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VEIKLOS ATASKAITA RINKEJAM

FINANSINE ATASKAITA

Tarybos nariams uZ darbo laik4

atsiZvelgiant i faktiSkai dirbt4 laik4.

pradZios visas man priskirtas funkciias

- be atlyginimo,

atliekant savivaldybes

Pasinaudojau jstatymo

E

UZ 2016 METUS

ybos nario pareigas yra

uteikiama teise ir nuo

vykdau visuomeniniais

apmokama

kadencijos

pagrindais,ir tarybos nario parei

Tarybos nariams, kas mdnesi skiriamos ir vadi "kanceliarinds" iSmokos iki 300

keti. 2016 metais iSleidau oo 64
Eur/men., su tarybos nario veikla susijusioms i5laidoms ap

Eur/men., viso 768 Eur. per metus kompiuterines irangos nuom

DARBAS FRAKCIJOJE

2015 - 2019 metq kadencijos Klaipedos miesto saviva dybes taryboje dirbu LR Liberalq

sudediai, buvau iSrinkta frakciios

ci.jos posedZius.

sqiDdzio frakcijoje. 20r6 metq pabaigoje, pasikeitus fiakciios
pirmininke, Kiekvien4 savaitg organizavau I_iberalu saiDdZio fia

Liberalq frakcija, karlu su kitq partijq atstovais mi talyboje, sudaro koaliciia ir
tcl

DARBAS MIESTO TARYBOJE

Tarybos nariai savo jgaliojimus pagal Vietos savival istatymE jgyvendina koleeialiai
savivaldybes tarybos posedziuose. Dalyvavau r0 is 12. 20r6
kuriuose buvo priimami sprendirnai. Tarybos posedZiai yra

svarstytais klausimais, priimtais sprendimais bei balsavimai

tq miesto tarybos posedZiuose,

ieSi, tiesiogiai transliuojami. Su

atitinkamais klausimais ealima
susipaZinti:

Pasinaudoti tarybos .ariui jstatymo suteikta teise rer ti tarybos sprendimq projektus
poreikio nebuvo, nes savivaldybes taryboje sudarant vardandi4 daugum4, teisek[ros iniciatyvos
buvo igyvendinamos teikiant siDlymus savivaldybes administ

sprendimq projektus.

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALD BES TARYBOS
NARE VAIDA LVIrcIN

ijai rengti atitinkamus tarybos



DARBAS SVEIKATOS IR SOCIALINIU REIKALU KOM TETE
Dalyvavau 19-oje komiteto posedZiq iS 21. Komi

klausimais, teikiau siDrymus, protokolinius pavedimus administ
Sveikatos ir socialiniq reikalq komitete svarstytu ir$rq darbotvarkes ir posedZiqprotokolai: 

ialiniu_rei

DARBAS KONTROLES KOMITETE
Dalyvavau lO-yje komiteto posedZiq iS I l.

Kontroles komitete svarstytq klausimq

ak{yviai pasisakiau svarstomais

rjai.

ng, siDlymus svarstant klausimus.

ir posedZiq protokolai:

ama Siai komisijai, suSaukiau 4-

a nauja Reglamento redakcija.

lantrentas, pakeitgs 2001 metq

o i5 savivaldyb€s biudieto le5u

sybiniq organizaciiq bei paramos

Ziq. Aktyviai teikiau siDlymus

ir posedZiq protokolai:

ivertsitetine ligonine" stebetoiu

apSVietimas" posddZiuose.

lefonu, socialiniuose tinkluose.

imybes sprendZiu.

feikiau nuo

darbotvark

DARBAS NUOLATINESE KOMISIJOSE

Komisija Reglamentui rengti bei koreguoti. pirmini

is Sios komisijos posedZius, kuriuose buvo svarstoma ir reng
BirZelio mdnesio miesto taryboje buvo patvirtintas nauias

dokument4. Komisijos posedZiq protokolai:

http://www.klai

ren gti-bei -koreeuoti/3 j 7 I

Nevyriausy biniq o rga n izacij q socia lini q p rojektq r6m i
komisija. Kasmet dalyvauju vertinime gautq paraiskq is nevyria
paskirstymo procese.

Jaunimo reikalu taryba. Dalyvavau 5-iuose iS g

svarstant klausimus. Svarstytq klausimq darbotvarke

https ://www, klaineda. I

DARBAS STEBETOJU TARYBOSE

BDdama pirmininke, Saukiau posedZius VSf ,,Klaipedos

tarybos, dalyvavau vs{ "Klaipedos vaikq ligonind,,ir UAB ,,Gatvi

DARBAS SU RINKEJAIS

UZklausq ir kreipimqsi gaunu iSties daug: el. paStu, t
susitinkant gyvai - kiekvienu atveju atskirai sutartu laiku. pagal

Pagarbiai,

Savivaldybes tarybos nard

://www.kl aipeda. ltll itlKon

Vaida Zvikiene


