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Esu frakcijos ,,puteikis plius., Klaipedos miestopirmininke. Dirbu taryboje vadovaudamasi frakcijos veiklos prosr
principai yra atvirumas rinkej ams ir atsiskaitomuimas, ;i;;ift;l:
ateiti 

.orientuotg sprendimq priemimas; Klaipedos, iaif urbanist:
Zmones ne tik dirba, bet ir gyvena, augina vaikus, ilsisi, pletra, pagpatvirtina miesto bendruomene atviral svarstydama, diskutuodama
variantus. Remdamasi sia program a ypatingaiiio"tl oemesi .tyriuui .sprendimq priemim4: kartu ,rr' ,t ittiogomis 

'miesto' 
u.no*priimdama sprendimusf grty aptariami jau priimti tarybos sprend

spaudai, stengdamasi viesinti prii-u*u, ,pr*di,nu, i. riuryti prour
Taryboje dirbu Kult[ros, Svietimo iruporto beiNeigaliqjq reikalq taryboje, Narkotilq kontroles komisijoje,

Reglamentui rengti ir koreguoti bei Antikorupcijos komisijoie.rcrrgrr tr Koreguou bet Anttkorupcijos komisijoje.
Dalyvavau visuose tarybos (12) posddZiq iif<o

kuriuose dirbu, pos6dziuosez 23 - Kurturos, siietimolr sporto kokomiteto posddziuo.s"i ! _ Narkotikq kontror.s komisij-os; 4 -Reglamentui rengti bei koreguoti; i - Neigaliqiq reitatg
Antikorupcij os komisijos.

Daug demesio skyriau tam, kad bUtq suformu,
Antikorupcijos komisija. Kreipiausi ! vyriausybes atstovo apskri
sustabdyti Mero veiksmai, saukiant Antikorupcijts komisdos posedi
Sios .komisijos pirmininko pavacuotojo riniimus. Mera"s, iniciiuo
ryZeile Komisijos nuostatas, kurios teigia: ,,Komisijos au.Ul orgu,
Komisijos pirmininkas." Kadangi sios komisijos pirmininkas dar
tokiq.veiksmq inicijavimas priesiaravo vietos rauiuutoo, irtaty*,ri.prane5im4 spaudai apie tai.

Taip pat 
.kreipiausi i Vyriausybes atstovo apskri

uZtikrinti vietos savivaldos istatymo nuostatq der Antikorupcijos
veiklos vykdymo: ,,Nors nuo lstatymo isigaiiojimo praejo'jau dau
komisija dar nepradejo savo veiklos, nes nera pawirtinto komisijos
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies
ipareigojandiomis savivaldybes tarybos mer4 koordinuoti savivaldvbe
komisiiq veikl4, bei atsiZvelgiant i tai, kad iti siot nera paskirtas
pirmininkas, prasau jpareigoti I laipedos miesto mera yytautq
komisijos pirmininko kandidahrrQ artimiausiame tarybos posedyje. N
opozicijai priklausandios frakcijos jau antr4 menes! nesulaukia
kandidattlras i minet4 post4. Tai ieidna manyti, kas istatymas yra r
stengiantis uZvilkinti procediiras, siekiant, taA Si tomisiia neveiktu...

Kreipiausi atviru laisku i Kraipedos miesto saviva
komisii4 del to, kad svarstant Klaipedbs miesto vicemero Artiiro



posedZio metu - demonstratyviai knarkiant mano pasisakymo

l5l'::3: PIl g.ydl, jos pirmininke Atdona s,"p""ri."jputivademonstraviTg ir stiprina jau auk5diau minetas p"vlir'lir.i":i"
Kulttiros,. svietimo ir sporto komitetui'putlit iuu

-ttquqgr i.saugojimo klausim4. To deia buvo sustabdyias jos naikolegija pritare savivaldybes administracijos siutymui,,-oa.
panaikinti Zi[rovams skirt4 dal!, vietoje ios ,,ir"ngiunt, ..'.'-Zolynq.
400 klaipediediq parasq po peticija ,p6t ruuipldos-vasa.os estrados
klausimo aptarimui sukviediau visas suinte^resuotas pur"r, x
',Aukuras" bei Savivardybes Kurt[ros ir ugdymo oepartamento
surengiau atvir4 diskusii4 del vasaros koncertq esha-dos issaugoji
prane5im4 spaudai Siuo klausimu.

Gavusi klaipediedio skund4 del ,,Svyturio,. arenos
klausimo svarstym4 Kulhlros, svietimo ir sporto komitete, siDliau
valdandiu ar enq, pakeitimus.

Kartu su Kontroles komiteto pirmininku Arunu Barbsi
apygardos prokurat'r4 der UAB ,,Gawiq apsvietimas,, Jel f.kt
Klaipedos miesto savivaldybes Kontroles ir audito tu.nyuo,
savivaldybei teikiamq paslaugq ikainiq pagristumas.

Kreipiausi i Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Se.
laikantis reglamento, Klaipedos miesto savivaldybes komisijg irprotokoluojqri, o protokolai butq publikuojami savivaldybes in
kuriq komisiiq, komitetq ir tarybq posedZiq savivaldybes interr
meno tarybos paskutiniai protokolai buvo datuoti 2014 m., Sporto
nepateikiami jokie protokolai Kartu su KultDros sk. darbuoioja Rai
idiegti automatizuot4 sistem4,, kad, kad Avilyje uZregiitruotas
protokolas automati5kai ats irastq miesto tarybos rfiity.i..

Surinkau. medLiagq apie Klaipedos miesio ikimokyklini
higienos nonnoms, inicijavau sio Llausimo svarstym4 Kulttiros, svie
Parengiau ir i5platinau pranesim4 spaudai. po siq veiksmq sav
pradejo sprgsti i5 esmes S!klausim4.

Bendradarbiaudama su visuomenine Klaipedos kurtii
gyventojais, kuriq interesai tiesiogiai paLeidLiami, 

-kreipiausi 
i

Pr ezidentg, Lieruvo s Respubliko s Ministrq pirminink4, Lietuvo s
ministrE, Lietuvos Respublikos Kultdros ministr4 del bastionq 

Itilto finansavimo. Pasiiiliau:
1. stabdyti neracionalq mokesdiq moketojq le5q Svai

miesto savivaldybei numatomos 6 mln Eur tilto ir 2,5 mh Eur aplinki
ES stnrktiiriniq fondq ar LR lesq. Jas nukreipti pagrindines Lietuvos
2014-2020 m. ES investiciiq krypdiq Lietuvoje (inovaciiq, mokslo
pldtros skatinimas, verslo konkurencingumas, svietimas, 

-uzi-turn",

energijos vartojimo efektyvumas) vystymui - sioje tikslineje teritorij
Svietimo istaigq kapitaliniam atnaujinimui, naujos mokykLs fu dafi,
pesdiqf q pereiq pritaikymui neigaliesiems ir dviradiq takq infrastruktD

2. Inicijuoti specialiqjq tarnybq tyrim4 del khipedos p
Simono Gentvilo lobistin€s veiklos galimai neteisetai proteguojant

lanko turto fondas) patikrinimo ir privadiq bei tarnybiniriinteiesq su1
Bangq g.7, GluosniU g.8 ir juos supandios aplinkos detaliojo plano,
tilto projektavimo atZvilgiu.

Taip pat parengiau ir i5platinau pranesim4 spaudai Sia tema.
Pateikiau sprendimo projekt4, sitilanti panaikinti Klaipedos

sprendim4, kuriuo Tauralaukio progimnazija b[tr1 iskeliama i nuui

- i posedi nebuvau
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Kretingos g' (prit, Zaynu.gyvenamojo kvartalo esandiame Zemes sklype) pastat4 ir kuriamnepritaria mokyklos tutyaa bei greta esandios bendruomenes. Surengiau sio klausimosvarstyma su mokyklos ir vietos bendruomene Kulttiros, Svietimo ir sporto"kotirrr..
imybiq..kontrolds tamyb_q del ui".-"ro Arriiro sulcoydama istirti, ar ArhJro sulco pasakymas nediskriminuoja

atitinkandios davatkos apibldinim4, pigal f'ti, puga amLi4,

_ Kreipiausi i,y.l-rtu:'"fi1ffiff :1,1;t'.":?1$::1,"'l*:tg;*, vytautasGrubliauskas nepaZeide viesrdq iiprivadiqjq interesrl ooini-o valstybes tarnyboje istatymo,kartu su Lmona ren-q!1mas tctaipeaos pilies dZiazo fe.ii*,ali. oficialus festivaliotinklalapis tuo metu (2016 06 22) rode, kad minetaasociacija veikia tuo padiu a lresu
mero mobilusis telefonas' Pilies dLiazo festivalio sQmata, islaidos i. p"jj;j."::1"Tt1X;lskelbiamos' Apie tai garsiai ir daLnai kalbama Kl"ilil;; bendruomeneje. Tod€l ne karr4viesai kreipiausi i r(aipedos mer4 vytautq Grubliausk4, parasydama, kad brltq paviesintosKlaipedos Pilies dLiazo festi alio asotiacijbs ir paties fest'ivalio s4matos: pajamos, islaidos,remejai, paramos dydLiai,jq panaudojimas, j es atlyginimas.Pra5iau i5tirti, ar Vytautas Grubliauskas, nybe teikiamavie5iesiems interesams, ar uZtikrinamas prii ir uZkertamaskelias atsirasti bei plisti korupcijai valstybineje tarnyboje, ar nepateidLia vytautoGrubliausko elgesys prievoliq, kutiur nustaio ir-privadiqjq interesq derinimo valstyb€starnyboje lstatymas:

l'Teises aktq nustatyta tvarka ir priemon6mis vengti interesq konflikto ir elgtistaip, kad nekiltq abejoniq, jog toks konfliktas yia.
2. Nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti.
3' Nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ' kita su savo veikla susijusiainformacija kitokia tvarka ir mastu, negu nustato lstatymai ar kiti teises aktai.
Kreipiausi atviru lai5ku i Liberalq sqj[dZio pirmininkq Remigijq Sima5iq,Vytaut4 Grubliausk4 ir Seimo Antikorupci.los ioriisijos iirmininkq Vitalij"q Gailiq d€lKlaipedos mero dLiazo festivalio finansinei ataskaitos paviesinimo. Neivienas"ii siq asmenrl

man atsakymo neatsiunte.
Teikiau pasifllymus:
1.2016-2018 m' strateginio veiklos plano pakeitimui: si[lau isbraukti iS Ktno

kultiirgs ir sporto pletros programos (Nr. 11) pakeiiim4 d'el finunravimo apimties padidinimo
Siai priemonei 2077 m. 1673.1 tflkst. Eur (hnansavimo Saltinis SB), susijusi su tuo, kad
vykdant Klaipedos daugiafunkcio sveikatingumo centro statybos viesojo pirlimo procedlras
pirkimo paai5kejo, kad tam, kad biitr+_ galima pasira5yti sutart! r., kookurro laimetoju,
reikalinga padidinti projekto vertg iki 15.823.003,02Flut ii svarstytiji atskiru klausimu.

Kilus Liberalq sQi[dZio pirmininko E. Masiulio, ita;ia; neteisetu praturtejimu,
skandalui, silliau pasekti Vilniaus savivaldybe s pavyzdhiu ir kreiptis del mineto vie5ojo
pirkimo i Vie5qiq pirkimq tarnybq, pra5ant patikrinti pateiktq tainq ir vie5ojo pirkimo
procedlry teisingum4 ir teisetumq, rySium su tuo, kad ii Siame konkurse, kaip ir Vilniaus
baseino, dalyvauja MG Baltic priklausandios imones, kurios, kaip itariama yra tiesiogiai
susijusios su buvusio Liberalq sqjDdZio pirmininko E. Masiulio neieisetu praturtelimu. yru
tikimybe, kad atlikus patikrinim4, galimai sumaZetq pasillymq kainos ir nereiketq skirti
papildomq lesq i5 savivaldybes biudZeto.

2' Susisiekimo sistemos prieZiuros ir plehos programoje (Nr. 06) priemonei ,,pietindsjungties tarp Klaipedos valstybinio j[ry ubsto ir IXB transporto koridoriaus technines
dokumentacijos parengimas" lgyvendinti panaudojus KVJUD le5as, sutaupytas lesas 113t[kst. skirti Klaipedos miesto ikimokykliniq istaigq infrastruktiiros ir veikios sutvarkymui
taip, kad jos atitikq higienos norrnas, minOt4 sum4 perkeliant i Ugdymo proceso uZtikrinimo
programQ (Nr. 10).
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edant

s teiki
miest

avivaldybes turto ir le5q naudojimo bei
dito rezultatr4. Svarstyti savivaldvbes
s del pateikto tvirtinti savivaldybes

6' Muzikos mokyklq bei menq_ gimnazijq moksleiviams, pateikusiems tai lrodantidokumentq, taikoma 100 proc. nuolaida bilietams.
7' Nedidinti KKC parodq kainq, neskirstyti parodq ! vietines, respublikines irpasaulines reikdmes.

gti neigaliesiems skirtus tualetus Jiiros Sventes
encij4.

nepilnamediai.
10. Tarybos veiklos reglamente netaikyti tarybo ,,elgesio Tarybojetaisykliq", varZandiq Tarybos nariq teises, nes jos sk tarybos posedZiosvedir;, o ne tarybos nariq elgesi, o to Vietos savivaldos

neai5kias, pirmininkaujandio interp rctacijai
ymai buvo priimti.

galetq ne tik atstovauti tautiniq maZumq
as, sprgsti strateginius bei kitus miesto

lymas buvo patvirtintas.
ijos posedZiai bfitq atviri.

Taip pat, siekdama, kad b[tq sutvarkyta pereJa Liepq g., rasiau 2 kartus eiliuofusprasymus miesto Ukio departamento direktoriui L. riuaui. ieskodama b[do, kaip priverstidirbti ir vykdyti paZadus, emiausi politines ironijos, gal net satyros

Kvaila buvau, aS Diida patik€jau

Kvaila ir nepatyrusi buvau,
Kai pernai vienu vyru patikejau;
Jis sakd man: "Ai viskq padarau,
Ai jau tilwai nelaidau iodiiry vdjui,,

Tikejau ai Dilda, iventai tikejau,



Dalyvavau mokymuose, skirtuose Savivaldybiq tarybq nariams.

interesais ir
Visuomends
ui, Aplinkos

su aukSdiau minetais ir kitais su gyventojrl
s klausimais Savivaldybes aaministra"rjai,
sekretoriatui, Ministrui pirmininkui, VTEK_

saorganizaciiq ,,, Tffi::',l.1j,t:I?l"T::i5vakarese it gi


