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2OT5 M. DARBO KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOJE ATASKAITA

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nare buvau i5rinkta 2015 m. kovo I d. Kartu su kitais
aktyviais visuomenininkais nusprendeme pasinaudoti Konstitucine teise - dalyvauti tiesiogiai
sprendZiant savo miesto likim4, todel susibDreme i visuomenini rinkimq komitet4 ,,puteikis plius".
Kaip sio komiteto kandidate dalyvavau tiesioginiuose mero rinkimuose.
Tarybos nario pareigas vykdlti pradejau 2015 m. geguZes 7 d. Trys mlsq komiteto atstovai
sudardme opozicing frakcij4 ,,Puteikis Plius". Kaip Sios frakcijos pirmininke jau pirmajam tarybos
posedZiui parengiau ir pateikiau mlsq frakcijos veiklos programQ, kurios pagrindiniai principai yra
atvirumas rinkejams ir atsiskaitomumas, tik skaidriq, vieSai aptartq, i darni4 ateiti orientuotq
sprendimq priemimas; Klaipedos, kaip urbanistines strukturos, kurioje Zmones ne tik dirba, bet ir
gyvena, augina vaikus, ilsisi, pletra, pagal aiSki4 programQ, kuri4 patvirtina miesto bendruomene
atvirai svarstydama, diskutuodama ir sillydama geriausius variantus. Remdamasi Sia programa
ypatingai dideli demesi skyriau bendruomenes itraukimui i sprendimq priemim4: kartu su
skirtingomis miesto bendruomenemis tariuosi prie5 priimdama sprendimus, kartu aptariami jau
priimti tarybos sprendimai. Rengiau diskusijas aktualiais bendruomenei klausimais, siundiau
prane5imus spaudai, stengdamasi viesinti priimamus sprendimus ir sillyti problemq sprendimo
bldus.
Taryboje dirbu KultDros, Svietimo ir sporto bei Kontroles komitetuose, Neigaliqjr+ reikalq taryboje,
Narkotikq kontroles komisijoje, Nuolatineje komisijoje Reglamentui rengti ir koreguoti bei
Antikorupcij o s komisij oj e.

Dalyvavau visuose tarybos (10) posddZiq ir visose komitetq, tarybq ir komisijq, kuriuose
dirbu, posedZiuose: dlylikoje Kultiiros, Svietimo ir sporto komiteto posddZiq; 9 Kontrolds
komiteto posddZiuose; viename Narkotikq kontrolds komisijos posOdyje; 5 Nuolatinds
komisijos Reglamentui rengti bei koreguoti pos6diiuose, 3 formaliuose ir 2 neformaliuose
Neigaliqjq reikalq tarybos posOdiiuose. Antikorupcijos komisija pernai metais suformuota
nebuvo ir neivyko nei vienas jos posddis.
Kartu su opozicine TS-LKD frakcija parengdme ir pateikeme Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos Reglamento opozicij os variant4.
Kultlros, Svietimo ir sporto komitete mano siulymu buvo svarstomas darZeliq apmokejimo tvarkos
klausimas.
Neigaliqjq reikalq komitete dirbau konferencijos ,,Negalios Sviesa" rengimo grupeje. Strateginiam
darbo planui teikiau pasiulymus Klaipedos savivaldybes veiklos planui, maZinandius socialing
neigaliq Zmoniq fizing ir psichologing atskirti, gerinantys jq integracij4:
1. Parengti specializuot4 neigaliqjq integracijos mieste plan4 pagal negalios pob[di (fizine,
psichikos, proto ir t. t .), siekiant, kad visq savivaldybes istaigq teikiamos paslaugos butq
prieinamos visiems neigaliesiems. Sis planas turi apimti ne tik fizing atskirti patiriandius
neigaliuosius, bet ir kendiandius nuo psichines ar proto negalios.



mius pritaikyti neigaliesiems, o Neigaliqjq
t jame papildomas priemones, padedandias

tas tualetas su pandusu ir t. t.).
abarting situacij4, 2015 m. rugseji surengti bendr4

i5vaZiuojamEii Neigaliqjq reikalq komiteto, ekspertq ir Ukio- ir aplinkosuulor 
't 

oriteio posedj
Klaipedos Neigaliqiq papliidimyj e.
Mano pasi[lymai i strategini plan4 nebuvo itraukti, iSvaZiuojamasis posedis taip pat nebuvo
surengtas

Tarybai pateikiau keturis pasifilymus:
,,Puteikis plius" vardu teikiau pasiDlym4 sprendimo ,,D01 Klaipddos miesto savivaldyb€s tarybos
Kontrolds komiteto 2015 metq II pusmeiio veiklos programos patvirtinimo,, proJektui del to,
kad Kontroles komitete bltq svarstomos nepriklausomq auditq iSvados del be;dr;viq, kuriose
Klaipedos miesto savivaldybe valdo daugiau kaip 50 proc. akcijq, veiklos. pasillymas buvo
atmestas.

Pasi[lym4 demokratizuoti visq Ugdymo ir KultDros departamento kuruojamq komisijq bei tarybq
nuostatus, itvirtinant juose princip4, kad pati visuomenine taryba i5sirenka pirminink4, kuri Meras
privalo teikti Savivaldybes tarybai (be teises atmesti). Kultiiros, Svietimo ir sporto komiteto
pra5ymu koregavau Sio departamento kuruojamq komisijrl bei tarybq nuostatus. Tadiau ne visi
pakoreguoti nuostatai buvo pateikti tarybai.
Teikiau pasi[lym4 sprendimo projektui ,,D61 vietinds rinkliavos uZ naudojimqsi savivaldyb6s
tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos". Ir Sis pasitlymas
buvo tarybos priimtas: ivesti tolerancijos laik4,, kad apmokestintose vietose savo rransporro
priemones pastatg vairuotojai turetq 10 minudie, per kurias jie gales pratgsti mokejim4 uL
parkavim4 arba i5vaZiuoti i5 mokamo parkavimo zonos.
Teikiau pasillymE sprendimo projektui ,,D€l keleiviq veZimo kainq patvirtinimo6,. Si[liau
mar5rutiniq taksi kain4 didinti nuo 70 centq iki 80 centq, remiantis 2003 m. Klaipedos miesto
administracinio teismo priimtu sprendimu Klaipedos miesto vieSojo transporto keleiviq veZimo
tarifus didinti proporcingai. Si[liau marsrutiniq taksi keleiviq veZimo bilieto kain4 padidinti tiek
pat, kiek ir didZiqiq autobusq - 15 procentq, t. y.: nuo 70 centq iki 80 centq, o ne 29 proc. - nuo 70
centq iki 90 centq. Didinimas 29 proc. priestarauja Lietuvos Vyriausiojo administracinio tesimo
iSai5kinimui, kuriame teigiama, kad naujqjq tarifq kainodaros principai ir tikslai bei jq iSraiSka,
apskaidiuojant tarifus, negali bDti diskriminacinio ir neproporcingo pobfldZio marSrutiniq taksi
veZejams: didinant miesto autobusq ir mar5rutiniq taksi kainq santyki, maZinamas marsrutiniq taksi
keleiviq skaidius ir didinamas autobusq sektoriaus pajamq augimas. Nes Klaipedos apygardos
administracinis teismas 2003 m. birZelio 20 d. sprendimo administracineje byloje Nr.l-25712003M
bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2003 spalio 30 d. nutarties administracineje
byloje Nr. As-749 -2003 i5deste argumentus, kad kainodara turi buti proporcinga ir ekonomiSkai
pagrista, o jos tikslai - nediskriminaciniai atskiribms veZejams ar grupems. Siam si[lymui i5 dalies
buvo pritarta.

Pateikiau 28 paklausimus: del tvarkos kiemuose pagerinimo, del kultDros istaigq ikainiq, del
i5vaZiuojamojo KultDros Svietimo ir sporto komiteto posedZio, del neveikiandio savivaldybes paSto,
del informacijos apie kiemq asfaltavim4, ddl mero komandiruotes; del tarybos nariq uZmokesdio uZ
laik4, praleist4 posedZiuose; paklausim4-pra5ym4 savivaldybes administracijos direktoriui S.

Budinui del H. Manto g. 4 namo gyventojq patogumo ir patogesniq s4lygq verslo imoniq veiklai
sudarymo. Detalesnis paklausimq pristatymas:
Kreipiausi i Mer4, pra5ydama ir naikinti Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centro sudarytus
slaptus sandorius, i5perkant privadiq akcininkq akcijas, nes KRATC slapdia nuo visq - Mero,
savivaldybes tarybos - iSpirkineja privadiq akcininkq akcijas uZ miestiediq pinigus, kuriuos jie
sumokejo kaip atliekq tvarkymo rinkliav4. Tam tikslui per dvejus metus i5 klaipediediq buvo
nuskaidiuotl362 848 Lt. Parengiau ir i5platinau prane5im4 spaudai Siuo klausimu.



Kreipiausi i Vyri
formuojama laikanti
Teikiau paklausi

investicijq teritorij
kreipiausi del vi
konferencij4 Siuo
PirmininkE,
Prokuratlra persiunt
Teikiau uZklausa
paZeidZiant Euro
netenkino, kreipiaus
darbo grupe Siam k
iSsiaiSkinim4 del
Teikiau paklausim4
organizavimo, nes I
informavimu svarbi
delegavim4 frakcij
Teikiau uZklaus4 V
Investicijq ir ekono
pramogq ir atrakci
pasiiilymq. Taip
analize? Kodel n
Kodel konkurso s4l
tikrai Sio tvenkini
mikrobiologiniai tyri
Kreipiausi i Svei
paslaugos, teiki
vandens kokybes
maudyklos statuso?
gali buti teikiamos.
ketinama pradeti tei
Teikiau paklausi
buvo i5kirsta medLr
medZiq kirtimui per
medZiq, Zeldiniq ir
sodinamo medZio ka
Savivaldybes admi
parai5k4 2015 metq
leSq panaudojimo
Penkis kartus buvau
nesutarimq ir neska
nemokamos medi
Kreipiausi i Vyria
sudarvmas. neitrauk
V1'tauto Grubliausk
neiSrinkus pirminink
Kadangi ivyko tik
dirbti ir Sioje srityje.
Kreipiausi i Vaiko
alkoholio kontroles
dalyvavusiq vaikq, k
medLiagq. Minetas partamentas vykde tyrimq, bet paLeidimo nerado.

atstovg Klaipedos apskrityje del to, kad Antikorupcijos komisija bUtq
istatymo nuostatq.
Merui del pazeidimq steigiant asociacij4 Klaipedos miesto integruotq
vietos veiklos grupe (KIITVVG). Kadangi Mero atsakymas netenkino,
intereso gynimo i Klaipedos apygardos prokuratur4. Surengiau spaudos
rimu ir i5platinau pranesim4 spaudai. Taip pat kreipiausi i LR Ministra

ivertinti, ar nepaLeidLiant vRM nustatytos tvarkos sudaryta vvc.
Vyriausybes atstovo Klaipedos apskrityje tarnybai.

yriausybes atstovei del privadiq sporto klubq f,rnansavimo (,,Neptunas',),
komisijos K de mininis taisyklg. Kadangi vyriausybds atstoves atsakymas
i LR Ministr4 Pirminink4. Po mano kreipimosi vyriausybeje buvo sudaryta

ausimui iSsiaiSkinti ir ivertinti, ar savivaldybe vykdo Konkurencijos tarybos
isetai skiriamq lesq privatiems profesionaliems sporto klubams.
yriausybes atstovei apskrityje del Klaipedos miesto tarybos sekretoriato darbo

ir tarybos sekretorius Modestas vitkus nesirDpino savalaikiu tarybos nariq
s jq veiklos klausimais. Pvz. - frakcijos nariai nebuvo laiku informuoti apie
nariq ikomitetus.
ausybes atstovei Del KultUros ir meno tarybos nuostatq.
ikos departamento direktoriui Ridardui Zulcui teikiau uZklaus4 del vandens
q konkurso s4lygq konkurso Trinydiq tvenkinyje bei konkurso dalyviq
prasiau atsakyti i Siuos klausimus: kodel neatliekama poveikio aplinkai

i neskaidiuojamas vandens pavirSiaus plotas, kuri uZims minetos paslaugos?
gos para5ytos nurodant vien4 konkredi4 vandens pramog4 - vandeslidi? Ar

vanduo yra tinkamos Svaros tokioms pramogoms? Ar buvo atlikti
t?

s apsaugos ir Ukio ministerijas, praSydama paaiSkinti, kodel vandenslidZio
verslo imoniq, nereglamentuojamos vandens telkinio, kuriame jos teikiamos,

ilgiu: kodel Sios paslaugos teikiamos vandens telkiniuose, neturindiuose
iau reglamentuoti minetas paslaugas, apibreLiant, kokiomis s4lygomis jos

Prie5ingu atveju kyla pavojus Siq paslaugq vartotojq sveikatai. Klaipedoje
i 5i4 paslaug4 nevalytame Trinydiq tvenkinyje.
Miesto tikio departamentui: kiek ir kur per pastaruosius 3 metus Klaipedoje
ir kitq Zeldiniq? Kiek kainuoja nukirsti vien4 medi? Kiek panaudot4 leSq
inetqji laikotarpi? Kiek ir kur per pastaruosius 3 metus Klaipedoje pasodinta
kiq? I5 kur isigyjami medZiai ir Zeldiniai? Kokia vidutiniSkai yra vieno

na? Kiek iSleista le5q sodinamq medZiq pirkimui ir sodinimui?
ijos direktoriaus pra5iau pateikti asociacijos "Pilies dLiazo festivalis"

iazo festivaliui rengti su s4mata. Taip pat pra5au pateikti visq reprezentacinirl
umentq kopijas ui.2014-2015 m.

itikusi su I. Kanto gatveje renovuojamo namo gyventojais del jq tarpusavio
ios renovacijos. Kreipiausi i Klaipedos apygardos probacijos tarnyba del

os paslaugos, kuri buvo suteikta.
ybes atstovg, kad biitq sustabdytas neteisetas Antikorupcijos komisijos

ant i j4 visuomends atstovq. Taip pat sustabdZiau Klaipedos miesto mero
inicijuot4 neteiset4 Antikorupcijos komisijos posedi, kuri noreta organizuoti

enas Narkotikq kontroles komisijos posedis, iki jam ivykstant aS stengiausi

isiq apsaugos kontrolieriaus istaig4, Ukio ministerij4 ir Narkotikq, tabako ir
rtamentq del ,,Svyturio" alaus daryklos Sventeje, vykusioje liepos l8 d.

ie buvo aprengti reklaminiais marSkineliais, dalino skrajutes ir kit4 reklaming
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Vaiko teisiu kontrol eres pra5iau atsakyti ir i kitus klausimus: be teisinio ivertinimo labai svarbus
;inis. Kontrolieres aS klausiau ir apie tai, ar toks renginys nepaZeidLia ne tik LRyra ir moralinis bei

bet ir moral6s, padorumo ir sveiko proto normq. Taip pat praSiau uZtikinti,
kad tokia maiamedi itrauktis i alkoholio reklam4 bei degustacij4 nebepasikartotq. Deja, sulaukiau

mo. kad Narkotiku. tabako ir alkoholio kontroles departamentas paZeidimo

Policija priverte t4

kreipiausi ir del Klaipddos centre, MaZvydo alejoje demonstruotos keliones

"Have a nice trip!". Departamentas 5i4 perdave Zini4 Klaipedos policijai.
ukq reklam4 pa5alinti.

Kreipiausi i Narkot , tabako ir alkoholio kontroles departamentE ir Ukio ministerij4 del ,,Nesd
amos, kuri paZeidZia istatymus. Praeitq metq rudeni man i akis krito net du

istatymus paLeidLi tys iZDl[s reklaminiai plakatai Klaipedos mieste, nelietuviq kalba
reklamuojantys ,,Wi ky and foof festival". Buvo paZeisti teises aktai, nes renginys buvo pristatomas

lkoholio kontroles istatymas, draudZiantis iSoring alkoholio reklam4, iSskyrusnelietuviu kalba ir
alaus ir sidro. Paai ejo, kad ,,Klaipedos dizaino centras" i5 tiesq daro mieste savavali5kai, su

tai, kas jam Sauna i galv4. Si4 reklam4 gamino ir eksponavo b[tent Sis

e ,,Nese Pramogq bankas". Si imone turi sutarti su Klaipedos dizaino centru,
kurioje Sis centras
savivaldybe mineta

isipareigojgs suderinti reklam4 su savivaldybe. Tadiau KDC derinti su

reklam4 pradejo tik po mano kreipimosi. Nors reklama buvo eksponuojama
pedos vietose. Senojo turgaus Liede, Ziede prie PC "Banginis", Liepojos

rje ir Artojq/Liepq g sankryZoje. Po ,,suderinimo" reklama, kaip ir turi buti,

,,prakalbo" lietuviS i, nebeliko viskio reklamos.
ybes Audito ir kontroles tarnybos vadovg Daiv4 Ceporittg del informacijos
idimq i5davimo DLiazo festivalio metu.

teikiau paklausim4 savivaldybes administracijos direktoriui del gatviq
kyje, nes gyventojai praSe asfaltuoti vis4 Debesq gatvE

Kreipiausi i Valst ine tarnybines etikos komisij4 del Klaipedos mero Vytauto Grubliausko
uojant uZ sprendim4, kuriuo savivaldybe skyre privadioms ikimokyklinio

ugdymo istaigoms 100 Eur kas menesi uZ kiekviena vaika. Mano manvmu. meras tureio
imo, nes tuo metu du jo vaikai mokesi privadioje ugdymo istaigoje, turindioje

ir ikimokyklini sky
privadios ugdymo j
Grubliauskas. mano

iq. Klaipedos savivaldybes tarybai patvirtinus minet4 sprendimq, tos padios

igos ikimokykling darZelio grupg pradejo lankyti ir mero slnus. V1'tautas
manymu, turejo nusi5alinti nuo balsavimo, nes tuo sprendimu buvo pagerintos

s4lygos ir privadiai
Noredama pateikti
iSplatinau penkis

yklai, kurioje mokosi jo vaikai.
nkejams i5samesng informacij4 apie tai, kas vykta miesto taryboje, parengiau ir

imus spaudai: ,,Naujoji opozicija Klaipedoje - su pliuso Zenklu ir ...

respiratoriais" (del
bloku). del vande

liberalq sudarytos valdandiosios koalicijos su Rusq aljansu (Toma5evskio
pramogq Trinydiq (Malunq) tvenkinyje; del Zeldiniq gerovds mieste,

informavau, kad , laipedos savivaldybe - be rySio", nes dvi savaites savivaldybeje nebuvo
inis rySys, del ko nei gyventojai, nei tarybos nariai negalejo gauti reikalingos

Surensiau dvi di

apie prekybos vietq
Gyventojq praSym

Klaipedos Trinydirl
tema medZiq gero
rezoliucij4 pateikiau

usijas miesto bendruomenei
Mal[no) tvenkinio ir parko?" ir

aktualiais klausimais:,,Kokia ateitis laukia
kartu su Lietuvos arboristikos centru diskusij4
mieste tema. Sios diskusijos metu priimtqir jq naikinimo Klaipedos

metu organizav om Zar des pi liakalni o tvarkym4.


