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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARys roMAS vrnSrrNrrs

Liepq g. 11, LT-91502 Klaipeda, mob.+37060100360, el. p.: tomas.meskinis@klaipeda.lt

VEIKLOS ATASKAITA U2 2OI5 METTJS

2015 metq kovo 1 dien4 pirmatkartq buvau i5rinktas i Klaipedos miesto savivaldybes

tarybq pagal Tevynes sqiungos - Lietuvos krik5dioniq demokratq s4ra54. Nuo5irdZiai dekoju

klaipediediams uZ i5reik5t4 pasitikejim4 iSrinkus mane i Klaipedos miesto tarybos narius, todel, kaip

ir prie5 rinkimus taip ir po jq, paLadt ir toliau aktyviai dalyvauti bei padeti sprendZiant miestui ir

klaipediediams aktualias problemas.

I miesto tarybq buvo iSrinkti keturi TS-LKD s4raSo nariai, buvo jkurta opozicine TS-

LKD fiakcija, kurios nariu esu.

2015 metq balandZio 16 dien4 prisiekiau ir pradejau vykdyti Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos nario pareigas. Per ataskaitinius metus vykdZiau veikl4 vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Klaipedos

miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamentu ir kitais teises aktais.

TS-LKD opozicine frakcija mane delegavo dirbti Miesto flkio ir aplinkosaugos

komitete bei Neigalirpq reikalq taryboje,

Klaipedos miesto tarybos sprendimu buvau deleguotas atstovauti miesto Iarybq 
1

Lietuvos savivaldybiq asociacij 4.

Darbas Miesto [kio ir aplinkosaugos komitete

2015 metais ivyko penkiolika posedZiq, buvo svarstytas septyniasdeSimt vienas

klausimas. Atstovavau ktaipediediq interesus bei stengiausi pateisinti rinkejq lDkesdius. Pasisakiau

akfyviai ivairiais klausimais, teikiau pasiUlymus del ivairiq sprendimq projektq, daLnai mano



nuomone buvo komenfuojama spaudoje bei vie5oje erdveje.
posedZius:

Vykome i i5vaZiuojamuosius

l' Del gyventojq nusiskundirnq del kvapq mieste bei vandens kokybes buvo
aplankyta bendrovd AB"Klaipedos vanduo", aplankeme visas vandenvietes.
bei Dumpirl nuotekq valykl4.

2' Del gyventojq nusiskundimq dol kvapq mieste aplankeme Laisvojoje
ekonomineje zonoje esnadi4 UAB ,,Mestila,, aliejaus gamyklq,

3' Del gyventojq nusiskundimq del dulkiq bei triuksmo nakties metu aplankeme
uosto krovos imong AB ,,KLASCO,,,

4' Del gyventojq'nusiskundimq aplanleme Klaipedos miesto kapines: Joniskes g,

bei Lebarfuose.

5' Lankemes Dumpiq kaime, Klaipedos rajone naujai atidarytoje komunaliniu
atliekq mechaninio apdirbimo gamykloje.

Komiteto kompetencij os :

' analizuoia ir teikia pasifllymus del visuomeninio transporto formavrmo bei eismoinfr astrukhlros vystymo strategij os, saugaus eism o uztikrinimo klaus imars ;o svarsto, nagrineja ir teikia pasi[lymus geriamojo vandens tiekimo ir valymo bei energetikos(Silumos ir kar5to vandens tiekimo) klausin ais;

' nagrineja ir teikia pasifllymus miesto teritorijos prieZi[ros bei komunaliniq atlieku
saugos klausimais;
blemas ir teikia pasiDlymus;
, susijusias su gyvfrnq laikymu mieste, ir teikia

t analizuoja ir teikia pasiDlymus del savivaldo svarsto ir teikia pasi[lymus bei iSvadas
vertinimo programq bei ataskaitq pagal teis. svarsto ir teikia siulymus del daugiabudiq nic analint'oja ir teikia pasifrlymus del le5q skyrimo komunalinio Dkio reikmems.

Issami4 informacijq apie komiteto veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti;

http://www.klaipeda.ltllit/Miesto-ukio-ir-aplinkosaugos-k omitetasl2TT 5

Darbas Neigaliqjq reikalq taryboje

2015 metais ivyko trys posedZiai, buvo svarstyta vienuolika klausimq, Atstovavau
neigaliq klaipediediq interesus bei stengiausi pateisinti jq lukesdius. pasisakiau aktyviai jvairiais
klausimais, teikiau pasi[lymus del ivairiq sprendimq projektq, d,aLnai mano nuomone buvo
komentuojama spaudoje bei vie5oje erdveje. Vykome j i5vaZiuojamuosius posedZius:



I ' Aplankyti Debreceno g. naujai isiklrg ,,Bendruomends namai.,

Neigaliqjq reikalq taryba sudaroma prie Klaipedos rniesto savivaldybes tarybos, siekiant uZtikrinti
neigaliq visuomends nariq dalyvavim4 neigaliqlq socialines integracijos formavimo
procese' Neigaliqjq reikalq tarybayra visuomenine patariamoji ir konsultacine institucija, padedanti
formuoti savivaldybes neigalirjq socialines integracijos politik4.

Issamiq informacij4 apie tarybos veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

t3389

Darbas Lietuvos savivaldybiq asociacijoje

2015 metais ivyko du suvaZiavimai Vilniuje, buvo svarstyta vienuolika klausimq.

Atstovavau Klaipedos bei klaipediediq interesus bei stengiausi pateisinti jq l;kesdius. pasisakiau

ivairiais klausimais, teikiau pasiDlymus.

Kita veikla

Per ataskaitini laikotarpj su klaipediediais bendravau susitikimuose ar elektronineje

erdveje ir pagal galimybes kartu sprendeme jU klausimus, dalyvavau Klaipedos miesto

bendruomeniq susitikimuose, susirinkimuose, posedZiuose, konferencijose bei miesto renginiuose.

Pastoviai teikiu pareiSkimus del pasiDlymq miestui gerinant aplinkos gerblv! ar del i5kilusiq

problemq sprendimo Klaipedoje su galimais sprendimo budais, Klaipedos saivaldybes Menri bei

administracijos direktoriui ar atskiriems savivaldybes skyriams.

Nuolat telefonu, elektroniniu pa5tu bei gyvai bendrauju su klaipediediais, Visais

rupimais klausimais galima kreiptis: mob.+37060100360, el. p.: tomas.meskinis@klaipeda.lt.

Savivaldybes tarybos narys Tomas MeSkinis


