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Veiklos ataskaita rinkejams uL2019 metus

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. kovo - gruod:Zio men.

I Klaipedos miesto savivaldybes taryb4 (toliau - Taryba) buvau i5rinktas 2019 m. kovo 3 d.
savivaldyb€:s tarybos rinkimuose dalyvaudamas Lietuvos cent.ro partijos (toliau LCP)
kandidatq s4ra5e. I5 LCP s?raSo i Tarybq buvo iSrinktos L. Jukniene ir N. Puteikiene.

Klaipedos miesto merui V. Grubliauskui formuojant daugum4, aS ir L. Jukniene, LCP
Klaipedos s;kyriaus pritarimu, prisijungeme prie daugumos, Toki mano sprendim4 leme siekis
realiai, aktyviai ir rezultatyviai atstovauti rinkejq interesus bei prisiimant asmening atsakomybg
igyvendinti rinkimines LCP nuostatas. N. Puteikiene liko opozicijo.1ie. Tuo metu man einant LCP
Klaipedos skyriaus pirmininko pareigas, 2019 m.,kovo 20 d. buvo p,asiraSyta koalicine sutartis su
visuomeniniu rinkimq komitetu ,,Vytautas Grubliauskas ir komanda" bei Tevynes sqjunga-LKD.
Sudarius koalicrj4 buvo suformuota Tarybos dauguma ir patvirtinta koalicine programa ,,Nauja
jega KlaiperJai".

I. TARYI]OS NAzuO VEIKIA MIESTO TARYBOJE

Laikotarpiu nuo 2019-04-18 iki 2019-12-19 ivyko 9 Tarybos posedZiai. Dalyvauta visuose
9 posedZiuose.
lSsamiau:
https://wwr.'u rail20l9-m.-tarvb<ts-!pl9!di!qqlJ!X

2. TARYI}OS NARIO VEIKIA MIESTO UruO IR APLINKOS/\UGoS KOMITETE

Esu iSrinktas Miesto [kio ir aplinkosaugos komiteto pirmininl<u. Laikotarpiu nuo 2019-05-
08 iki 2019-12-12 lvyko l4 Miesto [kio ir aprlinkosaugos korrriteto posedZiq, svarstyti 78
klausimai. Dalyvauta visuose l4 posedZiq.

Aktualioms gyventojq problemoms del sklindandio nemalonaus kvapo sprgsti bu.vo
rengiami ne tik posedZiai savivaldybeje, bet ir iSvaZiuojamieji posedZiai kritinese imonese:o 2019'-06-27 AB ,,Klaipddos vanduo" ir UAB ,,Klaipedos regiono atliekq tvarky'mo

centras" del lmoniq veiklos proceso metu galimai sklindandir.l kvapq.
r 2019-I0-30 - B| ,,Klaipedos papl[dimiai", iSklausyta informacija apie 2019 m. vasaros

sezono veiklos rezultatus, aptartos iSkilusios veiklos problemos, aptartas veiklos planas
2020 m.

o 2019-12-12 - AB ,,Grigeo Klaipeda" del sklindandio nemalonaus kvapo.
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Kaip Miesto [kio ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas; irlic:ijavau komiteto veiklos prlano
sudarym?, ltraukiant akturaliq ir kritiniq miesto gyventojq problfrnq issiaiSkinimq ir spren6imo
galimybes.

o UhlB ,,Kroviniq terminalas" miesto lkio ir aplinkosaugos komiteto nariai nesilanke,
informacijos neturi. Planuojamas vizitas i imong sieliant gauti informacijos apie
aplinkosaugos politikq, oro tarsos preve rcij4 ir maZinirno priemoies.

o AsmeniSkai dalyvauta Klaipedos miesto mero V.Grubliausko organizuotgose
susitikimuose su LIAB ,,Mestilla", UAB ,,Branda LT del galimai Siq jmoniq gamybines
veiklos tar5osi.

Del oro tar5os kietosiomis dalel€mis:
o Komiteto veikla nukreipta ! identifikuot4 remiantis gyventojq ir visuomeniniq

organizacijq bei rrizualia informacija, Siaurineje Klaipedoi miesio dalies oro tar5os
kietosiomis rJalelemis problemos vieSinim4 ir sprendimo bldq paie5kq. K1ASICO
vyl'.dant gele:Zies i;ranuliq krovq atviruoju br:du aplinkiniq kvartalq gyventojams lcyla
rea.lus pavojurs sveikatai.

' 20lS)-07-22 buvo organizuotas komiteto pirmininko ir 'Vites bendruomends atstovq
vizjitas i KLr\SCO del galimai iS jmonds teritorijos sklirrdandiq dulkiq ir kitq tar5iq
meriZiagq. [monds vadovai informavo, kad artimiausiu metu tus jsigyta, uitsrini,
konLl'ejeris ,,EDGE INNOVATE FTS90" su dulkiq slopinimo sistema, uZdengiant tentu iS
virSaus ir i5 Sonq pagrindini krovos konvejeri. ir taip sunnaZinant dulkejim4.

3. TARYE}OS NAFI.IO VEIKLA SAVIVALDYBES TARYBOS I.OLEGIJOJE

Esu Savivaldybes tarybos kolegijos narys. Ataskaitiniu larikotarpiu ivyko 2 kolegijos
posedZiai, Jluose svarstyti 4 klausimai. Daryvavau abiejuose posedZiuose.
l.Ssamiau:

bel o,ro tar5os kva;rais:
. ISauralizavus gyventojq, aplinkosaugos ak

visiuomends grupiq nuomones ir Zinias
nuomones, kad kritines oro tar5os kvapais
ga,limai kelia AB .,Klaipedos nafta.. ir UA
grupd" narys.

' V)'l'rdydamas korniteto pirmininko pareigas asmeni5kai inicijavau Z0Ig-07-0g bendrE
ko:miteto ir 'Vites bendruomenes atstovq vizitq i AB ,,(laipedos nafta,,. Susitikime su
imones vadovu ir atsakingais asmenimis buvo diskutuojama del sklindandio nemalonaus
kviapo. fmones atstovai paaiSkino krovos darbq technolo5lij4, informavo apie teisinius
dolkumentus, reglamentuojandius veikl4, pristate oro tarSqs kvapais maZinimo priemoniq
plan4, strategijojro 2016-2020 m. numatytas skirti pupildornus lesas naujoms
apl i:nkosauginems technologijoms jdiegti.

TARYBOS NAR.IO VEIKLA KOMISIJOSE

Dalyrrauta 5iq K.laipercos miesto savivaldybes tarybos komisrjq veikloje:t Privatrzavimo komisija, pirmininkas. posedZiq 2019 m. nevyKo.. JDrinirl ir vidaus vandenq reikarq komisija, narys. posedziq 2019 m.nevyko.o Etikos komisi,ia, narys. fvyko 5 komisijos posddZiai. Dalyvauta visuose 5 posedZiuose.
nSsarrniau: httpr;://wvrw.klaipeda.lt lltltarybalkomisijos-ir-tarybos/etikos,komis iial2335

TARYI]OS NARIO V]EIKLA KITOSE TARYBOSE

Dalwauta kitu tarybu veikloie:

5.



' vsl 
"Klaipedos psichikos sveikatos centras" stebetojq taryia,deleguotas narys. posed2iq

2019 m. nevyko,
o Neigaliqiq reikalq taryba,narys. [vyko 2 Neigaliqiq reikalq tarybos posedZiai. Dall,yayuu2 posedZiu,ose.

ISsamiau:

::1'H:,r-511ry,1: 
miesto, sav.ivaldvbes tarvbos nariu siekiu s4ziningai ir atsakingai

atstovauti Klaipedos miest,o gyventojq inrereus.

6. SOCIALINE'fAR)'BOS NARIO VEIKLA

Tier;iogiai as;meniSkai reaguojama i ataskaitiniu laikotarpiu gautus konkredius rinkejqprasymus, uzklausas, kreipiamasi su paklausimais i Kiaipe"dos miesto savivaldybesadministrracij4.
PavyzdLiui:

o 2019-08-12 pateiktas gyventojus ats
pirmininkesr D. I(avaliauskienes ir L
irengti pesi:iqjq 

1

problemq kreipia
eismo komisijos 

Io 2019-10-19 del gautas Melnrages be
delL gresmingai pi:rsvirusio medZio Ve
tadiau kyla pavrrjus medZiui uZgriiiti
administraciLj4 deJl operatyvios pugulbor.

o DNSB ,,Baltasis Gintaras,, (paryZiau
atstovaudamas narnq bendrijos narius, k
(miesto le5omis arba dalinai pana
aik5telg iS b,uvusio kino teatro .-
i5siai5kinta ir rar5tu informuotas G.
gerinti susidariusi4 padeti del automobi
kiemuose: JKlaip€:dos miesto savivaldyb
isakymu Nr. ADI-842 buvo patvirtintas Priemoniq planas Klaipedos miesto daugiabudiq
namq kiemtl infrastruktDros gerinimui. Siame piun. numatytas apsvietimo kiemuoseprojektavimas ir [gyvendinimas, Zeldiniq tvarkymas, aul.omobiliq stovejimo aiksteliq
irengimas (prapletiimas).

7. FINAI\ISINE AT,ASKITITA

Ldsas, kurios yra sl<iriamos Tarybos nariui su jo veikla susijusioms islaidoms, nagdoju
vadovaudamasis Klaipedos miesto savivaldybes taryLos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
PaZeidimqr padarEs nesu.

Su rinkejais bendrauju tiesiogiai susitikimuose, telefonu Nr. g 69g 3zg 16,elektroniniu
paStu Alvidas.Simkus@klaipeda.lt ir socialinio tinklo Facebook asnrenineje paskyroje.

Klaipedos miesto tarlgbos marys Alvidas Simkus


