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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS

NARYS TOMAS MESKINIS

Liepq g. ll,LT-91502 Klaipeda, mob.+37060100360, el. p.: tomas.meskinis@klaipeda.lt

VEIKLOS ATASKAIT A UZ 2017 METUS

2015 metq kovo 01 dien4 Pim4 kart4

buvau i5rinktas i Klaipedos miesto savivaldybes

taryb4 pagal Tevynes s4jungos Lietuvos

krik5dioniq demokratq s4ra54. NuoSirdZiai dekoju

klaipediediams uZ iSreik5t4 pasitikejim4 renkant

mane iKlaipedos miesto tarybos natius, todel kaip

ir prie5 rinkimus taip ir po jLl, toliau aktyviai

dalyvauju bei sprendZiu miestui ir klaipediediams

aktualias problemas.

per ataskaitinius metus dirbau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos

reglamentu ir kitais teises aktais. Dalyvavau miesto tarybos posedZiuose, praleidau kelis posedZius

del moksliniq darbq komandiruodiq.

{ miesto taryb1buvo isrinkti keturi TS-LKD s4raSo nariai,buvo ikurta opozicine TS-

LKD frakcija, kurios nariu esu. Tredius metus esu stiprios opozicijos Klaipedos miesto taryboje

narys. Dirbant opozicijoje tenka naudoti ivairiausius svefius, siekiant paveikti neteisingus,

neteisi5kus ir neetiskus valdandiqjq sprendimus. Gyventojq nuomond ir atsiliepimai rodo, kad stipri

opozicija ne5a naud4 vietos bendruomenei. Per trejus metus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos

opozicijane tik nesusilpnejo, bet nuosekliai dirbdami igijome patirlies bei praktikos.

Visus Klaipedos miesto gyventojus raginu kreiptis i opozicijoje dirbandius politikus,

net ir bevilti5kiausiais atvejais. Susitikime, pasi5nekekime ir raskime bendrus sprendimus.



TS-LKD opozicine frakcija mane delegavo dirbti Miesto fkio ir aplinkosaugos

komitete, Neigaliqiq reikalq taryboje, Peticijq komisijoje bei miesto turto Privatizavimo komisijoje.

Taip pat esu Klaipedos miesto Seimos tarybos bei Klaipedos miesto Nevyriausybiniq organizacrl'4

tarybos narys.

Taip pat buvau deleguotas i Klaipedos miesto tarybos sudaryt4 laikin4j4 komisij4, kuri

aiSkinosi, kodel Klaipedos mieste veZimo marsrutiniais taksi paslaugos teikimas buvo sustabdytas ir

kas del to kaltas. Pateikti i5vadas komisija turejo kuo skubiau, buvo apklausti atsakingi

savivaldybes administracijos bei imoniq vadovai.

Klaipedos miesto tarybos sprendimu esu deleguotas atstovauti miesto taryb4 Lietuvos

savivaldybiq asociacij o s konferencij ose.

Penkis metus, dvi kadencijas, atstovavau gyventojus ir kaip Klaipedos senamiesdio:

Muzikos centro bei Baltikalnio senilnaitijq senirlnaitis, bet pasikeitus istatymui nebegalejau

kandidatuoti naujai kadencijai, nes nuo 2017 met4miesto tarybos nariams draudLiamakandidatuoti.

Seku kitq Salies savivaldybiq veiklos aktualijas, su kuriomis susipaZistu Ziniasklaidos

priemonese, socialiniuose tinluose Facebook ar bendraudamas su kolegomis i5 aplinkiniq miestq ir

rajonq.

Nuolat bendrauju su rinkejais, dalyvauju masiniuose ir individualiuose susitikimuose,

susirinkimuose su gyventojais, diskutuojame jiems r[pimais klausimais, dalyvavau daugiau nei 400

susitikimq. Svarstant ir priimant sprendimq projektus pagrindini demesf skiriu svariems

argumentams bei aiskiems kriterijams. Visada palaikau tokius priimamus sprendimus, kurie yra at

ateityje bus naudingi daugeliui klaipediediq. Priimdamas sprendimus Tarybos posedZio metu

pirmiausia stengiuosi i5analizuoti parengtus sprendimq projektus su gyventojais ir kolegomis,

diskutuojame del jq realumo, funkcionalumo ir pritaikomumo.

Tarybos nario veikloje vadovaujuosi nuostata, kad Tarybos narys siekia uZtikrinti

taupq ir racionalq klaipediediq mokesdiq moketojq le5q naudojim4. Bendraudamas su rinkejais,

isiklausau !jq pastabas, atsiZvelgiu ijq poreikius. Bendraudamas su seni[naidiais, bendruomeniq

vadovybe bei gyventojais sprendZiame aktualias problemas. Mano siekis - atsakingai, pareigingai

ir s4Ziningai atstovauti Kiaipedos miesto Zmondms, nes tik bendraudamas gali suZinoti ir fverlinti jq

teikiamus pasitlymus, suZinoti jq l[kesdius ir kartu ieskoti sprendimo b[dq'

Organizavau gyventojq ir miesto bendruomeniq susitikimus aktualiais klausimais su

Lietuvos respublikos atsakingq organizactjq vadovais, LR Seimo nariais bei Europarlamentarais

Klaipedoje bei LR Seime.



Atstovavau klaipediediq interesus, sprendZiant aktualius klausimus susitikimuose su

Klaipedos rajono, Kretingos rajono, Skuodo rajono, Silutes rajono ir Palangos administracijos

vadovais bei tarybos nariais.

Darbas Miesto trkio ir aplinkosaugos komitete

2017 metais del pateisinamq prieZas5diq nedalyvavau keliuose komiteto posedZiuose.

Atstovavau klaipediediq interesus bei stengiausi pateisinti rinkejq lukesdius. Aktyviai pasisakiau

ivairiais klausimais, teikiau pasiulymus, rekomendacijas del ivairiq sprendimq projektq, daLnai

mano nuomond buvo komentuojama spaudoje bei vieSoje erdveje. Stebejome savivaldybes bei

miesto imoniq veikl4, organizavome susitikimus su jq vadovais, ai5kinomes jq veiklos problematik4

bei radome konkredius sprendimo bUdus, kurie tenkintq imoniq akcininkus bei gyventojus, kurie

buvo susirlping del imoniq veiklos.

Vykome i i5vaZiuojamuosius posedZius:

l. AB Klaipedos nafta;

2. AB Kroviniq terminalas.

Nedalyvavau keliuose posedZius del moksliniq darbq komandiruodiq bei ligos.

Komiteto kompetencij os :

. analizuoia ir teikia pasiulymus del visuomeninio transporto formavimo bei eismo

infrastruktlros vystymo strate gij os, saugaus eismo uztikdnimo klausimais;

. svarsto, nagrineja ir teikia pasi[lymus geriamojo vandens tiekimo ir valymo bei energetikos

(Silumos ir kar5to vandens tiekimo) klausimais;

. nagrineja ir teikia pasi1lymus miesto teritorijos prieZilros bei komunaliniq atliekq

tvarkymo, aplinkos kokybes gerinimo ir apsaugos klausimais;

o analizuoja ir svarsto miesto ap5vietimo problemas ir teikia pasillymus;

. periodiSkai svarsto ir nagrineja problemas, susijusias su gyvflnq laikymu mieste, ir teikia

pasillYmus;

. analizuoja ir teikia pasifilymus del savivaldybes komunalinio fikio fmoniq valdymo;

. svarsto ir teikia pasifilymus bei isvadas aplinkosaugos klausimais del poveikio aplinkai

vertinimo programrl bei ataskaitq pagal teises aktuose nustatyt4 savivaldybes kompetencij4;

. svarsto ir teikia si[lymus del daugiabudiq namq atnaujinimo (moderni zaYimo);



. analizuoja ir teikia pasi[lymus del lesq skyrimo komunalinio fikio reikmems'

ISsami4 informacij4 apie komiteto veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

httor,//***.klaipeda.lt/lt/taryba/komitetai/miesto-ukio-ir-aplinkosauBos-komitetas/2303

Darbas Neigaliqjq reikalq taryboje

Atstovavau neigaliq klaipediediq interesus bei stengiausi pateisinti jq

lflkesdius. Aktyviai pasisakiau ivairiais klausimais, teikiau pasifllymus del ivairiq sprendimq

projektq, daLnaimano nuomond buvo komentuojama spaudoje bei vie5oje erdveje'

DidZiausias demesys buvo skiriamas Zmoniq su negalia judejimui Klaipedos

senamiestyje, vie$ojo transpotlo prieinamumo bei taros supirktuviq prieinamumui Klaipedos

mieste. Svarstydama taromatq klausim4 Klaipedos miesto Nefgaliqiq taryba vyko i LR aplinkos

ministerij4.

2011 m. Klaipedos miesto Neigaliqjq reikalq tarybos iniciatyva Klaipedos

miesto savivaldybes Socialines paramos skyrius organizavo konferencij4, kuri buvo skirta

tarptautinei neigaliqiq dienai pamineti'

2017 metas didZiausias demesys buvo skirlas:

1. Del Klaipedos miesto viesojo transporto pritaikymo zmonems su negalia' vyko eksperimentas'

kurio metu tam tikrais miesto marsrutais vaLiavo Zmones su ivairia negalia' Pastabos del autobusq

pritaikymo neigaliesiems pateiktos vs[ ,,Klaipedos keleivinis transportas" direktoriui Gintarui

NeniSkiui. Svarbiausias akcentas - b[tina gerinti Klaipedos miesto transporto infrastruktlr4'

SenamiestisZmonemssunelgaliavisi5kainepritaikytas.

2. Delsporto sventes, skirlos tarptautinei neigaliqjq dienai pamineti. Kelet4 karlq vyko susitikimai

su sios sventes organizatoriais - B{ Klaipedos kfno kultfros ir rekreacijos centro atstovais' Issakyti

pastebejimai-buvgsSventesformatasnebeatitinkaKlaipedosZmoniqsunegaliaporeikiq.

3. Del Klaipedoje esandiq taromatq pritaikymo neigariesiems. Kreiptasi i LR aplinkos ministerij4,

LR Ministr4 pirminink4, Lygir+ galimybiq kontrolieriaus tarnyb4. sio klausimo iskelimas paiiete ne

tik Klaiped q,berir vis4 Lietuv4. Rezurtatas - Lygi,+ galimybiq kontrolieriaus tarnyba pripaZino, kad

taromatai Klaipedoje ir visoje Lietuvoje yra nepritaikyti Zmonems su negalia' todel butina issprgsti

5i4 problem4. UZstato administratorius isipareigojo imtis veiksmq, kad dalis taromatq bfltq pritaikyti

akliesiems ir silpnaregiams bei judejimo negali4 turintiems Zmondms. LR aplinkos ministerija

parenge atitinkamas nuostatas, kad ateityje daugiau nesikartotq panasus atvejai'

Nedalyvavau keliuose posedZius del moksliniq darbq komandiruodirl bei ligos'



Nelgaliqiq reikalq tarybasudaroma prie Klaipedos miesto savivaldybds tarybos,

siekiant uZtikrinti neigaliqiq visuomenes nariq dalyvavim4 neigaliqjq socialines integracijos

formavimo procese. Neigalirilq reikalq taryba yru visuomenine patariamoji ir konsultacine

institucija, padedanti formuoti savivaldybes neigaliqjq socialines integracijos politik4.

I5sami4 informacij4 apie tarybos veiklq, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

https:/hwvw.klaipeda.ltlltltarvba/komisijos-ir-tarvbos/neigaliuju-reikalu-tarvba/2366

Darbas Nevyriausybiniq organizacij g taryboj e

Prie Savivaldybes tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis

kolegialus organas, kurio tikslas yra skatinti NVO veikl4 ir pletr4, stiprinti bendradarbiavim4 tarp

savivaidybes institucijq, istaigq ir nevyriausybiniq organizacijq. Siekdama fgyvendinti savo veiklos

tiksl4, NVO tarybavykdo Sias funkcijas:

1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybes teises aktq, turindiq itakos neryriausybiniq

or ganizacijq padedi ai savivaldybej e, ren gim 4 ir i gyvendinim4;

2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

administracijai siDlymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su nevyriausybinems organizacijoms

palankios aplinkos savivaldybeje kfirimu, nustatymo ir nevyriausybinems oryanizacijoms aktualiq

klausimq sprendimo;

3. teikia savivaldybes institucijoms siulymus del nevyriausybiniq organizactjq veiklos

skatinimo;

4.karl4per metus informuoja Savivaldybes taryb4 apie savo veikl4;

5. informuoja visuomeng apie NVO tarybos tikslus ir veikl4;

6. q'kdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas.

2017 metais buvo patvirtintos Sios prioritetines temos:

r |rJVO veiklai skirtos patalpos;

NVO dalinio finansavimo anahze ir pasir:lymai Savivaldybes tarybai;

NVO iveiklinimo galimybiq analize ir teikiamq paslaugq katalogq

Infrastrukturos le5q paskirstymas pagal bendruomeniq prioritetus;

parenglmas;

2017 metais ivyko 5 NVO tarybos posedZiai, NVO tarybos nariai pareng6:



rlpybos skyriui;

nauj4 NVO tarybos nuostatq projekt4, kuris perduotas Socialines

pateike pasiulymus Materialines paramos teikimo tvarkai;

pareng6 NVO duomenq bazg, kuri paskelbta savivaldybes tinklalapyje;

- surinko informacij4 apie patalpq poreiki ir pradejo svarstlti galimus

daugiafunkcinio centro NVO veiklai steigimo modelius;

pateike rekomendacijas del skaidraus Klaipedos miesto infrastrukturos

lesq paskirstymo pagal bendruomeniq prioritetus ;

pradejo rinkti ir analizuoti informacij4 apie NVO dalinio finansavimo ir

paslaugq pirkimo iS NVO ir bendruomeniq galimybes.

NVO taryb4 siekdama glaudesnio NVO ir savivaldybes bendradarbiavimo isipareigojo

pakviesti mieste aktyviai veikiandias nevyriausybines organizacijas parengti ir Savivaldybes

administracijai pateikti savo teikiamq paslaugq katalogus, kad specialistai rengdami programas

turetq informacij4 apie mieste veikiandias organizac4as ir jq teikiamas paslaugas. Informacija apie

NVO teikiamas paslaugas turetq b[ti skelbiama savivaldybes tinklalapyje NVO duomenq bazes

skiltyje. Tikime, kad tai pades savivaldybes specialistams objektyviai vertinti mieste egzistuojandiq

paslaugq situacijq. NVO taryba siekia, kad bent 15 % (nacionaliniu mastu patvirlintas verlinimo

kriterijus) savivaldybes teikiamq viesqjq paslaugq b[tq perduodamos teikti nevyriausybinems

or ganizacijoms ir b endruomenems.

Dalyvavau visuose sukviestuose posedZiuose.

I5sami4 informacij4 apie tarybos veiklq, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

Darbas Privatizavimo komisiioj e

Privatizavimo komisija isteigiama pivatrzavimo prieZiurai ir Lietuvos Respublikos

valstybei ir savivaldybems prikiausandiq akcijq privatizavimo istatymo nustatl'tiems uZdaviniams

igyvendinti.

httos://www. ltlltlkomitetai/mies iteto-veik

P riv atizav imo komi sij a atl i eka 5 i as funkc ij as :



l.priima sprendim4 del pritarimo (nepritarimo) savivaldybei nuosavybes teise

priklausandiq akcijq (toliau - privattzavimo objektas) itraukimo (i5braukimo) i privatizavimo

objektq sqra5q;

Zpriima sprendim4 del pritarimo (nepritarimo) privatizavimo objektq privatizavimo

programq projektams;

3.priima sprendim4 del pritarimo (nepritarimo) privatizavimo sandoriq projektams,

i$skyrus regu I i uoj amoj e ri nkoj e sudarytus privati zavi mo sandorius ;

4.Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybems priklausandiq akcijq privatizavimo

istatyrno numatytais atvejais priima sprendim4 del privatizavimo objekto privatizavimo programos

sustabdymo ir (ar) pripaZinimo, kad 5i programabargta;

S.priima sprendim4 del pritarimo Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

taikomo Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybems priklausandiq akcijq privatizavimo

istatyme nustatl4q privatizavrmo bfidq derinio ar pivatizavimo bUdo pakeitimo;

6.priLluri, kaip vykdornos privatizavimo programos, kurioms Ptivatizavimo komisija

pritare;

2017 metais Privatizavimo komisija posedZiq neturejo'

Issami4 informacij4 apie tarybos veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

https://www.klaipeda.ltlltltaqrba/komisijos-ir-tar)'bos/privatizavimo-komisrjd2339

Darbas Peticijq komisijoje

Klaipedos miesto savivaldybes peticijq komisija - tai Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos sudaryta nuolatine komisija, kuri sprendZia kreipimosi i savivaldybq pripaZinimo peticija

bei Klaipedos miesto savivaldybes tarybai pateiktq peticijq priemimo nagrineti klausimus, nagrineja

ir pateikia isvadas del peticijose isdestytq reikalavimq ir siulymq tenkinimo. Komisija sudaroma

S avivaldyb e s taryb o s veiklo s re glar-nento nustatyta tvarka.

2017 metais buvo sukviestas vienas posedis'

Buvo gautas kreipimasis, kuriuo Klaipedos mar5rutiniq taksi veLejai UAB

,,A5tuoniuke,. ir UAB ,,Audresta" prase pratEsti laikin4sias keleiviq veZimo mar5rutiniais taksi

sutartis, kol konkurs4laimejgs veZejas prades teikti veZimo paslaugas'

Issami4 informacij4 apie tarybos veikl4, ataskaitas bei posedziq protokolus galite rasti:

htrps://www.klaipeda.lt/lvtarvba/komisijos-ir-tarvbos/peticiju-komisija/2332



Darbas Laikinojoje komisijoje keleiviq veZimo mar5rutiniais taksi paslaugos

laikino neteikimo aplinkybdms nagrineti

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 15 straipsnio 5 ir 6

dalimis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos 2016 m. btLelio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 ,,Del Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinim oo', 17 .3 ir 29.3 papunkdiais ir atsiZvelgdama 1

galimai neigiam4 keleiviq veZimo marsrutiniais taksi paslaugos laikino neteikimo poveiki

Klaipedos miesto bendruomenei, Klaipedos miesto savivaldybes taryba nusprende sudaryti

Laikin4j4 komisij4 keleiviq veZimo mar5rutiniais taksi paslaugos laikino neteikimo aplinkybems

nagrineti. Buvo pavesta laikinajai komisijai i3nagrineti keleiviq veZimo mardrutiniais taksi

paslaugos laikino neteikimo aplinkybes, nustatyti, kokie veiksmai galejo ir turejo buti atlikti,

siekiant i5vengti susidariusios situacijos, ir kokios institucijos laik1'tinos atsakingomis uZ keleiviq

veZimo marsrutiniais taksi paslaugos teikimo tqstinumo neuZtikrinim4'

Buvo ipareigota laikinoji komisija iki 2017 m. spalio 2 d. Klaipedos miesto

savivaldybes tarybai ir Klaipedos miesto savivaldybes merui pateikti atlikto tyrimo isvadas. Bei

paskelbti Si sprendim4 Klaipedos miesto savivaldybes interneto svetaindje,

DalYvavau visuose PosedZiuose'

I5sami4 informacij4 apie tarybos veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

httnr,//*-w.klaipeda.ltllvtar),bos-sprendimai/2017-m.tarybos-sprendimai/2017-09-14/2382

Kita veikla

per ataskaitinf laikotarpi su klaipediediais bei miesto senilnaidiais bendravau

susitikimuose ar elektronineje erdveje ir pagar galimybes kartu sprendeme jq klausimus. Dalyvavau

Klaipedos miesto bendruomeniq susitikimuose, susirinkimuose, posedZiuose, konferencijose'

teismuose bei miesto renginiuose.

organizavau gyventojq ir miesto bendruomeniq susipaZinimo ekskursijas su

Klaipedos imoniq veikla (Klaipedos valstybinio jflry uosto direkcija, AB Klaipedos nafta' AB

KLASCO, UAB Kroviniq terminalas) bei susitikimus su imoniq vadovais, kuriq veikla trikde

miesto gyventojus gausia tarsa: triuk5mo, kvapq ir kietqiq daleliq'

Taip pat gyventojai, bendrijq pirmininkai'

kreipdavosi su praSymais pagelbeti:

istaigq vadovai bei seni[rnatdiat' daLnat



1. Del daugiabudiq namq renovacijq, kurios daLrni stringa del valstybes kompensuojamq le5q

velavimo ar rangovt+ bankroto ir prastos darbq kokybes;

2. Del kiemuose trflkstamo automobiliq parkavimosi vietq !rengimo;

3. Del miesto transporto eismo problemq;

4. Del vie5ojo transporto veiklos;

5. Del miesto istaigq gerbtvio gerinimo ( mokyklos, gimnazijos, vaikq darLeIiu, bibliotekos );

6. Del miesto pesdiqfq bei dviraciq takq bfikles;

7. Del atliekq aik5teliq ir konteineriq problemq;

8. Del apleistq pastatq mieste;

9. Del Klaipedos vie5osios pirties;

10. Del krematoriumo Joni5kes gatveje;

1 1. Del keliq bei kiemq blkles ziemos metu, gausybe skundq del sniego nevalymo;

12. Del pasilinksminimo istaigq veiklos nakties metu;

13. Del akohoiio naktines prekybos veiklos paZeidimq;

14. Del pesdiqiq Perejq;

15. Del namus administruojandiq istaigq blogo darbo;

16. Del namr+ teritorijas valandiq istaigq biogo darbo, ko pasekoje rudenf medZiq lapai uZkimso

lietaus nuotekq sistemas ir gyventojai patyre dideliq piniginiq nuostoliq' kai buvo

paskandinti automobiliai bei apsemtos namo patalpos su juose laikomais daiktais, sugadinti

namo irenginiai;

17. Del jflrq uoste vykdandiq veikl4 bendroviq oro tarsos Klaipedos mieste;

18. DeI AB Lietuvos geleZinkeliai veiklos Klaipedos mieste.

Nuolatteikiura3tuspaga|gyventojqnusiskundimusarpastebejimusdelpasiulymq

miestui, gerinant aplinkos gerbuvi ar del iskilusiq problemq sprendimo Klaipedoje su galimais

sprendimo budais Klaipedos savivardybes Merui bei administracijos direktoriui ar atskiriems

savivaldybes skYriams.

Nuolat telefonu, elektroniniu paStu bei gyvai bendrauju su klaipediediais' Visais

r[pimais kiausimais gaiima kreiptis: mob'+3J

Tomas Meikinis
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos na


