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{ Klaipedos miesto savivaldybes taryb4 esu isrinktas pirm4 k"rtq 2019 m.baland.iio 18 d.daviau Tarybos nrio priesaik4 ir pradeja'vyk4rti Klaipedos miesto savivardybes tarybos nario pareigas.
Esu opozicines Lietuvos valstiedir4 ir ialiqiq s4iungos frakcijos narys. Dirbu Taryboje,vadovaudamasis t'vzs veiklos programa, kurios principai yra pirmiausiai btiti ardiau imogaus,uztikrinti nuolatin! bendradarbiavimq su gyventojais, bendruomeniq itraukimas priimant Kraipedosmiestui svarbius sprendimus.

Kaip Svietimo' mokslo, kulturos, sporto sridiq kompetentingas atstovas, pasirinkau veikl4Klaipedos m'sav' Kulturos, Svietimo ir sporto komitete, siekdamas padaryti savo indeli i miestogerovg Siose srityse bei prisideti prie atifinkamq problemq sprendimo.
Kulttiros' Svietimo ir sporto komiteto sprendimu paskirtas Nevyriausybiniq organi z-acijt4tary bos, B endruomenini q organizacij q tarybos narr u.

Veikla Kultfiros,Ivietimo ir sporto komiteteo Taryboje

Dalyvavau visuose Kuittiros, Svietimo ir sporto komiteto posedziuose, pasisakiau aktualiais
miestui ir jo gyventojams klausimais.

Ruosdamasis komiteto posedziams, detaliai i5analizuodavau kiekvien4 sprendimo projekt4.
Palaikydavau komiteto pozicrj4 ir balsuodav aulJL,sprendimus, kuriq prienrrmas, mano nuomone,
gali tureti pozityvirl ir palankiq pasekmiq miestui. Pavyzdiiui, savivaldybei sprendiiant atsakingai
isigyti tam tiftrq ilgalaiki turtQ savo ar jos valdomq imoniq, viesqfq istaigq numatytoms fi.rnkcijomsatlikti' Taip pat palaikiau sprendimus, leidZiandiu senjorams, nelgaliesiams nemokamai naudotisKlaipedos miesto svei ingumo centro paslaugomis, del maitinimo paslaugq gerinimo ugdymo irSvietimo istaigose ir kt.

Ne kart4 reikidavau savo bei Lietuvos valstiediq ir zaliqfq sqiungos frakcijos, kuriaipriklausau' susir[pinim4 del sistemingo kiaipediediq bendruomenes ignoravrmo, neveikimo.
Remdamasis savo politinemis nuostatomis, nepalaiky davau,susilaikydavau arba balsavau ,,pries.,



tokius sprendimq projektus, kurie, mano nuomone, prieltarautrl bei kuriais butq pazeistos teisesaktq' iskaitant Savivaldos istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglament4,tluostatos' taip pat pries kifus spr-endirnq projektus, kurie, rnano ruornone, butq tiesiog miesto irgyventoiq resq Svaistymas ir neturetq realios naudos miestui.
Dalyvavau visuose Savivaldybes tarybos posedziuose. Ruosdamasis Tarybos posedziams,

daugiausia demesio skyriau klausimams kurhfros, svietimo ir sporto srityse.

veikla Nevyriausybinirl organizacijq bei Bendruomeninig organizacijq tarybose

Dalyvavau visuose Nevyriausybiniq organtzacii4bei Bendruomeniniq organizacijq tarybrlposedZiuose' Nevyriausybiniq organizacijq taryboje, bendru su-sitarimu su kitais Nvo nariais,
teikiau sitlymus del NVO veiklos plano.

veikla Klaipodos miesto savivaldybOs tarybos Lietuvos valstieiiq ir zatiqiu s4iungos
frakcijoje

Su Tarybos LvZS frakcijos nariais dirbu vieningoje komandoje, kuri siekia atstovauti jos
rinkejq interesus' apginti jq teises, i3girsti ir atsiivelgti i jq poreikius. Buvo organizuoti susitikimai,
diskusijos su ivairiq Klaipedos miesto bendruomeniq atstovais.

Siekiant sprgstr mtesto problemas veiksmingiau ir ltraukti visuomeng i miestui svarbirl
sprendimq priemimq karfu su LVzs frakcijos nariais 2019 met4 rugsejo menes! buvo kreiptasi
raltu i Tarybl' prasant pakeisti veiklos reglamento nuostat4 ir skirti Tarybos nariams daugiau laiko
susipazinti su komiteq posedziuose numat-vtais svarstvti klausimais. susitikti su bendruomenemis.
aktyviais miesto gyventojais, kartu aptarti keliamas problemas ir sprendimq projektus. Deja, ! si4
iniciatyv4 nebuvo atsiZvel gta.

Kaip zinia, praejusiais metais i5kilo visiems klaipediediams skaudus ir rdpimas klausimas -Klaipedos centrinio pasto pastato ateitis. Mtisq frakcija prisidejo ir palaike aplinkosaugininkus-
aktyvistus' kurie kreipesi i vyriausybg del Klaipedos pasto rtimq pardavimo sglygq, prasydama, kad
po pardavimo pastatas likq veiksnus, kaip aplinkosaugos objektas. Toliau sprendZiant Klaipedos
pasto rtimq likim4, karht sn kolegomis teikeme kreipim4si merui del Klaipedos pasto pastato
peremimo savivaldybes iinion ir, iai isigijus Sias patalpas, sudaryti darbo grupg, apimandi4
Klaipedos bendruomenes, kad buttl priimtas isdiskufuotas sprendimas del centrinio pasto
iveiklinimo.

2019 metq rudeni LvZs frakcija susipazino su Klaipedos miesto savivaldybes, kaip
akcininko, raSytiniais ltikesdiais savivaldybes valdomoms imonems siekti kuo didesnio bendrojo
pelningumo' Kaip ir kiti mano frakcijos kolegos, susirupinau pirmiau minetame raste pateiktu
paskatinimu' Tai suponuoja iSrad4, kad Klaipedos savivaldybe siekia gauti kuo didesni pelne
gyventojq s4skaita, didindama valdomq lmoniq paslaugq ikainius. Todel buvo pasifilyta



Savivaldybes administracijai persvarstlrti pateiktus lflkesdius Savrvaldybes valdomoms lmondms, o

b[tent jq finansiniams veiklos efektyvumo rodikliams, ir ieskoti kitokiq priimtinq priemoniq
pelningumui siekili, pavy zdiliui. s4naudq efektyvinimu.

2019 metais i5kilo valstybes lygmenyje svarbus klausimas. susijgs su danq lmones parai$ka

ikurti nauj4 Zuvininkystes uki Baltijos jtiros Lietuvos Respublikos pakrantes vandenyse ties
Klaipedos Kopgailiu. Kartu su kitais LVZS frakcijos nariais operatyviai sureagavome ir i5sakeme

savo pozicij4: ,,Manome, kad esamoje ekologineje situacijoje, su aibe dar neissprgstq problemq,
naujo tarios ialtinio su parazitais, antibiotikais, fbsfbro junginiais ir kitomis medZiagomis,

akivazdLiai keliandio gresmg mflsq mailam rekreaciniam pajuriui, nereikia. Nera tiksliq pozityviq
duomenq ir apie ekonoming tokios veiklos naud4 Lietuvai..." Bfldami pried tok! projekt4, ra5tu

kreipemes i Klaipedos. Palangos ir Neringos savivaldybiq merus. praivdami informuoti. kokiq
priemoniq planuoja imtis savivaldybes, siekdamos i5saugoti Lietuvos teritorijai priskiriamo kranto

dalies ekologij4.

Kaip Lietuvos valstiediq ir Zaliqiq sqjungos frakcdos narys, taip pat siekiu koncentruotis

tokiq, mano manymu, pagrindiniq miesto problemq sprendimais, kaip nevaldomi transporto srautai,

transporto sukeliama tar5a, senamiesdio ir daugiabudiq kiemq perpildymas parkuojamais

automobiliais, kiemq tvarlrymas, ilgos eiles pas medikus- speciali stus.

Gyventojq rtipinus klausimus ir ra5ti5kus siulymus svarstau ir aptariu su savo kolegomis -
kitais LVZS frakcijos nariais frakcijos pasitarimuose. Kartu su LVZS frakcijos nariais i
Savivaldybes administracijq teikiame paklausimus gyventojq parei5kimq, pasitilymq ir r;kundq

pagrindu.
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Sieksiu ir toliau iSreik5ti ir realizuoti savo palaikym4 Klaipedos m. bendruomenei,

atsiZvelgti i gyventojq ir paties miesto esminius poreikius ir interesus bei laikytis ir igyvendin.ti savo

prie5rinkimini SUki .Norediau. kad Klaipeda biitrtr gyvas miestas...

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys {Z Romaldas Idzelevidius


