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KLAIPEDOSI MIESTO SAVIVALD ES TARYBOS
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ij a.petraitiene@gmai l.comDanes g. 17,LT-91502 Klaipeda, mob.+37069979142, el. p.: I

Klaipedos m. savivaldybdrs tarybos nare dirbau vado i Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos istatymo 4 straipsnyje i5vardintais pagrindiniais pr ncipais, kuriais grrndLiama vietos

ivaldybes bendruomenei nuostata,savivalda ir Sio straipsnio 5 dalyje itvirtinta atsakingumo sa

paiyminda. kad savivaldybes tarybos nariai uZ savo veikl4 yra ingi ir atskaitingi rinkejams ir

visai savivaldybes bendruomenei, TEISE i5 savivaldybes admini

savivaldybes kontroliuojamq imoniq gauti vis4 tarybos nario

ijos ar kitq savivaldybes istaigq,

taryboje nagrinejamais ar rengiamais nagrineti klausimais susij

eiklai reikaling4 su savivaldybes

informacij 4, ra5iau paklausimus,

savivaldybes institucij oms, savivaldybes administracij ai, kitoms vivaldybes istaigoms, imonems ir

or ganizacljoms, taip pat valstyber; institucij oms, atstovaudama

teikiau sprendimq projektus Savivaldyb€s tarybai.

ipediediq interesus. Parengiau ir

K4 pavyko (nepavyko) nuveikti klaipdd ig labui?

Tgsiu tradicij4 - glaudLiai dirbu bendradarbiaudama su gy tojq iSrinktais seni[naicrars.

Per ataskaitini laikotarpi daug gyventojq bendruomeniq kreipesi del Daugiabudiq namq renovacijos

trikdZiq. Pagalbos kreipesi ir UAB ,,Paslaugos b[stui" direkt ! R.Uzniene del bendroves kaip

administratoriaus vykdomos Daugiabudiq namq renovacij os os finansavimo problemq.

Kaip iKlaipedos savivaldybes tarybos narg, kreipesi daugiabudiq

Kretingos g.11 - gyventojq atstovai del jq daugiabudiq namq

sustabdymo. Jie praSe pagalbos, lkad bltq tgsiami jau ipusejg 5i

darbai. Rangovas UAB "Silo statyba" sustabde visus vykdomus

Klaipedoje - Kretingos g.15 ir

rjinimo (modemizavimo) darbq

daugiabudiq namq modernizavimo

nes jiems nebuvo apmoketa

net uLjau atliktus darbus. Del Siq namq modernizavimo su rango ais sutarti pasira5e administratorius

UAB "Paslaugos b[stui". Kaip r;avivaldybes Tarybos nard,

i5siai5kinti del Siq daugiabudiq namrl atnaujinimo programos fi

kreipiausi i LR Vyriausybg, kad

imo (Kretingos g.15 ir Kretingos

s.11).

PaaiSkejo,

"Paslaugos

Rangovas

renovacija

kad Siq namrl reno'vacijos finansavimas buvo riggs del

bustui" laiku neatliktq procedDrq. Finansavimas b

UAB "Silo statyba". Kreipiausi i visas atsakingas

buvo uZbaista.

vo gautas,

nstitucijas;

administratorius UAB

bet gyventojus apgavo

po ilgq susira5inejimq,



Siais metais Lietuvos socialiniq darbuotojq asociacija ir Klaipedos kraSto socialiniq
darbuotojq asociacija inicijavo Socialinio darbo savaitg ir pakviete savivaldybes tarybos narius ir
administracijos darbuotojus kartu su socialiniais darbuotojais padirbeti jq kasdienini darbq.

Atsiliepdama i 5i kvietim4 tris dienas praleidau su socialiniais darbuotojais ir pamadiau ne tik jq
kasdienybg, bet ir problemas bei poreikius socialinei paramai, globai, kur yrc reikalingi

savivaldybes administracijos sprendimai bei Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teisiniai

aktai.

Mano pagalba ir darbai:

Vienas i5 jq, kur reikejo tgstinumo, tai DEL VYKDYTO PROJEKTO ,,INTEGRALIOS

SOCIALINES GLOBOS PASLAUGU TEIKIMAS KLAIPEDOS MIESTE" TESTINUMO

UZTIKRTNIMO BEI LESU SKYRIMo SVEIKAToS PRIEZIURoS SPECIALISTU

ISLAIKYMUI

Dalyvaudama tris dienas kartu su socialiniais darbuotojais Sio projekto tiesioginiame

igyvendinime isitikinau, kad svarbu uZtikrinti integralios socialines globos tgstinum4 neigaliems

klaipediediams su dideliais specialiaisiais poreikiais ir slaugos poreikiais, jq Seimos nariams

sudaryti galimybes derinti Seimos ir profesini gyvenim4, o profesionaliems sveikatos prieZi[ros

specialistams iSsaugoti darbo vietas.

Kreipiausi vieSai i miesto politikus ir administracijq del projekto pratgsimo finansavimo i5

sutaupytq Valstybes skiriamq le$q socialinems iSmokoms moketi. Projektas finansuojamas ir

vykdomas.

Mano straipsniq ciklas "f)iena su socialiniu darbuotoju" dave apdiuopiamq rezultatq,

Pavie5inus problem4 Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialines apsaugos ir

darbo ministerijos atstovai Klaipedoje susigedo ir suteike neigaliojo status4 apraSytai klaipedietei,

kuri galejo judeti tik su veZimelio trtagalba, nors iki tol moteriai ,,neigalumas nebuvo rastas"...

SuraSiau daug papildomq paklausimq ir miesto savivaldybes administracijai ir Ministerijoms -

Socialines apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos del problemq, kurias radau nesprendZiamas.

NEPAVYKO:

Teikiau Savivaldybes tarybai sprendimo projekt4 kartu su V.DidZiojo gimnazijos bendruomenes

pritarimu del Sviesaus atminimo R.Blo5kio (ilgamedio Sios gimnazijos direktoriaus, puoselejusio

gimnazijq ir K.Donelaidio kultDrini paveld4) atminimo iamZinimo. Deja negavau palaikymo i5



koalicijos partneriq ir teko sprendimo projekt4 atsiimti, kad neb[tq drabstomas purvais sis garbingas
Zmogus.

Darbas savivaldybOs miesto iikio ir aplinkosaugos, Kontrol6s komitetuose
Aktyviai dalyvavau komiteto posedZiuose, visada gilinuosi i svarstomus sprendimq projektus,

teikiau ir savo pasillymus.

Saunu' kad Miesto Dkio ir aplinkosaugos komitetas dirba isradingai, vyksta isvaZiuojamieji
posedZiai, kur vietoje susipazistame su mieste sprgstinomis problemomis.

Kontroles komitetas ir komiteto nariai palaike mano si[lym4 itraukti i savivaldybes
Kontrolieriaus tarnybos veiklos planq- UAB ,,Gatviq apsvietimas.,veiklos audit4.

svarstant 2015 m' savivaldybes biudZeto projekt4 finansq ir ekonomikos komitetas atsiZvelge i
mano pasi[lym4, kad surinkus virsplaniniq biudZeto pajamq, butq skiriama lesq Klaipedos miesto
darZeliq lopselio - darzelio,,Pagrandukas" vidaus sienos remontui. Siena buvo suremontuota.

Esu KRATC-o stebetojq tarybos nar6
PosedZiuose keliau klausimus del gyventojq nusiskundimq, del Aplinkosaugos ministerijos teises

aktq, rengiamq sprendimq projektq, del rinkliavos apskaidiavimo metodikos.

Ddl vie5ojo intereso gynimo

Kreipiausi i vyriausybes atstovg Klaipedos apskrityje Daiv4

Savivaldybes tarybos sprendimas ,,Del vietos veiklos grupes

reikalavimus, nes kilo konfliktas tarp miesto tarybos ir klaipediediq
grupes formavimo tvarkos ir nuostatq.

KerekeS, praSydama ivertinti ar

steigimo" atitinka teises aktr+

bendruomenes atstovu del VVG

PILIETISKUM.{ SKATINANCIOS INICIATYVOS
Esu globeja, otganizatord, iniciatore parodos-konkurso ,,NupieSkime valstybes dien4

Svendiandi4 Klaiped4" uostamiestyje, organizuoto Siemet jau tredi4kart. Jame Sauniai dalyvauja visos
Klaipedos miesto ugdymo istaigos. Renginys skiriamas paLymeti Kovo l1-4)q- Lietuvos Valstybes
nepriklausomybes atklrimo Sventq. Renginys tampa tradiciniu. Konkurso iSskirtinis bruoZas -
pieSiniai eksponuojami ant virviq gatvese, kai "ekspo zicij1 sale" virsta Turgaus ir Tiltq gatves.
Gausiai susirenka teveliai su vaikais pasiZilreti pie5iniq, puosiandiq miest4, o konkurso nugaletojai -
vos telpa i Lietuvos verslo kolegijos salg. Siemet buvo iskabinta apie 6,2tlkst. darZelinukq ir mokiniq
pieSiniq' DZiugu, kad dalyvavo ir aplinkiniq rajonq ugdymo istaigos. Nugaletojams ir jq mokytojams

iteikti pfizai, padekos ra5tai.



,,PRUSA" . PREMIJOS ISTEIGIMAS
Klaipedai - senas' turtingos istorijos miestas. Ypad reiksmingas prlsiSkasis miesto periodas,

todel esu prusiskosios istorines ir kulturines Klaipedos atminties premijos ,,prlisa.. steigeja. pirmoji
2jIa-uJt+ metq istorines ir kulttrines Klaipedos atminties premija "Prusa" skirta filologei Jovitai
Saulenienei uZ prtisi5kosios atminties kulturos gaivinim4 "Nugrimzdusios Klaipddos,, I- ojoje ir II-
ojoje knygose; uZ straipsnius apie senqj4 Klaiped4 Kulturos ir meno lumale,.DuRys.

Siemet vel rinksime knyg4 ir autoriq, kuriam atiteks si premija.

PARENGTAS SPRENDIMO PR.OJEKTAS DEL LENGVATINIO PRADINUKO BILIETO

Parengiau ir iregistravau sprendimo projekt4, kuriuo si[loma ivesti naujos riisies
vieSojo transporto terminuot4 365 dienq biliet4 1-4 klasiq moksleiviams, besimokantiems patvirtint4
ugdymo program4 vykdandiose Klaipedos miesto mokyklose.

Ir svarbiausi sprendimo projekto tikslai:

1. butq formuojamas sorcialinis igudis tarp auganiiq maZqjq klaipedieiiq naudotis

vie5uoju transportu, nes dabar tampa vos ne prestiZu veZti vaikus iki mokyklq dury;
2. butq maiinamos transporto sptrstys ir miesto oro uZter5tumas, nes Klaipedos miesto

Sveikatos biuro duomenimis didZiausi tar5os Saltiniai yra transporto priemones;

3. Sis sprendimo projektas atliepia ir 2016-qjq - Darnaus judumo metq - tikslams. Jis

turetq bDti itrauktas i darnaus judumo priemoniq plan4.

Lilija Petraitiene


