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VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M. 

 

 

2020 m. tęsiau darbą Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje. Metai buvo kupini iššūkių, 

tačiau nepaprastai įdomūs ir parodę, kaip svarbu vieningai ir ryžtingai priimti sprendimus, kurie 

padėtų sėkmingai įveikti mus užklupusią pandemiją ir pasiekti, kad jos pasekmės miestui ir jo 

žmonėms būtų kuo mažiau skausmingos.  

Esu savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) 

frakcijos pirmininkas. Dirbdamas Taryboje vadovaujuosi TS-LKD rinkimų programos bei 

valdančiosios koalicijos programa „Nauja jėga Klaipėdai!”. 

Esu Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas. 2020 m. įvyko 26 komiteto posėdžiai, 

svarstėme 255 klausimus. Svarbiausiais savo kaip komiteto vadovo ir Tarybos nario veiklos siekiais 

laikau Savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų bei įmonių veiklos skaidrumo ir atskaitomybės 

didinimą, racionalų ir pagrįstą miesto biudžeto lėšų naudojimą, skaidrų ir į miestiečių poreikius 

orientuotą investicinių projektų planavimą ir įgyvendinimą.  

Dėl pandemijos ir jos sukeltų pasekmių miesto ir šalies ekonomikai, 2020 m. nepavyko 

surinkti tiek biudžeto pajamų, kiek prognozuota. Tačiau nepaisant to, Klaipėdos miesto savivaldybė 

yra mažiausiai įsiskolinusi iš visų šalies savivaldybių, o geras ir savalaikis biudžeto išlaidų 

planavimas, jų paskirstymas būtiniausioms reikmėms, atsisakant kai kurių brangių ir šiai dienai ne 

pačių svarbiausių projektų, kurį vykdo Savivaldybės administracija, leidžia tikėtis, kad pavyks 

išvengti skaudžių pandemijos pasekmių.  

2020 m., svarstant tiesiogiai su miesto biudžetu ir investicijomis susijusius klausimus, 

palaikiau tuos sprendimus, kurie būtini laikantis fiskalinės drausmės, o nepritariau populistiniams, 

grandiozinėmis vizijomis, bet ne racionalumu ir klaipėdiečių gerove pagrįstiems siūlymams, 

kuriuos ir anksčiau, ir ataskaitiniais metais teikė kai kurie miesto politikai.  

Ataskaitiniais metais dalyvavau visuose 12-oje Tarybos posėdžių, kurių dauguma vyko 

nuotoliniu būdu.  

Esu Tarybos Kolegijos narys. 2020 m. dalyvavau visuose trijuose 3 Kolegijos posėdžiuose. 

Vienu svarbiausių klausimų, kuris buvo svarstytas Kolegijoje, laikau sprendimą atsisakyti planų 

Klaipėdoje įvesti naują viešojo transporto rūšį – tramvajų arba metro. Įgyvendinant grandiozinius ir 

itin brangius buvusios miesto valdžios užmojus, buvo atlikta brangi studija, kuri tik patvirtino, kad 

tiek tramvajus, tiek metro mūsų mieste būtų per brangios transporto rūšys, kurių nauda miestui 

neatsvertų įrengimo sąnaudų. Balsavau už tai, kad būtų tobulinama dabartinė miesto viešojo 

transporto sistema, siekiant, kad susisiekimas maksimaliai tenkintų gyventojų poreikius, o 

transportas būtų ne tik greitas, bet ir inovatyvius ir mažai taršus.  

Gruodžio 30 d. Kolegijos posėdyje priimtas miestui labai svarbus sprendimas dėl panaudos 

sutarties, kuria Danės krantinės dalis būtų perduota Lietuvos jūrų muziejui ir skirta laivo „Sūduvis“ 

švartavimui. Pritariau antrajam sutarties variantui, kuris numato, kad krantinė Muziejui perduodama 

2 metų terminui. Šis terminas gali būti pratęstas 3 metų terminui. Šis minų paieškai 

nebenaudojamas laivas labai svarbus Lietuvos, jūrinės valstybės, istorijai. Lietuvos jūrų muziejus 
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atvers laivo erdves lankytojams, rengs edukacines programas. Neabejoju, kad šis objektas ne tik 

papuoš mūsų senamiestį, bet ir taps dar vienu klaipėdiečių ir miesto svečių traukos centru.  

 

2020 m. aktyviai įsitraukiau į tokių miestui svarbių projektų kaip Klaipėdos pašto senojo 

pastato panaudojimas miesto reikmėms, Danės skvero ir krantinių rekonstrukcija, Senojo turgaus 

aikštės atnaujinimas. Esu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos 

darbo grupės, kuri prižiūri Skulptūrų parko atnaujinimo projektą, narys. Aktyviai dalyvauju 

senamiesčio grindinio gatvių atnaujinimo projekte, nuolat susitinku su paveldosaugininkais, kitais 

specialistais siekdamas, kad projektas būtų įgyvendinamas laiku ir sklandžiai, o svarbiausia – kuo 

greičiau padėtų išspręsti daug metų senamiestyje esančias problemas, kai po smarkesnio lietaus 

patvinsta ištisos gatvės, kiemai, rūsiai.   

2020 m. vasarą buvau pasaulinės solidarumo akcijos, skirtos palaikyti Baltarusijos žmonių 

kovą už demokratiją savo šalyje, iniciatorius Klaipėdoje. Akcijos, pavadintos #BelarusWatch, 

rengėjai - Ukrainos organizacijos „EuromaidanSOS“ savanoriai. Jie buria žmones iš viso pasaulio 

siekdami sustabdyti smurtą,  prievartą ir žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje. Akcijos dieną, 

rugpjūčio 26-ąją, 20 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato Liepų gatvėje fasadas nušvito 

baltarusių vėliavos spalvomis.  

Siekdami paremti Baltarusijos režimo priešininkus ir reaguodami į situaciją kaimyninėje 

Baltarusijoje, rugpjūčio 13 dieną mes, TS-LKD frakcija, kreipėmės į miesto merą Vytautą 

Grubliauską, ragindami Klaipėdos vardu pademonstruoti solidarumą su Mogiliovo – Klaipėdos 

miesto partnerio - gyventojais. 

Nuo pat darbo Taryboje pradžios akcentavau, kad itin daug dėmesio skirsiu Savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos skaidrumui ir efektyvumui didinti.  

Sausio mėn. Sveikatos apsaugos ministerijai viešai pranešus, kad yra spaudžiama atskleisti 

anoniminio skundo dėl Klaipėdos universitetinėje ligoninėje galimai vykdomo mobingo autorius, su 

TS-LKD frakcijos kolegomis kreipėmės į ligoninės vadovą Vinsą Janušonį ir paraginome atsiimti 

prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą ir imtis spręsti įstaigos vidaus problemas vadovaujantis 

šiuolaikinės vadybos principais, remiantis žmogiškumu, gera valia ir tobulėjimo siekiu. 

Vasario 6 d. mūsų frakcija viešai paragino VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos 

stoties vadovus nutraukti galimai neteisėtus veiksmus prieš savo darbuotojus, kurie ėmėsi aiškintis 

nepilnametės mirtimi pasibaigusį incidentą.  

Gavome šios įstaigos darbuotojų skundą dėl įstaigos vadovybės galimai taikomų neigiamo 

poveikio priemonių darbuotojams, kuriems Generalinė prokuratūra suteikė pranešėjų statusą 

Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Reaguodami į problemas pavaldžioje įstaigoje, balandžio 14 d. kartu su frakcijos kolegomis 

pateikėme Klaipėdos miesto merui ir kitų frakcijų vadovams savo siūlymą nušalinti Klaipėdos 

universitetinės ligoninės vyriausiąjį gydytoją V.Janušonį nuo pareigų tol, kol bus baigtas 

ikiteisminis tyrimas dėl galimų pažeidimų vykdant užkrečiamųjų ligų kontrolę.  

 

2020 m. tiek Taryboje, tiek komitetų posėdžiuose ir kituose pasitarimuose, viešojoje erdvėje 

teko  daug diskutuoti dėl pauosčio kelyno plėtros planų, kuriuos įgyvendinant, gali tekti iškirsti dalį  

Girulių miško.  

Liepos 30 dieną kartu su dar 8 Tarybos nariais kreipėmės į Klaipėdos miesto savivaldybės 

administraciją prašydami surengti klaipėdiečių apklausą visoje Savivaldybės teritorijoje siekiant 

išsiaiškinti, ar jie pritaria, kad Melnragės-Girulių miško teritorijoje būtų plečiamas pauosčio 

geležinkelio kelynas tam iškertant 30-50 ha miško. Klaipėdiečių apklausos rezultatai buvo pateikti 

Vyriausybei prašant atsižvelgti į mūsų miesto (ir šalies) gyventojų interesą gyventi švarioje 

aplinkoje ir išsaugoti vertingą pajūrio mišką.  

Reaguodamas į klaipėdiečių laiškus, klausimus, ne kartą susitikau su Savivaldybei pavaldžių 

įstaigų vadovais, specialistais, aiškinausi ir ieškojau sprendimų, kurie padėtų užtikrinti geriausios 

kokybės ir kainos viešąsias paslaugas klaipėdiečiams. Daugiau apie mano kaip Tarybos nario veiklą 

galima sužinoti: Tarybos narys Aidas Kaveckis | Facebook 

https://www.facebook.com/kaveckis.aidas
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