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2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

2015 m. kovo ld. buvau i5rinktas i
Klaipedos m. savivaldybes taryb4. Tarybos nario
pareigas pradejau eiti nuo 2015 05 07.2016 m.
savo, kaip Klaipedos miesto tarybos nario,
veikl4 vykdZiau vadovaujantis LR savivaldybes

lstatymo nuostatomis, tarybos veiklos
reglamentu, kitais teises aktais.

I miesto tarybq buvau iSrinktas pagal
Lietuvos Respublikos Liberalq s4jUdZio s4ra54
dirbu LR Liberalq sqjldZio frakcijoje

2016m. dalyvavau 11 iS 12 tarybos, 19

i5 21 sveikatos ir socialiniq reikalq komiteto
posedZiuose,

Dirbau ir dalyvavau daugumoje
antikorupcijos, narkotikq kontrolds, etikos,
vienkartinirl pa5alpq skyrimo komisijose ir
bendruomenes sveikatos, neigaliqjq reikalq

tarybos posedZiuose.
Nuolat dalyvu susitikimuose - pasitarimuose savivaldybes administracijoje del kiemq

infrastrukttiros leSq panaudojimo. Teiktas siulymas del le5q paskirstymo modelio, kad butq
sudarytos miestq bendruomenirl tarybos ir atsiZvelgiant I jU siUlymus, prioriteto fvark4 btQ
paskirstomos leSos.

Mano iniciatyva ir pra5ymu Klaipedos m. savivaldytres internetineje svetaineje atsirado
bendruomeniq skiltis. Klaipedos bendruomeninds organizadijos buvo raginamos skelbti savo
kontaktus savivaldybes internetinej e svetainej e.

Dalyvauta darbo grupese del vaikq globos namU pertvarkos Klaipedos mieste ir alkoholio
prekybos vietq atstumo nustatymo Klaipedoje.

Tarybos nario paklausimai, sitilymai, kreipimaisi:

Reaguojant I gyventojq skundus kreiptasi:
l. del ap5vietimo [rengimo: Sulupes g. 11, 8, 10, 10a, Minijos g. 129,135, Nidos g. 38,

54,56, Nidos g. 1,13, Baltijos pr 117,115, 113, 103, Poilsio g;. 33 kiemuose.
2. del poZeminiq konteineriq [rengimo adresais: Nidos g. 3, 50, Sulupes g 13, Nidos g.

50, Naikupes g.17a, Minijos g.127, Kalnupes g. 15.

3. del duobiq sutvarkymo adresais: Kalnupes g. 25, Rambyno g. 6, Silutes pl. 8. Po
kreipimosi duobes sutvarkytos.

4. del teritorijq sutvarkymo prie Baltijos pr. 101, Zalgirio g.l3a,
5. del stebejimo kamenl [rengimo prie Minijos 9.129,
6. del slaugos paslaugq apmokejimo nedraustiems asmenims.



7. Parengtas sprendimo projektas ,,Ddl savivaldybes Svietimo lstaigq patalpq suteikimo
paslaugq kainos nustatymo pakeitimo". Po susitikimq ir diskus;ijq su savivaldybes administracijos

sutarimas, kad seniunaidiarns ui, Svietimo istaigU patalpq
ama i5 savivaldybes biudZeto. iSie sitlyrnai bus [traukti i2017 m.

Darbas komitete ir komisijose:

Sv e iknt o s ir s o c ialiniq r e ikaly komit e t e :

Si[liau sprgsti kausimq del naujq globos namq statybos. Inicijuotas komiteto posedis
adresu vaivos g.23 ddl Sios teritorijos pritaikyrno globos namq r;tatybai.

Socialiniq reikalq komiteto buvau deleguotas i tautinirl kulttinf centro tarybq.

N ar ko t i ktq kontr o I d s ko m i s ij oj e (p irmininka s )

Komisijos iniciatyva vyko Narkotikrl kontroles departamento mokymai Vakarq Lietuvos
Narkotikq kontroles komisijq nariams.

Inicijuota diskusija del alkoholio prekybos vie5uose vietose, miesto Svendiq metu.
Inicij uotas atviras anoniminiq alkoholikq atviras susitikimas.
Ai5kintasi situacija apie priklausomybes ligq paplitimq socialines rizikos Seimose.
Aptarta situacija del kriminogeninds situacijos su narkotiniq medZiagq platinimu. Nutarta

prisideti prie KAV policijos komisariato prevencines programosr, susijusios sunarkotiniq medZiagq
prevencija kurimo.

Inicijuotas komisijos kreipimasis I Sveikatos apsaugos ministerij4 su sitilymu psichikos
sveikatos prieZiuros istatymo projektui, kad Zalos maZinimo programa bfitq finansuojama ne tik iS
savivaldybes le5q. I pateikt4 siiilym4 atsilvelgla.

Vienknrtini4 pal alpq komisij oj e.

Komisijoje nuolat aktyviai pasisakya, kad nepasitu:rintiems asmenims bfltq teikiama
materialine parcrrLa.

Kaip vienkartiniq pa5alpq skyrimo komisijos narys, teikiau ne vien4 sifrlym4 naujam
materialines paramos nepasiturintiems tvarkos apraSui. I daugeli pasi[lymtl atsiZvelgta. Pagal nauj4
materialines paramos tvarkos apra56 socialiniq darbuotojq .yaidmuo taps svarbesnis. Param4
komisijos sprendimu bus galima skirti gydymo paslaugoms, Seimos planavimo paslaugoms
apmoketi ar net iSimtinais atvejais apmoketi uZ asmens sveikatos draudim4 teritoriniq ligoniq
kasoms.

Ne igali4i tl r e ikaly taryb a (pir mininko p av aduot oj as)

1. Komisija svarste Siuos neigaliesiems aktualius klausimus:
2. Del sporto Sventes neigaliesiems organizavimo. Patleikti siulymai kaip j4 galetq keisti,

kad taptq patrauklesne ne[galiesiems ir kitiems miestiediams.
3. Del vie5ojo transporto pritaikymo ne[galiesiems.
4. Del taromatqpritaikymo asmenims su negalia.
5. Pagal 2015 m. pateikt4 siiilymq del papildomq IeSq skyrimo ,,socialines paramos

renginiams*, 2016 buvo numat5rtas finansavimas ir organizuota konferencija neigaliesiems ir
specialistams. Skaitytas prane5imas ,,Neigaliqjrl atstovavimas neveiksnumo nustatyme"



Iniciatyvos:

. Prisideta kviediant gyventojus i susitikimq su valstybinio Klaipedos uosto direkcijos
atstovais, pristatant uosto pletros planus.

o Kartu su asociacija,,Mano miestas Klaipeda" organizuota politiniqparttqhugQ, kuriq
moderavo Zurnalistas Edmundas Jakilaitis.

o Kartu su V5[ ,,Bendruomenes pokydiq fondu", Klaipedos savivaldybes bibliotekos
Kalnupes filialu organizuotos dvi r0bq dalinimo akcijas. Klaipediediai ne5e nebereikalingus r[bus ir
daiktus, kurie po to buvo i5dalinti nepasiturintiems klaipediediarns.

. Zvejybos uosto rajone organizuota kaimynq Sverrtd, patruliavimas gatvese kartu su

policij os pareigunais.
o Karhr su savivaldybes VieSosios tvarkos skyriausi specialistais lankytasi daugiabudiq

kiemuose, siekiant [vertinti kaip priZitirimi kiemai.
o Vasaros metu organizuotos nemokamos futbolo treniruotes vaikams.
. Inicijuotas gyventoiq susitikimas su bendroves LKAB ,,Klaipedos smelt6"

administracija. Gyventojai galejo susipaZinti su imones veikla, i5sakyti problemas.

Para5yti straipsniai:

,,Bendruomeniq metais Klaipedos bendruomeniSkumas,,uZ5als"";

,,S ocialiniai darbuotoj ai iSblaivins Lietuv4?" ;

Vertinti socialiniq or garizacijq proj ektai.

Koalicijos programos ,,Pirmyn Klaipeda" 2016 ataskait4 galite rasti dia

I5taidos susijusios su tarybos nario veikla. 2016 m. tarybos nariui su jo veikla
susijusioms i5laidoms apmoketi i5 savivaldybes biudZeto buvo skiriama 300 € i5moka kas menes[.

Sias lesas naudojau pagal savivaldybes tarybos veiklos reglamento nustatyt4 tvark4: kurui,
automobilio remontui, kompiuterio nuomai, rySio paslaugoms, kitoms kanceliarinems i5laidoms.

Tarybos nario bendravimas su rinkOjais: 2016 l<ovo men. organizuotas gyventojq
priemimas Klaipedos m savivaldybes vieSosios bibliotekos Kalnupes filiale. Visi gyventojai galejo

atvykti ir i5sakyti savo problemas.
Nuolat telefonu, elektroniniu paitu, gyvai susitikimuose bendrauju su rinkejais. Visi

rupimais klausimais gali kreiptis tel. 868113222 arba el.pa5tu saulius.liekis@klaipeda.lt,
liekiss@gmail.com Taip pat susisiekti galima socialiniame tinkle Facebooke:
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