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Klaipedos miesto savivaldybds tarybos nario Audriaus Vaiivilos
veikfos ataskaita ui2OL4 metus

Klaipedos miesto tarybos nario veikl4 2014 metais vykdziau
vadovaudamasis LR savivaldos istatymo nuostatomis ir tarybos veiklos
reglamentu kaip Liberalq sqjUdZio frakcijos narys. Priimant sprendimus taip
pat vadovavausi sukaupta patirtimi bei sveika nuovoka. 2014 metais vyko 13
savivaldybes tarybos posedZiq, kuriq metu buvo priimti 348 sprendimai.

2014 m. tgsiau vadovavim4 Miesto fkio ir aplinkosaugos komitetui
(buvau Sio komiteto pirmininkas). Per z0L4 metus Miesto [kio ir
aplinkosaugos komitete ivyko 22 posedZiai, kuriuose buvo svarstyti 92
klausimai, susijg su visuomeninio transporto formavimo bei eismo
infrastruktDros vystymo strategija, saugaus eismo uZtikrinimu, geriamo
vandens tiekimo ir valymo bei energetikos (Silumos ir kar5to vandens
tiekimo) problemomis, miesto teritorijos prieZiDra bei komunaliniq atliekq
tvarkymu, aplinkos kokybes gerinimu ir apsauga, savivaldybes komunalinio
tikio imoniq valdymu, su miesto ap5vietimo ir aplinkos kolqybes gerinimu ir
apsaugos problemomis, taip pat susijusius su gyvunq laikymu mieste bei
analizuoti ir teikti pasillymus del le5q skyrimo komunalinio [kio reikmems
bei svarste kitus klausimus, priskirtus Komiteto kompetencijai. I(omitetas
svarstd ir savo posedZiuose pateike i5vadas, pasirllymus bei pritare komitetui
pateiktiems sprendimq projektams. Komiteto nariai taip pat svarste ir kitus
i5kilusius aktualius klausimus, susijusius su miesto lkiu bei aplinkosauga,
su mfrsq miesto graZinimu ir jo jaukinimu. tr(omitetas dirbo pagal
savivaldybes tarybos patvirtint4 Klaipedos miesto tarybos darbo reglament4.
Komiteto veikla buvo vie5a, posedZiuose dalyvavo visi pageidaujantys
interesantai bei Ziniasklaidos atstovai. Savivaldybes internetineje svetaineje
(www.klaipeda.lt) i5samiau galima susipaZinti su visq savivaldybes
sekretoriato darbuotojq protokoluotq Komiteto posedZiq pateiktais
pasi[lymais bei pastabomis visais svarstlrtais klausimais. I(omitetas kartu su

Turto komitetu dalyvavo i5vaZiuojamajame posedyje ,,Del teritorijos ir
pastatq sutvarkymo DidZiojo Vandens g. 2 ir Dartq g. 10 bei pastatq Senojo
turgaus teritorij oj e".

2014 m. buvau VS1 ,,Klaipedos universitetines ligonines" ir AB

,,Klaipedos vanduo" stebetojq tarybos narys. Kaip atsakingas tarybos narys

teikiau pasifllymus, pastebejimus del Siq imonirl darbo kokybes gerinimo ir
atstovavau savo rinkejus bei Klaipedos m. visuomeng. PosedZiq metu teikiau
pasirilymus del pateiktq sprendimq projektq, pasisakiau aktualiais
klausimais.



V5{ ,,tr{aipedos universitetines ligonines" tarybos posedZiuose buvo
patvirtintas imones 2014 m. veiklos planas, Sios imones finansines ataskaitos
ir kiti planai. Mano nuomone, Si I(aipedos m. savivaldybes lmone dirba
efektyviai.

2014 metais dalyvavau AB ,Jilaipedos vanduo" posddZiuose kaip
stebetojq tarybos narys, kuriq metq buvo tvirtinamos Sios imones finansines
ir flkines veiklos ataskaitos ir priimami svarb[s strateginiai sprendimai (ES
investiciniai projektai, paskolos, padetis vandenvietese ir kt.). Klaipedos
miesto gyventojai uL geriam4 vandeni ir nuotakq surinkim4 moka vien4
maZiausiq kainq Lietuvoje.

Per ataskaitini laikotarpi nuolat kontaktavau su savo rinkejais,
sprendZiau jq pateiktus klausimus. Para5iau du tarybos nario paklausimus
savivaldybes administracijos direktorei. NuoSirdZiai dekoju I(aipedos
miesto rinkejams uZ pasitikejim4 ir 2015 m. kovo 1 dien4 i5rinkus mane !
Klaipedos miesto taryb4 naujai kadencijai ir reitingaws Lietuvos liberalq
s4raSe. Liberalq sqjUdZio Srlkis - Pirmyn Klaipeda! Tikiu, kad Klaipeda
visada bus Lietuvos pirmauj antis miestas.
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