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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARES LINOS SKRUPSKELIENES
20rs METU VETKLOS ATASKATTA

Liepq g. ll,LT-91502 Klaipeda, mob. 8 620 13365, el. p.: lina.skrupskeliene@klaipecta.lt

Per ataskaitinius metus vykdZiau veikl4 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos

reglamentu ir kitais teises aktais.

2015 metq sausio, vasario, kovo ir balandZio menesiais dirbau 20Il - 2015 metq kadencijos

Klaipedos miesto savivaldybes taryboje.

2015 m. balandZio 16 d. pradejau eiti naujos kadencijos Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos nares pareigas.

Naujosios KlaipedoS miesto savivaldybes tarybos kadencijos laiktarpiu dalyvavau l0-yje
Tarybos posedZiq.

2015 m. geguZes 13 dien4 buvau i5rinkta kulturos, Svietimo ir sporto komiteto pirmininko

pavaduotoja. [vyko 15 komiteto posedZiq, kuriq metu sprgsta daugiau kaip 5imt4 klausimq. Daug

ddmesio, diskusijq ir sprendimq buvo skirta del atlyginimo uZ dalini vaiko i5laikym4 Klaipedos

miesto savivaldybes Syietimo istaigose, kurios igyvendina ikimokyklinio ar priesmokyklinio

ugdymo programas.

PosedZiq metu teikiau sillymus ir pastabas savivaldybes ikurtoje darbo grupeje del dalinio

vaiko i5laikymo Klaipedos m. ikimokyklinio ir prie5mokyklinio udgymo istaigose.

Kulturos, Svietimo ir sporto komitete siuleme ir teikeme pastabas del Klaipedos miesto

veiklos prioritetq, pritareme Klaipedos miesto saviavaldybes 2015-2019 metq veiklos prioritetams,

Klaipedos miesto savivaldybes 2016-2018 metq starteginiam veiklos planui. NemaZai demesio

skyreme bei ie5kojome tikamiausiq sprendimq, kurie gerina Klaipedos miesto kult[rini gyvenim4.

Pritareme Klaipedos miesto dalyvavimui nacionalineje atrankoje del2022 mgtq ,,Europos kulturos

sostin6". Analizavome ir teikeme pasiulymus del Kulturos fabriko veiklos ir paslaugq spektro

galimybiq.

Budama UAB ,,Senasis turgus" stebetojq tarybos nard dalyvavau stebetojq tarybos

posedZiuose, kuriuose analizavome fmones veiklos rezultatus, perspektyvas,vizij4ir planus.



Taip pat dirbu Seimos taryboje, Akademiniq reikalq taryboje, Jaunimo reikalq taryboje,

Klaipedos koncertq sales meno taryboje. Aktyviai gilinuosi i minetose tarybose iskeliamq

problematik4, teikiu galimus sprendimo btrdus, tikslus bei deriname veiklos prioritetines kryptis.

Per ataskaitini laikotarpi bendravome ir bandeme sprgsti klausimus su rinkejais

susitikimuose, miesto renginiuose, tiesiogiai priemimuose ir elektronineje erdveje.

Savivaldybes tarybos nare Lina Skrupskeliene


