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   Mieli Klaipėdos rajono gyventojai, Tarybos nariai, 

tai jau trečioji mano, kaip Savivaldybės vadovo, ataskaita.

Joje apžvelgsiu pagrindinius praėjusių metų Savivaldybės

darbus ir svarbiausias aktualijas, turėjusias įtakos mūsų

rajono kasdieniam gyvenimui. 

Taip pat pernai parengtos turizmo, kultūros ir bendra rajono vystymo strategijos

dešimčiai metų į priekį, todėl labai tikiuosi, kad bendruomenių, įstaigų ir Savivaldybės

administracijos įdirbis bus tinkamai išnaudotas ir taps pagrindiniu ateities darbų

įsipareigojimu.

Be abejonės, praėję metai paženklinti ir politinėmis aktualijomis. Keitėsi ne tik

valdančioji dauguma, bet ir dalis administracijos vadovų, o tai sukėlė ne tik nemažą

sumaištį, bet ir sulėtino svarbiausius sprendimų priėmimus, sutrikdė daugumą

infrastruktūros projektų. 2021-iais iš inercijos judėjo tik tie darbai, kurie pradėti

įgyvendinti dar prie ankstesnės koalicijos, nesugebėta susitarti dėl naujų projektų.   

Nepaisant pandemijos, gyvenimas nesustojo ir dar praėjusių metų pradžioje

suplanuoti darbai vyko. Dėka didžiausios dotacijos Lietuvoje sparčiai augo vaikų

skaičius privačiuose darželiuose. Vien per praėjusius metus tokiu būdu buvo sukurta

per 700 naujų vietų. Atsirado ir dar viena naujovė, susijusi su mokinių priėmimu į

mokyklas. Pernai pirmą kartą mūsų rajono mokinių tėvai prašymus jau galėjo teikti

elektroniniu būdu, negaišdami laiko ir nestovėdami eilėse. Įdiegta ir elektroninė

neformaliojo ugdymo apskaita
2021-ais metais mūsų rajonas prisijungė ir prie unikalios idėjos – Šv. Jokūbo piligrimų

kelio. Taip atvėrėme kelią kitokiam turizmui, nes Šv. Jokūbo kelias yra labai svarbus

religinis maršrutas krikščionims. Man pačiam vienas maloniausių praėjusių metų

projektų – dalyvaujamasis biudžetas, kuomet ir gyventojai galėjo prisidėti prie dalies

biudžeto skirstymo. Sulaukėme nemažo susidomėjimo, o didžioji dalis gyventojų

pateiktų idėjų jau įgyvendintos, todėl praėjusių metų pabaigoje šį projektą tęsėme ir

vėl kvietėme gyventojus siūlyti idėjas, kurias mes įgyvendinsime. 

Pirmiausiai norėčiau padėkoti visai bendruomenei už

praėjusius metus. Mokytojams, socialiniams darbuotojams,

medikams, seniūnijų, įstaigų ir kultūros darbuotojams,

visiems gyventojams. Ačiū Jums už darbą, idėjas ir kritiką.

Tik Jūsų visų dėka mūsų rajonas gali džiaugtis pasiekimais ir

nuveiktais darbais. 

Klaipėdos rajono meras Bronius MARKAUSKAS



PASIKEITIMAI TARYBOJE IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

 
2021-ųjų balandžio 13 d. pranešta apie naujos valdančiosios daugumos suformavimą.

Koalicijos sutartį pasirašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos

sąrašu išrinkti Virgilijus Skuodas, Rasa Linkienė, Alfredas Šiaulys, Jonas Dumašius,

Vida Ronkaitytė, Liberalų sąjūdžio Audronė Balnionienė, Nerijus Galvanauskas, Aušra

Gudauskienė, Albert Albertijan ir iš LVŽS pasitraukęs Arvydas Katkus, Lietuvos

socialdemokratų partijos Ligita Liutikienė, Andrius Adomaitis ir Jonas Dromantas

bei tuometiniai Socialdemokratų darbo partijos nariai Vaclovas Dačkauskas ir

Česlovas Banevičius.

Valdantieji pasirašytoje sutartyje pasidalino ir postus. Administracijos direktoriaus

kėdė atiduota liberalui Justui Ruškiui, jo pavaduotojais tapo socdarbietis Česlovas

Banevičius ir konservatorė Rasa Petrauskienė, o liberalė Audronė Balnionienė ir

socialdemokratė Ligita Liutikienė užėmė mero pavaduotojų kėdes. Postų dalybos

išties įdomios. Buvę socdarbiečiai, turintys tik du mandatus, gavo tokį patį postą, kaip

ir viena didžiausių frakcijų – konservatoriai, o pažadas pastariesiems duoti dar vieną

kėdę liko tik popieriuje.  

Ar buvo galimybė sustabdyti puikiai du metus dirbusios koalicijos griūtį? Galimybė

visuomet yra, bet tam reikia abiejų pusių kalbėjimosi. Aš visuomet buvau

tolerantiškas, pakantus ir konfliktines situacijas diplomatiškai linkęs spęsti žmogus.

Niekada nesu priėmęs vienašališkų sprendimų be pasitarimo su koalicijos partneriais. 

Bet gal naujoji koalicija tikėjosi dar didesnio susikalbėjimo, nors žvelgiant į praėjusius

metus ir nuveiktus valdančiųjų darbus, panašu, kad vienintelis bendras klausimas,

kuriuo jie sutaria, tai kaip įmanoma labiau atriboti Savivaldybės merą nuo

sprendimų priėmimų, administracijos, jos vykdomų projektų kontrolės. Visais kitais

klausimais koalicija neturi sutarimo ir nedovanotinai delsia dėl svarbiausių projektų

ir darbų.  



      VALDANČIŲJŲ SPRENDIMAI, SUKĖLĘ VISUOMENĖS
NEPASITENKINIMĄ

Susiformavusi naujoji koalicija prieš metus akcentavo, kad toliau rūpinsis Klaipėdos

rajono gyventojų gerove ir tęs suplanuotus darbus ir projektus. Tačiau viena yra

rašyti gražias frazes, kita – realiai viską įgyvendinti. 

To vaisius mes visi dabar jau matome. Ir ne gerąja prasme. Labiausiai nuskambėję

koalicijos darbai tikrai neatnešė naudos rajonui, jau nekalbant apie gyventojų

gerovę. Jų sprendimu buvo išdraskytas bibliotekų tinklas – kelios gyvenvietės liko

be kultūros židinių, knygų, nemokamo interneto. 

Buhalterijų centralizavimas – dar vienas sprendimas, su kuriuo koalicija paskubėjo.

Sprendimą jau teko net atidėti, nes susidurta su kliūtimis. Abu šie projektai

įgyvendinti netinkamai. Nebuvo skirta laiko diskusijoms su gyventojais, įstaigomis.

Nebuvo organizuojami susitikimai, neįsiklausyta į išreikštus nuogąstavimus ir

silpnąsias šių projektų vietas. 

Dar viena prarasta galimybė – nauja biblioteka ir Gargždų muziejus. Prie senosios

koalicijos buvo sutarta, kad tai būtina daryti. Mūsų dabartinis muziejus, turintis

gausią kolekciją, glaudžiasi tikrai prastose patalpose, neturime salės konferencijoms,

erdvių vaikams, senjorams. Visa tai galėjo atsirasti. Tiesiog reikėjo, kad naujieji

valdantieji tęstų pradėtą darbą. Deja, šis klausimas buvo nustumtas į šoną ir

pamirštas. 

UŽSTRIGĘ PROJEKTAI

Visai sustojo arba įstrigo ir dalies rajonui svarbių infrastruktūros projektų

įgyvendinimas. Vis dar neturime sprendimo dėl Gargždų daugiafunkcio sporto

centro. Statybos leidimas projektui yra, bet nėra koalicijos sprendimo jį statyti.

Nuolat girdime tik pažadus, kad sprendimas tuoj bus, bet prabėgo metai, o jo nėra.

Valdantieji sakė skelbsiantys du viešuosius pirkimus – Dariaus ir Girėno gatvėje bei

šalia stadiono ir tik tuomet apsispręsiantys, kurioje vietoje statyti. 

Daugeliui toks sprendimas atrodė keistas, bet net ir šio savo pažado koalicija kol kas

neįgyvendino. Matyt, ne veltui, nes pačioje koalicijoje šiuo klausimu nėra vieningos

pozicijos. Už vieną ar kitą vietą balsai tarp valdančiųjų pasiskirstę daugmaž vienodai. 



Praėjusių metų biudžeto neįgyvendinimas – taip pat rekordinis. Nepanaudoti liko

beveik 9 milijonai eurų. Šie pinigai galėjo būti skirti tvarkyti darželius, mokyklas,

kuriuose vaikai žiemą šąla, o pavasarį kaista, įrengti sporto sales, kad mokiniai

nesportuotų koridoriuose. Galėjo būti tiesiami ar žvyruojami keliai, padaryta daug

kitų darbų. 

Bet pinigai perkelti į 2022-ų metų biudžetą, kuris praėjusių metų pabaigoje

formuotas už uždarų durų, neįtraukiant net manęs, o be to, Tarybai pateiktas

nesilaikant terminų ir pažeidžiant tvarką. 

Reikia pripažinti, kad pasikeitus valdančiajai daugumai visi procesai pradėjo šiek

tiek strigti, kai kuriais atvejais galbūt pasikeitė ir matymas, ir požiūris. Pavyzdžiui,

dėl projektinio valdymo ar LEAN metodų taikymo. Šie projektai turėjo kaip tik

pagreitinti ir palengvinti darbus, bet jų taikymas sulėtėjo ar net sustojo, o tai lėmė ir

rezultatus. Tą rodo ir mažėjančios Savivaldybės investicijos į turtą. Jei 2020-ais

metais jos ženkliai augo, tai pernai tik mažėjo, o tai signalas, kad yra klupčiojama, o

darbai stoja.  

Administracijos vadovas tikisi procesą išjudinti su dar viena administracijos

struktūros pertvarka. Tačiau ar tai įvyks – sunku pasakyti. Lieka sulaukti šių metų

pabaigos ir pamatysime, ar pertvarka pasiteisino, ar vis tik vėl teks perkelti

nepanaudotas biudžeto lėšas jau iš 2022 į 2023 metus. 



VYKDOMI BUVUSIOS KOALICIJOS DARBAI IR PROJEKTAI

ŠVIETIMAS

Kai 2019 metais pradėjau kadenciją ir

formavau valdančiąją koaliciją, pasitvirtinome

ir strateginį darbų planą. Su tuometiniais

partneriais sutarėme, kam bus skiriamas

didžiausias dėmesys. Kaip matome, pernai

balandį pasikeitus valdančiajai daugumai,

tikslai iš esmės liko nepasikeitę, o tai rodo, kad

praėjusios valdančiosios daugumos planas yra

ne tik ambicingas, bet ir gerai apgalvotas. 

Ir reikia pasidžiaugti bent tuo, kad ir sunkiai,

bet bent juda tie projektai, kurie buvo

suplanuoti dar 2019-iais. 

Praėjusiais metais baigėme statyti Jakų

mokyklą. Ji duris atvers jau šią rugsėjo pirmąją.

Mokykloje – keturios pradinės klasės, kuriose

mokysis po 15 vaikų. Taip pat steigiamos dar

dvi ikimokyklinio ugdymo grupės. Viena iš šių

grupių bus skirta  vaikams nuo 2 iki 3 metų

amžiaus.

Suprojektuota sporto salė su persirengimo

patalpomis berniukams ir mergaitėms, salėje

vienu metu numatoma naudoti vedant

užsiėmimus iki 15-kos ugdytinių. Joje

numatoma ir speciali sportinė danga, kuri leis

užsiimti įvairiomis sporto šakomis bei vykdyti

kitus užsėmimus.

Jakų mokykla-darželis



Pradėtos statyti naujos vaikų darželio grupės Slengiuose. Šios rekonstrukcijos metu

bus praplėstas Slengių mokykla-daugiafunkcis centras. Šalia buvusios Sendvario

seniūnijos pastato iškils priestatas, senosios patalpos perplanuotos ir jose įsikurs dvi

papildomos darželio grupės. Baigus darbus čia bus galima priimti dar 40 mūsų rajono

vaikų. 
 

Mano iniciatyva praėjusiais metais atsirado švietimo įstaigų mažų investicijų

finansinis krepšelis. Iš šių lėšų, pačių mokyklų vadovų sprendimu, yra atliekami

smulkūs remontai, perkama įranga, baldai, kiti reikalingi dalykai kasdienėje švietimo

įstaigų buityje. 

Kalbant apie įtraukųjį ugdymą, noriu pasidžiaugti, kad mūsų Savivaldybė jau dabar

skiria dėmesį ir finansinius išteklius, kad švietimo įstaigose būtų sudarytos sąlygos

įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Turime siekti, kad švietimas būtų

prieinamas visiems vaikams, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir ugdymosi poreikius.

Turime šalinti kliūtis ir stereotipus. Įtraukusis ugdymas, kurio pradinis tikslas buvo

sudaryti sąlygas labiausiai pažeidžiamiems vaikams mokytis, iš tiesų kuria mokyklas,

kuriose visi vaikai jaučiasi ypatingi, įvertinti ir svarbūs. 

Svarbu ir tai, kad praėjusiais metais už nuopelnus švietimo srityje pandemijos

sąlygomis mūsų rajonas buvo apdovanotas „Auksine krivūle“. Šis apdovanojimas

rodo, kad mūsų švietimo bendruomenė yra ne tik stipri, bet ir susitelkusi. Tai puikus

pedagogų, įstaigų vadovų, Švietimo ir sporto skyriaus bei Švietimo centro  įvertinimas. 

 

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras



SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA

 

Pandemija ir karantinas užaštrino

socialines problemas. Tad

papildomas biudžeto lėšas

skyrėme ne tik mūsų jau

vykdomoms funkcijoms finansuoti,

bet padarėme didelę pažangą

einant link to, kad dalį socialinių

paslaugų pirktume iš

nevyriausybinio sektoriaus. Čia

labai svarbus bendruomenių

vaidmuo. Turime tikrai puikių

pavyzdžių. Atsiranda

bendruomenės, kurios pradeda

teikti įvairias paslaugas.

Pavyzdžiui, jau artimiausioje

ateityje Priekulės ir Vėžaičių

bendruomenės pasiūlys

asmenines higienos ir priežiūros

paslaugas. 
 

„Priekulės ainiai“ teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas ir planuoja plėtrą.

Viešosios įstaigos „Gyvenimo viltis“, „Senjorų dvaras“, „Sveikatos fondas“. „Revilita“,

„Dovilų socialinių iniciatyvų centras“ ir „Gargždų viltis“ – tai jau tikri partneriai

socialinių paslaugų teikime.

Tačiau yra paslaugų, kurių mūsų Savivaldybėje šiuo metu nėra – apgyvendinimas

savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste, trūksta vaikų dienos

socialinės priežiūros centrų. Tad kalbamės su Savivaldybės socialinėmis įstaigomis,

nevyriausybiniu sektoriumi, kokių socialinių paslaugų trūksta ir kaip jas pradėti teikti. 

Susitikimas su bendruomenėmis



PLEČIAMA IR GERINAMA RAJONO INFRASTRUKTŪRA

 

Gruodį duris atvėrė Kretingalės kultūros centro Plikių skyrius. Senas pastatas dėka

renovacijos tapo nauja ir šiuolaikiška kultūros erdve, kur Plikių gyventojai gali mėgautis

koncertais, įvairiais pasirodymais.

Praėjusiais metais visame rajone pavyko atnaujinti ar naujai įrengti net 14 vaikų

žaidimų aikštelių. Nupirkti nauji įrenginiai, atlikti smulkūs aplinkos darbai. Jau

buvusios aikštelės papildytos įvairiais laipiojimo elementais, čiuožynėmis, batutais. 

Plikių kultūros namai

Vaikų žaidimų aikštelė Gargžduose



 

Dar vienas sėkmingai judantis

projektas – Gargždų parko

atnaujinimas. 

Jis vykdomas keliais etapais. Pirmuoju

etapu 2020-iais buvo įrengti nauji

pažintiniai takai, išvalyta Minijos

pakrantė, gruntas, įrengti suolai-gultai,

tinklinio aikštelė. Pasodintas vyšnių

sodas, įrengtas pakopinis takas. 

Na, o pernai prasidėjo ir antrasis

etapas, kurio metu bus sukurta visiškai

nauja infrastruktūra – įrengti Šeimos ir

Istorijos takai su asfalto danga ir

skaldyto granito trinkelių apvadu,

išasfaltuotas takas, jungiantis Šeimos ir

Kultūros takus vakarinėje parko dalyje

šalia sporto įrenginių. Praminti takai

bus padengiami skaldele. Atsiras viso

parko naujas apšvietimas.

Taip pat bus atnaujinami vadinami

senieji ir naujieji laiptai, lieptas per

senvagę. Parke atsiras ir nauji suolai,

dviračių stovai, šiukšliadėžės. Vietoj

senojo tualeto bus pastatytas naujas

sanitarinis konteineris, atvestas

vandentiekis ir nuotekų tinklai. Visi

darbai turėtų būti baigti dar šiemet. 
 

Tvarkomas Gargždų parkas



 

Vėžaičiuose atnaujinta daugiau nei 38

tūkst. kv. m teritorija. Buvo sutvarkytos

aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonos,

parkas, pastatyti suoliukai, dviračių

stovai. Įrengti laiptai iš aukštutinio

dvaro parko į Skinijos upelio slėnį, čia

iškilo ir pakyla-scena. Permainų

sulaukė Turgaus aikštė. 

Atnaujinta ne tik danga, bet ir sukurta

10 prekybos vietų. Asfaltas paklotas

Liepų g. atkarpoje nuo Šiaurės vartų iki

Vėžaičių kultūros centro pastato. 

Sutvarkytas pėsčiųjų takas, einantis

per Vėžaičių dvaro parko Skinijos

upelio slėnį.

Keičiasi ir Priekulė. Praėjusiais metais

baigta Klaipėdos ir Žalgirio gatvių

rekonstrukcija.  Buvo sutvarkyta ne tik

važiuojamoji dalis, bet ir šaligatviai,

įrengta šiuolaikiška lietaus surinkimo

sistema. 

Gražėja ir Priekulės viešosios erdvės:

Jos pritaikomos sportui, poilsiui, o

šunų augintojai džiaugiasi patogia,

nauja šunų vedžiojimo aikštele. Taip

pat sutvarkytos Slyvų Kuodžių kaime ir

Vingio gatvės.
 

Vėžaičių viešosios erdvės

Klaipėdos g. Priekulėje



 

Gargžduose baigta rekonstruoti Kvietinių gatvė,

išasfaltuotos Vasario 16-osios gatvė ir                                      

J. Basanavičiaus g. atkarpa link sodų nuo Pušų

gatvės. Sutvarkyti ir šių gatvių šaligatviai.

Melioratorių g. atsirado automobilių stovėjimo

aikštelės. Nutiestas pėsčiųjų-dviračių takas prie

Kretingos Plento g. 

Praėjusių metų pabaigoje pasirašyta sutartis ir dėl

vieno iš pagrindinių į miestą įvažiavimų, Tilto gatvės

asfaltavimo bei dviračių ir pėsčiųjų tako įregimo iki

Gargždų piliakalnio. Darbai jau prasidėjo. 

Sendvaryje Trušeliuose išasfaltuota Agilos gatvė, o

taip pat prasidėjo ilgai lauktas Danės gatvės

asfaltavimas. Darbai toliau vykdomi Jakuose Mėtų

gatvėje, tvarkoma, Baukštininkų gatvė Klemiškės II

kaime, Aušros gatvė Sudmantų kaime. 

Dauparų–Kvietinių seniūnijoje Gobergiškėje

išasfaltuota Liepų gatvė. 

Veiviržėnų seniūnijoje asfaltas paklotas

Šermukšnių, Skomantų ir Ažpurvių gatvėse

Pėžaičiuose, pačiame miestelyje Mokyklos gatvė. 

 

Endriejavo seniūnijoje darbai atlikti Žadeikiuose

Anužių gatvėje. 

Agluonėnų seniūnijoje sutvarkytos Juodikių ir

Agluonos gatvės.

Kretingalės seniūnijoje Plikiuose atnaujinta

Grauminės gatvė. 

 

Danės g. Sendvaryje



 

Baigti rengti viso rajono apšvietimo tinklų modernizavimo, o taip pat ir plėtros

projektai. Dalis lėšų – beveik 1 milijonas eurų – gauta iš Vyriausybės. Šie projektai leis

modernizuoti apšvietimo linijas visose seniūnijose ir ne tik modernizuoti, bet ir jas

išplėsti dar labiau. O kol ieškoma rangovų šiems darbams, įgyvendinami ankstesni

apšvietimo projektai. 

Pernai apšviesta Kretingos Plento gatvė Gargžduose. Dabar įvažiavimas į miestą

tapo saugesnis. Šviesiau tapo ir kelyje nuo Basanavičiaus gatvės iki Dovilų pro

karjerą. Apšvietimas atnaujintas ir Atgimimo gatvėje Agluonėnuose, Jurgaičių bei

Šilelių gatvėse Mazūriškėse, Naujojoje gatvėje Purmaliuose, Liepų gatvėje

Vėžaičiuose, Gargždų gatvės atkarpa Doviluose, Vingio gatvė Dauparuose, Durpyno

ir Gėlynų g. Jonušuose, Minijos g. Kvietiniuose.

Praėjusiais metais sutvarkytas Gargžduose esantis žydų memorialas. Atnaujintas

granitinio paminklo betoninis pamatas, atraminė sienelė. Teritorija aptverta metaline

tvorele, sutvarkytas pėsčiųjų takas. Visiems darbams Savivaldybė skyrė 35 tūkstančius

eurų. 

Kvietinių g. Gargžduose

Žydų memorialas Gargžduose



 

Pradėtos naujos Gargždų autobusų stoties statybos, jau turimas rangovas

Endriejavo kultūros namų statybai ir Gobergiškės darželio rekonstrukcijai. Statybos

leidimas gautas Gargždų kultūros centro renovacijai. Į priekį juda ir Sendvario

daugiafunkcio centro projektas. Pagrindinis tikslas – šioje seniūnijoje turėti mokyklą

ir darželį, kuriuose tilptų per 600 vaikų. 

Turbūt vienas sėkmingiausių mūsų projektų yra Dalyvaujamasis biudžetas, kuris

vyksta jau antrus metus. Su šiuo projektu mes Lietuvoje lyderiaujame, skiriame

daugiausiai lėšų, žmonių dalyvavimas vienas didžiausių. Ir čia svarbu ne vien mūsų

skiriamos lėšos, bet ir bendradarbiavimas su visuomene. Buvo skirta tikrai daug

dėmesio konsultacijoms, idėjų išgryninimui. Dalis praėjusiais metais laimėjusių

projektų jau įgyvendinta, dalis dar procese ir aš tikrai noriu nuoširdžiai padėkoti ne

tik gyventojams, teikusiems savo idėjas, bet ir visiems balsavusiems bei

prisidėjusiems prie idėjų realizavimo – seniūnams, Savivaldybės darbuotojams,

Sporto centrui ir visiems kitiems. 

Statoma Gargždų autobusų stotis

Įgyvendinti Dalyvaujamojo biudžeto projektai



 

SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMAS NACIONALINĖSE

ORGANIZACIJOSE

Reikia pabrėžti, kad darbas neapsiriboja vien rajonu. Mūsų Savivaldybę atstovauju ir

įvairiose nacionalinėse organizacijose, kuriose sprendžiami ne tik įvairūs politiniai

klausimai, bet ir projektų finansavimas. 

Esu Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto

narys. Praėjusiais metais vienas aktualiausių klausimų šiame komitete – žemės

valdymo teisės perdavimas iš Nacionalinės žemės tarnybos savivaldybėms. Taip pat

komitete inicijuoti ir klausimai dėl statybos ekspertų optimalesnio darbo

organizavimo. Diskusijos verda ir dėl savivaldybėms perduotų žemės ūkio funkcijų

nepakankamo finansavimo, ypač melioracijos sistemų priežiūros ir remonto, nes

kiekvieną pavasarį matome, kad situacija dėl melioracinių sistemų nusidėvėjimo

prastėja. Užliejami ne tik laukai, bet ir gyvenamosios vietovės. 

Mūsų Savivaldybė priklauso ir Regionų plėtros tarybai, kuri vienija 7 Vakarų Lietuvos

savivaldybes. Šioje Taryboje sprendžiami klausimai dėl regioninės politikos įgyvendinimo.

Rengiama 2020-2027 m. finansinio laikotarpio strategija ir priemonės jai įgyvendinti, nes 

 šiam laikotarpiui iš ES planuojama gauti daugiau kaip 190 milijonų eurų. Šios lėšos leistų

mums gerinti rajono švietimo, socialinę, susisiekimo infrastruktūrą. Kitaip tariant, statyti

naujas ugdymo įstaigas, įsigyti aplinkai draugiškų keleivinių autobusų ir kt.

Regiono merai



 

Tenka dalyvauti ir Seimo komitetų darbe. Pernai komitetuose atstovavau visas

žiedines savivaldybes dėl kelių priežiūros ir plėtros finansavimo lėšų. Tiesa, nors

visuose komitetuose pavyko apginti nuomonę, kad turi būti skiriama daugiau, į Seimą

atkeliavęs projektas buvo pakoreguotas ir papildomų lėšų neskirta. 

Praėjusiais metais su Klaipėdos

universitetu baigėme derinti naują

bendradarbiavimo sutartį.

Ji padės didinti mūsų rajono

kultūrinį bei turistinį patrauklumą,

įtrauks gabius Klaipėdos rajono

mokyklų mokinius į universiteto

veiklą, bendrai bus įgyvendinami

mūsų rajonui svarbūs mokslo,

kultūros ir socialiniai projektai. 

Ši sutartis – tai platesnės galimybės

ne tik mūsų rajonui, tai platesnės

galimybės ir mūsų jauniesiems

talentams, kurie naujų žinių galės

semtis arčiau namų, o vėliau galės

jas panaudoti mūsų rajono naudai.

Esame ir Klaipėdos regiono asociacijos nariais. Ši asociacija jau yra pasitvirtinusi

Klaipėdos regiono specializaciją iki 2030 metų. Tai itin svarbus ekonominės plėtros

dokumentas, apimantis mūsų regiono įvairias sritis – savivaldą, švietimą, verslą,

mokslą. 

Šia strategija taip pat siekiama, kad mūsų regionui svarbūs klausimai būtų atspindėti

ir nacionalinėse strategijose, pavyzdžiui, jūrinė ekonomika. Taip pat strategijoje

numatyta ir trumpųjų maisto grandinių plėtra. Čia mes esame lyderiai ir, pavyzdžiui,

su Kretingos ir Skuodo savivaldybėmis deriname veiksmus, kaip trumposios maisto

grandinės turėtų būti įgyvendintos. Svarbu, kad sveikas maistas atkeliautų ne tik į

mūsų darželius, bet kad ir visiems vartotojams būtų sudarytos galimybės įsigyti

maisto, pagaminto mūsų regione. 

Plačiau su strategija galite susipažinti paspaudę ČIA.

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos
universitetu

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/09/KR-SS-2030_pagrindinis-dokumentas.pdf


 

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

Pernai ir toliau tęsiau darbą Briuselyje, Regionų komitete. Esu vienas iš 9 Lietuvos

atstovų, o tokį sprendimą priėmiau, nes reikia matyti savo rajono aktualijas

platesniame kontekste – visos Europos Sąjungos. Komiteto darbas – Europos

komisijai teikti nuomones dėl klausimų, kurie itin aktualūs savivaldybėms. Tai ir

švietimas, aplinkosauga, transportas, jaunimo reikalai, socialinė politika. 

Praėjusiais metais man patikėta parengti Regionų komiteto nuomonę apie

„Mėlynąją ekonomiką ir akvakultūrą“. Šios nuomonės pagrindinė mintis – tvarios

mėlynosios ekonomikos plėtra bei akvakultūros sektoriaus vystymasis yra vienas iš

Europos regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos prioritetinių sričių, turintis

reikšmingą socialinį ir ekonominį poveikį ne tik pakrančių ir pajūrio regionams, bet ir

visai Europos Sąjungai.  

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, reikia investuoti į novatoriškas technologijas ir

išmanius sprendimus, todėl reikia numatyti šalims finansinę paramą specialių

fondų ar programų forma. Finansavimo klausimai ypač aktualūs mažoms šalims,

kuriose mažiau investicijų, mažesnis BVP, mažesnės galimybės diegti inovacijas ir

panašiai. Tokiu atveju būtų tikslinga įvertinti mažų šalių poreikius ir spręsti dėl

specialiųjų paramos schemų taikymo. 

Plačiau su nuomone galite susipažinti paspaudę ČIA. Ją pristatant vyko susitikimai

su akvakultūros sektoriaus, uosto direkcijos atstovais, Europos Komisijos nariu V.

Sinkevičiumi, pasisakymai konferencijose mėlynosios ekonomikos tema. Metų

pabaigoje ji buvo patvirtinta plenariniame posėdyje.

Nuomonės pristatymas Europos parlamente

https://cor.europa.eu/lt/news/Pages/eco-label-aquaculture.aspx


 

Gargždų istorija yra pažymėta ir itin

skaudžiais įvykiais. Pernai minėjome

80 metų nuo Holokausto pradžios

Lietuvoje. Pirmieji žydai buvo

sušaudyti Gargžduose. Jų atminimui

pagerbti prie memorialo aukoms

atminti vyko renginys „Atminties

kelias 1941–2021“. Prisiminti tragiškus

įvykius ir pasimelsti už nacių režimo

aukas atvyko Lietuvos premjerė,

Jungtinių Amerikos Valstijų, Izraelio,

Vokietijos ambasadoriai, Lietuvos

žydų bendruomenės pirmininkė Faina

Kukliansky, kiti žymūs žmonės, miesto

bendruomenė.

Rajono gyventojai praėjusiais metais

turėjo galimybę išvysti nemokamai ir

dokumentinę dramą „Sibiras

kauluose“, kuri pasakoja apie 1941–

1949 metų trėmimus iš Besarabijos į

Sibirą. Filmas paremtas tikromis

keturių žmonių istorijomis, kurios

prasidėjo 1949 m. liepos 6-osios naktį.

Tokią galimybę mums suteikė

Moldovos  ambasada Lietuvoje. Į filmo

peržiūrą atvykęs Moldovos

ambasadorius tuomet sakė, kad jo

tauta lietuvius ir Lietuvą laiko

Nepriklausomybės kelio tiesimo

pavyzdžiu.

Miestai partneriai

Ylava Mardu Achmeta Limanas

Holokausto minėjimo renginys

Moldovos ambasadoriaus vizitas



 

MERO FONDAS

Praėjusiais metais mero fondas sudarė 33600 tūkst. eurų. Panaudota 2848,82, likutis –

30751,18 Eur.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba yra atstovaujamoji Savivaldybės institucija,

susidedanti iš 27 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų Savivaldybės

bendruomenės atstovų – tarybos narių. 

2019 m. baigėsi 8-ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimai.      

2019 m. balandžio 15 d. savo veiklą pradėjo 9-ojo šaukimo kadencijos taryba. Į Klaipėdos

rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo kadencijos tarybą 2019 m. kovo 3 d. vykusiuose

rinkimuose buvo išrinkti 5 politinių partijų ir 3 visuomeninių rinkimų komitetų atstovai:

Tėvynės sąjungos−Lietuvos krikščionių demokratų partijos − Rasa Petrauskienė,

Alfredas Šiaulys, Mindaugas Šunokas, Jonas Dumašius, Rasa Linkienė.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis − Nerijus Galvanauskas, Audronė Balnionienė,

Aušra Gudauskienė, Justas Ruškys.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – Andrius Vainius, Violeta Riaukienė, Raimundas

Daubaris, Vytautas Butkus, Arvydas Katkus.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Kuriam kartu“ − Viktoras Kura, Martynas Pocius,

Sigitas Karbauskas.

Lietuvos socialdemokratų partijos − Jonas Dromantas, Andrius Adomaitis, Ligita

Liutikienė.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Bendrai geriau“ – Vaclovas Macijauskas, Loreta

Piaulokaitė-Motuzienė.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos – Vaclovas Dačkauskas, Česlovas Banevičius.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Klaipėdos rajono žemaičiai“ − Raimondas

Simonavičius, Rūta Cirtautaitė.

Tarybos nariai Rasa Petrauskienė, Justas Ruškys ir Mindaugas Šunokas atsisakė Tarybos

nario mandato, nes Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr.

T11-163 ir Nr. T11-164 bei 2019-10-31 sprendimu Nr. T11-338 Rasa Petrauskienė, Justas

Ruškys ir Mindaugas Šunokas buvo paskirti Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojais. Todėl Tarybos nario įgaliojimai buvo

suteikti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariams Virgilijui

Skuodui ir Vidai Ronkaitytei bei Liberalų sąjūdžio nariui Albert Albertjan.



 

Tarybos narys Česlovas Banevičius atsisakė tarybos nario mandato, nes 2021 m. liepos

22 d. sprendimu Nr. T11 – 221 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ buvo paskirtas Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotoju. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų

komisijos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. Sp-205 „Dėl Biržų rajono ir Klaipėdos

rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių

savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams

pripažinimo“, nustatyta, kad nutrūkus prieš terminą savivaldybės tarybos nario

Česlovo Banevičiaus įgaliojimams Tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį

buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs

kandidatas - Vidutis Petras Normantas. 2021-08-26 vykusio Klaipėdos rajono

savivaldybės tarybos posėdžio metu Vidutis Petras Normantas prisiekė ir

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi

tarybos narys įgijo visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo

teises. 

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. gruodžio 16 d.

sprendimu Nr. Sp-259 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų

nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam

savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“, nustatyta, kad nutrūkus prieš terminą

savivaldybės tarybos nario Albert Albertjan įgaliojimams (jam 2021 m. gruodžio 12 d.

mirus) Tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis

tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas – Aivaras Vasylius. 

2021-12-23 vykusio Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu Aivaras

Vasylius prisiekė ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11

straipsnio 5 dalimi tarybos narys įgijo visas valstybės politiko ir savivaldybės

bendruomenės atstovo teises. 

Tėvynės sąjungos−Lietuvos krikščionių demokratų partijos − Alfredas Šiaulys,

Virgilijus Skuodas, Jonas Dumašius, Rasa Linkienė, Vida Ronkaitytė.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio − Nerijus Galvanauskas, Audronė Balnionienė,

Aušra Gudauskienė, Aivaras Vasylius, Arvydas Katkus.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – Violeta Riaukienė, Raimundas Daubaris,

Vytautas Butkus, Bronius Markauskas, Andrius Vainius.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Kuriam kartu“ − Viktoras Kura, Martynas Pocius,

Sigitas Karbauskas.



 

Lietuvos socialdemokratų partijos − Jonas Dromantas, Andrius Adomaitis, Ligita

Liutikienė.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Bendrai geriau“ – Vaclovas Macijauskas, Loreta

Piaulokaitė-Motuzienė.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos – Vaclovas Dačkauskas, Vidutis Petras

Normantas.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Klaipėdos rajono žemaičiai“ − Raimondas

Simonavičius, Rūta Cirtautaitė.

Laikotarpiu nuo 2021-01-01 iki 2021-04-14 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

valdančiąją daugumą sudarė 4 frakcijos (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos,

Liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos−Lietuvos krikščionių demokratų, „Bendra“)

atstovaujantys Tarybos nariai.

2021 m. balandžio 13 d. buvo pasirašyta koalicijos sutartis dėl naujos daugumos

suformavimo, kuri  2021 m. balandžio 29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

posėdžio metu paskelbta. Valdančioji dauguma sudaryta iš Lietuvos Respublikos

liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos−Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos

socialdemokratų partijos, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos.

Nuo 2019-04-15 Savivaldybės tarybai vadovauja 2019 m. kovo 3 d. vykusių Lietuvos

Respublikos savivaldybių tarybų ir tiesioginių mero rinkimų metu Klaipėdos rajono

savivaldybės meru išrinktas Bronius Markauskas.

TARYBOS POSĖDŽIAI, SPRENDIMAI

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento nustatyta tvarka. Pagrindinė Tarybos darbo forma – Tarybos posėdžiai, į

kuriuos Klaipėdos rajono tarybos nariai tradiciškai rinkosi kiekvieno mėnesio

paskutinį ketvirtadienį. Per ataskaitinį laikotarpį Mero potvarkiu buvo sušaukti ir įvyko

15 Tarybos posėdžių. 

Per laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Tarybai svarstyti buvo pateikti 395

sprendimų projektai ir 31 informacijos. Taryba, pirmininkaujant Merui, priėmė 380

sprendimų.

Per 2021 metus teismai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero

potvarkių nepanaikino.

Tarybos posėdžiams klausimus (sprendimų projektus) rengia ir teikia Tarybos

komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, Tarybos narių frakcijos ir grupės

pasitarimuose, Tarybos nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Meras ir

Administracijos direktorius. 
 



 

 Per šį laikotarpį Taryba priėmė 20 protokolinių pavedimų (per 2021 metus įvykdyta 15

protokolinių pavedimų priimtų 2013–2021 m. laikotarpiu). Tarybos ir mero

sekretoriatas nuolat kontroliavo jų vykdymą bei 2 kartus teikė ataskaitą Tarybai apie

protokolinių pavedimų įvykdymą. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 8 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai 57 atvejais

pareiškė apie nusišalinimą nuo interesų konfliktą keliančių klausimų svarstymo

Tarybos ar Komiteto posėdžiuose. Visi Tarybos narių pareiškimai dėl nusišalinimo

buvo priimti.

Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.klaipedos-r.lt galima stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją,

peržiūrėti posėdžių archyvus, kuriuose galima rasti vardinius Tarybos narių balsavimo

rezultatus, visus užregistruotus sprendimo projektus, Tarybos priimtus sprendimus bei

Tarybos posėdžio protokolus. Be to, nuotoliniu būdu vyksiantys komitetų posėdžiai

transliuoti „Youtube“ kanale, prisijungti prie posėdžio transliacijos galima

Savivaldybės interneto svetainėje. 
 

TARYBOS KOMITETAI

Savivaldybės tarybos veikla tarp Savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama Tarybos

komitetuose. 

2019 m. gegužės 3 d. Tarybos sprendimais Nr. T11-103 Nr. T11-104 sudaryti 5 (penki) 9-

ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos komitetai preliminariai nagrinėjo

Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimų projektus, teikė išvadas ir pasiūlymus bei

kontroliavo, kaip laikomasi įstatymų, ar vykdomi Savivaldybės tarybos, mero

sprendimai. 2021 m. balandžio 13 d. susiformavus naujajai valdančiajai daugumai buvo

keičiama komitetų sudėtis, kuri ataskaitos teikimo dieną yra sekanti:

Ekonomikos ir biudžeto komitetas (pirmininkas Nerijus Galvanauskas, Liberalų

sąjūdžio frakcija, pirmininko pavaduotojas Jonas Dromantas, Lietuvos

socialdemokratų partijos frakcija). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 15 posėdžių (iš jų – 3

neeiliniai), kuriuose buvo apsvarstyti 398 klausimai, 26 informacijos. 

Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitetas (pirmininkas Arvydas Katkus,

Liberalų sąjūdžio frakcija, pirmininko pavaduotojas Aivaras Vasylius, Liberalų sąjūdžio

frakcija). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 15 posėdžių (iš jų – 3 neeiliniai), kuriuose buvo

apsvarstyta 399 klausimai, 29 informacijos. 
 

http://www.klaipedos-r.lt/


 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė Rasa Linkienė, Tėvynės sąjungos–

Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, pirmininko pavaduotoja Aušra Gudauskienė,

Liberalų sąjūdžio frakcija). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 15 (iš jų – 3 neeiliniai)

posėdžių, kuriuose buvo apsvarstyti 400 klausimų ir 24 informacijos. 

Vietos ūkio ir kaimo reikalų komitetas (pirmininkas Jonas Dumašius, Tėvynės

sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partija, pirmininko pavaduotojas Andrius

Adomaitis, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko

17 posėdžių (iš jų – 4 neeiliniai, 1 išvažiuojamasis), kuriuose buvo apsvarstyti 406

klausimai ir 22 informacijos.

Kontrolės komitetas (Atsistatydinus tarybos nariui Raimondui Simonavičiui iš

komiteto pirmininko pareigų, 2021 m. balandžio 29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės

tarybos sprendimu Nr. T11 – 123 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės

komiteto pirmininko skyrimo“ pirmininku paskirtas Martynas Pocius, frakcija „Kuriam

kartu“, pirmininko pavaduotojas Nerijus Galvanauskas, Liberalų sąjūdžio frakcija). Per

ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstyta 10 klausimų.

TARYBOS KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Pridėkite truputį turinio teksto 2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje veikė šios

Tarybos sprendimais sudarytos komisijos, tarybos,  kurių veikloje dalyvavo Klaipėdos

rajono savivaldybės tarybos nariai:

1.Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisija;

2.Klaipėdos rajono savivaldybės peticijų komisija;

3.Klaipėdos rajono savivaldybės etikos komisija;

4.Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisija;

5.Klaipėdos rajono savivaldybės verslo įmonių apdovanojimų komisija;

6.Klaipėdos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos

komisija;

7.Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisija;

8.Klaipėdos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija;

9.Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisija;

10.Klaipėdos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija;

11.Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo komisija;

12.Klaipėdos rajono savivaldybės akcijų privatizavimo komisija;

13.Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo

programos lėšų skirstymo komisija;
 



 

14.Klaipėdos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos

paraiškų vertinimo komisija;

15.Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos

vertinimo komisija;

16.Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų miesto garbės piliečio vardo kandidatų

atrankos komisija;

17.Klaipėdos rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo

programos prašymų vertinimo komisija;

18.Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo

komisija;

19.Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba;

20.Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba;

21.Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba;

22.Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba;

23.Klaipėdos rajono savivaldybės bendradarbiavimo taryba;

24.Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba;

25.Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba;

26.Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo taryba;

27.Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros taryba;

28.Klaipėdos rajono savivaldybės žymių žmonių, istorinių datų, įvykių atminimo

įamžinimo komisija;

29.Klaipėdos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo

komisija;


