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Tarybos nario priesaik4 daviau 2015 m. geguZ6s 2g d.
Veiklos ataskaira apima 7-iq mdnesiq veiklos laikotarpi.

Tarybos nario veiklq reglamentuoja LR Savivaldos

istatymas, Klaipedos miesto savivaldybds tarybos veiklos

reglamentas bei kiti teises aktai.

2015 - 2019 metq kadencijos Klaip8dos miesto savivaldyb6s taryboje dirbu LR
Liberalq sqiiidZio frakcijoje. Liberalq s4jtidZio frakcija yra didZiausia ir jq sudaro 12 miesro
tarybos nariq i5 31. Frakcijos vadovas * Simonas Centvilas. Su pilna frakcijos sudetimi galima
susipaZinti di a; l: (trlilrvnV

Klaipedos liberalq rinkimine programa:

LR Liberalq s4iudis, kartu su kitrl partijq atstovais miesto taryboje, sudaro koalicijE

igyvendina koalicing programq:

Nuolat dalyvavau frakcijos ir koalicijos posedZiuose del programos vykdymo

igyvendinimo veiksmq, teikiau savo bei rink€jq nuomong.

Savivaldyb6s tarybos nariai savo igaliojimus pagal Vietos savivaldos istatymq
igyvendina kolegialiai savivaldyb&s tarybos posddi,iuose. Dalyvavau visuose 8-iuose miesto
tarybos posedZiuose, kuriuose buvo priimami sprendimai. Tarybos posedZiai yra vie5i, tiesiogiai
transliuojami ir ira5omi. Su svarstytais klausimais ir priimtais sprendim4s kiekvienas miestietis turi
galimybg susipaZinti:

Pasinaudoti istatymo suteikta tarybos nariui teise rengti tarybos sprendimq projektus

poreikio nebuvo, nes savivaldybes taryboje sudarant valdandiq daugumq bei turint deleguotus

atstovus tiek politiniame lygmenyje, tiek savivaldybes adrninistracijoje teisekiiros iniciaryvos buvo
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igyvendinamos teikiant si[lymus savivaldybes administracijai rengti atitinkamus tarybos sprendimq
projektus.

Darbas komitetuose ir komisijose. Dar priel pradedant darb4 miesto taryboje, Liberalq
sqifrdzio frakcijai pristadiau pra€jusi4 kadencij4 dirbusiq komitetq veiklos efektyvumo analizq, beiparengiau pasi[lymq projekt4, pagal kuri Siq kadencij4 yra suformuoti visi komitetai: pasikeite netik komitetq pavadinimai' bet sumai€jo ir jq skaidius nuo 7 iki 5, sumaiejo skirtumas tarp
svarstomq klausimq skaidiaus komitetuose, o kuruojamq sridiq priskyrimai dabar uZtikrina aiskesniir tikslingesni veikimo mechanizmq ivertinant tiek koalicijos politines programos [gyvendinim4,tiek s avival dyb es admi n i s rracijos s trukttira.

Nuo kadencijos pradZios dirbau:

e Sveikatos ir socialiniq reikalq komitete
Komitete pasisakiau svarstomais klausimais, teikiau si0lymus, clel keleto jq komitetas prieme
protokolinius pavedimus: del savivaldybes asmens sveikatos prieziflros istaigq prevenciniq
programq efektyvesnio vykdymo bei vie$inimo visuomenei: ddl socialiniq reikalq departamento
pavaldume esandiq istaigq veiklos ataskaitq tobulinimo, kad bEtq galima jvertinti ar kelti metiniai
tikslai savivaldybes sveikatos ir socialinems istaigoms buvo pasiekti; der visuomeniniq
tarybty'komisijq, sudarytg prie Klaip€dos miesto savivaldybes tarybos, veiklos viesinimo ir veikimo
pagal miesto tarybo.s patvirtintus nuostatus ir kt.
sveikatos ir socialiniq reikalq komitete svarstyrrl klausimq darbotvarkes ir posedziq protokolai:
httO://wlvw.klninerl,| lrllir/t.,oi[--r^. r* ---.,:-.r:^! . -..1 ,iqliniu-reikrlu-komi

o Kontrolds komitete (Komiteto pirmininko pavaduotoja)
Svarstant 2015 metq Kontroles komiteto veiklos programa, teikiau argumentuot4 alternatyviq jos
redakcijq' Aktyviai dalyvavau ir teikiau nuomongr siiilymus svarstant klausimus.
Kontrol€s komitete svarsryrrl klausimq darbotvarkes ir pos0dziq protokolai:

I Klaipedos miesto savivaldybGs nuolatinEje komisijoje reglamentui rengti bei
koreguoti (Pirmininke)

su$aukiau 5-is Sios komisijos posedzius, kuriuose buvo svarstoma ir rengiama nauja Reglamento
redakcija.

Komisijos posedZiq protokolai :

Taip pat esu deleguota i Jaunimo reikalq taryb4, socialiniq projektrl vertinimo komisijq bei i
$iq savivaldybes istaigq bei imoniq Stebetojq rarybas:



i
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vSf "Klaipddos universitetine rigonine" (vrwlv,kurJl ) - stebetoiq tarybos pirmininke;
v5[ "Klaipedos vaikq ligonind" (www,kyr.-rr ) - stebetoiq rarybos nare;
UAB "Garviq ap5vietimas..( ) _ stebetojq tarybos nare.

Tarybos nario paklausimai. I savivaldybes administracijq kreipiausi gavusi
keipimqsis d€l sulauzytq poieminiq konteineriq remonto, del poieminiq konteineriq
pageidaujant gyventojams bei kitais, daugiausiai iikiniais miesto klausimais.

gyventojq

irengimo

Darbo uimokestis' Tarybos nariams uZ darbo laikq atliekant savivaldybds tarybos nario
pareigas yra apmokama amizvelgiant i fakti5kai dirbr4 laikq, Tarybos narys ruri reisg atsisakyti iio
atlyginimo' pateikdamas praiymq del savivaldybes tarybos nario pareigq atlikimo neatlygintinai (tai
yra visuomeniniais pagrindais). Pasinaudojau 5ia istatymo suteikiama teise ir nuo kadencijos
pradiios visas man priskirtas funkcijas ir tarybos nario pareigas vykdau visuomeniniais
pagrindais, . be aflyginimo.

I5mokos su tarybos nario veikra susijusioms i5raidoms apmokGti. 2015
nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms illaidoms apmoketi kas m6nesi,
biudZeto, buvo skiriama 200 Eur i$moka:

o viso per 7 veikros menesius man buvo skirta r.400 Eur. suma;
r viso per 7 veikros menesius sutaupiau 57vo nua visos skirtos sumos, _ g00,36 Eur.;
r viso per 7 veiklos menesius i5leidau 43 # nuo visos skirtos sumos - 599,64 Eur.;
r Islaidq riisys: kompiuterines lrangos nuorna (384 Eur.), kuras (144,65 Eur.),

kanceriarines ir kitos smulkios israidos (70,99 Eur).
r menesio veiklos i5laidq vidurkis g6 Eur.;

Tarybos nario bendravimas su rinkOjais. su rinkejai.s bendrauju nuolat el. pa.{ru, telefonu,
socialiniame tinkle, bendraujant gyvai * kiekvienu atveju atskirai sutartu laiku.

Riipimais miesto klausimais kvieEiu kreiptis el.p.: , mob. tel.:
(8-6) 5567959' Popierinius dokumentus galima uzregistruori sekretoriate, adresu Danes g. 17, II
aukstas' 2ll kab' arba tiesiog ided imano korespondencijos dezutg 213 kab. Taip pat susisiekti
galima socialiniame tinkle Facebook:

Pagarbiai,

Savivaldybds tarybos nar€

metais tarybos

i5 savivaldybes

Vaida Zvikiene


