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VEIKLOS ATASKAIT A U/,2018 METUS

Klaipedos miesto Taryboje atstovauju Tevynes S4jungos - Lietuvos kriksdioniq demokratrl
(TS-LKD) par1ij4, esu Sios partijos atstovq Taryboje frakcijos narys. TS-LKD frakcija yra
konstruktyvioje opozicrjoje Tarybos valdandiajai koalicijai, savo veiklos Taryboje prioritetais
paskelbusi:

- miestiediq gyvenamosios aplinkos, sveikos gyvensenos ir socialines saugos s?lygrl gerinim4;
- jaunqjq klaipediediq kUrybiSkumo ir pilietiSkumo ugdym4;

- miesto gyventoiq bendruomeniskumo ir savivaldos vystym4;

- komunaliniq mokesdiq nastos miestiediams sumaZinima:

- korupcijos prevencij4.

Savo veikl4 miesto taryboje suprantu kaip pilieting pareig4 - savanoriSk4 isipareigojim4
rinkejams, todel atsisakiau atlyginimo uZ darbo laikq Tarybos (taip pat komiteto, komisijq) posedZiq

metu.

visuomenind veikla, klaip€dieiiq prasymq, pasiulymq ir skundq nagrin€jimas.
Reguliariai susitikdavau su Klaipedos miesto gyventojais (TS-LKD blstineje, Liepq 3).

irliestiediai i mane kreipesi daugiausia del eiliq i vaikq darZelius, ikainiq uZ atliekq surinkim4 ir
tvarkym4, del daugiabudiq namq renovavimo, del mieto gatviq ir vie5qjq erdviq remonto darbq, del
savivaldybes biudZeto leSq naudojimo tikslingumo ir pan.

Konkrediai, atsiliepdamas iTauralaukio g. gyventojq 2018 03 20 d. praSym4,,Del vaikq bei
pesdiqjq saugumo uZtikrinimo Tauralaukio gatves rajone",2018 04 0l d. raStu kreipiausi i
Savivaldybes administracijos direktoriq, pra5ydamas jo imtis skubiq veiksmq, irengiant keliq eism4
reguliuojandius Zenklus bei kitas technines priemones, maLinandias transporto priemoniq,
vaZiuojandiq Tauralaukio gatve greiti, irengti pesdiqjq perej4 Tauralaukio ir Klaipedos gatviq
sankryZoje, kad vaikai galetq saugiai pasiekti Tauralaukio mokykl4, apriboti Sioje gatveje

sunkiasvorio transporto eism4, nukreipiant i i Akmenos gatve.



siuo klausimu inicijavau Saugaus eismo komisijos posedi, kuriame (vyko 20lg 05 0g d.) buvonusprgsta tenkinti daugum4 gyventoiq prasyme nurodytq pageidavimq, stebejau, kad komisijos
nutarimai bDtq igyvendinti,

Nagrinedamas 2018 05 24 d' klaipedietes pareiskim4,,Del neteiseto keleivirl veZimo iDituvossodus"' kreipiausi i Savivaldybes administracijos viesosios tvarkos skyriq, prasydamas patikrinti
pareiskime nurodytus faktus ir imtis veiksmq galimai neteisetai veiklai sustabdyti. 201g 0g 17 d.
raste Skyrius pranese nustatgs, kad Pareiskime nurodyti faktai pasitvirtino, ir kad pareiskimas
persiqstas nagrineti pagar kompetencijq Valstybinei mokesdiq inspekcijai.

Reaguodamas i Asociacijos Paupiq bendruomene prasym4 nepritarti Savivaldybes
administracijos parengto Strateginio veiklos plano priemones ,,Joniskio gatves rekonstravimas.-
pakeitimui' iSnagri'ejau tokio pakeitimo neigiamas pasekmes paupio gyvenamojo rajono
gyventojams ir Tarybos posedyje balsavau uZ patoburint4 projekt4.

Be auksdiau pateiktq pavyzdLittr, skyriau laiko ivairiems mieste vykusiems renginiams,
dalyvavau susitikimuose, diskusijose ir konferencijose, kuriuose buvo nagrinejami miesto kultDros.
Svietimo ar sporto klausimai.

veikla Kulttiros, Svietimo ir sporto komitete. Gilinausi i sio komiteto kompetencijai
priskirtq sridiq (benrtrojo lavinimo, ikimokyklinio ir papildomojo ugdymo, kult1ros bei sporto)
klausimus' dalyvavau l9 komiteto posedZiq. Teikiau prasymus savivaldybes merui, savivaldybes
administracijos direkloriui, siekdamas gauti papildomos medZiagos arba informacijos komitete
svarstytais klausimais, taip pat pasiDlymus Komiteto pirmininkui del posedZiq darbotvarkes.
Teikiau pasifilymus posedZiuose nagrinejamq Tarybos sprendimq projektams, tame tarpe:

- PASIULYMAS KOMITETo 2018 0l 11 D. posEDzro DARBoTvARKES
KLAUSIMIJ ,,2018 - 2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimas,., kurio esme -
papildyti lO-os programos priemoniq s4ra54 nauja priemone -,,Ikimokykliniq ir bendrojo
ugdymo mokyklq mokymo irangos modernizavimas, diegiant iSmanius IT sprendimus,, ir
numatyti Sios priemones igyvendinimui lesas. Komiteto sprendimu sio si[lymo pagrindu
priemus protokolini pavedim4, ir atsiZvelgus i Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
posedZio 2018 m. vasario l9 d. protokol4 Nr. T-1, Savivaldybes administracija parenge
Svietimo paslaugq modernizavimo 20181020 metais programos projekt4, o Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos kolegija pritare programos projektui. Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos direktoriui patvirtinus minim4 program?, jos priemones

itrauktos i Klaipedos miesto savivaldybes 201 9-2021metq strategini veiklos plan4.
- PASIULYMAS KOMITETo 2018 04 05 D. posEDzro DARBoTvARKES

KLAUSIMU ,, Svietimo istaigq vadovq ataskaitos,,.



PASIULYMAS KOMITETO 201 8 06 26 D.
,,Del pritarimo bendradarbiavimo sutarties

strategijos igyvendinimo projektui,, .

POSEDIO DARBOTVARKEIJ KLAUSIMU
del Klaipedos miesto ekonominds pldtros

veikla Antikorupcijos komisijoje. Veikl4 Antikorupcijos komisijoje pradjj au 2016 m,kovo men" miesto Tarybai patvirtinus mane komisijos pirmininku. per 2017 m. c,rgan izavau irpravedZiau 5 Komisijos posedZius, kuriq metu buvo nagrineti 19 klausimq bei priirnti atitinkaminutarimai' Tuo tarpu 2018 metais ivyko vienas komisijos posedis, kuriame isnagrinet.i 4 klausimai.
'Komisijos veikla is dalies buvo sutrikusi del to, kad pasikeitus teises aktams (Lietuvos Respublikos

"rietos 
savivaldos istatymui), reikejo pakeisti Antikorupcijos komisijos nuostatus, patvirtintus

l(laipedos miesto savivaldybes tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. -1.2 20g ,,Del
"\ntikorupcijos komisijos nuostatq patvirtinimo". Juos pakeitus, komisija Tarybos sprr;njimu fur.
sudarya i5 13 nariq: 8 Tarybos nariq, kuriq kandidatDras teikia savivaldybes meras, ir ri seniDnaidiq
arba seniunaidiq ir visuomenes atstovq, is kuriq butq ne matiaukaip 3 seni[naidiai. Seni[naidiq
kandidatDras teikia seniDnaidiq sueiga. Kadangi seniDnaidiq kandidatDrq teikimas uZtruko
bandymai sukviesti komisijos posedZius kuri laik4 buvo nesekmingi del kvorumo nebur,,imo.

Detaliau apie Antikorupcijos komisijos svarstltus klausimus ir priimtus nutarimus galimasrrsiZinotisavivaldybestinklapyjeadresu:iomisijos-ir-
ta

PaZymetini Sie komisijoje nuveikti (kartu su kolegomis - komisijos nariais) darbai:
l ' fvykdltos priemones, numatytos Klaipedos miesto savivaldybes 2017 - 20lg metq

korupcijos prevencijos programoje ir jos igyvendinimo priemoniq plane, kurias koordinuoti
buvo pavesta Antikorupcijos komisijai (detaliau - Antikorupcijos komisijos 20lg m.
ataskaitoje

korupcijos-
komisijal2329;

2' Inicijuotas Klaipedos miesto savivaldybes 2017 - 2019 metq korupcijos prevencijos
programos pakeitimas, atsiZvelgiant i Savivaldybes korupcijos prevencijos programos
igyvendinimo patirti ir pasikeitusius teises aktus, parengtas atitinkamas Savivaldybes
Tarybos sprendimo projektas, kuris pateiktas svarstymui ir tvirtinimui Taryboje.

3' Parengtos ir mero potvarkiu patvirtintos savivaldybes korupcijos prevencijos 201 7-2019
metq I-o pusmedio ir metine ataskaitos.

4' Kartu su savivaldybes administracija pareikalauta, kad Savivaldybes institucijos ir istaigos
nustatyttl savo veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiSkimo tikimybe.

5' Svarstyti Klaipedos miesto gyventojq pareiSkimai ir skundai jiems ir miesto bendruomenei
aktualiais klausimais.



veikla Reglamento komisijoje. Reglamento komisijos posedZiai 20lg metais nebuvo
kviediami,

Dalyvavau Tarybos pos€diiuose (10-tyje is l3-os vykusiq), pasisakiau juose svarstomais
aktualiais miesto bendruomenei klausimais. Atstovaudamas opozicinei Tevynesr S*jungos
Lietuvos kriksdioniq demokratq frakcijai, savo pasisakymais stengiausi atkreipti rarybos nariq -
valdandiosios daugumos - demesi i sprgstinus, miestiediams aktualius klausimus, taisytinus Tarybos
sprendimq projektus,

Parengiau ir pateikiau miesto Tarybos svarstymui sprendimq projektus:
- PASIULYM,{ SAVIVALDYBES TARyBos spRENDIMo IROJEKTUI ,,Ddl siDlymo

pritarti Klaipedos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui,,(201g ll27 d.\
- SPRENDIMO PROJEKTA,, DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE,S

TARYBOS 2016 M. GRUODZI o 22 D. sPRENDIMo NR. T2-329,,DEL KLAIpEDos
MIESTO SAVIVALD BES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2OI 7_2019 M.
PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO.

Noriu paLymeti, kad Sioje ataskaitoje

Taryboje akcentai. ISsamesnius duomenis
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