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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS NARES ALDONOS STRPOTrIEruES

VEIKLOS ATSAKAITA U22OL6 METUS

2017-03-20
Klaipeda

Remiantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamento 9.3 punktu teikiu
veiklos ataskait4 uL 2OI6-uosius metus.

BDdama Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nare,20!6 metais i5stojau i5 partijos

,,Tvarka ir teisingumas", tapau nepriklausomos frakcijos nare. Sios frakcijos nariai mane iSrinko
frakcijos seniiine.2016 metais Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto nariai iSrinko
mane Sio komiteto pirmininko pavaduotoja, taip pat esu Kontroles komiteto nar€, Etikos
komisijos pirmininke, Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos nare, Respublikines ligonines tarybos
nare ir 2016 metais dirbau Klaipedos miesto visuomenines administraciniq gindq komisijos
pirmi ninke. Vis4 ataskaiti ni laikotarpj dirba u valda ndiojoje koa licijoje.

201-6 metais dalyvaudama savivaldybes tarybos posedZiuose, pasisakiau kai kuriais
svarstomais klausimais. Prie5 tarybos posedZius aktyviai dalyvavau valdandiosios koalicijos
posedZiuose svarstant aktualius miestui klausimus, tarybaiteikiamq sprendimq projektus.

Miesto pletros ir strateginio planavimo komitetas surenge 32 komiteto posedZius, kuriq
tik viename nedalyvavau del pateisinamos prieZasties, apie kuri4 buvau tinkamai informavusi
komitet4. Komitetas svarst€ 133 klausimus .Komiteto posedZiq metu teikiau siiilymus ir pastabas

del svarstomq klausimq ir pateiktq si0lomq sprendimq projektq. Daug demesio buvo skiriama
miesto investicines aplinkos gerinimui, miesto infrastrukt[ros kDrimui ir gerinimui, savivaldybei
priklausandio turto valdymo ir disponavimo gerinimui , savivaldybes biudZeto formavimo ir
igyvendinimo klausimams, Klaipedos miesto savivaldybes 2OL3-2020 metq strateginio pletros
plano pakeitimams ir kitiems aktualiems miestui ir miestiediams klausimams.

Kontroles komiteto 2016 metais vyko 11 posedZiq, kuriq metu buvo svarstyta 30
klausimq. Siame komitete dalyvavau svarstant savivaldybes turto naudojimo ir disponavimo juo

,biudZeto leSq naudojimo tikslingumo ir teisetumo klausimus, teikiamas savivaldybei
priklausandiq lmoniq veiklos audito ataskaitas, Kontroles ir audito tarnybos veiklos ataskaitas ir
kitus klausimus. Teikiau pastabas ir sifllymus svarstomais klausimais.

2016 metais dalyvavau Klaipedos miesto savivaldybes kolegijos posedZiuose, kuriuose
buvo sprendZiami miesto pletros ir kiti miesto gyventojams aktual[s klausimai.



Ataskaitiniame laikotarpyje lvyko 10 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos etikoskomisijos posedZiq, per kuriuos i5nagrineta 18 klausimq. BDdama komisijos pirmininke,
organizavau komisijos posedZius, jq metu atlikome 6 savivaldybes tarybos nariq veiklos ivertinim4pagal Politikq elgesio kodeks4, savivaldybes tarybos veikl4 reglamentuojandius istatymus ar
kituose teises aktuose nustatytus politikq elgesio principus ir reikalavimus ir priememe
sprendimus, i5 kuriq 5 atvejais savivaldybes politikai pripaZinti nepaZeidg teises aktq nuostatq, 1
atveju komisija rekomendavo savivaldybes politikui suderinti savo elges! su minetuose teises
aktuose nustatytais politiko elgesio principais ar reikalavimais. 2016 metais Etikos komisija
parenge ir pateike Klaipedos miesto savivaldybes tarybai tvirtinti komisijos veiklos nuostatq
projekt4, kurie savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinti. posedZiq metu komisija sprende
komisijos veiklos ir kitus bendro pobDdZio klausimus.

2015 metq liepos men. 10 d. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu buvau
paskirta Klaipedos miesto savivaldybes visuomenines administraciniq gindq komisijos pirmininke
ir Sios komisijos pirmininke buvau iki 2015 metq gruodZio menesio 22 dienos. B[dama komisijos
pirmininke, organizavau komisijos veikl4. Darbas komisijoje reikalauja atsakingo pasiruoSimo
skundq ir praSymq nagrinejimui, komisijos nariq kvalifikacijos nagrinejant miesto gwentojq
skundus ir pra5ymus' 2016 metais ivyko 18 Sios komisijos posedZiq, kuriq metu isnagrineti 46
asmenq skundai (praSymai) del savivaldybes vieSojo administravimo subjektq priimtq individualiq
administraciniq aktq ir veiksmq teisetumo. 15 jq: 19 skundq atmesti, kaip nepagristi; 2 skundZiami
administraciniaiaktai panaikinti; 1 byla nutraukta , kaip nepriskirta Sios komisijos kompetencijai;
priimti 4 sprendimai ipareigojantys Klaipedos miesto savivaldybes administracijq vykdyti Sios
komisijos nurodym4; 1 skundas paliktas nenagrinetas; 11 skundq atsisakyta priimti; isnagrineti g
pra5ymai. Komisija taip pat sprende darbo organizavimo ir kitus su komisijos veikla susijusius
klausimus.

Dalyvavau Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos darbe, Respublikines ligonines stebetojq
tarybos darbe.

2016 metais dalyvavau ivairiuose renginiuose ir priemonese, kur buvo aptariami miesto
pletros klausimai, miesto teritorijq planavimo, Zmoniq socialiniq poreikiq klausimai ir kiti.
Dalyvavau susitikimuose su gyventojais., aiSkinausi Zmoniq problemq sprendimus su
savivaldybes admi nistracijos atstovais.

Tarybos nare Aldona Staponkiene


