
KBA 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

KBA nariai:  

Asociacija Klaipėdos žvejybos uosto bendruomenė  

Mob. 8 682 67 500, el. p. klaipcaritas@gmail.com  

Asociacija Paupių bendruomenė 

Mob. 8 652 66 180, el. p. paupiubendruomene@gmail.com 

Asociacija „Girulių bendruomenė“ 

Mob. 8 615 42097, el. p. giruliutaryba@gmail.com 

Klaipėdos miesto senamiesčio gyventojų bendruomenė 

el. p. justinas@double.lt  

Asociacija „Pirmosios Melnragės bendruomenė“ 

Tel. (8 46) 44 12 56; mob. 8 698 10 140 

El. p. andriusdu@yahoo.com 

Asociacija Klaipėdos „Berželio“ bendruomenė 

Mob. 8 615 12 968, el. p. berzelio.bendruomene@gmail.com 

Individualių namų savininkų bendruomenė „Smeltė“ 

Mob. 8 677 09 448, el. p. smelte.insb@gmail.com 

Trumpai apie tikslus: 

• Siekėme būti matomi, įkvepiantys ir naudingi. Sutikome 2020-uosius su 7 nariais – 
Klaipėdos m. vietos bendruomenėmis, kurios atstovauja apie 12 000 miesto gyventojų.  

• Nuosekliai siekiamas KBA tikslas – kad kiekvienoje Klaipėdos seniūnaitijoje veiktų įgalinta 
ir aktyvi vietos bendruomenė, dalyvaujanti tos vietovės ir miestui svarbių klausimų 
sprendimuose. 

• Aktyviai dalyvavome Klaipėdos miesto bendrojo plano, Klaipėdos uosto bendrojo plano, LR 
Bendrojo Plano procesuose, rengėme atskirų KMSA projektų bei įmonių planuojamų veiklų 
poveikio aplinkai vertinimus ir teikėme pasiūlymus, kartu su kitomis miesto NVO 
dalyvavome atstovaujant piliečių interesus LR Vyriausybėje, Seime - dėl Aplinkosaugos 
teisės aktų keitimo paketo, uosto ir miesto raidos ir kitais svarbiais klausimais. Palaikėme, 
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rėmėme ir dalyvavome kitų Klaipėdos NVO organizuotuose renginiuose ir pilietinėse 
akcijose. 

• Nuosekliai siekėme ne formalaus, o deramo miesto gyventojų įtraukimo į miestui svarbių 
klausimų sprendimus, dalyvaujamosios valdysenos principų taikymo Klaipėdoje ir 
skatinome vietos bendruomenių gebėjimų vystymą. 

 

Svarbiausi 2019 m. įvykiai ir projektai: 

• Konferencija DALYVAUK ir tęstinis projektas pagal priemonę Remti bendruomeninę 
veiklą savivaldybėse DALYVAUK diskusijos-susitikimai su gyventojais Klaipėdos miesto 
rajonuose, kuriuose nėra veikiančių seniūnaičių ir/ar vietos bendruomenių (5 susitikimai 
skirtinguose Klaipėdos miesto gyvenamuosiuose rajonuose). 

• Peticija. 2019-03-21 Klaipėdos miesto tarybos posėdyje svarstant 25 darbotvarkės 
klausimą buvo nuspręsta: 

o Tenkinti [Renaldo Kulikausko ir kitų pareiškėjų reikalavimų ir siūlymų, pripažintų 
peticija] reikalavimą sunkiojo transporto eismą mieste riboti piko valandomis, nuo 
8 iki 10 val. ir nuo 16 iki 18 val., nukreipiant jį į aplinkelius, ir įpareigoti Klaipėdos 
miesto savivaldybės administraciją parengti tvarkos aprašo projektą bei priemonių 
planą, numatančius, kokiomis aplinkybėmis esant kurias transporto ribojimo 
priemones privaloma taikyti. 

o Tenkinti [Renaldo Kulikausko ir kitų pareiškėjų reikalavimų ir siūlymų, pripažintų 
peticija] reikalavimą parengti medžių sodinimo ir žaliųjų plotų įrengimo Šilutės pl. ir 
kitose labiausiai užterštose miesto dalyse programą, skiriant adekvatų finansavimą 
ir nustatant vykdymo terminus, ir pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijai šią programą parengti iki 2019 m. lapkričio 1 d. 

MIESTO TARYBOJE BALSUOTA: už - 20, prieš - 0, susilaiko - 3. 

2020-01-21 prašymas pateikti susipažinimui dokumentus, KMSA parengtus vadovaujantis 

2019-03-21 Klaipėdos miesto tarybos posėdžio nutarimu. 

• Išvyka į Lenkiją parengti tankiausiai gyvenamų rajonų kiemų įveiklinimo pilotinį projektą 
ir susipažinti su Dalyvaujamojo biudžeto diegimo patirtimi. 21 žmonių komandos, 
sudarytos iš KBA, LEZ, KMSA, uosto ir architektų atstovų, desantas į Lenkiją idėjų 
medžioklei dėl daugiabučių kiemų įveiklinimo. Kelionės organizatorius Klaipėdos LEZ. 

• KBA prašymo pagrindu AAA parengtas įpareigojimas KLASCO nugriauti 3 neteisėtai 
pastatytus statinius miesto centre. 

• KAIMYNŲ DIENA – 2019-05-24 KBA narės, Žvejybos uosto bendruomenės pirmininkės 
Rasos Senkienės iniciatyva laive “Venus”, buvo organizuotas  “kaimynų dienos” renginys. 
Plaukiant laivu Policijos pareigūnės vedė viktoriną vaikams ir suaugusiems, Svečiams ir 
aktyviausiems bendruomenių nariams buvo įteikiamos padėkos. Prie organizacinės veiklos 
prisidėjo “Paupių” ir “Berželio” bendruomenių nariai.  

• ŠEIMŲ DIENA - AITVARŲ FESTIVALIS – 2019-05-25 Sąjūdžio parke Šeimų gegužinės 
šventėje organizuotas Aitvarų festivalis, su tikslu paskatinti vaikus ir jų tėvus skirti laiko 
vienas kitam, svajoti ir kurti drauge, o sukūrus kažką gražaus, pasidalinti tuo su savo 
kaimynais klaipėdiečiais atvykus į šventę. Paskirta projekto atsakinga Audronė Zalumskienė 
kartu su KBA savanoriais suplanavo šventę, jos viešinimą, aitvarų dirbtuves, savadarbių 
aitvarų konkursą bei pasirūpino prizais nugalėtojams, kuriuos skyrė Klaipėdos verslininkai, 
vykdantys veiklą pietinėje Klaipėdos dalyje. 10 apdovanotų vaikų (pagrindinis prizas 



elektrinis paspirtukas Segway). Šventei buvo sukurtas atskiras logotipas. Planuojama 
šventę rengti kasmet. 

• Pritraukėme dalyvavimui naujus aktyvius piliečius – KBA svanorius ir bendradarbius – 
urbanistinės raidos ir architektūros, energetikos, apskaitos ir valdymo, sporto projektų 
rengimo, visuomeninių projektų organizavimo specialistus. 

• Bendradarbiavimas su Jaunimo Apskritas stalas, Klaipėdos Universitetu, asociacija Mano 
miestas Klaipėda, Klaipėdos m. savivaldybe, Socialinių mokslų kolegija, asociacija KIDE, prie 
KBA neprisijungusiomis vietos bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis. 

• Interakcinis/poveikio/veiksmo tyrimas - projektas – KU | KBA | KMS | DANCER | 
ATVIRA KLAIPĖDA | RGB pictures. 

• Aplinkosaugininko gervės apdovanojimas Klaipėdos bendruomenėms (LR Aplinkos 
ministerija). 

• Pirmasis miesto istorijoje Klaipėdos m. vietos bendruomenių dalyvavimas Jūros šventė 
2019 Didžiojoje eisenoje. 

• Bendradarbiavimo programos su verslo struktūromis, siekiant skleisti atsakingą požiūrį į 
miesto raidą, paremtą tvaraus ir darnaus vystymo principų, kylančių iš lygiaverčių 
partnerių (pilietiški miesto gyventojai, atsakingas verslas ir skaidri bei kompetetinga 
valdžia) dialogo. Klaipėdos LEZ, Vėjo projektai UAB (DANCER Bus), Stemma Group 
(Memelio Miestas) – tai KBA partnerystė su verslo struktūromis  įvairiuose projektuose. 

• Pilietinės visuomenės stiprinimo projektas su partneriais iš Norvegijos ir Aktyvių Piliečių 
fondu.  Pradedama vystyti Consul platforma, kaip e-Demokratijos ir dalyvaujamosios 
valdysenos įrankis Klaipėdoje. Dalyvaujamojo biudžeto programos gairių rengimas ir 
priemonių realizavimas. 

• KBA atstovai deleguoti dalyvauti darbo grupėse, rengsiančiose Klaipėdos 2021 – 2030 m. 
strateginį plėtros planą. 

• Informuojantys, edukuojantys, telkiantys vienytis, dalyvauti, būti nepakantiems korupcijai 
ir neveiklumui, straipsniai ir publikacijos (žiniasklaidos portalai,  FB). 

• Dalyvavimas LR Vyriausybės posėdžiuose uosto bendrojo plano, aktyvi pozicija, teikiami 
siūlymai ir dalyvavimas Klaipėdos miesto bendrojo plano, LR Bendrojo plano rengimo 
procesuose, siekiant tvarios ir subalansuotos plėtros, darnaus vystymo principų 
įgyvendinimo miesto raidoje ir geresnės gyvenimo kokybės ir sveikos aplinkos užtikrinimo 
klaipėdiečiams. 

• Metų eigoje parengta eilė straipsnių ir publikacijų miestui svarbiais klausimais, aktyviai 
dalyvauta kitų organizacijų renginiuose, miesto Tarybos ir jos komitetų posėdžiuose. 

• Užmegzti ryšiai su kitomis bendruomeninėmis organizacijomis kituose Lietuvos miestuose 
ir užsienyje, siekiant kurti bendradarbiavimo tinklus bendrų projektų vykdymui. 

 

Detalus 2019 metais registruotų veiklų ir darbų aprašas: 

• 2019-01-07 raštas LR Aplinkos ministerijai dėl medienos atliekų deginimo. 
• 2019-01-17 KBA prašymas Klaipėdos miesto ekonominės plėtros tarybai dėl KBA atstovo 

įtraukimo į Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos (KEPS) įgyvendinimo valdymo 
grupę (ĮVG).  
Prašymas netenkintas (mero Vytauto Grubliausko atsakymas gautas po kelių primininų dėl 

siųsto prašymo tik 2019-07-18). 



• 2019-01-22 laiškas LR prezidentei Daliai Grybauskaitei “Dėl nuostatos naikinti vaikų globos 
namus sukuriant prielaidas vaikus įvaikinti atsakingų piliečių šeimose vykdymo 
savivaldybėse”. 

• 2019-01-22 KBA prašymas LAR (Lietuvos architektū rūmams) atlikti penkių KMSA 
vykdomų projektų ekspertinį architektūros kokybės vertinima.̨ 

• 2019-02-01 dalyvavimas LR Aplinkos ministerijoje (Vilnius) vykusiame pasitarime aplinkos 
taršos klausimais. 

• 2019-02-06 dalyvavimas diskusijose Klaipėdos Universitete konferencijoje “Kvapų valdymo 
problemos ir galimybės“. 

• 2019-02-16 gautas apdovanojimas už “Metų darbus - Klaipėdos bendruomenėms” (KMSA 
apdovanojimas Vasario 16-tos iškilmių metu – įteikta miesto vėliava). 

• 2019-02-20 Dalyvavimas Klaipėdos mero rinkimų procese. Orientacinių temų, klausimų 
kandidatams į mero pozicija ̨ aptarimas, parengtos rekomendacijos bendruomenėms 
rengiant susitikimus-debatus su kandidatais. 

• 2019-02-20 Smeltės bendruomenės ir kandidatų į mero poziciją debatų organizavimas. 
• 2019-02-26 raštas LR institucijoms raginant ginti viešąjį interesą DĖL KLAIPĖDOS 

ISTORINĖS MIESTO DALIES NETEISĖTO NAUDOJIMO UŽKARDYMO (KLASCO galimai 
neteisėta veikla). 

• 2019-02-07 RadijoGama, laida Dangės skveras, bendruomenių aktualijos (Audronė 
Zalumskienė, Renaldas Kulikauskas). 

• 2019-03-21 Klaipėdos miesto tarybos sprendimas dėl peticijos reikalavimų: 
Remiantis Peticijų komisijos išvada Klaipėdos miesto meras patvirtino kreipimąsį (2019 m. kovo 6 

d. Nr. T1-65) į tarybą: 

Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019 m. vasario 27 d. išvadai dėl Renaldo 

Kulikausko ir kitų pareiškėjų peticija pripažintų reikalavimų ir siūlymų: 

 

            1. Tenkinti reikalavimą sunkiojo transporto eismą mieste riboti piko valandomis, nuo 8 iki 10 

val. ir nuo 16 iki 18 val., nukreipiant jį į aplinkkelius, ir įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės 

administraciją parengti tvarkos aprašo projektą bei priemonių planą, numatančius, kokioms 

aplinkybėms esant kurias transporto ribojimo priemones privaloma taikyti. 

2. Netenkinti reikalavimo iki 2021 m. sujungti visus Klaipėdos miesto gatvių šviesoforus į 

bendrą tinklą ir prijungti prie 2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginiame 

veiklos plano Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje (Nr. 06) numatytos įdiegti 

koordinuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos, tuo užtikrinant visame mieste dirbtinio 

intelekto pagrindu valdomos žaliosios bangos veikimą; nustatyti šiai programai darbų, kuriuos 

planuojama padaryti, įgyvendinant koalicijos 2015–2019 m. programą „Pirmyn, Klaipėda!“, sąraše 

aukščiausią prioritetą.  

Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai peržiūrėti įgyvendinamą projektą 

„Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT-Cities: 

Integrating Sustainability, PORTIS)“ ir, esant galimybėms, koreguoti šio projekto veiklas, numatant 

spartesnius išmaniosios transporto valdymo sistemos įdiegimo terminus.  

3. Tenkinti reikalavimą parengti medžių sodinimo ir žaliųjų plotų įrengimo Šilutės plente ir 



kitose labiausiai užterštose miesto dalyse programą, skiriant adekvatų finansavimą ir nustatant 

vykdymo terminus, ir pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai šią programą parengti 

iki 2019 m. lapkričio 1 d. 

4. Netenkinti reikalavimo remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 

straipsnio 6 dalies 8 punktu nustatyti Klaipėdos miesto teritorijoje griežtesnes, negu to reikalauja 

valstybiniai teisės aktai, taršos normas pramonės subjektams, taip mažinant suminę miesto taršą. 

2019-03-21 vykusiame tarybos posėdyje buvo svarstytas 25 darbotvarkės klausimas:  

DĖL RENALDO KULIKAUSKO IR KITŲ PAREIŠKĖJŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ, PRIPAŽINTŲ 

PETICIJA (T1-65). Miesto Taryba išvadai pritarė. 

 

• 2019-03-21 KBA raštas Klaipėdos miesto savivaldybei dėl krantų priežiūros ir erozijos 
procesų valdymo. 

• 2019-03-27 KBA kreipimasis į mera ̨ ir taryba ̨ dėl miesto BP koncepcijos tvirtinimo 
atšaukimo. 

• 2019-04-05 išsiųsti kvietimai tapti KBA nariu neprisijungusioms miesto bendruomenėms. 
• 2019-04-05 RadijoGama laida Dangės skveras, bendruomenių aktualijos (Renaldas 

Kulikauskas ir Rasa Senkienė). 
• 2019-04-15 raštas LR Aplinkos ministrui Dėl KVJU BP su išoriniu uostu padarinių Lietuvos 

Baltijos jūros pakrantei. 
• 2019-04-17 pateiktos pastabos APOIL PAV atrankai. 
• 2019-04-23  KBA atstovo delegavimas KU studentų darbų vertinimo komisiją. 
• 2019-04-24 KBA atstovo delegavimas į KMS premijų už miestui aktualius ir 

pritaikomuosius darbus aukštųjų mokyklų absolventams darbų vertinimo komisija.̨ 
• 2019-04-30 Dalyvavimas kuriant scenarijų vaizdo filmui apie tarša ̨Klaipėdoje.  
• 2019-04 08 Policijos pastato (Jūros g. 1) įveiklinimo plano vizijos parengimas. Išsiųsta 

Klaipėdos kultūros bendruomenei. 
• 2019-05-02_ RadijoGama laida Dangės skveras, bendruomenių aktualijos (Gintaras 

Ramašauskas ir Audronė Zalumskienė). 
• 2019-05-11 LVBOS mokymai Klaipėdoje “Skaidri Lietuva”. Partneris KBA. 
• 2019-05-21 pasirašyta KBA ir LightHouse metų narystės sutartis. 
• 2019-05-24 KAIMYNŲ DIENA – KBA bendruomenės dalyvauja Žvejybos uosto 

bendruomenės organizuotoje išvykoje su edukacinėmis ir pramoginėmis programomis laive 
VENUS. 

• 2019-06-03 viešas pristatymas “Danės upės įveiklinimas”, pranešėjas Kęstutis Oginskas – 
renginio organizavimo darbai. 

• 2019-06-04 susitikimas su Klaipėdos LEZ konsultantais-urbanistais iš Olandijos ir Lenkijos 
dėl pietinės Klaipėdos gyvenamųjų rajonų įveiklinimo sprendimų paieškos. 

• 2019-06-04 pakartotinas kreipimasis į Klaipėdos m. merą dėl “Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl 
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos“ pritarimo Klaipėdos miesto 
bendrojo plano keitimo koncepcijai.” 

• 2019-06-05 Gauta LR Aplinkos ministerijos padėka Klaipėdos miesto vietos 
bendruomenėms už dalyvavimą ir aktyvią poziciją aplinkos apsaugos klausimais. 



• 2019-06-05 parengtos ir atsakingoms institucijoms perduotos pastabos dėl KLASCO PAV. 
• 2019-06-05 KBA raštas Aplinkos apsaugos agentūrai dėl KLASCO PAV atrankos dėl 

numatomos metalo rūdos krovos 10 ir 11 krantinėse šalia Žiemos uosto, tokiu būdu 
priartinant agresyvią taršą generuojančias veiklas prie miesto centro. 

• 2019-06-06 siūlymai KMSA 2019–2021 m. oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo 
priemonės. 

• 2019-06-10 interviu portalui Delfi dėl LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos bendruomenėms 
skirto apdovanojimo (Aplinkos ministerijos padėkos raštas ir apdovanojimas Medinė 
Gervė). 

• 2019-06-10 dalyvavimas asociacijos “Mano miestas Klaipėda” 10 metų minėjimo renginyje. 
• 2019-06-12 dalyvavimas konkurse “Mes – bendruomenė” projektų dirbtuvėse. Parengtas 

projektas “Piliečių dalyvavimas savivaldoje – nauda ir galimybės” pristatytas 
organizatoriams MAXIMA.  

• 2019-06-20 KBA raštas LR Aplinkos ministerijai dėl LR Bendrojo plano. 
• 2019-06-25 ŠEIMŲ DIENOS metu organizuotas Aitvarų festivalis, aitvarų konkursas bei 

laimėtojų apdovanojimai. 
• 2019-06-27 Radijogama laida Dangės skveras, bendruomenių aktualijos (Renaldas 

Kulikauskas). 
• 2019-07-03 dalyvavimas Klaipėdos miesto BP sprendinių pristatymo visuomenei renginyje. 
• 2019-07-08 gautas Klaipėdos Vietos veiklos grupės (VVG) protokolas (Nr.-38-1) dėl KBA 

priėmimo svarstymo bei patvirtinimo – KBA oficialiai tapo Klaipėdos VVG narių (atstovas 
Renaldas Kulikauskas). Pastaba – į susirinkimus, vykusius po 2019-07-08 KBA atstovas 
kviečiamas nebuvo. Aptikus, kad po KBA priėmimo vyko 4 susirinkimai, apie kuriuos KBA 
nebuvo informuota, 2020-02-22 išsiųstas užklausimas apie priežastis. Atsakymas iki šios 
ataskaitos rengimo dienos nebuvo gautas. 

• 2019-07-08_susitikimas su UAB “Stemma grupė” dėl Mėmelio Miesto projekto ir Klasco 
vykdomos veiklos nesuderinamumo problemos. 

• 2019-07-10 Klaipėdos m. bendruomeninių organizacijų deleguotų narių rinkimas į 
Klaipėdos BOT (bendruomeninių organizacijų taryba). 

• 2019-07-18 atsakymas dėl KBA atstovo įtraukima ̨ į Klaipėdos ekonominės plėtros 
strategijos (KEPS) ĮVG sudėtį (gautas lygiai po 6 mėn. nuo prašymo pateikimo datos, po 
papildomo priminimo). Atsakymas neigiamas, t.y. bendruomenių ir visuomeninių 
organizacijų atstovų dalyvavimas įgyvendinant miesto strategiją nėra pageidaujamas. 

• 2019-07-24 Aplinkos apsaugos agentūroje (Klaipėda, Taikos pr.26) susitikimas su 
kontroliuojančiomis įstaigomis ir KLASCO atstovais dėl KLASCO PAV atrankos perkeliant 
taršą generuojančią geležies rūdos krovą į krantines nr.10 ir nr.11 , oro taršos klausimai. 

• 2019-07-26 Jūros šventės Didžioji eisena. KBA inicijuotas Klaipėdos vietos bendruomenių 
dalyvavimas didžiausioje Klaipėdos šventėje – pirmasis šventės istorijoje. 

• 2019-07-29 pastabos Klasco geležies rūdos krovos 10-11 krantinėse PAV atrankai_02 
versija. 

• 2019-07 Skulptūrų parko sutvarkymo sprendiniai – KBA narių ir savanorių specialistų 
atliktas projekto vertinimas ir išvadų viešinimas. 

• 2019-08-19 raštas LR Prezidentūrai Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano. 
• 2019-08-22 dalyvavimas Viktorijos Žilinskaitės mokymuose “Facebook bendruomeniniu ̨

paskyrų administravimas”. Mokymai organizuoti KBA iniciatyva Klaipėdos bendruomenių 
paskyrų administratoriams. 

• 2019-08-23 KBA parengto Interakcinio/Poveikio tyrimo projekto aptarimo susitikimas. 
Dalyviai: 
Doc. dr. Jaroslav Dvorak, Klaipėdos universitetas; 



Martynas Vainorius, Atvira Klaipėda redaktorius; 

Renaldas Kulikauskas, KBA vadovas; 

Kristinas Taukačikas, Vėjo projektai, UAB, viešieji ryšiai; 

Rimantas Navickas, RBG grupė. 

• 2019-09-08 dalyvavimas pietinės Klaipėdos bendruomenių organizuotoje pilietinėje 
protesto akcijoje “Pavargome nuo smarvės”. 

• 2019-09-06 gautas Klaipėdos vietos veiklos grupės (VVG) pranešimas apie KBA priėmima.̨ 
• 2019-09-09 KBA raštas VRM dėl Klaipėdos miesto bendruomenėms svarbios informacijos 

apie finansavima ̨ir paramos surinkima ̨bei pateikima.̨ 
• 2019-09-11 KBA pritaria ir paremia žaliųjų kreipimąsi į LR Prezidenta.̨ 
• 2019-09-17 RadijoGama laida Dangės skveras, konferencijos “Piliečių dalyvavimas 

savivaldoje”aktualijos  (Audronė Zalumskienė ir Edita Strumbraitė-Vilikšienė).  KU lekt. Dr. 
Edita Stumbraitė-Vilkišienė pristatė savo pranešimą “Dalyvavimo sampratų skirtumai ir 
panašumai: kaip nepasiklysti?”  

• 2019-09-20 Konferencija “DALYVAUK, Piliečiu ̨ dalyvavimas savivaldoje - nauda ir 
galimybės”. 

• 2019-09-26 parengtas KREIPIMASIS DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS, 
VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR  SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS)  BENDROJO 
PLANO NETVIRTINIMO. 

• 2019-09-26 KBA pastabos SPAV ataskaitos DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 
SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, 
SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALIAJAM PLANUI 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITAI. 

• 2019-10-04 Dalyvavimas VII-jame LR teritorijos bendrojo plano (LRBP) forume - „Lietuvos 
teritorija 2050 m. Kokiu keliu eisime?“ Koncepcijos alternatyvų ir jų Strateginio poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas.  

• 2019-10-04/06 dalyvauta Telšiuose vykusiame tarptautiniame bendruomenių forume 
„Telšiai-2019“. 

• 2019-10-09 Savivaldos lūkesčių raštai valdomoms įmonėms – parengtas vertinimas. 
• 2019-10-10 KBA atstovų dalyvavimas LR Prezidentūros rengtame susitikime dėl uosto 

bendrojo plano. 
• 2019-10-11 KBA atstovų delegavimas Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 - 2030 m. 

Strateginiam plėtros planui (KPS) parengti. 
• 2019-10-14 raštas LR Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijai dėl “Remti bendruomenes 

(…)” įsakymo koregavimo. 
• 2019-10-17 kreiptasi raštu į Klaipėdos m. Tarybos narius dėl Klaipėdos pašto rūmų. 
• 2019-10-23 dalyvavimas MATCHMAKING EVENT, Vilnius – Aktyvių Piliečių fondo renginys-

susitikimas su NVO donorų organizacijomis iš Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos. 
• 2019-10-30 – 12-16 projektas pagal priemonę “Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse” - DALYVAUK diskusijos-susitikimai su gyventojais Klaipėdos miesto 
rajonuose, kuriuose nėra veikiančių seniūnaičių ir/ar vietos bendruomenių (5 vieši 
renginiai skirtinguose Klaipėdos miesto gyvenamuosiuose rajonuose). 

• 2019-11-14 derybos su potencialiu pilietinės visuomenės galių vystymo projekto partneriu-
Norvegijos bendruomenių organizcijų nacionaline asociacija. 

• 2019-11-18 KBA  pastabos dėl Kalnupės-Minijos (…) SPAV. 



• 2019-11-18 – 21 Atstovų dalyvavimas KBA, LEZ, KMSA, uosto kompanijų ir architektų 
atstovų “desante” į Lenkiją idėjų medžioklei dėl daugiabučių kiemų įveiklinimo. Projekto 
koordinatorius ir  išvykos organizatorius Klaipėdos LEZ. 

• 2019-11-19 – KVJU direkcijoje aptarimas su projektuotojais, Uosto direkcijos ir Susisiekimo 
ministerijos dėl SPAV ataskaitos “Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo 
infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių 
ir Kuršių marių specialusis planas”. 

• 2019-11-27  Dalyvavimas LR Vyriausybės posėdyje ir pasisakymas dėl uosto bendrojo 
plano. 

• 2019-11-29 KBA raštas LR Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Pirmininkui, LR 
Ministrams dėl Uosto BP tvirtinimo atidėjimo. 

• 2019-12-11 KBA atstovų dalyvavimas LR Vyriausybės posėdyje ir pasisakymas dėl uosto 
bendrojo plano netvirtinimo. 

• 2019-12-18 dalyvavimas akcijoje "Apginti Baltijos pajūrį, Klaipėdos medžius, klaipėdiečių 
sveikatą nuo nesubalansuotos uosto plėtros". 

• 2019-12-30 raštas LR SADM dėl “Remti bendruomenes”(…) įsakymo 2020 m. koregavimo. 
• 2019-12-31 DĖL SUTIKIMO GAUTI PROCESINIUS DOKUMENTUS-KLASCO skundas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui dėl AAA nurodymo atlikti PAV (KLASCO krantinės 10 
ir 11). 

• 2019-12 Klaipėdos uosto paviršinės nuotekos 2018_AAA ataskaitos vertinimas, susijusių 
užklausų formavimas ir teikimas. 

• 2019-12-20 Atnaujintas ir patvirtintas KBA struktūrinių padalinių ir atsakingų už jų veiklą 
asmenų sąrašas. 

 

KBA 2019 m. narių ir valdybos susirinkimai: 

• 2019-02-27 
• 2019-04-29 
• 2019-07-04  
• 2019-07-10 
• 2019-08-05 
• 2019-12-20 

 

Renaldas Kulikauskas  

Klaipėdos bendruomenių asociacijos vadovas  

 

Gintaras Ramašauskas  

Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos pirmininkas            


