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2011 m. vasario 27 d. buvau išrinkta į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą. 2011 m. balandžio 12 

d. pirmojo naujai išrinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu po priesaikos 

davimo tapau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nare ir pradėjau eiti tarybos narės pareigas. 

Tarybos narės veiklą vykdau, vadovaujantis LR savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentu, kitais LR įstatymais ir norminiais aktais, bei etikos principais. 

 

2012 metais dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose, taip pat Socialinių 

reikalų komiteto posėdžiuose, Socialinės rūpybos tarybos (pirmininkė) ir Jaunimo reikalų tarybos 

(narė) posėdžiuose, Asmens sveikatos priežiūros komisijos (pirmininkė), Narkotikų kontrolės 

komisijos (pirmininkė), Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos (narė), Etikos komisijos (narė) 

posėdžiuose. Esu AB „Klaipėdos vanduo“ (narė), Klaipėdos vaikų ligoninės (pirmininkė), 

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės (narė) stebėtojų tarybos narė, Klaipėdos teritorinės kasos 

taikinimo komisijos pirmininkė.  

 

Veikla komitete 

Esu Socialinių reikalų komiteto narė ir pirmininkės pavaduoja. Kadangi pasirinkau dalyvauti 

socialinių reikalų komiteto veikloje, tai daugiausiai ir dirbu, atstovaudama taip vadinamus 

"minkštuosius" dalykus, t.y. socialinę, sveikatos, sveikatingumo ir sveikatinimo, kultūrinę, šveitimo 

ir mokslo bei kitas sferas, orientuojantis į įvairių (ypač pažeidžiamų: vaikų, senjorų, neįgaliųjų, 

socialiai remtinų asmenų ir kt.) grupių gerovę. Visada visuose darbuose  ir savo gyvenime 

vadovaujuosi sąžiningumo, teisingumo ir pagarbos principais. 
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VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOSE 

 

Socialinės rūpybos taryba 

Dalyvavau visose posėdžiuose, kurie, mano pasiūlymu, vyksta kartą per mėnesį (esant būtinybei – 

dažniau). Ši taryba sprendžia jautrius socialiai pažeistiems grupėms ir Klaipėdos miesto 

gyventojams socialinius klausimus, taip pat socialinės paramos klausimus, siūlo Klaipėdos miesto 

savavaldybės tarybai tvirtinti socialinių paslaugų planą. Socialinės paramos taryboje, mano 

iniciatyva, buvo visapusiškai aptariami pažeidžiamų grupių problemos bei galimi sprendimų būdai. 

Išnagrinėtos vaikų likusių be tėvų globos problemos, socialiai remtinų asmenų gyvenančių 

nakvynės namuose problemos ir kt. 

 

Jaunimo reikalų taryba 

Aktyviai dalyvauju Jaunimo reikalų tarybos veikloje. Jaunimo klausimai yra labai svarbus miestai ir 

jaunimo politikos strategija turėtų būti aiški ir skaidri.  

 

VEIKLA SAVIVALDYBĖS KOMISIJOSE 

 

Asmens sveikatos priežiūros komisija 

Ši komisija – puikus tiesioginės demokratijos pavyzdys, kas mėnesį (esant poreikiui, ir dažniau) 

nagrinėjami svarbūs klaipėdiečiams asmens sveikatos priežiūros klausimai. Daugumą komisijos 

sudaro pacientų draugijų (nevyriausybinių organizacijų) atstovai, kurie kartu su politikais sprendžia 

įvairias problemas, pradedant nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir, baigiant 

nacionalinės svarbos klausimų svarstymais: vaistų politika, neįgalumo nustatymu  ir kt. 

 

Narkotikų kontrolės komisija 

Įveikiant nemažą kai kurių politikų pasipriešinimą, pavyko įvesti naujas veiklas į psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevenciją, pvz., 2012 m. rudenį buvo atliktas progimnazijų, gimnazijų, 

profesinių mokyklų ir globos įstaigų aplinkos testavimas, kurio rezultatai leidžia kitaip žvelgti į 

situaciją Klaipėdoje. Mokyklų vadovai ir Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro darbuotojai mano, 

kad ši veikla turėtų būti tęsiama.  

 

Tačiau keletas iniciatyvų kol kas liko nesėkmingos: siūliau uždrausti rūkyti Klaipėdos miesto 

pagrindinėse aikštėse (kaip alternatyva rūkymo draudimui renginių metu), taip pat siūliau vasaros 

sezono metu leisti tam tikroje apibrėžtoje zonoje lankytis paplūdimiuose su naminiais gyvūnais. 

Beje, tokia praktika taikoma daugelyje ES šalių. Pavyzdžiui, Vokietijoje žmonės neįsivaizduoja 
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poilsio be savo mažojo draugo. Pirmai nesėkmingai iniciatyvai nepritarė miesto Taryba, antra kol 

kas nėra įmanoma dėl galiojančios higienos normos, kur apibrėžiama, kad naminiai gyvūnai negali 

lankytis paplūdimiuose. Šį pasiūlymą teikti paskatino tas faktas, kad klaipėdiečiai vis tiek lankosi 

paplūdimiuose su šunimis, tačiau jie pažeidžia taisykles, o nuo to kenčia ir kiti žmonės, atvykę be 

gyvūnų. Jei būtų skirta vieta ilsėtis su gyvūnais, būtų patenkinti ir vieni, ir kiti. 

 

Stebėtojų tarybos 

Dalyvavau AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos posėdžiuose, kur svarstomi svarbus 

miestečiams vandens tiekimo, nuotekų valymo, vandens kokybės gerinimo ir užtikrinimo klausimai. 

Taip pat dalyvavau Klaipėdos vaikų ligoninės ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės stebėtojų 

tarybos posėdžiuose. 

 

Nuolat asmeniškai bendrauju su įvairiais žmonėmis, kurie kreipiasi pagalbos dėl įvairiausių 

priežasčių: asmeninių (sveikatos, neįgalumo nustatymo, sveikatos paslaugų apmokėjimo, vaistų 

kompensavimo ir kt.) ir bendruomeninių: namų valdų savivalės dėl konkursų organizuojant 

šiluminių mazgų keitimus, kai kaina už šiluminį mazgą pateikiama vieną, o po konkurso ji išauga 

net 10 tūkst., taip pat organizuojat konkursus dėl namų šilumos prižiūrėtojo, kai pasirenkamas ne 

pigiausias, o „draugiškiausias“ tiekėjas ir t.t. Tiesa, su namų valdomis, kaip UAB ir pelno 

siekiančiomis organizacijomis sunku kovoti ir gyventojai labai kenčia nuo jų savivalės, bet 

pasiduoti neketinu. Taip pat nuolat bendrauju su švietimo įstaigų bendruomenėmis, išskiriant kaip 

vieną esminių prioritetų savo, kaip politikės darbe, vaikų ir jaunimo saugų ir laimingą gyvenimą 

švietimo ir ugdymo įstaigose ir namuose, užtikrinant tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas.  

 

Gyventojus priiminėju partijos Tvarka ir teisingumas būstinėje adresu Tiltų g. 19A, Klaipėda 

pirmadieniais nuo 17.00 iki 19.00 ir atskirai suderinus telefonu.  

 

 

Pagarbiai, 

Natalja Istomina 

 


