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Liberalų sąjūdžio frakcija - savivaldybės tarybos opozicijoje

Vadovaudamiesi LR vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 19 dalimi 2019
metų pavasarį deklaravome, kad mes, Klaipėdos miesto tarybos nariai,
išrinkti pagal Liberalų sąjūdžio partijos sąrašą: Saulius Budinas, Edmundas Kvederis, Alina Velykienė, Lina Skrupskelienė, 2019-2023
metų Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje dirbsime savivaldybės tarybos
opozicijoje ir nesiūlysime savo kandidatų sudarant savivaldybės vykdomąją
instituciją bei nedeleguojant savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas.

Įsteigėme opozicinę Liberalų sąjūdžio frakciją,
kurios pirmininkas – Saulius Budinas.

Darbas miesto taryboje 2019 metais buvo ganėtinai įtemptas. Apgailestaujame, kad valdančiosios daugumos neigiamos emocijos, nepatyrimas ar
„senų sąskaitų suvedinėjimas“ imdavo viršų, pamirštant miesto strateginius
klausimus.
Pirmasis klausimas atnešęs destrukciją miesto taryboje buvo – antikorupcijos pirmininko rinkimai. Gaila, kad valdančioji dauguma išvengė opozicijos
kontrolės korupcijos klausimais, nors tai numato įstatymas.
Taip valdančioji dauguma liko be kontrolės.

TIK KONSTRUKTYVI KRITIKA

SIMAI,
PRIORITETAS - STRATEGINIAI KLAU
O NE POPULISTINIAI
SPRENDIMAI

Iki pat šiol valdančioji dauguma nesugebėjo susitelkti ir sparčiau judėti link
bendrojo plano rengimo galutinių etapų. Kiekviena pradelsta diena –
milžiniškas PRARADIMAS MIESTUI ir jo ateičiai.
Mėlynoji strategija dar vienas skaudus klausimas, kurios įgyvendinimas
stringa jau pačioje pradžioje. Tačiau turime kuom ir pasidžiaugti. Siūlėme
ar pritarėme klausimams, kurie miestui aktualūs ir gyvybiškai reikalingi, o
balsuodami ir siūlydami sprendimus, vadovavomės Klaipėdos liberalų
veiklos prioritetais.

VEIKLOS
PRIORITETAI

1. Remti jauną verslą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą;
2. Didinti Klaipėdos miesto konkurencingumą investicijų pritraukimo ir turizmo
plėtros srityse;
3. Vystyti miesto urbanistinį potencialą ir užtikrinti darnią plėtrą;
4. Miesto transporto sistemą pertvarkyti vadovaujantis darnaus judumo principais;
5. Siekti patogios ir jaukios aplinkos miesto gyvenamuosiuose kvartaluose, diegti
efektyviausias aplinkos taršą mažinančias priemones;
6. Užtikrinti kokybišką ir nemokamą vaikų užimtumą ugdymo įstaigose pilną darbo
dieną;
7. Skatinti miestiečius rinktis sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, dalyvavimą
sveikatinimo programose;
8. Siekti didesnio administracinių, socialinių, sveikatos, švietimo, sporto, viešojo
transporto ir kitų paslaugų prieinamumo visų miesto dalių gyventojams, išvystant
modernią infrastruktūrą bei tobulinant paslaugų kokybę pagal gyventojų lūkesčius ;
9. Aktyvinti miestiečių įsitraukimą į miesto valdymą: rengiant strateginius dokumentus, formuojant biudžetą, sprendžiant dėl viešųjų paslaugų kokybės;
10. Siekti efektyvaus ir rezultatyvaus miesto įstaigų ir įmonių
valdymo taikant pažangiausias vadybos praktikas.

SAULIUS
BUDINAS

Nepaisant to, kad esame opozicijoje, dedame visas pastangas, kad įgyvendinti savo įsipareigojimus
miestiečiams. Kolegos man patikėjo Liberalų Sąjūdžio frakcijos miesto taryboje pirmininko pareigas.
Taip pat esu:
- Finansų ir ekonomikos komiteto narys;
- Klaipėdos miesto savivaldybės kolegijos narys;
- Kontrolės komiteto narys;
- Šeimos tarybos narys;
- Klaipėdos miesto savivaldybės atstovas Lietuvos savivaldybių suvažiavime.
Praėjusią kadenciją dirbdamas miesto savivaldybės administracijos direktoriumi, įgijau didžiulės patirties
miesto valdyme, todėl dabar galiu kvalifikuotai ir objektyviai vertinti priimamus sprendimus, ne visada
sutikti su siūlomais sprendimais, turint aiškius argumentus, bei teikiant savo siūlymus.
Per ataskaitinį laikotarpį kaip Klaipėdos miesto savivaldybės narys, vykdžiau veiklą, numatytą LR savivaldos
įstatyme ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente.
Dalyvavau visuose 9 miesto tarybos posėdžiuose taip pat ir įvykusiuose 2 kolegijos posėdžiuose. Visada
posėdžių metu išsakau savo aiškią ir argumentuotą poziciją tais klausimais, kurių siūlomam sprendimui
nepritariu.
Pagrindinis dėmesys teko darbui finansų ir ekonomikos komitete. Įvyko 19 komiteto posėdžių, kuriuose
buvo svarstyti 195 klausimai. Posėdžių metu išsakiau pastabas bei teikiau siūlymus įvairiais miestui svarbiais
klausimais. Nors opozicijos balsas retai išgirstamas, komiteto posėdžio pavyko įtikinti kolegas ir buvo pritarta kai kurioms mano pastaboms ir siūlymams svarstant klausimus dėl:
- Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo;
- Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo;
- Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo;
- siūlymo Savivaldybės administracijai, keičiant Strateginį veiklos planą, numatyti lėšas dar vieno naujo
namo statybai (socialiniam būsto fondui plėtoti);
- siūlymo Savivaldybės administracijai į kitą Viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukti pastatą Naujoji Uosto g. 22;
- siūlymo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašą Prioriteto tvarka leisti nuomoti sales Klaipėdos miesto sporto kolektyvams.

Įvyko 6 Kontrolės komiteto posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma 16 klausimų. Visi šio komiteto posėdžiai
vyko pakankamai konstruktyviai.
Dalyvauju šeimos tarybos veikloje. Posėdžiai kaskart organizuojami vis kitoje socialinėje įstaigoje, kur
tarybos nariai supažindinami su įstaigos veikla, kartu sprendžiant ir kitus suplanuotus klausimus.
Matydamas užsitęsusias problemas miestui pavaldžių įmonių valdymo organų formavime, du kartus 2019
06 25 ir 2019 07 07 kreipiausi į miesto merą ir į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą, dėl
nepriklausomų valdymo organų narių atrankos, konkrečių atsakymų negavau. Situacija , kai ilgą laiką
įmonei vadovauja laikini vadovai yra nenormali. Per visus 2019 metus nesugebėta paskirti nuolatinio
vadovo vienoje svarbiausių miesto įmonių AB “Klaipėdos vanduo“, pusę metų be pastovių vadovų yra VŠĮ
„Klaipėdos keleivinis transportas“ , VŠĮ “Klaipėdos butai“.
Svarstant savivaldybės struktūros pertvarkos klausimą, atkreipiau dėmesį į mero aparato išlaikymo kaštus ,
kurie nuo 2018 m. pabrango daugiau nei du kartus. Apie tai rašiau straipsnį žiniasklaidoje.
Kaip ten su skaidrumu , mere ?
https://www.atviraklaipeda.lt/2019/11/25/kaip-ten-su-skaidrumu-mere/
Nuolat dalyvavau įvairiuose viešuose renginiuose, susitikimuose su miesto bendruomenių atstovais.
Gyventojai su manimi gali susisiekti elektroniniu paštu per socialinius tinklus arba mobiliuoju telefonu.

ALINA
VELYKIENĖ
Klaipėdos miesto tarybos kadencija 2019-2023 m. Esu ketvirtą kartą išrinkta į Klaipėdos miesto tarybą
kartu su LR Liberalų sąjūdžio partijos sąrašu. Frakcijoje dirbame opozicijoje.
Klaipėdos miesto tarybos esu deleguota į:
- Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetą.
- Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisiją.
- Antikorupcinę komisiją.
- Jūrinių ir vidaus vandenų komisiją.
Nuo 2019 m. balandžio 19 d. iki gruodžio 31 d. vyko 20 Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto
posėdžių, kuriuose buvo svarstomi 83 klausimai, dėl asmeninių aplinkybių praleidau vieną posėdį.
Jūrinių ir vidaus vandenų komisija – veiklos 2019 metais neorganizavo.
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos posėdžiuose aktyviai dalyvavau dėl tarybos veiklos reglamento keitimo ir tikslinimo.
2019 metais dalyvavau visuose vykusiuose miesto tarybos posėdžiuose.
Kadangi turiu patirtį dirbant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, kilus bet kokiems gyventojų
klausimams ar prašymams, visada kreipiuosi į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vadovybę dėl
problemų sprendimo ar jų įtraukimo į planuojamų darbų sąrašą. Daug dėmesio skiriu ir skirsiu efektyviam
valdomų įmonių veiklos rodiklių siekimui ir kontrolei bei atskaitingumui. Taip pat savivaldybės administracijos struktūros efektyviam darbui bei paslaugų gyventojams ar verslui efektyvinimui. Siūlant, kuriant ar
prisidedant prie kokybiškų viešųjų paslaugų teikimo.
Dirbdama komitete, susitikimuose su gyventojais, verslo atstovais skatinu kalbėti apie esamas problemas,
siūlyti jų sprendimą ar padėti įgyvendinti kokybiškas viešąsias paslaugas.
Suprantu, kad dirbant opozicijoje galima tik sustiprinti vykdomosios valdžios galias dviem būdais: kritikuojant arba patariant. Aš renkuosi antrąjį variantą – patarti, padėti, bet svarbiausia eiti pirmyn. Sieksiu ir
sieksiu, kad Klaipėdos mieste augtų švietimo, socialinių paslaugų kokybė, kad gyventojams būtų teikiamos
viešosios paslaugos laiku ir tinkamai.
Klaipėdos miesto tarybos man svarbiausi klausimai, turėję įtakos miesto vystymuisi – Klaipėdos miesto
bendrojo plano rengimo eigos stebėsena ir palaikymas, Klaipėdos miesto integruotų investicijų programoje
numatytų projektų įgyvendinimas bei kitų strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimas,
susijęs su infrastruktūros vystymu.
Palaikiau svarbiausius klausimus, susijusius su Strateginio veiklos plano bei Klaipėdos miesto biudžeto
tvirtinimu. Esu įsitikinusi, kad sprendimų priėmimas ar nepritarimas jiems su labai aiškia argumentacija
yra.

Taip pat išskirčiau kitus projektus, kuriems taryboje išreiškiau palaikymą.
1. Dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019–2023 metams patvirtinimo.
3. Dėl pritarimo projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant
lankytojų srautus“ įgyvendinimui.
4. Dėl pritarimo projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant
lankytojų srautus“ įgyvendinimui.
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
6. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo.
7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės
bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“
pakeitimo
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo
Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo.
9. Dėl Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams
prijungti prie Klaipėdos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Finansinė veiklos ataskaita – 2019 m. darbo užmokesčio už darbą Tarybos nariu gauta 330,28 eur.

EDMUNDAS
KVEDERIS

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas einu nuo 2019 m. balandžio 18 d. Per ataskaitinį laikotarpį vykdžiau veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos saviva
dos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais.
Ataskaitinį laikotarpį dirbau kaip opozicinės Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio frakcijos narys.
2019 metais dalyvavau visuose tarybos posėdžiuose, pasisakiau aktualiais miestui ir jo gyventojams klausimais. Esu Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys, akademinių reikalų tarybos narys, jaunimo reikalų
tarybos narys, tautinių mažumų tarybos narys. Kaip opozicinės Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio
frakcijos atstovas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, esu paskirtas Etikos komisijos
primininku – koordinuoju komisijos darbą, organizuoju ir vedu posėdžius, rengiu protokolus ir padedu
priimti sprendimus.
Kaip vieną svarbiausių savo darbų įvardinčiau Kultūros, švietimo ir sporto komiteto veiklą. Vyko 14
posėdžių, aš dalyvavau 13-oje posėdžių. Visų posėdžių metu buvo svarstyta 113 klausimų įvairiais miestui ir
gyventojams aktualiais aspektais. Posėdžių metu aktyviai reiškiau nuomonę, išsakiau savo poziciją, pastabas.
Daugeliu klausimų derinau poziciją su konkrečių sričių atstovais (švietimo, sporto, kultūros), išklausiau jų
nuomones. Komitete buvo svarstomi ir priimami tokie svarbūs klausimai: „Dėl Europos jaunimo sostinei
2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo
patvirtinimo“, „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.T2-19, pakeitimo“, „Dėl Švietimo
paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos“, „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017
m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 (dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos nustatymo) pakeitimo“, „Dėl nemokamo važiavimo Klaipėdos miesto viešuoju transportu 2020 m. švenčių ir renginių metu“ ir kt. Šiame komitete svarstomi klausimai itin aktualūs švietimo,
sporto, kultūros bendruomenėms, miesto gyventojams.
Kaip itin atsakingą ir daug laiko reikalaujantį darbą įvardinčiau vadovavimą Etikos komisijai. Komisija
nagrinėja klausimus, susijusius su politikų viešųjų ir privačių interesų derinimu, deklaracijų teikimu ir veikla,
kurią nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymas.
2019 metais komisijai buvo pateiktos keturios medžiagos tyrimui, jos buvo ištirtos ir pateikti sprendimai,
viena medžiaga, Vyriausiosios etikos komisijos sprendimu, buvo nagrinėjama tris kartus. Kaip komisijos
pirmininkas šaukiau posėdžius, jiems pirmininkavau, po kolegialiai priimtų nutarimų rengiau protokolus ir
priimtus sprendimus.

Kadangi 2019 m. buvo politinės valdžios pasikeitimo metai, tai akademinių reikalų taryboje ir tautinių
mažumų taryboje veiklos buvo kiek mažesnės apimties, nes keitėsi sudėtys, tarybos buvo perrinktos, vyko
nedaug posėdžių, tačiau juose dalyvavau, jei tik jie nesidubliuodavo su komiteto posėdžių laiku, ir aktyviai
teikiau pasiūlymus bei pastabas.
Jaunimo reikalų taryboje vyko septyni posėdžiai, dalyvavau keturiuose. Svarbiausi svarstomi klausimai buvo
susiję su Europos jaunimo sostinės projekto įgyvendinimu, Jaunimo apdovanojimais, vykome į išvažiuojamąjį
posėdį (Atviras jaunimo erdves). Susipažinau su jaunimo vykdomais projektais, įsitraukimu į juos ir teikiamomis galimybėmis, teikiau pasiūlymus.
Pagal galimybes ir pakvietimus dalyvauju švietimo, kultūros, sporto ir kituose miesto renginiuose, bendradarbiauju su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Per 2019 metus nagrinėjau gautus miestiečių pasiūlymus,
skundus. Jų pagrindu kreipiausi į savivaldybės administraciją. Su miestiečiais bendrauju tiesiogiai, telefonu,
elektroniniu paštu, per socialinius tinklus.
Tarybos nario atlyginimo esu atsisakęs nuo kadencijos pradžios, kitas lėšas, kurios yra skiriamos tarybos nariui
su jo veikla susijusioms išlaidoms, naudoju vadovaudamasis savivadybės tarybos veiklos reglamento nustatyta
tvarka.

LINA
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Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės pareigas einu nuo 2019 metų balandžio mėn. Per ataskaitinius
2019 metus vykdžiau veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir kitais teises aktais.
Per ataskaitinius metus dalyvavau visuose įvykusiuose Klaipėdos miesto tarybos posėdžiuose.
Esu Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narė, šeimos tarybos narė bei peticijų komisijos narė. Dalyvavau
visuose komiteto posėdžiuose (14 komiteto posėdžių).
Komiteto posėdžiuose daugiau dėmesio skyriau rengiamam Aplinkos oro kokybės valdymo planui, triukšmo
prevencijos veiksmų planui 2019–2023 metams bei ataskaitos vertinimo rodiklių nustatymui, gyvenamųjų
namų prijungimo prie Klaipėdos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
finansavimo skyrimo klausimams, atsinaujinantiems ištekliams – saulės elektrinių įrengimui švietimo įstaigoms
pagal Klimato kaitos programą, Klaipėdos miesto viešojo transporto keleivių vežimo įkainių keitimui. Dalyvavau ir išvažiuojamuose posėdžiuose į AB “ Klaipėdos vandenys“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centrą ir AB “Grigeo Klaipėda“ dėl galimai sklindančių kvapų, kurie susidaro įmonių veiklos proceso metu.
Komitete inicijavau išvažiuojamąjį posėdį dėl BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos. Posėdyje išklausėme informaciją apie 2019 metų vasaros sezono veiklos rezultatus, iškilusias problemas ir planus 2020 metams. Posėdžio
metu pateikiau prašymą sekančiam vasaros sezonui garsinius pranešimus paplūdimiuose transliuoti taisyklinga
lietuvių ir anglų kalba.
Mano iniciatyva svarstytas klausimas dėl kelių eismo taisyklių pasikeitimų nuo 2020 m. sausio 1 d. Klaipėdos
mieste, siekiant išvengti transporto spūsčių ir didesnės rizikos eismo įvykiams įvykti.
Šeimos tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami klausimai dėl Klaipėdos mieste teikiamų paslaugų šeimoms,
projektinių veiklų finansavimo.
Peticijų komisijos posėdžiuose buvo svarstomi klausimai dėl gyventojų kreipimosi pripažinimo peticija. Svarstomi buvo trys kreipimaisi. Du iš jų – dėl aplinkosauginių klausimų ir vienas dėl Nėgių gatvės problematikos.

Kreipiausi į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių sprendžiant klausimą dėl autobusų
stotelės su stogeliu ir sienelėmis įrengimo Smiltelės g.22 bei Socialinių reikalų departamentą dėl socialinės
paramos dydžio ir socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo keitimo.
Per ataskaitinį laikotarpį, prioritetą skyriau aplinkosauginiams klausimams, bendruomenių įtraukimo į miesto
klausimų svarstymą.
Vis dar tenka apgailestauti, kad nepatvirtintas Klaipėdos miesto bendrasis planas. Dėl šios priežasties vis dar
lieka neįgyvendinti 200 projektų (nuo verslo iki visuomeninių projektų) Klaipėdos miesto teritorijoje, o kiekviena uždelsta diena nepriimant plano atitolina naujų darbo vietų kūrimą, atitolina ar visai sustabdo visuomeninių ar verslo projektų įgyvendinimą.

