
2016 metais Klaipedos miesto savivaldybes ta
LR savivaldos istatyme ir Klaipedos miest
reglamente.

zo16 metus dalyvavau Klaipedos miesto tary
atvejus, kuomet buvau i5vykqs i darbines korna
Olandijoje) bei Miesto pletros ir Strateginio pl
PosedZiq metu pateikiau siulymus aet pul.
apleistq pastatq Klaipedos mieste, miesto pli
kitais Tarybos nariais inicijavau, jog K
administracija parengtq keletq Tarybos sprendi
metu aktualiais miestieiiams klausimais.

Klaipedos miesto savivaldvb6s

veiklos ataskaita ui

2or7-or-r2

Klaipeda

zo16 m. vasario r7-2o d. dalyvavau',Urban Thin

noretumeme" (City We Need) koncepcija - jud

seminaro, kuri remia Jungtiniq tautq UN Ha
Campain" uZsiemimuose ir diskusijose manhei
atskiroje sesijoje, kurioje dalyvavo politikai
pristadiau Klai.pedos miesto demografinq,
problemas, Klaipedos iniciatyvas, kurios

Taip pat dalyvavau diskusijose apie Europos r
(apie Rytq Europos miestq depopuliacijq, Ryrrl i
baigiamajam seminaro dokumentui.

zot6 m. geguZes zz-26 d. dalyvavau Baltii
Planuojandiq miestq komisijos (planing Citie
laikai- nauja dinamika" (New Times - New L)in
Sioje sesijoje buvo nagrinejamos buvusios inclu
mieste iSvystymo galimybes ir naujos idejos
suderinti organizaciniai planai kitq UBC sesijq su

zo16 m. spalio 16 d. Klaipedoje skaidiau praneii
Klaipeda" Baltijos miestq sqjungos (UBC) planuoj
sesijoje "Rediscovering Water in the City: public
waterfront".
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metus

vykdZiau veiklq numalrtq
tarybos veiklossavivaldvbes

posedZiuose (iSskyrus tuo
iruotes Vilniuje, Vokietijoje ir

imo komiteto posedZiuose.
kttl sprendimo projektq, d6l

imo perspektyr,'r1. Kartu su
ipedos miesto savivaldvbes

, kalbejau Tarybos posediiq

Campus. The City We Need"
itat programa "World Urban
e (Vokietiia). Seminaro metu
r miestq partneriq atstovai,
nominq ir socialinq padeti,
tampa su "miesto, kurio

, sveiko miesto koncepcija.
tq ateiti ir pateikiau idejas

Vakarq didmiesdiq skirtumus)

miestq sEjungos (UBC)
Commision) sesijoje "Nauji

mics) Soderhamne, Svedijoje.
rines teritorijos Soderhamnos
p kurti naujq dinamikE Buvo
ngti Klaipedoje.

"Historical Development of
iq miestq komisijos



2ot6 m. dalyvavau privatizavimo komisijos da
ityko vos vienas posedis). privatizavimo kornil

del pritarimo )
cij4 inaukimo ( i
privatizavimo ko c

Kita vertus Sis posedis, kuriame buvo priin
praukti ICaipddos vie5qj4 pirt! Trilapio gaiveje
sukele daug aistrq:

be (pasikeitus istatyminei bazei
nuo 2ot5 m. pavasario priima

savivaldybei nuosavybe.s feise
rivatizavimo objekt4 sqraiq) ir

ir veikla gerokai susiaurejo.
sprenclimas si[lyri Tarybai

privatizuojam.l objektq sqraiq

irtininkarns-geru-nauj ienu-

todel 5iq veiklq galetq tqsti
geresnio organizavimo ir

i sutvarkyti tiek pastat4, tiek
gyvenimui, nei nieko nedarvti

priimti neatsiZvelgus i tikrq
, kitq visuomenes grupiq

ipedos miestui renginiuose
- Europos kulturos sostine

http : //www.ve. ltlnauj ienos/klaipedar/klaipeda/
nezada-r5zor97

Manau, kad piirtis atlieka ir socializaciios funk,
tie, kurie objektq privatizuotq. Tiesiog rei
investicijq. Pirti butina m kapirra
irenginius. Geriau jq pardu naul'a
ir laukti, kol pati uZsidarys. imai n
ir nepolitizuotq miesto visuomenininkq, polit
nuomone.
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geriamojo vanclens tiekimo ir nuotekq tvarkym
mieste ir rajone veikianti moderni, kompakti

metus buvo nutiesta n km. vandentekio tinkhl,
apie tooo naujq abonentq, pastaqfta nauja

zo16 metais dalyvavau AB ,,Klaipedos vanduLo,, ebetojq tarybos posedZiuose
kuriq metq buvo tvirtinamos imones finansind ir ukines veiklos ataskaitos ir

ojama AE ,,I(aipedos vanduo"
strategijos vizija - ,,Klaipedos

priimami svarbus strateginiai sprendimai. Reali

, savaranki5ka, visuomenes
poreikius ir interesus atitinkanti imone. uZtikri nti nepertraukiamq, ilgalaiki
techniniu ir ekonominiu poZitriais vartotoiam prieinamE gyvybi5kai brltinq

paslaugq teikimq." Per zo16
km. nuotekq, buvo prijungta

geriamojo vanclens tiekimo ir nuoteku tv

biofiltras), Modernizuota ir iiplesta geriamojo
gaudykle (oro valymo

tvarlarrmo infrastruktrira uZtikrina aukidiausi
vandens tiekimo ir nuotekq
paslaugq kokybes, aplinkos

voje.apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus Li

zo16 metais teko dalyvauti ir kituose svarbiuose
- rengiant paraiSkq KEKS-zozo Paraiikos "I(lai
zo2o".

zo16 m. dalyvavau Zyminq Zmoniq,
pavadinimo suteikimo komisijos

t, ivykir+ iamZinimo ir
es ir ma.no iniciatwa

istoriniu da gatviq
buvodarbe. I5 da



nutarta iamZinti kai kuriuos iymius Klaipe
Lietuvos veikdjus (L.Donskis, D.Zaunius ir ki.).

zo;.6 m. Klaipedos m. savivaldybes admin
pateikiau keletq paklausimq del gatviq, ialigatv
bei kitq tvarlorrmo darbq (Taikos proipekte,

:P."t"*t"i 

reaguota.

Miesto vizijos kuriq turetumeme siekti Klai

- socialiai itraukiantis miestas

- gerai suplanuotas, tinkamas vaikidioti

- regeneratyvinis miestas

- ekonomiSkai akryvus ir patrauklus

- turintis ai5kq identitetq ir vietos pojuti

- saugus miestas

- sveikas miestas

- demokratiSkas ir itraukiantis visas tautines/etn

- gerai valdomas miestas

Vygantas Vareikis t/&

miesto, kraSto ir Maiosios

tracijos Ukio departamentui
, autobusq sustojimo remonto
iltelds gatveje) i kuriuos buvo

grupes mrestas


