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VEIKLOS, FINANSINE
ATASKAITAUZ2()19 METUS

2019 metais balandZio 18 dienq daviau Klaipedos miesto tarybos nario priesaik4. Su Sia diena

supratau, kad prisiimu visq atsakomybg, bei didZiulius klaipediediq lDkesdius.

Politikoje vadovaujuosi konstruktyvumo, teisingumo, s4Ziningumo bei krik5dioni5kos morales
principais. 14 metq aktyvi veikla ivairiose nevyriausybinese orgarizacijose naturaliai sqlygoja
pasirinkti socialiniq reikalq darbo aspektq. Aktyvls ir kriti5kai m4stantys miestiediai yra

Klaipedos
ateitis.
B[damas komandoje su TS-LKD Klaipedos frakcijos nariai su visuomeniniu komitetu,,Vytautas
Grubliauskas ir komanda" bei su keleta,,Lietuvos centro partijos" Klaipedos skyriaus nariq
sudareme koalicij4, parengeme bendr4 programQ, kurios i5keltus tikslus turime igyvendinti iki
kadencijos pabaigos.
Po koalicines sutarties sudarymo pasiskirsteme atsakingomis sritimis. Esu atsakingas uZ Sias sritis:
- Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq komiteto pirmininkas,
- Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Peticijq komisijos pirmininkas;
- Klaipedos miesto savivaldybes tarybos kolegijos narys;
- Klaipedos miesto savivaldybes tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojas;

- Klaipedos miesto neigaliqjq reikalq taryba;
- Klaipedos miesto savivaldybes tautiniq kultury centro tatyba;
- Klaipedos miestos savivaldybds Materialines paramos teikimo komisijos pirmininkas;
- V5[ ,,Klaipedos greitosios medicinines pagalbos stotis" stebetojq tarybos pirmininkas.

MIESTO TARYBA:
Laikotarpiui nuo 2019-04-18 iki 2019-12-19 ivyko 9 Klaipedos miesto tarybos posbdZiai.

Dalyvauta visuose.
Svarstyta klausimq - 272.

Man asmeniskai vieni svarbiausiq miesto tarybos priimtq sprendirnq:
. Klaipedos miesto savivaldyb ds 2019-2023 metq veiklos prioritetq, kuriais remiantis bus

i gyvendinami politiniai susitarimai.
.- Klaipeclos miesto savivaldybes pertvarka, kurios tikslas optimizuoti savivaldybes veikl4:

efektyvinti
proj ektq igyvendinim4;
. Sutarties pasiraSymas tarp savivaldybes su LR Susisiekimo ministerijos del ,,Baltijos pr.,

Sil.rtes pl. (iskaitant ruoLqi Dubysos g. ivaZiavim4) ir Vilniaus pl. Ziedines sankryZos

Klaipedos m. rekonstravimas". {gyvendinus 5i projekt4, sumaZ6s transporto splstys

ivaZiuojant ir i5vaZiuojant i5 Klaipedos miesto;
. Leidimas naudotis nemokamomis Klaipedos baseino paslaugomis miesto senjory,

neigaliqjq, sportininkq ir plaukimo veteranq rinktinei.
Su visais svarstytais klausimais ir priimtais sprendimais galite susipaZinti www.klaipeda.lt
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MIESTO TARYBOS NARIO INICIATYVOS, VEIKLA:
Laikotarpiui nuo 2019-04-18 iki2019-12-31 tureta susitikimrtr su klaipediediais ivairiais aktualiais
klausimais, aiSkintasi vykstant iivairias vietas, susitikimus, i5 viso apie 80.
. Futbolo bendruomen€s treneriai kreipesi imane del ,,Paj[rio" progimnazijos futbolo stadiono

btikles.
Siq susitikimq metq pateikta informacija, kuria padaryta i5vada, kad stadionas yra niokojamas

vietos
gyventojq, stadion4 statgs rangovas irenge stadion4 su defektais.
Padarlti Sie sprendimai:
1. Butina stadion4 aptverti auk5ta tvora, irengti kameras, uZtikrinti i stadion4 patekimo kontrolg.
2. Ifteiptis i stadion4 irengusi rangov4, kad Sis pa5alintq esamus trukumus savo s4skaita.

Rezultatai;
1. Po susitikimq su savivaldybes administracijos ir atitinkamq skyriq atstovais priimtas

sprendimas
aptverti didele tvora stadion4, frengti kameras ir taikyti el. kortelemis patekimo i stadion4

tvark4. fgyvendinta.
2. Kreiptasi i atsaking4 asmeni, kuris priZiuri projektus ir jq igyvendinim4. Reikalauta, kad

rangovas vykdytq garantinius darbus stadionui, kurie buvo pateikti raSti5kai (su priedais)

paSalinim4. [gyvendinta.

. Irklq gatves socialinio bUsto gyventojai kreipesi del VSI ,, Klaipedos butai" vadoves ilgamedio,

tiketina, netinkamo elgesio. Taip pat gauta informacija del jos neskaidraus darbo.

Padaryti sprendimai:
1. Nusprgsta i5siai5kinti situacij4 ir i5sprgsti gyventojams aktualius klausimus.
Rezultatai:
1. Kreiptasi i koalicijos partnerg, del situacijos. Gautas atsakymas, kad situacijaLinoma.
2. Kreiptasi i Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnyba. Dalis informacijos
pasitvirlino.
Sios istaigos direktore savo noru atsistatydino i5 uZimamq pareigq.

. Liubeko gatves gyventojq bendruomenes gyventojai kreipesi del tako irengimo nuo Liubeko g.

13 namo it<i ,,S6uaZio parko" - ,,Vytr1rio" , ,,Paj[rio" progimnazijos. Si vieta rudeni, pavasari yra

pelketa, todel praeiti sudetinga (vaikai su5lampa, i5sitepa).

Padaryti sprendirnai:
1. Bfltina i5gristi tak4 nuo Liubeko g. 13 namo iki ,,SQiUdZio" parko.

Rezultatai:
1. Para5ltas ra5tas savivaldybes administracijai. Gautas atsakymas ir siflymas eiti darant dideli
lank4. Papildomai imtasi veiksmq, pasikviestas specialistas ir su juo nuvaZiuota ivertinti
savivaldybes administracijos sitrlym4. Specialistas ivertino situacij4 ir pritare, kad siulymas

logi5kas rengti ten tak4, kuris suplanuotas ten jau senai. Siulyrnas vis dar igyvendinimo eigoje.

. Pietines miesto dalies gyventojai kreipesi i mane del rekreaciniq erdviq. Viena tokiq ,, S4jUdZio

parko" pletimas link Taikos pr. link.
Padaryti Sie sprendimai :

1. Galine ,,S4lt<lZio parko" dalis siaura, o Salia esantys krhmai, pelkes neteikiajokio estetinio

groLio ir naudos. Teikti sirilymE su lyg paskutiniu Liubeko g. namu tolygiai i5plesti rekreacinq

zon4, jq, pritaikant pagal gyventoj q poreikius.
Rezultatai:
1. Para5ytas ra5tas su silrlymu ibendrqii miesto plano keitim4 itraukti Sios zonos keitim4 i
rekreacinq. Gautas atsakymas, kad Siuo metu bendrojo plano pakeitimai jau suplanuoti, jau

rrebegalimi. Sis klausimas bus tgsiamas po bendrojo miesto plano pakeitimo.
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. Pietines miesto dalies senitrnaitis kreipesi i mane, kad padediau pateikti ra5t4 savivaldybei del
rekreacines zonos (Vingio g. 31) ikurimo vietos gyventojq poilsio poreikiams.
Rezultatai:
1. Parengtas atitinkamas ra5tas, kad savivaldybe keistq Sio sklypo paskirti i rekreacing.
Gautas atsakymas, kad sklypas parduotas praejusiais metais vystytojui.
Po to suZinota, kad dia iSkils prekybos centras.
Su seniunaidiu ir ,,Smilteles" bendruomenes pirmininku imtasi atitinkamq veiksmq siekiant
sudereti vietos gyventoj ams geriausius sprendimus:
- dalyvauta vystytojo projekto pristatyme;
- pateiktos ra5tiSkos gyventojq npomonds, siiilymai;
- susitikta su vystytojais del gyventojq interesq Kaune, gryninant realias galimybes;
- susitikta su ,,Smiltel6s" pirmininku, gyventojais del sprendimq;
- susitikta su vystytojais, senihnaidiu, vietos bendruomes atstovais, gyventojais del gyventojams
aktualiq kl ausimrtr uZtikrinimo ;

- pateiktas ra5tas savivaldybei, kad SiuZtikrintq gyventojq interesq gynim4, atstovavim4 derinant
projektinius sprendinius;
- susitikta su savivaldybes atstovais ir vystytojais. Sutarta su vystytoju ir savivaldybes
specialistais,
kad bus parengtas susitarimrl protokolas tarp vystytojo vietos bendmomenes ir senifinaidio, lluriuo
lernsis derinant proj ektinius sprendinius;
- parengtas susitarimq protokolas, kuris turi buti pasira5ytas.
. Tur€ta daug susitikimq prie kavos, arbatos puodelio su miestiediais, kur sprgstos asmeninds

problemos, o jas i5sprgsti uZtekdavo keliq rimtq skambudiq. DaZnas atvejis, tai atitirnkamq
instituciiq specialistg atmestinas poZiuris, kuris eiliniam klaipediediui atsieina stresu,

nepasitikej imu ir valdi5komis inr;titucij omis.

PETICIJV KOMISIJA:
Laikotarpini nuo 2019-04-18 iki 2019-12-31 tureta posedZiq - 4. Dalyvauta visuose. Svarstyti - 6
klausin-rai del peticijq.
Svarbiar,rsi Sie ekologiniai klausimai:
- del eismo Zenklinimo igalinimo Klaipedos miesto savivaldybes transporto skyriq imtis
atitinkarnq veiksmq siekiant reguliuoti transpofto srautus atitinkamu Zenklinimu;
- del ivairios miesto tar5os - perduodant 5i klausim4 svarstyti Sveikatos ir socialiniq reikalq

komitetui;
- del plastiko naudojimo- pateikiant sillymq senamiesdiq verslininkq asociacijai, kad 5i inicijuotq
ekologiSkos taros naudojim4 masiniq miesto Svendiq metu.

ETIKOS KOMISIJA:
Laikotarpiui nuo 20 19-04- 1 8 iki 2019-12-3 1 tureta posedZiq - 4. Dalyvauta - 2. Svarstyti 7

klausimai.

KOLEGIJOS POSEDZIAI:
Laikotarpiui nuo 2019-04-18 iki20l9-12-31 tureta posedZiq -2.Dalyvatta -1. Svarstyti 4

klausimai.
Svarbiausi klausimai;
del Klaipedos miesto savivaldy! ds20l9-2023 metyveiklos prioritetq patvirtinimo. Siuo

klausimu bus igyvendinama beridra koalicijos programa.

KLAIPEDOS MIESTO NEIGALIVJU REIKALQ TARYBA:
Laikotarpiui nuo 2019-04-18 iki2019-12-31 tureta posedZiq - 4. Dalyvauta - 2. Svarstyta 10
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klausimq.
Svarbiausi klausimai:
- susitikimas su,,SBA" baldq atstovai, bendradarbiavimas del darbo vietq Zmondms su

negalia pritaikymo;
- del Zmondms su negalia balsavimo savivaldybeje uZtikrinimo.

TAUTINIU KULTURU CENTRO TARYBA:
Laikotarpiui nuo 2019-04- 1 8 iki 2019-12-3 1 tureta viso posed1i\ - | . Dalyvauta -

l. Svarstyti 2 klausimai.
Tarybos atstovai pristate savo veikl4. Vienos tautines bendruomenes atstove i5sake poreiki, kad jq
bendruomenei yra poreikis tureti savo patalpas. PasiUlya parengti ra5t4 savivaldybei panaudai.

ISsiqsta.

VSl,,KLAIPEDOS GREITOSIOS MEDICININES PAGALBOS STOTIS" STEBETOJV
TARYBA:
Laikotarpiui nuo 2019-04-18 iki2019-12-31 tureta viso posedLi,4- l. Dalyvauta - 1. Svarstyti 2

klausimai.
SusipaZinta su istaigos veikla, jos rezultatais. Kalbeta apie poreikius, kurie dar labiau pagerintq

istaigos darbo rezultatus.

MATERIALINES PARAMOS TEIKIMO KOMISIJA:
Laikotarpiui nuo 2019-04-18 iki2019-12-31 turteta viso posedliq-2. Dalyvauta - l. Svarstyti 7

klausimai.

KACELIAzuNIV ISLAIDU FINANSINE ATASKAITA:
2019 metai 04-06 mdn.:
. kuras - 322,86Bur.
. vizitines - 55,18 Eur.
. Kanceliarines prekes - 409 Eur. (i5 jq kompensuotos tik 143,13 Eur., nes per mdn. skirta tik
300 eur.)
2019 metai 07-09 men.:
. kuras - 456.83 Eur.
. automobilio remontas -340 Eur.
. kanceliarines prekes - 199,84 Eur.
2019 metai 10-12 men.:
. kuras - 634,69 Eur.
. kompiuterinds technikos remontas - 80 Eur.
. kanceliarines prekes - 165,58 Eur.
Reikia pagalbos - kviediu kreiptis. Susitiksime ir meginsime rasti sprendimq J[sq klausimams

iSsprgsti.
Miesto tarybos narys Kazys Bagdonas

Tel;867097734
El.p. : kazys. b agdonas @klaipeda. lt

Tarvbos narvs Kazys Bagdonas


