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VEIKI,OS ATASKAITAUZ 20I6 METUS

2015 metq kovo 01 dien4 pirrn4 kartq
buvau iSrinktas j Klaipedos rniesto savivaldybes
taryb4 pagal Tevynds sAiungos Lietuvos
krikSdioniq demokratq s4ra54. NuoSirdZiai dekoju
klaipediediams lL iSreik5t4 pasitike.jim4 renkant
mane j Klaipedos miesto tarybos narius, todel, kaip
ir prieS rinkimus taip ir po .iq, toliau aktyviai
dalyvauju bei sprendZiu miestui ir klaipediediams
aktualias problemas.

Per ataskaitinius metus dirbau
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstituciia,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymu"

Klaipedos miesto savivaldybcs tarybos veiklos
reglantentu ir kitais teises aktais. Dalyvavar-r
vienuoliko.ie i5 dvylikos miesto tarybos posedZiq.

I miesto taryb4 buvo iSrinkti keturi
TS-LKD s4raSo nariai, buvo jkurta opozicine 'fS-

LKD frakcija, kurios nariu esu. Antrus metus esu
stiprios opozicijos Klaipedos miesto taryboje narys.
Dirbant opozicijo.ie teko ne kart4 naudoti ivairiausius sveftus siekiant paveikti neteisingus,
neteisiSkus ir neetiSkus valdandiqlq sprendimus. Gyventojq nuomone ir atsiliepimai rodo, kad stipri
opozicija neSa naud4 vietos bendruomenei, Per dvejus metus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
opoziciia ne tik nesusilpnejo. bet nuosekliai dirbdami igrlome patirties, praktikos.

Visus Klaipedos miesto gyvento.jus raginu kreiptis j opozicijoje dirbandius politikus,
net ir beviltiSkiausiais atvejais. Susitikime, pasiSnekekime ir raskime bendrus sprendimus.

TS-LKD opozicine frakcija mane delegavo dirbti Miesto [kio ir aplinkosaugos
komitete. Neigaliqjq reikalq tarybo.je bei n-riesto turlo Privatizavimo komisijoje.

Klaipedos miesto tarybos sprendimu esu deleguotas atstovauti miesto tarybq Lietuvos
savivaldybi q asoci ac i i os konl.erer, ci.i ose.

Penktus rnetus atstovar,rjLr gyvcnto.jurs ir kaip Klaipedos senamiesdio .- Muzikos centro
seniDnaitijos seniDr-raitis, bet pasikeitus istatymui nebegalesiu kandidatuoti kitai kadencijai, nes

miesto tarybos nariams draudZiama kandidatuoti.
Seku kitq Salies savivaldybiq veiklos aktualijas, su kuriomis susipaZistu Ziniasklaidos

priemonese, FACEBOOK ar bendraudamas su kolegomis i5 aplinkiniq miestq ir rajonq.
Nuolat bendrauju su rinkejais, dalyvauju masiniuose ir individualiuose susitikimuose

su gyventojais, diskutuojame.f iems r[pimais klaLrsimais. Svarstant ir priimant sprendimq projektus
pagrindini demesi skiriu svarienrs argumentams bei ai5kiems kriterijams. Visada palaikau tokius
priimamus sprendimus, kurie yra ar ateityje bus naudingi daugeliui klaipediediq, Priimdamas
sprendimus 'Iarybos posedZio metu pirmiausia stengiuosi iSanalizuoti parengtus sprendimq



projektus su gyventojais ir kolegomis, diskutuojame del jr+ realumo, funkcionalumo irpritaikomumo.

si nuostata, kad Tarybos narys siekia uZtikrinti
ojq leSq naudojim4. Bendraudamas su rinkejais,
. Bendraudamas su seni[naiiiais bei gyvent;jais
- atsakingai, pareigingai ir sqLiningai atstovautiKlaipedos miesto znronems. rres tik bendrauclamas gali suzinoti ir iverlintijq teikiamus pasiDlymus,

suZinotijq l[kesdius ir kartu ieSkoti sprendimo b[d;.
organi-zavau gyventojq ir miesto bendruomeniq susitikimus aktualiais klausimais suLR Seimo nariais Klaipedoje bei LR Seime.
Atstovavau klaipediediq interesus sprendZiant aktualius klausimus susitikimuose suKlaipedos rajono, Kretingos rajono ir Palangos administracijos vadovais bei tarybos nariais.

Darbas Miesto Ikio ir aplinkosaugos komitete

2016 metais ivyko dvidesimt du posedZiai (del iq nedalyvavau
dviejuose posedZiuose), buvo svarstyti vienai Simtas keturi au klaipediediq
interesus bei stengiausi_pateisinti rinkejq l[kesdius. Aktyviai p usimais, teikiaupasiulymus, rekomendaciias del ivairiq sprendimq- projektq, daLnai mano nuomond buvo
komentuojama spaudoje bei viesoje erdveje.- Stebejoml savivaldybes bei miesto imoniq veikl4,
organizavome daugeli susitikirnq su.jq vadovais, aiikinomes.jq u.iklo, problematikq bei radome
konkredius sprendimo bDdus. kurie terrkintq jnioniq akcinlnkus bei gyventojus, kurie buvo
susir[ping del jmoniq veiklos.

Vykome j iSvaZiuojamuosius posedZius:
L AtsiZvelgiant i gausius gyventojq nusiskundimus del kvapq mieste aplankeme

Dumpiuose esandi4 UAB,,BrandalT,,.
2. I UAB KRATC regionini atliekq s4varrynq
3. I UAB ,,Naujasis turgus" del prekybininkrl

Dumpiuose.
nusiskundimq.

Komiteto kom petencijos:

' analizuoia ir teikia pasiDlymus del visuomeninio transporto formavimo bei eismo
infrastruktiiros vystymo strategijos, saugaus eismo uZtikrinimo klausimais;o svarsto, nagrineja ir teikia pasiDlymus geriamojo vandens tiekimo ir valymo bei energetikos
(Silumos ir karSto vandens tiekimo) klausimais:

' nagrineja ir teikia pasiulymus miesto teritorijos prieZir)ros bei komunaliniq atliekq
tvarkymo. aplinkos kokybes gerinimo ir apsaugos klausimais;

. analizuo.ia ir svarsto miesto apSvietimo problenas ir teikia pasi[lymus;
' periodiSkai svarsto ir nagrine.ia problemas, susijusias su gyv[nq laikymu mieste, ir teikia

pasiulymus;

' analizuoja ir teikia pasi[lymus del savivaldybes komunalinio Dkio imoniq valdymo;
' svarsto ir teikia pasiDlymus bei iSvadas aplinkosaugos klausimais del poveikio aplinkai

vertinimo programq bei ataskaitq pagal teises aktuose nustatyt4 savivaldybes kompetencij4;
' svarsto ir teikia si[lyn-rus del daugiabudiq namq atnaujinimo (modemizavimo);
' analizuoja ir teikia pasiDlymus del leSq skyrimo komunalinio [kio reikmems.

ISsamiq informacij4 apie komiteto veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:
http://www.klaipeda.ltllitlMiesto-ukio-ir-aplinkosaugos-komitetasl2TT 5

Darbas Neigaliqjq reikalq taryboje

2016 metais ivyko astuoni posedziai (del pateisinamq prieZasdiq
nedalyvavau viename posedy.le), buvo svarstyta trisdeSimt klausimq-. Atstovavau neigaliq
klaipediediq interesus bei stengiausi pateisintijq lDkesiius. Pasisakiau aktyviai jvairiais klausimais,



teikiau pasifllymus del ivairiq sprendimq projektq, dahnai mano nuomone buvo komentuojama
spaudoje bei vieSoje erdveje.

DidZiausias demesys siais metais buvo skiriamas Zmoniq su negalia
Svietimo prieinamumui Klaipedos mieste.

Taryba rinkosi i penkis iSvaZiuojamuosius posedZius. Svarstydama taromatq
klausim4 Klaipedos mieslo NeigaliLUq tarybavyko j LR aplinkos ministerij4. per 2016-uosius metusbuvo parengti SeSi raStai jvairioms institu.i.lo,or.

2016-12-05 Klaipedos miesto Neigaliqlq reikalq tarybos iniciatyvaKlaipedos miesto savivaldybes Socialines paramos skyrius o rginiruro konfbrencij4 ,,socialinesparamos neigaliesiems galimybes ir pokydiai Klaipedbs mieste", kuri buvo skiria tarptautinei
neigaliql q dienai pamineti.

2016 metais didZiausias demesys buvo skirtas:
1' Zmoniq su negalia Svietimo galimybems Klaipedos mieste. Aplankytos ivairios Svietimo istaigos,kuriose susipaZinta su galimybe mokytis ir studi.juoti bei netradiciniais metodais, lavinandiais
Zmoniq su negalia gebejimus. ISvykstamqjq posedZiq metu aplankyti specializuoti d,arkehai,
bendrojo lavinimo istaigos. Vyko susitikimas su Klaipedos universiteto ret<toriumi, kurio meturektoriui buvo pristatyti neigaliq Zrnoniq apklausos rezultatai del Klaipedos universiteto
prieinamumo problemq Zmondms su negalia. Aplankytas Lietuvos jr-rrq muziejaus delfinq terapijos
centras,

2' Del Klaipedos miesto vieSoJo transporlo pritaikymo Zmonems su negalia, Vyko eksperimentas,
kurio nletu tanl tikrais nriesto trarSrulais va:Ziavr-t Znrones su !vairia n.gutiu. pastabos del autobusq
pritaikymo neigaliesiems pateiktos VSI ,,Klaipedos keleivinis transfortas" direktoriui Gintarui
NeniSkiui. Svarbiausias akcentas - bDtina gerir-rti ( laipedos miesto traniporto infiastrukt'r4,
Senamiestis Zmonems su neigalia visiSkai nepritaikytas.
3. Del galimybes neigaliesiems naudotis ,,Gintaro" baseinu. Klaipedos miesto neigaliqq
organizacijos buvo iSreiSkusios nor4 naudotis baseinu, Aktyviai bendradarbiaujant su Klalped-os
miesto sporto skyriumi devynios Klaipedos miesto neigaliqjq organizacijos turejo galimybg
naudotis baseinu. Pasiekinras - Klaipedos spono skyrius- issi;iskin; poreili statomam- naujam
miesto baseinui.
4' Del odontologo paslaugq Klaipedos mieste, Pateiktas ra5tas Socialiniq reikalq departamentui.
Problema neiSsprgsta. Pagrindine to prieZastis - odontologijos specialistq trDkumas Klaipedoje.
5' Del sporlo Sventes, skirtos tarptautinei neigaliqjq dienai pamineti. Kelet4 kartq vyko susiiikimai
su Sios Sventes organizaloriais - Bl Klaipedos kDno kultDros ir rekreacijos centro atstovais, ISsakyti
pastebe.iimai - buvgs Sventes fbrmatas nebeatitinka Klaipedos Zmoniq su negalia poreikiq. prieita
prie i5vados, kad 2017 m. Svcntes formatas bus kitoks, Nutarta Sventg organizuoti vasar4 pii.lr.or,
pakviediant kitq nriestq Zntones su negalia. siulyta Siq Sventg padaryti integralia, itraukiant ir
Klaipedos miesto moksleivius.
6. Del Klaipedoje esaniiq t galiesiems. Kreiptasi i LR aplinkos ministerij4,
LR Ministr4 Pirmininka, Ly riaus tarnyb4, Sio klausimo isk.li-u, paliete ne
tik Klaiped4, bet ir visq Liet q galimybiq kontrolieriaus tarnyba pripaZino, kad
taromatai Klaipedoje ir visoje Lietuvoje yra nepritaikyti Zmonems su negalia, todel b1tina iSsprgsti
5i4 problem4. [JZstato administratorius isipareigojo imtis veiksmq, kad dalis taromatq b[tq pritaikyti
akliesiems ir silpnaregiams bei .judejimo negali4 turintiems Zmonems. LR aplinkor -inirt"rlu
parenge atitinkamas nuostatas, kad ateityje daugiau nesikartotq panaSDs atvejai.

Neigaliqjq reikalq tarybasudaroma prie Klaipddos miesto savivaldybes tarybos
siekiant uZtikrinti neigaliqiq visuomenes nariq dalyvavim4 nefgaliqjq socialines integracijos
formavimo procese. Neigaliqjq reikalq taryba yru visuomenine patariamoji ir konsultaclne
instituciia, padedanti formuoti savivaldybes neigaliqjq socialines integracijos politik4.
ISsamiq informacij4 apie tarybos veikl4. ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:
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Privatizavimo ko misija

Privatizavimo komisija surenge vien4 posed!. Svarstytas vienas klausimas del
Klaipedos viesosios pirties privatizavimo, Balsavau ir pasisakiau prieS privatizavim4, nes istaigadirba pelningai ir yra labai bDtina miestiediams, kuriq.io'ie lankosi gausybe. o.l4 privatizavus nauji
savininkai tiketina uZdarytq.

Darbas Lietuvos savivaldybiq asociacijoje

2016 metais ivy i Vilniuje ir Naujojoje Akmeneje, buvo svarstyta
vienuolika klausimq. Atstova klaipediediq inteiesus bei stengiausi pateisinti iql[kesiius. Pasisakiau jvairiais pasiulymus.

Kita veikla

Per ataskaitini laikotarpi su klaipediediais bei miesto seni[naidiais bendravau
susitikimuose ar elektronineje erdveje ir pagal galimybes kartu sprendeme jq klausimus. Dalyvavau
Klaipedos miesto bendruomeniq susitikimuose , susirinkimuose, por.iliuor", konferencijose,
teismuose, bei miesto renginiuose.

Organizavau gyvento.iq ir miesto bcndruomeniq susipaZinimo ekskursijas su
Klaipedos imoniq veikla ( Klaipedos valstybinio .jOrq uosto direkci.ia. Klaipedos nafta, KLASCO,
Kroviniq terminalas ) bei susitikimus su imoniq vadovais, kuriq veikla trikde miesto gyventojus
gausia tarSa: triukSmo, kvapq ir kietqjq daleliq.

Taip pat gyventojai, bendrijq pirmininkai, istaigq vadovai bei senifinaidiai d,aLanaj
kreipdavosi su praSymais pagelbeti:

l. Del daugiabudiq namq renovacijq, kurios dalnai strigdavo del valstybes kompensuojamq
leSq velavimo ar rangovq bankroto ir prastos darbq kokybes;

2. Del kiemuose tmkstamo automobiliq parkavimosi vietq frengimo;3. Del miesto transporto eismo problemq;
4. Del vieSojo transporto veiklos;
5' Del miesto istaigq gerbuvio gerinimo ( mokyklos, gimnazijos, vaikq d,arLeliar,bibliotekos );6. Del miesto pesdiqjq bei dviradiq takq blkles;
7. Del atliekq aik5teliq ir konteineriq problemq;
8. Del apleistq pastatq micste;
9. Del Klaipedos vie5osios pirlies;
I0. Del krentatoriumo .lor,iskcs gatve.je;
I 1. Del keliq bei kiemq br-rkles Ziemos metLl, gausybe skundq del sniego nevalymo;
12. Delpasilinksminimo istaigq veiklos nakties mietu;
13. Del alkoholio naktines prekybos veiklos paZeidimq;
14. Del pesdiqf q perejq.

Nuolat teikiu raStus pagal gyventojq nusiskundimus ar pastebejimus del pasiglymq
miestui gerinant aplinkos gerbDvi ar del iSkilusiq problemq sprendimo Klaipedoje su galimais
sprendimo b[dais Klaipedos saivaldybes Merui bei administracijos direktoriui ar atikiriems
savivaldybes skvriams.

Nuolat telefonu, elektroniniu paStu bei gyvai bendrauju su klaipediediais. Visais
nrpimais klausimais galima kreiptis: mob.+37060100360, el. p.: tomas.meskinis@ktaipeda.lt.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys -fomas 
MeSkinis


