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Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nare išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) sąrašą ir dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
įvardintais pagrindiniais principais ir nuostata, kad savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra
atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei.
Po savivaldos rinkimų 2015 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta koalicijos sutartis „Pirmyn,
Klaipėda!“ įsipareigojant 2015-2019 m. Tarybos kadencijos laikotarpiui prisiimti bendrą atsakomybę
už skaidrų ir profesionalų miesto valdymą ir sudaryti sąlygas susitariančioms pusėms įgyvendinti
suderintas rinkimų programas ir atsakingai dirbti Klaipėdos miesto gyventojų labui.

LSDP Klaipėdos skyriaus 2015 -2019 m. Savivaldybių tarybų rinkimų
programos SVARBIAUSIA – KLAIPĖDIETIS! įgyvendinimas.
SAUGI, PATOGI IR SVEIKA APLINKA KLAIPĖDIEČIUI
Sieksime tolygios miesto plėtros, išgyvendinsime atsiradusią atskirtį tarp Klaipėdos miesto
šiaurinės ir pietinės dalių. Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinta.
 2017-aisiais buvo sparčiai vykdomi pietinės miesto dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai.
Baigta Žardininkų aikštės rekonstrukcija, kuri yra trečioji per pastaruosius kelerius metus iš
pagrindų sutvarkyta aikštė pietinėje Klaipėdos dalyje. 2016 m. baigtos tvarkyti Debreceno ir
Pempininkų aikštės. Eilėje – Vingio aikštė. 2017-aisiais metais pradėtas tvarkyti tarp
Debreceno aikštės bei Gedminų gatvės esantis pėsčiųjų takas, suremontuota danga, įrengtas
apšvietimas, dviračių stovai, sutvarkyti želdiniai, atsiras vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelės,
Baigti 2017-aisiais prasidėję Sąjūdžio parko sutvarkymo antrojo etapo darbai. Įrengta
aktyvaus laisvalaikio mėgėjams skirta zona: – BMX dviračių, riedlenčių ir riedučių parkas.
Kompleksiškai atnaujinsime ir pertvarkysime daugiabučių gyvenamuosius rajonus,
kiemuose plėsime automobilių parkavimo vietas, vaikų žaidimų bei sporto aikšteles.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinta.
 2017-2018 --aisiais vykdyta Klaipėdos daugiabučių kiemų infrastruktūros gerinimo
programa: buvo tvarkomi želdiniai, intensyviai kloti apšvietimo tinklai ir rengti naujų
automobilių
stovėjimo vietų kiemuose įrengimo projektai. Įgyvendinant daugiabučių
kiemų infrastruktūros gerinimo programą, sprendžiamos pagrindinės problemos: tiek
apšvietimui, tiek ir naujų automobilių stovėjimo vietų įrengimui. Vyksta yra ir kita,
visuomenei dažniausiai nematoma darbų pusė – konkursų sąlygų rengimas, viešieji
pirkimai, projektavimas, įvairūs derinimai. Iš viso naujas apšvietimas įrengtas prie daugiau
nei 80-ies daugiabučių namų, numatoma įrengti dar 25 teritorijose, kuriomis naudojasi
daugiau nei 120-ties daugiabučių gyventojai. Taip Klaipėdos miesto daugiabučių kiemuose
bus įrengta ir per 1000 papildomų vietų automobiliams.

Remsime gyventojų siekį kurti bendrijas, tapti savo namo ir kiemo šeimininkais.
 Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinama. 2017 m. Savivaldybės buvo organizuotas seminaras
daugiabučių namų bendrijų pirmininkams, valdybos ir revizijos komisijų nariams, pateikta
metodinė medžiaga (dalyvavo 80 ). Visa medžiaga mokymo ir kaip steigti bendrijas pateikta
Klaipėdos mesto savivaldybės interneto svetainėje. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis
Klaipėdoje registruota 357 bendrijos.
Parengsime pavyzdinius projektus daugiabučių namų kiemų teritorijų nuosavybės
įteisinimui. Įsiteisinusius nuosavybę – atleisime nuo žemės mokesčio.

Dalis šio programos punkto prarado aktualumą, nes iniciatyvos rengti kiemų sutvarkymo
projektus ir ėmėsi savivaldybė. 2017 m. pagal Klaipėdos m. daugiabučių namų kiemų
infrastruktūros gerinimo 2016-2018 metų PRIEMONIŲ PLANĄ gyvenamųjų namų kiemų
teritorijose yra tvarkomis želdiniai, PROJEKTUOJAMAS ir rengiamas apšvietimas,
projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, remontuojamos dangos ir šaligatviai. Pagal
planą yra rengiami automobilių stovėjimo DN kiemuose techniniai projektai ir vykdomas projektų
įgyvendinimas.
Iš esmės spręsime oro taršos problemą, ypač pietinėje miesto dalyje.
 Oro taršos problemą bandoma spręsti eilę metų, tačiau, kad ją išspręsti reikalinga keisti
Aplinkos apsaugos ministerijos kontrolės vykdymo administracinę struktūrą ir teisės aktus.
Savivaldybė pagrinde atlieka taršos monitoringą.
Po 2018 m. vasaros karščių padidėjus oro taršai iki kritinės padėties aš MIESTO ŪKIO IR
APLINKOSAUGOS KOMITETE INICIJAVAU KLAUSIMĄ DĖL EKSTREMALIOS
SITUACIJOS MIESTE PASKELBIMO. Deja iš tarybos narių palaikymo nesulaukiau,
tačiau posėdyje dalyvavo bendruomenių atstovai, kurie įteikė gyventojų (daugiau kaip
5000 parašus) miesto vadovybei ir prokuratūrai.
Aš buvau taip pat iniciatorė ir su paklausimais kreipiausi į visus aplinkos apsaugos sistemos
Struktūrinius padalinius, taip pat socialinio Facebook“ tinklo vartotojus dėl nelegalaus
suformuoto sąvartyno miesto centre Liepų g.84. Pasitelkus visuomenę šis juridinio asmens
įrengtas sąvartynas buvo likviduotas.
Imsimės realaus daugiabučių namų renovavimo programos įgyvendinimo.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinama
 2016-08 mėn. Klaipėdos miesto savivaldybėje suderinti 182 daugiabučių namų modernizavimo
investicijų planai, pradėti statybos darbai 130 namų, 2013-2016 m. pabaigoje buvo baigta 63
daugiabučių namų renovacija; Vykdant tęstinę DN Atnaujinimo programą 2017 m. renovacijai
atrinkti 27 (DN) daugiabučiai namai (p/g papildomai aplinkos ministro kvietimą energetinio
efektyvumo didinimo programoje dalyvauja 76 DN); baigti darbai 5-iuose DN; vykdomi -12oje; 20-čiai rengiami pastatų modernizavimo projektai. 2018 m. baigti 10 DN modernizavimo
darbai; vykdomi modernizavimo darbai-11 DN; rengiami modernizavimo projektai 40 DN.
Reikalausime nepriklausomų šilumos tiekėjų kainų skaidrumo, kad klaipėdiečiams
mažėtų šilumos kaina. Atliekų deginimo gamyklai „Fortum Klaipėda“ plečiant veiklą dėl iš
visos Lietuvos suvežamų atliekų deginimo, pasiekti, kad klaipėdiečiams šilumos kaina
būtų sumažinta.
Iš dalies įgyvendinta.
 Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamas įmonės – tai daugeliu atveju pripažintos
lyderės šalyje, užtikrinančios kokybiškas paslaugas ir vienas mažiausių kainų šilumos, vandens
tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių pervežimo ir kitose srityse.
 Klaipėdos miesto savivaldybė tarp didžiųjų savivaldybių pirmauja mažesnėmis kainomis
būtent, komunalinių paslaugų srityse. Pavyzdžiui, šilumos kaina Klaipėdoje 2017 m. buvo
mažesnė nei vidutinė. Be to, šilumos tiekimo veikloje dalyvauja ir privatus sektorius, ir
nepriklausomi šilumos gamintojai pagamina didelę dalį šilumos. Kad privatus sektorius

neįtakotų kainų augimo, bendrovė“ Klaipėdos energija“ parengė “ 2018–2022 metų investicijų
planą, Planuojamos įrengti dvi rajoninės Lypkiuose ir Klaipėdos rajone biokuro katilinės,
atnaujinami magistraliniai tinklai.
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje pritaikysime naują vietinės rinkliavos modelį,
kuris bus socialiai teisingesnis, atitiks LR Vyriausybės patvirtintą komunalinių atliekų
surinkimo ir tvarkymo metodiką, t.y. vietinė rinkliava bus dvinarė, turės pastovią ir kintamą dalį.
Peržiūrėsime visų su komunalinių atliekų tvarkymo sistema (KRATC) susijusių išlaidų
pagrįstumą, naudingumą ir reikalingumą, kad mažinti šias išlaidas ir sumažinti vietinės rinkliavos
dydį iki 15 %.

Tik iš dalies įgyvendinta, nes pasikeitė teisinė sistema ir valstybės politika
šioje srityje.
 Atliekų tvarkymo įstatyminė bazė (teisinė sistema) nuolat kinta, nes Europoje einama
žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo link, t.y. orientuojamasi į atliekų rūšiavimą,
surinkimą ir perdirbimą. Lietuva šiame kontekste atrodo neblogai, bet numatomi pakeitimai ir
bus teikiamos naujos užduotys, KAD atskirai turi būti renkamos maisto atliekos. Aplinkos
ministerijos pagrindinis keliamas tikslas atliekų tvarkymo srityje – kad kuo mažiau jų patektų į
sąvartynus, o būtų perdirbta.
Klaipėdos RATC, pasiekęs ekologiškiausią atliekų sutvarkymo lygį šalyje, taip pat išlaiko
vieną mažiausių kainų už atliekas uostamiesčio gyventojams – išlaikoma SUMAŽINTA
KAINA GYVENTOJAMS 5 %.
Sugriežtinsime daugiabučių namų administratorių atrankos tvarką, jų veiklos priežiūrą ir
kontrolę, pakeičiant Savivaldybės teisės aktus. Atliksime išsamų administratoriams priskirtų
funkcijų veiklos auditą, kad namų administratoriai nepriskaičiuotų gyventojams nepagrįstų
rinkliavų. Nustatysime griežtesnę administratorių atsakomybę.
Iš dalies įgyvendinta.
 Vykdant „Teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės paskirtų daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę“,
2017 metais buvo atlikta 11 kompleksinių planinių valdytojų patikrinimų pagal grafiką ir 7
neplanuoti patikrinimai pagal pareiškėjų skundus. Paskirtų daugiabučių namų administratorių
valdymo organų priežiūros ir kontrolės metinė veiklos ataskaita už 2017 m. buvo teikta
susipažinti miesto Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat pristatyta Miesto
ūkio komitete /MANO raštišku PRAŠYMU/. Ataskaita paskelbta ir savivaldybės interneto
svetainėje https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/bustas/daugiabuciu-savininkams/2033
 2018 metams, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-27 įsakymu Nr. AD1270
nustatytus
kriterijus,
sudarytas paskirtų
bendrojo
naudojimo
objektų
administratorių priežiūros ir kontrolės grafikas, kuris yra patvirtintas Administracijos
direktoriau 2018-01-28 įsakymu. Nr. AD1-258. Numatyta atlikti 12 planinių patikrinimų,
siekiant nustatyti kaip administratoriai laikosi ir atlieka teisės aktuose jiems priskirtas
funkcijas. Grafike nurodyta, kuriuo laikotarpiu bus tikrinama savivaldybės paskirtų
administratorių veikla pagal jų administruojamus namus. Minėtas grafikas yra paskelbtas
savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/bustas/daugiabuciusavininkams/2033.
 Atsižvelgiant į butų savininkų prašymų ir skundų turinį, suplanuotą kartą į ketvirti atlikti
neplaninius administratorių patikrinimus gyventojų nurodytose daugiabučiuose

SVARBIAUSIA – KLAIPĖDIETIS
Užtikrinsime, kad vieta vaikų lopšelyje-darželyje būtų prieinama kiekvienai šeimai.

Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinta.
Vietų vaikų lopšelyje-darželyje prieinamumas praktiškai yra išspręstas, eilėje reikia laukti ne ilgiau 6
mėnesius.
SPRĘSIME VAIKŲ UŽIMTUMĄ VASAROS ATOSTOGŲ METU, ORGANIZUOSIME VAIKŲ
VASAROS STOVYKLAS, IŠNAUDOJANT VIDINIUS RESURSUS.
 Mano iniciatyvą padidinti vaikų vasaros stovyklų finansavimą iki 100 tūkst. Eur
palaikė Miesto ūkio ir aplinkos apsaugos komitetas ir miesto taryba sprendimu
finansavimo padidinimas buvo įtrauktas į Strateginį veiklos planą 2019 m.
Audituosime miesto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizacijos reformos
naudingumą. Tarsimės su biudžetinių įstaigų vadovais dėl buhalterinės apskaitos formų
priimtinumo. Neatmetame galimybės grąžinti senąją tvarką.


Neįgyvendinta. ŠIS PROGRAMOS PUKTAS PRARADO AKTUALUMĄ.

Siekti grįžti prie senosios tvarkos nebetikslinga, to nebenori ir pačios biudžetinės įstaigos.
Sieksime, kad Klaipėda taptų Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) sveikų miestų tinklo
lydere, propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinta.
2018-ieji metai, Klaipėda – Europos sporto miestas, pirmasis Lietuvos miestas, kuriam bus
suteiktas šis titulas. Organizacija ACES EUROPE, prieš apsispręsdama, vertino sporto situaciją
Klaipėdoje: sporto bazes, propaguojamų sporto šakų įvairovę, sportuojančiųjų skaičių, bendruomenės
įtrauktį, sporto renginius, ateities planus ir viziją. Šiuo metu Klaipėdoje plėtojama daugiau kaip 50
sporto šakų, veikia beveik 100 sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo bazių, 5 profesionalūs sporto
klubai, 5 sporto mokyklos vaikams. Klaipėdos miesto savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo vykdyti
antros klasės mokinių mokymo plaukti programą ir įdiegė kiekvienam sportuojančiam vaikui
sportininko krepšelį. Skaičiuojama, kad organizuotai sportuoja per 9 tūkstančius klaipėdiečių, tačiau
realus sportuojančiųjų skaičius gerokai didesnis, mat tūkstančius žmonių pritraukia Visuomenės
sveikatos biuro organizuojamos sveikatinimo ir fizinio aktyvumo veiklos, gyventojai noriai naudojasi
dviračių takais, kurių mieste yra apie 120 kilometrų, privačiais sporto klubais ir kt.

2015 m. Klaipėdoje paskelbti Senjorų metais. Užtikrinsime, kad senjorams nuo
75 metų miesto viešasis transportas būtų nemokamas.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinta iš dalies,


Nuo 2017 m. vasario 1 d. , PRIIMTAS savivaldybės TARYBOS sprendimas, kad asmenims iki
70 metų, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius,
savivaldybės biudžeto sąskaita suteikiama teisė į elektroninių terminuotų (pusės metų ir metų)
bilietų papildymo tarifus su 50 % nuolaida įvertinat ir tai, kad pensijos yra mažos.

SENAMIESTIS – MENO, KULTŪROS, TURIZMO IR POILSIO CENTRAS
Plėtosime aktyvų dialogą su senamiesčio verslininkais, siekiant, kad senamiestis taptų meno,
kultūros, turizmo ir poilsio centru. Tam priimsime reikalingus Savivaldybės sprendimus.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendintas tik iš dalies.
 Problema yra ryškiai mažėjantis gyventojų skaičius mieste. Senamiestis atgyja tik švenčių
metu, kada šiose erdvėse vyksta koncertai ir renginiai. Buvo kviestos diskutuoti įvairios
menininkų, jaunimo organizacijos, aktyvių piliečių grupės, gauti įvairūs pasiūlymai, vienas iš
jų įvesti WI FI zoną, kas pritrauktų jaunimą. Šiemet į šį procesą pasijungė ir senamiesčio
verslininkai. Rengiama senamiesčio
gaivinimo programa. Lūžis įvyko vien todėl, kad
pusantrų metų buvo kuriama miesto ekonominės plėtros strategija „Mėlynasis proveržis“ ir į šį
procesą buvo įtraukta daug žmonių, prasidėjo dialogas tarp savivaldybės ir klaipėdiečių.

Senamiesčio gaivinimą pradėsime nuo: dviejų valandų nemokamo automobilių parkavimo
įvedimo senamiestyje ir jo prieigose. Inicijuosime senamiesčio gyventojų apklausą dėl kiemų
apmokestinimo tikslingumo.
Šis programos neįgyvendintas
MIESTO VALDYMAS – SĄŽININGAS IR SKAIDRUS
Depolitizuosime Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas ir stebėtojų tarybas –
įtrauksime profesionalus, atitinkamos srities specialistus.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendintas.
 Siekiant efektyvinti ir skaidrinti Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą,
2016 metų liepą savivaldybės taryba patvirtino naujus savivaldybės kontroliuojamų įmonių
valdymo organų formavimo principus, vadovaudamosi kuriais įmonės pereina prie
profesionalesnės ir efektyvesnės valdymo formos: keičiamos įmonių valdybos, į jas įtraukiant
nepriklausomus narius. Nepriklausomų narių valdybose turi būti ne mažiau kaip trečdalis.
Naujos valdybos jau suformuotos bendrovėse „Klaipėdos autobusų parkas“, „Naujasis turgus“,
„Klaipėdos energija“, „Vildmina“. Naująją tvarką atitinka ir UAB „Senasis turgus“ valdyba.
Šis procesas jau prasidėjo bendrovėse Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, „Klaipėdos
vanduo“, „Gatvių apšvietimas“. Taip pat pradėta rengti ir analogiška, nauja Klaipėdos miesto
savivaldybės viešųjų įstaigų valdymo organų formavimo tvarka.
Sieksime Savivaldybei priklausančio turto efektyvaus panaudojimo, prioritetą teikdami
bendruomenės poreikiams.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendintas

Nuo 2017 metų atviresnė tapo ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Kokio dydžio
yra Klaipėdos savivaldybės biudžetas, kaip bėgant metams kito savivaldybės skola, kokį
nekilnojamąjį turtą valdo ir kokius viešuosius pirkimus vykdo savivaldybė – šią ir kitą
savivaldybės sukauptą informaciją nuo šiol galima rasti vienoje vietoje, svetainėje
http://opendata.klaipeda.lt/. Čia galima rasti ir miesto žemėlapius, demografinius,
transporto, atliktų apklausų, aplinkos stebėsenos duomenis, informaciją apie švietimo įstaigas,
gautus pranešimus apie problemas mieste, atliktus miesto tvarkymo darbus.
Skirsime ypatingą dėmesį kolektyvinių gyventojų prašymų nagrinėjimui, seniūnaičių,
visuomeninių organizacijų bei bendruomenių iniciatyvoms.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendintas iš dalies.
 Klaipėdoje yra 55 seniūnaitijos . 2017-aisiais įvykę Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių
rinkimai naujai subūrė veiklius ir savo bendruomenės interesams tarnauti pasiryžusius
klaipėdiečius - 21 seniūnaitį. Yra sudaryta seniūnaičių sueiga bei dvi Danės-Pajūrio ir MariųBaltijos išplėstinės seniūnaičių sueigos. Savivaldybė kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija įgyvendina ministerijos inicijuotą programą - remti vietos bendruomenes. Pvz. per
2017 metus įgyvendintos 19 bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų projektų.
DARNI PARTNERYSTĖ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR KLAIPĖDOS
VALSTYBINIU JŪRŲ UOSTU

Bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos Vyriausybe:
Pastatysime naują plaukimo baseiną.
Įgyvendinta.

Baigsime Klaipėdos dramos teatro rekonstrukciją.
Įgyvendinta. Dramos teatras jau veikia, modernus, šiuolaikiškas ir klaipėdiečių labai
lankomas.
Renovuosime Klaipėdos muzikinį teatrą.
Pradėta įgyvendinti
Atstatysime piliavietę.
Pagal Koalicinę sutartį įgyvendinama.
Vyksta atstatymas pagal Strateginį Klaipėdos miesto veiklos planą –etapais. Klaipėdos
piliavietėje įrengta pagal šiuolaikinius standartus, moderni ekspozicija „Muziejus 39/45.

Pastatysime naują Bastionų tiltą per Danės upę.
Neįgyventas. Dėl gyventojų stipraus pasipriešinimo šiam projektui ir gautos ekspertų išvados
dėl jo netikslingumo.
Bendradarbiausime su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, siekiant spręsti transporto
infrastruktūros išvystymą ir užtikrinanti transporto spūsčių sumažinimą:
Pertvarkysime Šilutės plento – Baltijos prospekto žiedinę sankryžą.
Sieksime paspartinti Pietinio aplinkkelio statybą.
Vykdomas įgyvendinimas.

PRADINUKO BILIETO PROJEKTAS BUS ĮGYVENDINTAS
Nuo kadencijos pradžios 2016 m. dirbau su sprendimo projektu „ Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl keleivių vežimo kainų
patvirtinimo“ pakeitimo arba kitaip vadinamu projektu DĖL LENGVATINIO PRADINUKO
BILIETO.
Buvo parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas ,,Nustatyti nuo 2017 m. vasario 1 d.
mėnesinio vardinio bilieto papildymo tarifą Klaipėdos mieste besimokantiems bendrojo ugdymo
programas vykdančių mokyklų 1–4 klasių mokiniams, kuriems savivaldybės biudžeto sąskaita
suteikiama teisė įsigyti bilietą su 95 procentų nuolaida, – 1,35 Eur.“ Bet valdančioji dauguma vis
rasdavo motyvų jį atmesti.
Visgi ledai pralaužti ir kartu su frakcijos „Už Klaipėdą“ kolege A.Staponkiene pasiekėme, kad
2019 m. sausio mėnesio Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
komitetų pastabos, pateiktos svarstant sprendimo projektą Nr. T1-7 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Su atskiru pavedimu:
Pavesti Savivaldybės administracijai atlikti detalius lėšų poreikio paskaičiavimus
ir parengti sprendimo projektą dėl 1-4 klasių moksleivių kelionių viešuoju
transportu kompensavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Savivaldybės administracija rengia sprendimo projektą dėl PRADINUKO BILIETO
ĮDIEGIMO, kuris buvo svarstomas 2019-04-12 Savivaldybės tarybos posėdyje. Tikiuosi
frakcijos kolegų palaikymo.
ASMENINĖS PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIOS INICIATYVOS
„PRŪSA“ - ISTORINĖS IR KULTŪRINĖS KLAIPĖDOS ATMINTIES PREMIJOS
ĮSTEIGIMAS
Klaipėdai - senas, turtingos istorijos miestas. Ypač reikšmingas prūsiškasis miesto periodas,
todėl esu pagrindinė steigėja prūsiškosios istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premijos „Prūsa“.

Pirmoji 2015–ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta filologei
Jovitai Saulėnienei.
2016 – ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta Kęstučiui
Demereckui:
- už prūsiškosios istorinės atminties gaivinimą knygoje „Klaipėdos vaizdų albumas“ ir už
ikonografinės medžiagos apie Klaipėdos istorinę atmintį rinkimą, kaupimą bei išsaugojimą;
2017 - ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta Aleksandrui
Popovui:
- už Prūsų Lietuvos paveldo atminties gaivinimą ir šios nuostabios žemės bei Klaipėdos miesto
istorijos kultūros sklaidą, pristatant visuomenei sukauptą vertingą Nidos dailininkų kolonijos
darbų kolekciją;
2018-- ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta p. Antanui

Stanevičiui
-

už Prūsų Lietuvos paveldo atminties gaivinimą ir šios nuostabios žemės bei Klaipėdos miesto
istorijos kultūros sklaidą:

Lilija Petraitienė
2019-03-29

