
gautas atsakymas, kad 2016-2017 metq Klaipidos miesto savivaldybes biudZete planuojama

numatyti le5as rninetiems darbatrs,
- Kreipiausi i  Klaipedos rr iesto savivaldybes administraci j4 praSydama sr"rplanuoti le5q

dviradiq ir pesdiqjq tako atkarpos, esandios Sqj0dZio parke prie .lhrininkq prospekto irer-rgimui, nes
tako atkarpa yra likusi neuT-baigta ir gyvento.iams tenka eiti ir vaZiuoti dviradiu per piev4, kuri,
pal i . jus l ietui" virsta pelke. Gavau atsakyn-r4, kad le5os bus numatytos 2016 metq biudZete.
PaZymetina. kad dar 2013 nretais l<reipiar-rsi i  savivaldybes administraci jq praSydama tgsti  projekto

,,SEi[dZio parko replezcntacirrcs dalies ir prieigq statyba etapais tarp Sr'.  Juozpo darbininko
baZnydios ir . lDrininl<q prospekto" igyvendinim4, Mano pasihlymas buvo pateiktas svarstyt i
Klaipedos miesto savivaldybes Strateginiq planavimo grupei. Sios prienrones jgyvendinimas yra

itrauktas i2016-2018 I( laipeclos rniesto Sfrategini veiklos planq..Tos igyvendinimui yra numatytos
le5os biudZete.

- 2015-09-25 krcipiausi i  Klaipedos miesto savivaldybes administraci jq pra5ydama atl ikt i
poZemines perejos, esandios Vingio gatveie remont4, nes 5i poZemine pereja yra labai blogos bukles
ir kel ia pavo.iq gyventojq gyvybci. Buvo gautas atsakynras, kad darbus numatyta atl ikt i  2016 metais.

- Teikiar.r praSynrq Klaipedos miesto savivaldybes adnrinistraci jai del pe5dirgq tako tarp
Vaidaugq g, 5 ir BandLrZitp g. l4 namo sutvarkymo. l-akas buvo sutvarl<ytas. sudetos naujos
plyteles.

- Gavusi prel<ybininkrl sltrnd4 del neaiSkios kainquZ prekybinq vietq nustatymo
metodikos bei  prekybos pr ie t .ebartq kapiniq esandiose aiStelese taisykl iq,20l5- i0-06 kreipiausi  i
Klaipedos miesto savivalclybes adnrinistraci. izl  del susit ikinro su UAB ,,Senasis turgus' l  vadovybe ir
prekybininkq atstovais organizavimo. Taip pat kreipiausi j  UAB ,,Senasis turgus" admi.nistraci j4 ir
pra5iau pateikt i  inl 'orntaci i4 del mokesdio r"rZ prekybing vietq nurstatymo nretodikos ir prekybos



organizavimo tvarkos, Po nrano l<reipimosi prekybininkai informavo, kad su iais susisieke UAB

,,Senasis turgus" administracija ir aptare prekybos organizavin-ro s4lygas bei rinkliavos uZ prekyb4

prie Lebartq kapiniq dydi. Mokestis uL prekybinE viet4 buvo sumaZintas, todel planuotas

susit ikimas pas administraci. ios direktoriq nebeivyko.
- 2015-10-23 surirrkusi apie 100 gyventojt lpara5q, kreipiausi iVSI ,, I( laipedos keleivinis

transporlas" del 6 mar5ruto autobuso grafiko pakeitimo. Gyventojai praSe, kad 6 mar5ruto autobusas

vaZiuotq rki 22.30 val.,  nes po 21.00 val. i5 miesto i  Mogil iovo, BandttZiq, I-trZq, .T[r ininkq g.

sudetinga sugrfZti i5 miesto, []uvo gautas atsakymas, kad iverting gyventojq praSym4, VSI

,,Klaipedos keleivinis trarrsportas" prade.io vykdyti keleiviq srautq analizE del galimybes tobulinti

Mogil iovo gatves susisiekinr4 r, ieSuo.iu transportu su Klaipedos miesto centru (be Melnrages).

Pakeit imai bus pradeti igyvendinti  2016 metq pavasarf .
- 2015-10-21 kreipiausi i  VyriausiEj4 tarnybines etikos komisi j4 del krep5inio klubo

,,Nepttnas" VIP abonementLl dovano.f imo Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariams ir pra5iau

i$siai5kinti  ar poli t ikai, pri ir ldami minetus abonementus nepaZeide vie3q ir privadiq interesq bei

valstybes poli t ikq eti l<os kodekso nuostatq. Vyriausioj i  tarnybines etikos komisi la 2016-02-17

isnagrinejo mano praiyntq ir rel<omendavo kiekvienam Klaipedos miesto savivaldybes tarybos

nariui, priemusiam Klaipedos krepiinio sporto klubo ,,Neptltnas" VIP abonement4, ji deklaruoti

kaip dovan4 ir kaip aplinkybq. del kurios gali  ki l t i  interesq konfl iktas, bei ateityje nusiSalint i  nuo bet

koko. pob[dZio sprendinro, t iesiogiai susi.f  usio su Klaipedos krepSinio sporto klubu .,Nept[nas",
rengimo, svarstynto, prienr i rlo,

- 2015 m. lapkridio rnen. in-rane kreipesi . .Lietuvos pensininkr"; susivienij imo" atstovai ir

praSe padeti iSsprgsti problenr4 dcl gal imybes jt l  organizacijai naudotis Klaipedos kult[ros centrui

,, |vejt1ri lmai" priklar,rsandiq Benciruomenes narylt l ,  esandiq adresu Debreceno g. 48, patalpomis.

Vyko susit ikimas su Klaipedos miesto savivaldybes administraci jos, Klaipedos kultf iros centro

,,Zvejq r lrmai" bei , ,1-ietr.rvos pensininkq susivienij imo" atstovq susit ikintas. kurio metu pavyko

iSsprqsti problem4 ir orgauizacilai buvo suteikta galimybe tol iau naudotis Bendruomenes namLl
patalpomis veiklai vykdy't i ,

-  Vykdydama ti irybos nalio pareigas aktyviai donre.jausi Klaipedos nriesto energetinio
efektyvumo didinirro daugiabudilrose nanrlrose programos igyvendinimo eiga" daiyvavau bendri jq

riariq susir inkimuose, kuriuose g),ventojai sprende dalyvavimo daugiabtrdiq namLl modernizavimo
programoj e klausinrus.

- Gavau nemaZai nusiskundimq i5 gyventojq del Klaipedos miesto savivaldybes
administraci. los Miesto Lrkio deparlamento Miesto tvarkymo skyriaus bei Social ines infrastrukt[ros
prieZi[ros skyriaus BLrtt l  i r  errergctikos poskyrio tarnautojt l  elgesio bei teikiamul paslaugr-1 kokybes.
AtsiZvelgdama i gyvento.lr-1 nusiskundinrus, ra5tu kreipiausi i  Klaipedos miesto savivaldybes
administracij4, pra5ydanta ivertirrti minetrq poskyriq tarnauto.iq darbo kokybg, darbo kruvi ir

kompeter-rcijq. Administracifa nurodd, kad i mano i5sakytas pastabas bus atsiZvelgta vertinant
valstybes tarnautojr-1 vciklq 2016 metq sausio menesj. Toliar-r domesiuosi minetq poskyriq

darbuoto. iq veik la i r  darbo kokvhe. i
- Aktyviai donre.jausi ir  donriuosikaip Klaipedos miesto savivaldybes administraci ja

lgyvendina LR Civi l inio kocJekso 4,38 str, 3 d. nuostatose. Vietos savivaldos istatyrno bei
Daugiabudiq gyvenanrqiq nantr4 ir kitos paskirties pastatrl savininkq bendriiq istatymo nr.rostatas del
bendri jq valdymo organq veiklos prieZif iros kontroles vykdymo, Analizavau 2014-2015 metq
daugiabudiq namq benclr i . jr" l  i r  adntinistratorir4 (namq valdq) valdymo organll  veiklos patikrinimq
rezultatus, teikiu si i i lynrus del galimq paZeidimq prevenci. ios vykdymo, konfl ikt iniq situaci jq
sprendimo, metodincs rrecl2iagos ruoSimo ir inl 'ormacijos Klaipedos miesto savivaldybes
internetiniarne ti nkI al ap1,.i c patal pi rt i nto,

Savivaldvbcs tarvbos rrmc Ligi ta Girskiene


