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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS NARIO ARUNO ANDZIULIO VEIKLOS

ATASKAITAUZ2olg METUS

{ Klaipedos miesto savivaldybes taryb4 esu i5rinktas pirm4 kart4. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos

nario priesaik4 daviau 2019 m. geguZes 30 d., naujos Savivaldybes tarybos 3-iojo posedZio metu. Pakeidiau

Tarybos LVZS frakcijos narj Art[r4 Bogdanov4, kuris atsistatydino, perejgs dirbti j Klaipedos rajono

administracij4 direktoriumi. BirZelio 3 d. uLpildLiau ir pateikiau VRK privadiq interesq deklaracij4.

Politinds nuostatos. Klaipedos miesto taryboje deklaruoju save Lietuvos valstiediq ir Zaliqjq s4jungos

GVZS) nariu ir esu konstruklyvioje opozicijoje, kuriai vadovauja Tarybos narys Arvydas Vaitkus. Tarybos

darbe vadovaujuosi LVZS veiklos tviftu isitikinimu, kad Zmogus jaustqsi laimingas ir orus, todel bendro

suglvenimo riimas Klaipedos mieste turi bDti rendiamas, itvirtinant pamatini geri, t.y., bDtina mieste saugoti

Zmogaus gyvybg ir sveikat4, uZtikrinti jo sambrlvi su gamta, puoseleti dam4 Seimoje ir bendruomeneje.

Privalome mieste kurti darni4 ekonoming ir politing aplink4, reik5ming4 visiems. Kadangi Sie pamatiniai geriai

neatsiranda savaime, jq nekuria nematoma rinkos ranka, todel Siame darbe sieksiu rezultato, lcylandio i5 miesto

bendruomeniq s4moningq veiksmq ir tik i5 bendrq vertybiq sampratos bei valios pastangq, vengiant

politinemis paskatomis uZsleptos destrukcijos. LYZS vizija ir siiilomi sprendimai paremti penkiq darnumq -
darnaus Zmogaus, darnios visuomends, darnaus Svietimo ir kulturos, darnios ekonomikos bei darnios

valstybds, o deklaruojamu atveju - miesto valdymo principu.

Pasiruoiimas ir durbas Tarvbos nosidi.iu metu.2019 m. pasiruo5iau (studijavau teikiamus balsavimui

merijos dokumentus) ir atstovavau klaipediedius septyniuose Klaipedos miesto tarybos posedZiuose. Man

dalyvaujant, Klaipedos meras Vytautas Grubliauskas savo potvarkiais Tarybai pateike svarstyti 238 klausimus,

grindZiamus vir5 420 dokumentais. Pasirengiant kiekvienam posedZiui, teko iSnagrineti nuo 50 iki 80

dokumentq. Tenka pastebeti, kad apie 80% Taryboje svarstomq dokumentq savivaldybes specialistai parengia

itin profesionalai ir tai padeda operalyviai sprgsti klaipediediams iSkilusias problemas. Tuomet karlu su miisq

konstrukryvia opozicija balsuoju,,u2". Kitais atvejais, kai dokumentai ndra gerai paruoSti, turi interesq ar

politini atspalv!, balsuoju ,,prie5" ar ,,susilaikau".

Darbas Miesto iikio ir anlinkosausos komitete. 2019 m. dalyvavau devyniuose iS l0 (90%) Miesto

iikio ir aplinkosaugos komiteto posedZiq, praleidau, nes tik nuo 2019 m. birZelio 20 d. (sprendimu Nr. T2-166)



buvau itrauktas i sio komiteto sudeti. Man dalyvaujant, komiteto svarstymui buvo pateikti 65 klausimai.
Palaikiau tik apie 80% pateil<tq balsavimui sprendimq, nekompetentingai parengtq - nepalaikiau. Tadiau jie,
pozicijos palaikyti, keliavo i Tarybe' Dalyvavau trijuose Miesto iikio ir aplinkosaugos komiteto
i5vaZiuoj amuose posddZiuose :

a) 2019-06-27 dalyvavau iSvaZiuojamajame posedyje AB "Klaipedos vandenys., ir UAB
"Klaipedos regiono atliekq tvarkymo eentre". Pos€dyje, kartu su imoniq administracija, buvo aptartos
problemos, siejamos su imoniq veiklos procesq metu atsirandandiais ,,kvapais,,. pastebesiu, kad vizitavimo
metu imondse situacijos nebuvo per geriausios. Svarbu tai, kad imones pristate investicinius planus,
leidZiandius Zenkliai pagerinti esam4 situacij4 metq begyje.

b) Per iSvaZiuojamqii posedi i BI ,,Klaipedos papliidimiai" buvo i5klausytas administracijos
pranesimas ,,Informacija apie 2019 metq vasaros sezono veiklos rezultatus, iskilusios problemos ir darbo
plmai 2020 metams"' Pastebdsiu, kad direktoratas ir kolektyvas turi aiskias darbt4 vizljas. Darbas vyktq
spardiau, jei padidetq finansavimas. Komitetui pastebejau, kad pastatytas puikus pajurio kelias su puikiomis
automobiliq stovejimo aikstelemis, bet trys i5 jq neturi civilizuotos s4sajos su jiira (apie 900 m einamatiesiai
per miskf iia taip pat trretq biiti sukurti nauji 3 pliaLai su derama infrastruktiira. { S! pastebejim4 deramai
nereaguota.

c) ISvaZiuojamasis posedis j AB "Grigeo Klaipeda" - be komentary. AB ,,Grigeo Klaipeda..
vadovai miesto tarybos nariams pristate ,,nusikalstam4 fikcij4", kuri4 dabar tiria prokuratiira.

Darbas Peticiiu komisiioie. Dalyvavau 3-uose naujos miesto tarybos Peticijq komisijos posedZiuose.
Komisija isnagrinejo 6 piliediq kreipim4si i raryba bet nei vienas is jq nebuvo pripaZintas peticij4 nors visi
kreipimaisi perduoti nagrineti pagal kompetencij4 savivaldybes administracijai ir kitiems savivaldybes tarybos
komitetams. Protestavau, kad peticija nebuvo pripaLinta Tarybos nards L. Girskienes kreipimasis ,,Del
klaipediediq teises i sveik4 ir Svari4 gyvenamq4 aplink4 uztikrinimo" teikta peticija (pasirase tiikstandiai
Zmoniq, Klaipedos rajono tarybapriprtino peticija). Kaip parode dabartine,,Grigeo,,situacija, peticija buvo
savalaike ir itin aktuali klaipediediams. Nes peticijoje reikalauta ,,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo jstafymo 6 straipsnio nuostatomis, reikalaujame vieninteliu
geriamojo vandens tiekeju ir nuotekq tvarkytoju Klaipedos mieste paskelbti UAB ,,Klaipddos vanduo,, ir
ipareigoti UAB ,,Grigeo Klaipeda" nuotekq tinklus prijungti prie UAB ,,Klaipedos vanduo..tinklq. Atlikus
minetq tinklq prijungim4, neliktq vieno tar5os ir kvapo Saltinio". Kas dabar po skandalo lgyvendinta???

Darbas Etikos komisiioie. flyko trys posedZiai, kuriq metu buvo sprendLiama, ar Tarybos nariq dalis
nepaLeide etikos normq, laiku nedeklaravg ,,Tarybos nario deklaracijos". Dauguma atvejq tai buvo pirmos
kadencijos tarybos nariq nepatiftis. VTEK pripalino tik Tarybos nario A. Razbadausko paLeidimq, nors, mano
nuomone, jis nusizenge neesminiai, nes nenusi5alino ,,balsuodamas del Klaipedos universiteto interesq

taryboje" (Rektoriui natlralu ginti savo universitetfl.

Darbas Newriausvbiniu orsanizaciiu tarvboie. 2019 m. buvo tik pirmas steigiamasis NVO tarybos
posedis, as nedallvavau, nes buvau komandiruoteje. I5rinko Tarybqir pirminink4.

proiektus:



a) Del naujo reglamento ,,Tarybos nariq paskirstymo i komitetus" nuostatq - Tarybos dauguma,
pazeisdama rinkejq vali4, paLeisdama per rinkimus gautas proporcijas (pozicija I opozicija = 17:14),
asimetriskai padidino ,,pozicijos" vietq skaidiq Tarybos komitetuose tokiu budu, kad visuose posedZiuc,se jq
b[tq dauguma. Todel komitetuose svarstomi tik ,,pozicijai priimtini" klausimai, o ,,opozicijos net pastabos del
blogai parengtq dokumentq" elementariu balsavimu yra atmetamos. per plenarini Tarybos posed!
pirmininkaujantis prane5a, kad Tarybai teikiamu balsuoti klausimu ,,pastabq komitetuose nebuvo,,, nors po to
nagrinejamu klausimu (del pozicijos parengto sprendimo) opozicija solidariai balsuoja ,,14 pries... Tai lyg
visuomenei signalizuojama, kad komitetuose opozicija ,,kategoriSkai nepasisake,, ddl esminiq ir neesminig
klaidq sprendimq proj ektuose.

b) Del opozicijos teisds sir)lyti savo atstov4 Antikorupcijos komisijos pirmininku. opoz:icija
pasille pirmininku Alin4 Velykieng, pozicija atmete ir paskyre savo nari, susidare antidemokratine situacija
,,PotYS save kontroliuoja"' Todel 5i veikla, itin svarbi klaipediediams, Siuo metu sunykusi -,,korupcijos ndra,,.

c) A' Vaitkaus vadovaujama Tarybos LVLS frakcija profesionaliai, kadangi turi pakankzrmai

auksto lygio vadybininkq, i5nagrinejusi pranesim4 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes administrar:ijos
strulct[iros patvirtinimo' Prane5ejas (G. NeniSkis)" nusprendd, kad savivaldybes strukturos reorganizacija yra
bltina ir sveikintina, bet nepritaria jos paskelbto turinio atskiroms dalims. Asmeniskai man nesuprantama
daugiasluoksne naujq patarejq sistema, pakeitusi departamentq vadovus su konkrediomis vykdomosiomis
funkcijomis.

d) Asmeni5kai nepritariau sprendimui ,,Del didZiausio leistino valstybes tamautojq ir darbuotojq,
dirbandiq pagal darbo sutaftis, pareigybiq skaidiaus Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje
nustatymo. (PraneSejas G. NeniSkis)". Neatsakyta i klausim4, kokiu skaidiumi ar rodikliu dides dz*bo
efektyvumas savivaldybeje ir kartu ar tai didesni darbuotojq atlyginim4 ir kiek.

e) A. Vaitkaus vadovaujama Tarybos LVZS frakcija solidariai nepritard ,,skulptiirq parko
sutvarkymo projekto sprendiniq pristatymo. Pranesejas V. Juska" turiniui. Frakcija pritare visuomenei, kad
projekto rengejai nei5girdo jq nuomonds, ypad ,,sunaikinant" parko medZius, statant brangi4 tvorelg ir t.t.

f) Asmeni5kai nepritariau siiilomam sprendimui ,,Del keleiviq veZimo kainq patvirtinimo.
Pranesejas R. Mockus", nes ne tik kainos dideja, bet pasillyta e-mokejimo sistema sukuria nema2aiproblemq
senjorams. Nupirkome naujus efektyvesnius autobusus su pigiomis gamtinemis dujomis ir t.t., o rezultatas
neigi amas, pr av aliav imas brangsta.

C) Kitais klaipediediams smulkesniais klausimais (del dokumentq parengimo lygio) - per
posedZius susilaikydavau.

h) A' Vaitkaus vadovaujama Tarybos LVZS frakcija iniciatyviai dalyvavo protestuose (Seime,

ministerijose) prie5 centrinio paSto su senoviniu karilionu (Klaipedos istoriniu ir architektiiriniu paminklu)
privatizacij4. Pritareme visuomends sirllymui tai i5saugoti bendruomenes reikmems.

Taip pat manau, kad klaipediediams yra svarbu linoti, kad jiiroje, ties Kopgaliu yra planuojama Zuvq
fermos statyba be PAV. A. Vaitkaus vadovaujama Tarybos LVZS frakcija atliko iSsami4 studij4 Siuo

klausimu. Aptarusi reikal4 su specialistais, frakcija i5 esmes nepritaria Zuvq fermos statybai miisq jiiros
ekonomineje zonoie be PAV procediirq. Reikia dar jrodyti, kad miisq pakranteje, vyraujant Siaurinei srovei ir



vakary vdjams, ties Kopgaliu pastatyta ferma su ma1daug800 000 augandiq dideliq Zuvq (projektinis na3rumas

3000 0, parazituotomis iSmatomis, pa5arais, gausiai prisodrintas Zuvq augimo greitintuvais, vaisti.niais
preparatais, iskaitant antibiotikus, taip pat daZais bei gaisenomis, neuZters m1sq likusio 4g km rekreacinio
paj[rio' Abejojame apra5o teiginiu, kad mDsq Saltoje jiiroje tai savaime utilizuosis iki sienos ir nesukels
konflikto su latviais. Pastebesime, kad tokios veikiandios fermos analogo Baltijos jiiros vakarineje pakranteje
nera' 2019 m' spalio 25 d' Siuo klausimu frakcija raStu kreipesi i LR aplinkos ministr4: ,,Gerb. Ministre,
atlikome issami4 PAV atrankos dokumento ,,Klaipedos Zuvininlcystes iikis jiiroje,, (201g/0g/2g, danq fi:rmos
Pedersen Line) analizg ir todel protestuojame ir atkreipiame Jiisq demesi, kad be tarptautinio pAV tokia veikla
Baltijos jiiroje negalima. Aktualu Linoti, kad ,,Danijos aplinkos ministre Lea wermelin patvirtino, kacl jos
priimtas sprendimas sustabdyti bet koki busim4 atvir4 Zuvq auginim4 jiiroje". Be to, nacionalinis akvakultiiros
verslas, vystomas sausumoje, taps maZiau konkurencingas, nes privalo tureti brangius valymo irenginius, o
dia, tiesiai i jur4 (iSsisklaidys??). Gautas viceministrds atsakymas patvirtina, kad be tarptautinio pAV tokia
veikla Baltijos jiiroje negalima.

Kaip Tarybos narys, buvau taip pat kviediamas ivisuomeniniq organizacijq sambiirius bei dalyvavau
LZvS frakcij os organizuoj amuose susitikimuose su bendruomendmis.

Pagarbiai,

Savivaldybes tarybos narys Arunas Andziulis

2020 m. vasario 10 d.


