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2OI9 M. TA]RYBOS NARIO VEIKLOS ATASKAITA

t savivaldos istatymo 23 str. ir.ji detalizuojandio Klaipedos miestosavival
kietrvie amento 9'3 p' itvirtinta savivaldybes tarybos na;rio pareiga ikipateikti veiklos ataskaitq uZ praejusius metus.

. . .2019 m. vykusiuose savivaldybiq tarybq
rinkimuose dalyvavau kartu su visuomeniniu
rinkimq komitetu
komanda", kuriame b
apjunge daug skirtin
jokiai politinei jegai.
pradejau Siq metq bal
priesaik4 pirmajame naujai suformuotos tarybos
posedyje. Taip pat prisijungiau prie Sio rinkiminio
krrmiteto pagrindu suformuotos fiakcijo s ,,IJL
KlaipedE", kuri bendrai su Tevyn"s sqyungos _
Lietuvos krik5dioniq demokratq- frakcija *dur"
koalicini susitarim4 bei patvirtino Uenar4 toalicing
Plogramq, pagal kuri4 isipareigojo dirbti
klaipediediams. Kadangi rinkiminiai -komitetai 

iS
esmds yra kuriami dalyvavimui rinkimuose ir
netenka prasm6s Siems pasibaigus, Sirl metq

prane5iau, jog prisijungiu prie Tevynes
sqjurrgor; - Lietuvos krik5dioniu demokratu
frakcijosr. Kiek anksdiau jau buvau pateikgs ii
praSym4 tapti Te'vynes sqjungos _ Lietuvos
krik5dioniq demokratq partijos nariu. Si
Zingsni, nepraisant kitq veiksniq, didhiqJ;
dalimi reriketr4 laikyti vertybiniu pasirinkimu _
man priimtina Sios partijos nacionalinds
politikos kqptis, taip paL svarbu tai, kad
partirre struktfira uLtikrina tgstinum4 ir
isipareigojimq vientisum4, kas visuomeniniq
rinkirniniq komitetq atveju yra labai miglota.
Bet kokiu atveju, pokydiai nebuvo kardinalfls,
kadangi abi fiakcijos buvo koalicijos partneres
ir dirbo pagal t4 pati1 koalicing progiam4, tad
ir toliau yra lbendrai dirbama prie rinkiminirtr
i siparei goj imq ivykdymo.

lapklidio 28 dienqvykusiame turyUo, porddyie

LR Vietos savivaldos istatymo 23 str.
jtvirtintori tarybos nario pareigos, kurias is esmes galima api tik kaip dalyvavim4 posedZiuosr:

iteto nariu, dalyvauti Sio komitetcr
bei atskaitomybg rinkejams - numatyta pareiga buii bent uLno



ir savivaldybes tarybos posedZiuose bei bendrauti
atsiskaityti reglamente nustatyta tvarka. Tuose pa
nariq.reiklos apmokejimui, susidedanti iS dviejq r

su tarypos nario veikla susijusiq kanceliarijos,
a5to, telefdno ir interneto r1.Sio, transrporto, biuro

patalpq n{romos i5laidomr; apmolleti skirtos
i5mokos, kurios ttxi grieLt4 atskaitornybg. pagal
$iuo metu galiojandi4 reglamento redakcij4 jos
siekia iki 300 € per mdnesf ir uLZ jas yra atsiskaitoma
kas 3 ment:sius. Del itirL gneLtai apibreZto
panaudoj imo galimybiq Sio s .kance lianLnes iSlairlos
negali bfiti laikomos atlyginimu, nes yra skirtos
patiriamoms s4naudoms vykdant tarybos nario
pareigas, korrpensuoti ir tarybos nariai nera laisvi
Sias le5as nagrloti asmeniniams poreikiaLms tenkinti.

l{epaiLsant to, kad istatymu tarybos nariq prir alomosios prlreigos apibreZt,os ganetinai siaurai ir-
gali suriidaryti isp[dis, kad tarybos nariams yra atitinkamai atlyg,inu-u, ."ikt.1 suprasti, kad praktikoje
tarybosr nariqL darbas apima gerok.ai platesni pareigq spektr4 - tai ir pasirengimas posedZiamr, b. kurio
ne;imaroma fsivaizduoti kokybi5kos klausimq analizes komrtetq posedZiq tmetu, i' miestiediq
pasillymq rriagrinejimas bei prolblemq sprendimas, siekiant su jomis susipaZirrti tiek teoriSkai, t:iek
praktiS.(ai vykstant i viet4, rengiant taStus, dalyvau jant susitikirr,uose su savival<lybes adnrinistracijos
atstovais tarn, kad bltq pasiektas pageidaujamas rezultatas. B,l to, siekdami k:okybi5kqr sprendiinq
priemirno, tarybos nariai neretai dalyvauia

-, ,'lb '' rfp. i
: ,'

pas;irengimq posedZiams. Turint galvoje, kad Siuo
metu rr:glarnente yra numatytas 40 valandq per
menesi apribojimas, uZ kurj tarybos nariui gali
blti mckamas atlyginimas, tai sudarytq galimybg
tar.yzbos nariams uZdirbti daugma?, iki 200 € per
menesi. iskaitant posedZiq ir pasirengirno
posiedZiams lilik4.

Visgi manau, kad siekiant kokybiSkq
pohydirL ir rtorint pritraukti motyvuotus aktyviai
veiklai Zmones i savivaldybiq tarybas, Sis
klausimas turetq bfiti sprendLiarnas nacionaliniu
lygmeniu, ta.rybos nario status4 prilyginant lprastai

prarKuKts.

tarybos veikl,os reglamento komil;ijai, kurios nary
^--.
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veiklai ir uL, jl mokant ai5kiai apibre?,tq



atlygirrim4' nesvarbu, tai bfltq LR vidutinis menesio atlyginirna s ar, pavyzdi,iui, procentine rcalimisus i et's su LR i statymq leidZiamo s io s valdZio s ats-t-ovq 
-Jtt-ygi'i-ui 

r.

DAL]'VAVIMO POSEDZIUOSE ATASKAITA

z\nalizuojant istaty,mq paraidLiui, tarybos nario veiklos ataskaita galetq apsiriboti sia veiklos
itffi:lT"*|ffi $L:,; ifii,T,?.kiek-ir 

t ot ,,os" fo,eaziuo,. tuiil,; wiai datyvavo Kaip

koalicij.s, nei opozicijos politikq, jeigu jie yr |ifruntfi:tr#:tliillllj;,,lllKaip tarybos nariai mes turime- eilimvbe monrrro L^: _^_j--r_
tobulinitobulini.
sprendirr () savrvalcYbes 1

lima vykdyti. Grkadencij imai sutru_peio, 
-tui 

tik iroperkeltaL vykti, aiSkiai suvokiant tarybos posedZiq paskirti ir reiksmg;. 19 iS 20 Miesto pletros ir J -- r-----"t

.+ti.d - administracijos, tiek miesto taLrybos

strateginio planavimo
komiteto posedZiq;

o jj; i5 6 Kontroles komiteto
p,osedZiq;

o ji i5 5 Savivaldybes tarybos
rieiklos reglamento
komisijos posedZiq;

o 4l i5 4 Smulkiojo ir vidutinio
I'erslo tarybos posedZiuose;

o 3l iS 4 Jaunimo reikalu
tarybos posedZiq;

o albiejuose VSI ,,Klaipedos
vaikq ligonine" stebetojq
taLrybos posedZiuose.

Kcrmitetuose, 
.komisijoj e, tarybq ir stebetojq tarybos posrjdZiuose pagal kompetencij4 buvosvarstorni Siems dariniams priskirti klausimai, teikiami pasiulyma.i, priimami Jprendimai, tvirtinamrosataskaitos' Dalyvavimas posedZiuose reikalavo iSsamaus susipa;zinimo ,u ."dzi aga ir informa.cija,kad b[tr4 galima priimti atitinkamus sprendimus.

Kaip tarybos narys dalyvavau ir kitose konferencijose, diskusijose, projektiniu.se
susitikim uose, tadiau tai nera tiek svarbu, kad butq verta atsl,:iro paminejimo iki tol, kol juosegimusios mintys ar vizijos netaps realiais darbais.

Soc'ialiniq tinklq pagalbanuolat viesinu ivairius savivaldytres administracijos darbus tam, kadkuo platesne visuomenes dalis bfrtq susipaZinusi su aktualiais iv.ykiais, vykstandiais mlsu mieste: ir



formuotqsi ne tik nuogirdomis grista pozicija tiek savivaldybds tarybos, tiek savivalclybes
adminiLstracij os atZvilgiu.

PAPII.,DOMA TARYBOS NARIO VEIKLA

Visgi l,:aip ir dauguma tarybos nariq
neapsiribo;iu formaliu dalyvavimu prisk.irtuose
posedZiuosie, o reaguoju i paties savaranl:iikai
pastebetas ir gyventojq siundiamars problemas.
Jrtr sprendirnas uZima daug laiko, nepaisant 1;o, ne
visuomet pavyksta pasiekti pageidaujamq
rezultai4. Ataskaitoje pateiksiu trunpus
apraSymus tik tq situacijq, kurjose pravyko
pasiekti kokiq nors pokydiq, nepaisern,t jq
svarbos irnaLarclk5mi5kumo -juk net ir clurobes
uZtaisymas, jeigu Zmogus pro jq va.Liuoja
kiekvien4 dien4, kartais tokiam Zmogi yra
svarbesnis, nei visos gatves, kuria jam naudotis
netenka, r;utvarkymas. Paminesiu ir kelet4
klausimq, kurie del ivairiq prieZasdirq yra
sprendimo ar igyvendinimo stadijoje, tatriau jq
baigtumo g;alime tiketis 2020 m.

Papildoma eismo juosta posiikiui ikairg ir nauji autobusq sustojimai Kauno gatveje

Kl.auno gatve - viena judresniq pagrindines
miesto arterijas jungiandiq gatviq, besidriekiandiq
Salia tankiai apgyvendinto mikrorajono, kurioje
eismo intensyr,umas nuolatos auga - dia ne tik jungtis
tarp Silutes pl. ir Taikos pr., bet ir privaLiavimas prie
3 i5 4 PC "Akropolis" iejimq. Siame mikrorajone
gausu ,ugdymo istaigq, ikurtas Klaipedos apskrities
vyriaus.iasis policijos komisariatas, gyvena daug
senyvo amZiaus Zmoniq, kurie aktyviai naudojasi
vieiuoju transportu. Nuo 2019 m. birZelio I d.
Kauno gatve pradejo kursuoti 12 numerio vie5ojo
transporto autobusas, juntamai pagerindamas
susisiel<.im4 su Kauno gatve. Pokydiq netruko
pastebe,ti Sio mikrorajono gyventojai, tadiau pastarqjq
pastebejimai apie pernelyg didel! atstum4 iki
sustojirnq leido daryti prielaid4, jog potencialas
i5naudojamas tik i5 dalies.

fp,rastai Klaipedos mieste atstumai tarp
sustojirnq - apie 400 m. Kauno g. ilgis - apie 1200 m.
Kauno gatveje buvo irengta vos viena pora sustojimq,
t.y, po 'vien4 abiejomis kryptimis, bei du papildomi
sustojirnai marSrutiniams taksi Silutes pl. - Taikos pr.
kryptinri, kuriuose kitiems vie5ojo transporto autobusams nebtrvo leidLiama sustoti, nes sust<ljimai
tam nepritaikyti - paralyLiuoja eism4, kelia pavojq kitq eismo dalyvirl saugumui.

Rr:aguojant i gyventojq nusiskundimus, taip pat siekiant, kad leSos, skirtos vie5ajam transpgrtui
bltq naudojamos kuo efektyviau, bDtq sudarytos prielaidos vieiiojo transporto sistemos tobulini.mui,
sistema taptq patrauklesne ir skatintq naudotis vie5uoju transportu, ko pasekoje biitq maLinamas
eismo intensywmas ir tarSa Siame ruoLe,palyko pasiekti, kad bfltq irengta:



o kairg Silutes pl. - Taikos pr. kryptimi ties pirnnuoju
mobiliq stov(jimo aikitelg, uZtikrinandiq, kact piko
sklandZiai, n esudarydamas papildomq sptsiliq;

' .. sustojimai, po vienq abiem kryptimis, pastelbimai
sumaZing atstumus tarp sustojimq bei padiding keiiaujandiq vieSuoju 

^transportu

komfortq.

Turistiniq autobusq parkavimo vietos Dan6s gatveje i5tis4 par4

judejin:Lui butq iSnaudota ir dia apraSoma
paliekant nuolatiniam stovejimui, o dvi
stovejirrras bDtq apribotas iki l0 minudiu.

Autobusr gatves
atkarpoje Jadiau
buvo num: , \,ietos
neretai bUdavo uZstatytos lengv.aisiais
automobiliais. Ir nors pokydiai atrodo
minimal[s, tadiau jie iS esm6s pakeite
pavaizduotos vietos situacij4 - pavaizduota zona
tapo skirta autobusams i5tis4 par4.

Mano pra5ymu buvo atliktas kelio Zenkliinimas
- subraiZyrtos stovejimo vietos (linrjos) 1>agal
autobusq gabarifus, taip pat demonLfirotas
Zenklas, nustatantis laiko apribojimus.

fizi5kai v aLiuoti i senamiesdio gilum4. patol;iam
zona, keidiant naudojimosi ja taisykles, pvz. dvi vietas
priekines skiriant keleiviams paimti ir isleisti, kuriose

-{zuolyrno gimnazijos pdsiiqiq takq pritaikymas visiems subiektams

,{.:Zuolyno gimnazij os, esandios p aryZiaus
Komunos g. 16,{, teritorijoje 2019 m. vasar4
atnaujirrti visi pesdiqjq takai, pakeidiant tiek
bortelius, tiek trinkeles. pakeista ft ivaLiavimu
bei kiernq asfalto danga. po atnauiinimo ne
viename i5 takq nebuvo suformuoti nuolydZiai
uLv aLiav imui I nuv aLiavi mui, to de I takai nebuvo
prieinarni naudojimui visoms visuomenes
grupdmsr.

Bruvo gautas klaipediedio skundas del
netinkannai irengtq takq. Reaguojant I gyventojo

reikalinllas korekcijas, kad takai bDtq patogDs
naudoti visoms visuomenes grupems be jokiq
apribojir:nq.



Pdsiir;1jq takq sutvarkymas Rumpi5k6s gatveje.

osios g., rangovas iki galo nesutvarke
pesdiqjq takq.

Su savivaldybes administraciios
atstovais keliskart derinome pro".ri i.
sutareme, kad situacija bus i5sprgsta
lki 2019 m. spalio menesio viilurio.
1.^ai, kas suderdta, buvo atlikta
laiku ir iki galo. GalbDt turediau
priekai5tq del kai kuriq uZtaisytq vietg
kokybes, bet 2020 m. sutvarkius

Saugos kuoliukq sutvarkymas Salia Simono Dacho vidurinos mokvklos

Buvo gautas gyventojo
paklausrimas del saugos stulpeliq
i5destyrrro Salia Simono Dacho
vidurintl,s mokyklos. Naq iej i kuoliukai
sumonfi.roti, tadiau nebuvo panaikinti ir
senieji, rl visas jq i5destymo ansamblis
atro de nnaLt4 maLiausiai idomiai.

nuotraul<.oje, buvo brjtina siaurinti
vaLiuoja:mq4 dali bei apsaugoti
pesdiuosrius - ypad m[sq maZuosius,
kuriuos matyti neretai trukde
parkuoj ami automobiliai.

Nusprgsta panaikinti senuosius
stulpeliur; ir pakeisti naujqjq i5destym4.
Naujasis i5destymas apatineje

i padaugejo vietos, tapo ai5kiau, saugiau, o ir
Ziniomis, papildomai bus atlikti ir bortelio

andiq Sia pertNa, judejimas taptq kuo imanoma



Nusileidimo nuo Dariaus ir Girdno gatv6s viaduko sutvarklr,mas

Kelio dangos korekcija ties Minijos g. l-uoju namu

sureagavo Zaibi5kai ir dar pries naujuosius metus
malonesnis ir saugesnis.

Uilvailiavimo ant Mokyklos gatvds viaduko sutvarkymas

Lygiai taip, kaip prie5 tai aptartu atveju,
uLvaLiarvimo ant Mokyklos gatvds viaduko,
vykstarrt iS Liepq gatvds, paskutineje kelio
atkarpoje kelio danga buvo smarkiai deformuota
ir kele saugumo problemq pries isiliejant i
intensyvq transporto sraut4. Nepaisant to, kad
i5vaZiuojantiems i Mokyklos gatvg yra skirta
papildoma juosta, Sio ruoZo pabaiga trikde
vairuotojq demesi, neretai verte ie5koti bldq kuo
Svelniau iveikti 5i4 atkarp4 manevruojant eismo
juostoje bei keidiant greiti. Kelio atkarpa buvo
sutvarkyta, pakeidiant nemaLE dali dangos.

Pana5i situacija yrair kiek didesniu atsturnu nuo
sankryZos, tadiau atkarpa prie5 pat sanktyL4
buvo tapusi tarsi kliudiq ruoZu - del itin
skaudZiq l<elio nelygumq vairuotojai pries pat
sanl<ry Lqt,Ddavo priversti intensyviai statrdyti ar
manevruorlami ivaZiuoti i gretim4 eismo .juost4,ko pasek.oje kildavo ivairios konfliktines
situacijos.

Mano pra5ymu, savivaldybes adminisitracija
sutvarke ruoL4 prie5 sankryZ4. Judejimas dia tapo

Jeigu esate Siaurines miesto dalies gyventojas
ar megstate lankytis prie jlros, veikiauriiai ne
kart4 atfu<:ripete demesi i itin nemalonq kelio
ruoLq,leidZiantis nuo Dariaus ir Gireno p;atveje
esandio viaduko H. Manto gatves link. Kelio
nelygumai prasidedavo jau nusileridimo
prad1ioje, o ispldZiai daresi vis isimintinesni
artdjant gatviq susikirtimui. Pati smagiausia
dalis buvo ta, kurioje reikalingas didZiausias
vairuotojo susikaupimas ir d€mes;rs
paskutiniarne posfikyje prie5 H. Manto gatvg.

Nors tai ir ne i5tisinis asfalto dlangos
pakeitimas, tadiau dabar savo ddmesi galesite
nukreipti silugiam manevravimui.



Sulinio Giruliuose sutvarkymas

.. Giruliuose ant kalno, vaLiuojant pagr:indine

,S|?i,". 
gatve, sankryZoje su Turisq guiu., seniau

laikydavos i vanduo. AB,.Klaipedo Jvanduo,, j au
anksdiau irenge ten iulini vindeniui surinkti.
Pastarasis per laik4 ganetinai giliai susrmego.

Ikeipiausi i Klaipedos -. savivaldybes
administrar:ij4, o Sie i AB ,.Klaipddos 

vanduo,,
del Sulinio pakelimo ir kelio dangos i5lyginimo.

Buvau maloniai nustebintas del darbq spartos
- per tris darbo dienas situacija buvo visi5kai
iisprgsta - senoji danga pakeisla nauja, atliktas
Sulinio pakdlimas bei pakeistas dangtis. pr:srlkis
vel saugus naudotis tiek Sviesirr,li"k tamsiu
paros metu.

Duobiqr vilniaus prente ties ziedine sankryia sutvarkymas

departarnent4. Maloniausia ne tai, kad duobes
uZtaisytrcs, bet kaip greit tai padaryta _ abiem
atvejais problema iSsprgsta tq patiqdien4.

Dangos Tiltq gatvdje sutvarkymas

Kai kuriose senamiesdio vietose esantis
grindinys yra ganproblemati5kas ta prasme., kad
"pabdgus" vienai jos daliai ir atsiverus nedirJelei
ertmei, pasrtaroji dideja dienomis. Sio.le
nuotraukoje, uZfiksuota situacija ties Tilln4 g.22
namu. Nuo kreipimosi i savivaldybes
administracijq del grindinio sutvarkymo itrri jo
sutvarkymo ,Cienos nuotraukoje matoma ertme
buvo maZiaur;iai kelet4 kartq didesne.



P' Lirleikio gatv.s sankryzos su H. Manto gatve korekcijos

sankryi;os rekonstrukcijq iki 2023 m., tadiau
nusprgsta proj ektE lgyvendint i 2020_2021 m.

Sing degant raudonam sviesoforo
dministracijq del eismo juLostos
vasaros sezono metu, kurios del

Eismo juddjimo schemos Sulup.s-Nidos gatv€se pakeitimas

Tai dar viena uZduotis, kurios praktinis
igyvendinimas nusikdld i 2020_tosius metus.

kyla daulg konflikriniq situacijq, pestieji vaik5to
tarp automobiliq, didele nelaimes rizika. Nidos

numatytas vienpusis eismas rytinio
fu nuo 7 iki 9 valandos. Sprendinys
'tas iki galo, nes toks eismas

nenumat'gtas Sulupds gatvds ruolc.
Problem4 reikalinga sprgsti iS esmes,

todel netolimoje ateityje turime sukurti
stovejimo vietas taip, kad b[q atlaisvintos abi
pasiDliau laikin4 sprendin! - Sulupes gatves ruoZ
vienpusio eismo galimybg piko metu nuo 7 iki 9
Nidos gaLtveje. Pozicijq pavyko apginti saviva
posedyje, todel jau 2020 m. piko metu ryte eisma

svarstant 2020-2022 m. strategini ve,iklos planq



Vaikq Zaidimo aik5telds,{iuotq giraitije atnaujinimas

2019-iais
lgyvendinti ir nuotraukos
matomos vaikq Zaidimo
l(auno gatveje, ,{Zuolq
atnaujinimo klausimo.
artstovg iniciatyva trys
susidevejg irenginiai buvo
i:r pakeisti naujais.

.{Zuolq giraites rekonstrukcii
i;gyvendinimas prasidejo 2019_vi
rrudeni. Analizuodamas dokumen
iiisiai5kinau, kad tvarkant AZuol

Zaidimo aiksteles danga,pakeidiant j4 modernia, siuo -"r il1iluu,hT:."S;#jll1 :::t,.^:::vaikg Zaidimo aik5telese montuoi
:*i*',lt r.:,"::::S:,1?^".!y: 

rymarytas ir.ngin,u ulnaujinimas, bet, susid"all'tis";:illff*1fl
:'*1:?:l.^:i..',1yly-11drb:' ,?.tuTistracijos lt,tJ*,J ;',C;;'?il;?di::.'Hiu1:,'J:atraujinim4 susieti ir su visq likusiq lrengini
*L'auJrur'r* uu$retr rr su vlstl llKus[] genginiq atnaujinimu, skir:iant papildomas le5as. Taip pat bripriimta's sprendimas sumonfuoti ir bent viena irensini slrirrc rroirzo*o c,, -^^^r.r^ien4 irengini, skirt4 vaikams su nesalia.

l"n":.11'"ry"'-11".*?lt-L.,"?Ijirr."eintuivr";;ilkyfi ;;;l;i;;r'#,klausimas bus i5sprgstas iS esmes ir ilgam laikui.

TURII|E PROBLEMU? KREIPKITES!

pa5tu Audrius.Petrosius@Klaipeda. lt.

Savivaldybes tarybos narys

Jeigu savo aplinkoje turite problemq, kuriq sprendimas yra tarybos nario kompetencijos ribose,

5ff:tlj:t?,Tt3'"r,::-T'"XtJ1^'1_,:11i.**t"entuotus 
pasirlymus, karp kartu galetume jas issprssti el.

taip pat tokiu biidu

Audrius Petro5ius


