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Posėdis įvyko 2011-07-20. 

Posėdžio pradžia 13.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – Laima Juknienė. 

Posėdžio sekretorius – Andrius Juškevičius, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas. 

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Zita Šličytė, Algirdas Grublys. 

Profesinių sąjungų atstovai: Saulius Liekis, Raimondas Tamašauskas. 

Darbdavių organizacijos atstovai: Alina  Rubežienė - LLSRA, Inga Stonkienė – KADA.  

Kviestiniai asmenys: Aras Mileška - Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas, Neringa 

Jurgelionienė – Labrenciškių bendruomenės atstovė, Inga Stončienė – Žolynų kvartalo 

bendruomenės atstovė, Leonas Makūnas – AB „Klaipėdos vanduo“ gen. direktorius, Vidmantas 

Plečkaitis – savivaldybės tarybos narys, Arvydas Piepalius – KRATC analitikas, Kęstutis Jankus – 

AB „Klaipėdos energija“ atstovas, Loreta Gaidienė – AB „Klaipėdos energija“ atstovė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl savivaldybės valdomų įmonių teikiamų paslaugų gyventojams; 

2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų 

priėmimas.  

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl savivaldybės valdomų įmonių teikiamų paslaugų gyventojams. Informaciją 

pateikė ir atsakė į posėdžio dalyvių klausimus L.Makūnas, A.Piepalius, V.Plečkaitis, K.Jankus. 

Pagrindinis dėmesys skirtas paslaugų tarifų ir bendrovių administracinių išlaidų aspektams. 

A.Grublys sakė, kad savivaldybės valdomų įmonių steigėja yra savivaldybės taryba, todėl tik jai 

įmonių vadovai ir atsiskaito. Dėl šių bendrovių teikiamų paslaugų tarifų būtų tikslinga iš anksto 

informuoti ir Trišalę tarybą. L.Juknienė kėlė klausimą, ar šių bendrovių administravimo išlaidos 

visada pateisinamos? Jai pritarė Z.Šličytė, pastebėjusi, kad šiuo klausimu būtų galima atskirai 

pasidomėti. A.Grublys sakė, kad visur administracinės išlaidos mažinamos, todėl Trišalė taryba 

galėtų rekomenduoti miesto Savivaldybės tarybai nuolat domėtis jos valdomų bendrovių 

administracinių išlaidų mažinimu.  

NUTARTA: Prašyti Klaipėdos miesto Mero ir Savivaldybės tarybos, kad rengiant sprendimų 

projektus apie Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių („Klaipėdos vanduo“, „Klaipėdos 

energija“, „Klaipėdos autobusų parkas“, KRATC) teikiamų paslaugų tarifų keitimą būtų iš anksto 

informuojama Trišalė taryba. 

 

2. SVARSTYTA: Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas. 

NUTARTA: 1. Kviesti neeilinį Trišalės tarybos posėdį rugpjūčio mėn. pabaigoje. 2. Keisti rugsėjo 

mėn. posėdžio temą - išklausyti informaciją apie 2012 m. savivaldybės biudžeto rengimo eigą ir 

svarbiausius jo rodiklius.  

 

 

Posėdis baigtas 15.10 val.  

 

Posėdžio pirmininkas                                                               Laima Juknienė 

 

Posėdžio sekretorius                                                                 Andrius Juškevičius 


