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2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nare dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje išvardintais pagrindiniais principais, kuriais grindžiama vietos
savivalda ir šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta atsakingumo savivaldybės bendruomenei nuostata,
pažyminčia, kad savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir
visai savivaldybės bendruomenei, TEISE iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų,
savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės
taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, rašiau paklausimus,
savivaldybės institucijoms, savivaldybės administracijai, kitoms savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir
organizacijoms, taip pat valstybės institucijoms, atstovaudama klaipėdiečių interesus. Parengiau ir
teikiau sprendimų projektus Savivaldybės tarybai.

Ką pavyko (nepavyko) nuveikti klaipėdiečių labui?
Tęsiu tradiciją - glaudžiai dirbu bendradarbiaudama su gyventojų išrinktais seniūnaičiais.
Per ataskaitinį laikotarpį daug gyventojų bendruomenių kreipėsi dėl Daugiabučių namų renovacijos
trikdžių. Pagalbos kreipėsi ir UAB „Paslaugos būstui“ direktorė R.Uznienė dėl bendrovės kaip
administratoriaus vykdomos Daugiabučių namų renovacijos programos finansavimo problemų.
Kaip į Klaipėdos savivaldybės tarybos narę, kreipėsi daugiabučių namų Klaipėdoje – Kretingos g.15 ir
Kretingos g.11 – gyventojų atstovai dėl jų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų
sustabdymo. Jie prašė pagalbos, kad būtų tęsiami jau įpusėję šių daugiabučių namų modernizavimo
darbai. Rangovas UAB “Šilo statyba” sustabdė visus vykdomus darbus, nes jiems nebuvo apmokėta
net už jau atliktus darbus. Dėl šių namų modernizavimo su rangovais sutartį pasirašė administratorius
UAB “Paslaugos būstui”. Kaip savivaldybės Tarybos narė, raštu kreipiausi į LR Vyriausybę, kad

išsiaiškinti dėl šių daugiabučių namų atnaujinimo programos finansavimo (Kretingos g.15 ir Kretingos
g.11).
Paaiškėjo, kad šių namų renovacijos finansavimas buvo užstrigęs dėl administratorius UAB
“Paslaugos būstui” laiku neatliktų procedūrų. Finansavimas buvo gautas, bet gyventojus apgavo
Rangovas UAB “Šilo statyba”. Kreipiausi į visas atsakingas institucijas; po ilgų susirašinėjimų,
renovacija buvo užbaigta.
Šiais metais Lietuvos socialinių darbuotojų

asociacija ir Klaipėdos

krašto socialinių

darbuotojų asociacija inicijavo Socialinio darbo savaitę ir pakvietė savivaldybės tarybos narius ir
administracijos darbuotojus kartu su socialiniais darbuotojais padirbėti jų kasdieninį darbą.
Atsiliepdama į šį kvietimą tris dienas praleidau su socialiniais darbuotojais ir pamačiau ne tik jų
kasdienybę, bet ir problemas bei poreikius socialinei paramai, globai, kur yra reikalingi
savivaldybės administracijos sprendimai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisiniai
aktai .
Mano pagalba ir darbai:
Vienas iš jų, kur reikėjo tęstinumo, tai DĖL VYKDYTO PROJEKTO „ INTEGRALIOS
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ TĘSTINUMO
UŽTIKRINIMO

BEI

LĖŠŲ

SKYRIMO

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ

IŠLAIKYMUI
Dalyvaudama tris dienas kartu su socialiniais darbuotojais šio projekto tiesioginiame
įgyvendinime įsitikinau, kad svarbu užtikrinti integralios socialinės globos tęstinumą neįgaliems
klaipėdiečiams su dideliais specialiaisiais poreikiais ir slaugos poreikiais, jų šeimos nariams
sudaryti galimybes derinti šeimos ir profesinį gyvenimą, o profesionaliems sveikatos priežiūros
specialistams išsaugoti darbo vietas.
Kreipiausi viešai į miesto politikus ir administraciją dėl projekto pratęsimo finansavimo iš
sutaupytų Valstybės skiriamų lėšų socialinėms išmokoms mokėti. Projektas finansuojamas ir
vykdomas.
Mano straipsnių ciklas “Diena su socialiniu darbuotoju” davė apčiuopiamų rezultatų.
Paviešinus problemą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovai Klaipėdoje susigėdo ir suteikė neįgaliojo statusą aprašytai klaipėdietei,
kuri galėjo judėti tik su vežimėlio pagalba.
Surašiau daug papildomų paklausimų ir miesto savivaldybės administracijai ir Ministerijoms Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos dėl problemų, kurias radau nesprendžiamas.

NEPAVYKO:
Teikiau Savivaldybės tarybai sprendimo projektą kartu su V.Didžiojo gimnazijos bendruomenės
pritarimu dėl šviesaus atminimo R.Bloškio (ilgamečio šios gimnazijos direktoriaus, puoselėjusio
gimnaziją ir K.Donelaičio kultūrinį paveldą) atminimo įamžinimo. Deja negavau palaikymo iš
koalicijos partnerių ir teko sprendimo projektą atsiimti, kad nebūtų drabstomas purvais šis garbingas
žmogus.

Darbas savivaldybės miesto ūkio ir aplinkosaugos, Kontrolės komitetuose.
Aktyviai dalyvavau komiteto posėdžiuose, visada gilinuosi į svarstomus sprendimų projektus,
teikiau ir savo pasiūlymus.
Šaunu, kad Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas dirba išradingai, vyksta išvažiuojamieji
posėdžiai, kur vietoje susipažįstame su mieste spręstinomis problemomis.
Kontrolės komitetas ir komiteto nariai palaikė mano siūlymą įtraukti į savivaldybės
Kontrolieriaus tarnybos veiklos planą – UAB „Gatvių apšvietimas“ veiklos auditą.
Svarstant 2015 m. Savivaldybės biudžeto projektą finansų ir ekonomikos komitetas atsižvelgė į
mano pasiūlymą, kad surinkus viršplaninių biudžeto pajamų, būtų skiriama lėšų Klaipėdos miesto
darželių lopšelio - darželio ,,Pagrandukas“ vidaus sienos remontui. Siena buvo suremontuota.

Esu KRATC-o stebėtojų tarybos narė.
Posėdžiuose kėliau klausimus dėl gyventojų nusiskundimų, dėl Aplinkosaugos ministerijos teisės
aktų, rengiamų sprendimų projektų, dėl rinkliavos apskaičiavimo metodikos.

Dėl viešojo intereso gynimo
Kreipiausi į Vyriausybės atstovę Klaipėdos apskrityje Daivą Kerekeš, prašydama įvertinti ar
Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vietos veiklos grupės steigimo“ atitinka teisės aktų
reikalavimus, nes kilo konfliktas tarp miesto tarybos ir klaipėdiečių bendruomenės atstovų dėl VVG
grupės formavimo tvarkos ir nuostatų.
PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIOS INICIATYVOS
Esu globėja, organizatorė, iniciatorė parodos-konkurso „Nupieškime valstybės dieną
švenčiančią Klaipėdą“ uostamiestyje, organizuoto šiemet jau trečiąkart. Jame šauniai dalyvauja visos
Klaipėdos miesto ugdymo įstaigos. Ši renginys skiriamas pažymėti Kovo 11-ąją Lietuvos Valstybės

atkūrimo šventę. Renginys tampo tradiciniu. Konkurso išskirtinis bruožas – piešiniai eksponuojami ant
virvių gatvėse, kai “ekspozicijų sale” virsta Turgaus ir Tiltų gatvės. Gausiai susirenka tėveliai su
vaikais pasižiūrėti piešinių, puošiančių miestą, o konkurso nugalėtojai – vos telpa į Lietuvos verslo
Kolegijos salę. Iš viso šiemet buvo pakabinta apie 6,2 tūkst. darželinukų ir mokinių piešinių. Džiugu,
kad dalyvavo ir aplinkinių rajonų ugdymo įstaigos. Nugalėtojams ir jų mokytojams įteikti prizai,
padėkos raštai.
„PRŪSA“ - 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 2014–ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta filologei
Jovitai Saulėnienei už prūsiškosios atminties kultūros gaivinimą “Nugrimzdusios Klaipėdos” I- ojoje
ir II-ojoje knygose; už straipsnius apie senąją Klaipėdą Kultūros ir meno žurnale “DURYS.
Šiemet vėl rinksime knygą ir autorių, kuriam atiteks ši premija.
PARENGTAS SPRENDIMO PROJEKTAS DĖL LENGVATINIO PRADINUKO BILIETO
Parengiau ir įregistravau sprendimo projektą, kuriuo siūloma įvesti naujos rūšies
viešojo transporto terminuotą 365 dienų bilietą 1-4 klasių moksleiviams, besimokantiems patvirtintą
ugdymo programą vykdančiose Klaipėdos miesto mokyklose.
Ir svarbiausi sprendimo projekto tikslai:
1. būtų formuojamas socialinis įgūdis augančių mažųjų klaipėdiečių naudotis viešuoju
transportu, nes dabar tampa vos ne prestižu vežti vaikus iki mokyklų durų;
2. būtų mažinamos transporto spūstys ir miesto oro užterštumas, nes Klaipėdos miesto
Sveikatos biuro duomenimis didžiausi taršos šaltiniai yra transporto priemonės;
3. ši sprendimo projektas atliepia ir 2016-ųjų - Darnaus judumo metų - tikslams. Jis
turėtų būti įtrauktas į darnaus judumo priemonių planą.
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