keltuvus), projektas derinamas su suinteresuotomis institucijomis. Šis projektas įtrauktas į 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis
finansuojamų projektų preliminarų sąrašą.
2014-04-28 organizavau Aukštųjų Panerių gyventojų susitikimą su Susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovais dėl Panerių geležinkelio stoties
inžinerinių statinių. Vykdydamas susitikimo protokolo nutarimą, 2014-05-05 kreipiausi į Vilniaus merą dėl Aukštųjų Panerių galimybių studijos. Vilniaus miesto
savivaldybė užsakė parengti požeminės pėsčiųjų perėjos per geležinkelį Zuikių gatvėje įrengimo, pėsčiųjų perėjos per geležinkelį Panerių geležinkelio stotyje rekonstravimo ir dviejų lygių pėsčiųjų perėjos per geležinkelį įrengimo Iešmininkų gatvėje projektinius pasiūlymus, kurie bus parengti šiais metais.
RENGINIAI
Sausio mėnesį surengiau Laisvės gynėjų dienos (Sausio 13-osios) minėjimą Lazdynų seniūnijoje. Dalyvavau „Versmės“ leidyklos išleistos Juozo Girdvainio knygos
„Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ pristatyme ir diskusijoje apie Sausio 13-osios įvykius. Buvau Lietuvos pagyvenusių žmonių sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto
Šeškinės skyriaus 5-erių metų veiklos minėjime ir koncerte, Lietuvos pagyvenusių žmonių sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto Naujamiesčio skyriaus renginyje „Draugystės
pynė“ ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro Liaudiškų šokių kolektyvo „Šimtažiedis“ 45-ojo jubiliejaus koncerte.
Vasarį dalyvavau Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimuose Lazdynuose ir Vilkpėdėje.
Kovo mėnesį drauge su Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centru ir Lazdynų bendruomenės savivaldija
surengiau Užgavėnių šventę Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijos gyventojams.
Balandį dalyvavau Pavasario talkoje „Darom 2014“ Lazdynuose. Drauge su talkininkais sutvarkėme Neries upės
pakrantę, prie „Litexpo“ esančią teritoriją ir kitas Lazdynų seniūnijos vietas.
Gegužės mėnesį dalyvavau Motinos dienos šventėje Lazdynuose.
Drauge su Lazdynų bendruomenės savivaldija padėjau surengti
Tautinių liaudies dainų konkursą Motinos dienai atminti. Konkurso
nugalėtojams organizavau kelionę į Lietuvos pajūrį.
Birželio 8 d. dalyvavau Sekminių šventėje, kuri vyko Trakų Vokės
Švč. M. Marijos koplyčioje. Po pamaldų buvo atidengta ir
pašventinta atminimo lenta, skirta įamžinti grafienę Oną Janiną
Mariją Radvilaitę-Tiškevičienę, paskutinio Trakų Vokės dvaro savininko Jano Mykolo Tiškevičiaus žmoną. Atminimo
lentą pašventino Lentvario parapijos, kurios teritorijoje yra koplyčia, klebonas kun. Gintaras Petronis. Iškilmėse
dalyvavo ir iš Lenkijos atvykusi grafų Tiškevičių giminės atstovė humanitarinių mokslų (istorijos) daktarė Liliana
Narkovič. Ji tyrinėja aristokratų giminių ir jų rezidencijų istoriją, parašė ir išleido knygą Trakų Vokė ir Tiškevičių šeima. Liliana Narkovič sklandžia lietuvių kalba susirinkusiems
pristatė savo giminės istoriją.
Drauge su Lazdynų bendruomenės savivaldija surengiau
tradicinę Joninių šventę Lazdynuose. Pasveikinau Jonus ir Janinas
vardo dienos proga ir apdovanojau medaliais su užrašu „Joninės
Lazdynuose 2014“ bei ąžuolo lapų vainikais. Išskirtinio dėmesio
sulaukė jauniausia Janina ir vyriausias Jonas, kuriems įteikiau
atminimo dovanėles.
Liepos mėnesį dalyvavau Šv. Jono Bosko parapijos dieninės
vaikų stovyklos uždaryme. Smagu, kad mūsų mažieji galėjo
prasmingai ir turiningai leisti laisvalaikį, džiaugtis vasara.
Spalį sveikinau Lazdynų senjorus Tarptautinės pagyvenusių
žmonių dienos proga. Iš savo globojamo gėlyno, esančio VU
Botanikos sodo Vingio skyriuje, priskyniau jurginų, kuriuos dovanojau senjorams, linkėdamas gražios ir prasmingos
šventės. Rinkiminėje apygardoje organizavau bendruomenių krepšinio komandų turnyrą, skirtą mano įsteigtam
prizui laimėti. Finaliniame etape susitiko bendruomenių krepšinio komandos „Lazdynai“ ir „Trakų Vokė“. Nugalėtojais
tapo Lazdynų bendruomenės krepšinio komanda.
Sveikinau Vilniaus „Minties“ gimnazijos bendruomenę su gimnazijos 40 metų jubiliejumi ir Trakų Vokės gimnaziją
– su mokyklos 60 metų sukaktimi.
Gruodžio mėnesį mano iniciatyva Vilkpėdėje buvo pastatyta
Kalėdų eglutė. Taip pat dalyvavau eglučių įžiebimo renginiuose
Lazdynuose, Vilkpėdėje ir Trakų Vokėje.
Visada stengiuosi padėti socialiai remtiniems gyventojams. Jau ne vienerius metus bendradarbiauju su Norvegijos
paramos ir labdaros organizacija „LITAUENHJELPEN PASVALYS – NORGE“, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, kurios
nuolat skiria labdarą socialiai remtiniems ir mažas pajamas gaunantiems apygardos gyventojams. Per šiuos metus
daugiau nei 800 apygardos gyventojų gavo drabužių labdarą.
Artėjant šv. Kalėdų šventėms aplankiau mano rinkimų apygardoje esančius vaikų lopšelius - darželius, domėjausi jų
problemomis ir pasiekimais.
Kartu su bendruomenės atstovais, kaip ir kasmet, organizavau akciją „Maisto paketai vyresniems nei 75 metų
Lazdynų, Vilkpėdės ir Trakų Vokės gyventojams“.

BENDRAUKIME
Maloniai kviečiu dėl Jums svarbių klausimų apsilankyti mano biure Lazdynų seniūnijoje (Erfurto g. 29, II a., 10 kab.). Prašyčiau į priėmimus užsiregistruoti iš anksto
mano padėjėjo Arvydo Riboko telefonu apygardoje (8 5) 244 5061, mobiliuoju 8 612 01 147 arba rašykite el. paštu arvydas.ribokas@lrs.lt .
Mano padėjėjai Seime Gitanai Kepalaitei skambinkite telefonu (8 5) 239 6608, mobiliuoju 8 612 01 148 arba rašykite el. paštu gitana.kepalaite@lrs.lt .
Taip pat kviečiu kreiptis į mane: Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, el. paštas algis.strelciunas@lrs.lt. Šią Jums skirtą ataskaitą rasite ir
daug kitos informacijos apie mano darbą Seime sužinosite interneto puslapyje www.strelciunas.lt .
Gyventojus priimu nuo 8.00 iki 9.00 val.:
kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį – Lazdynuose (Lazdynų seniūnija, Erfurto g. 29, II a., 10 kab.);
kiekvieno mėnesio antrą pirmadienį – Vilkpėdėje (Socialinių paslaugų centras, Skroblų g. 27);
kiekvieno mėnesio trečią pirmadienį – Trakų Vokėje (Panerių seniūnija, Žalioji a. 3) ir Aukštuosiuose Paneriuose (Kartų dienos centras, Agrastų g. 16, II a., 6 kab.).
Nuoširdžiai Jūsų
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Strelčiūnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO

ALGIO STRELČIŪNO

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Brangūs Lazdynų, Vilkpėdės, Panerių,
Trakų Vokės gyventojai,
sveikinu su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Tegul niekuomet nepritrūksta Jums meilės,
džiaugsmo ir šilumos. Būkite sveiki ir sėkmingi.
Laimingų 2015-ųjų metų!

PARLAMENTINĖ VEIKLA
Jau antrus metus dirbu Jums Lietuvos Respublikos Seime. Dėkoju už nuoširdų bendravimą, pasiūlymus, patarimus, išsakytas problemas. Jūsų mintys man labai
svarbios ir reikalingos, nes padeda geriau atlikti darbus, suteikia naujų sumanymų ir atveria naujas perspektyvas.
Per ataskaitinį laikotarpį tęsiau pradėtus darbus ir įgyvendinau naujus, kurie yra strategiškai svarbūs kiekvienam Lietuvos žmogui.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETE (VVSK)
Šiais metais buvau 73 įstatymų projektų išvadų rengėjas. Išvadas rengiau projektams dėl: centrinių ir teritorinių valstybinio administravimo subjektų sudarymo ir
kompetencijų, savivaldybių funkcijų, institucinės struktūros ir kompetencijų ir žemės valdymo.
Komiteto vykdoma parlamentinė kontrolė:
- Kovo 19 d. su VVSK nariais vykau į posėdį Metro sąjūdžio būstinėje Vilniuje, kur kalbėjome apie metro diegimo Vilniaus mieste galimybes. Mano nuomone, Vilniaus
viešojo transporto ir automobilių spūsčių problemas reikia spręsti daugiau investuojant į kelių infrastruktūros plėtrą – dviejų lygių sankryžų, viadukų statybas, kelių
platinimą. Metro statybą Vilniuje matau kaip alternatyvą, apie kurią reikia viešai diskutuoti, visuomenei aiškiai pristatyti galimybių studijas ir įvertinti metro poreikį ir
naudą miestui ir jo gyventojams.
- Balandžio 9 d. Vyriausioji rinkimų komisija pateikė informaciją apie rinkimų vykdymą Lietuvoje. Pritariau
Komiteto siūlymams Komisijai, kaip skatinti gyventojus dalyvauti rinkimuose ir išreikšti savo valią: patogiau
įrengti balsavimo patalpas (parinkti didesnes erdves, neskirti patalpų, į kurias reikia lipti aukštais laiptais ir
panašiai), kandidatų debatus demonstruoti ir gestų kalba, atnaujinti rinkimams vykdyti skirtą inventorių.
- Balandžio 23 d. Komiteto posėdyje Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministerijos (NŽT) atstovai supažindino su vieno langelio principo taikymu ir asmenų skundais dėl NŽT ir jos
teritorinių skyrių veiklos. Drauge su Komiteto nariais pasiūliau, kaip NŽT užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami teisės
aktais nustatyti reikalavimai dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo, atsakymų jiems pateikimo terminų.
Taip pat, atsižvelgdamas į gyventojų skundus dėl NŽT veiklos, pateikiau siūlymą šioje tarnyboje 2015 m. atlikti
valstybinį veiklos auditą.
- Gegužės 7 d. išklausėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie Vietos bendruomenių
savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimą. Pasiūliau programos finansavimą pratęsti ir papildyti
nauja nuostata, kad seniūnaičiai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 vietos bendruomenės tarybos narių. Programa yra naudinga ir efektyvi, todėl daug kartų ją pristačiau
savo apygardos ir miestų, kuriuose lankiausi, vietos bendruomenėms, kad jos galėtų pasinaudoti skiriama parama.
Vykdant vietos bendruomenių savivaldos 2014 m. programą, vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti mano rinkiminės apygardos seniūnijoms buvo skirtos
lėšos: Lazdynų seniūnijai–108 600 Lt (laiptų sutvarkymas link Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“, sporto treniruoklių gyventojams įrengimas Bukčiuose ir
Erfurto g. 25, socialinės atskirties mažinimo projektas sveikatingumo problemoms spręsti ir kt.), Panerių seniūnijai–27 000 Lt (socialiai remtinų vaikų vasaros šventei
Trakų Vokės dvaro sodyboje, Naujasodžio - Kazbėjų ir Liudvinavo rekreacijos zonų darbams užbaigti ir kt.), Vilkpėdės seniūnijai–74 600 Lt. (Vilniaus „Vaduvos“ pradinės
mokyklos–darželio sporto aikštelės daliniam įrengimui, edukacinei išvykai į Žemaitiją ir kt.). Labai svarbu, kad skirtos lėšos būtų naudojamos su bendruomenės
pritarimu, skaidriai ir pagal finansuojamas veiklas.
- Birželio 26 d. su Komitetu vykau į Telšius. Komiteto išvažiuojamojo posėdžio tikslas buvo aptarti regioninės politikos bendrąsias nuostatas ir tobulinti regioninių
plėtros tarybų darbą.
Vyko diskusijos su Lietuvos savivaldybių asociacijos, Valstybės tarnybos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų ir kitų institucijų vadovais, atstovais,
kurių metu buvo siekiama ne tik vykdyti kontrolę, bet ir bendradarbiaujant siekti, kad institucijų veikla tobulėtų, būtų skaidresnė ir atviresnė visuomenei. Norint tai
įgyvendinti, Komitete planuojama svarstyti Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimų projektą, kurio tikslas yra siekti, kad savanorių ugniagesių ir jų veiklos organizatorių veikla taptų efektyvesne, keistųsi atsakomybių pasiskirstymas tarp valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūrinių padalinių. Taip pat numatomi Vietos
savivaldos įstatymo pakeitimai: tiesioginiai seniūnų rinkimai, seniūnijų funkcijų, teisių ir finansinio savarankiškumo peržiūrėjimas, seniūnaičių rinkimų sistemos tobulinimas, didesnis gyventojų įtraukimas į vietos reikalų sprendimą.

VIETOS SAVIVALDOS STIPRINIMAS LIETUVOJE

Vasario 21 d. Seime dalyvavau ir pasisakiau konferencijoje „Vietos savivalda su seniūnaičiais“. Spalio 8 d. skaičiau pranešimą konferencijoje „Vietos savivaldai –
95-eri“ Panevėžyje. Pranešimų temos: Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai (tiesioginiai merų rinkimai, savivaldybių tarybų rinkimų naujovės, planuojami tiesioginiai
seniūnų rinkimai). Aktyviai palaikau šias iniciatyvas, nes tiesioginiai merų ir seniūnų rinkimai sustiprina savivaldą, didina tiesiogiai išrinktų politikų atskaitomybę
gyventojams.
Taip pat skaičiau pranešimus Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Trakuose, Širvintose, kurių metu vietos bendruomenes, seniūnaičius, savivaldos darbuotojus ir
gyventojus supažindinau su naujai priimtais įstatymais Lietuvoje, diskutavau su žmonėmis apie Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų svarbą ir reikšmę. Susipažinusi su
įstatymais bendruomenė tampa aktyvesnė, o jos veikla efektyvesnė.

TEIKTI IR PALAIKYTI ĮSTATYMŲ PROJEKTAI

Priimtas „Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-1394). Įstatyme aiškiai reglamentuotos atliekų deginimo
gamyklų statybos ir eksploatavimas Lietuvoje. Vyriausybei suteikti įgaliojimai priimti sprendimą dėl valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų skaičiaus nustatymo
šalyje ir numatyta, kad jų veiklą vykdyti gali tik valstybinės įmonės. Tai apriboja privačių ir užsienio įmonių galimybes statyti aplinką teršiančias, gyventojų sveikatai
kenkiančias, jų interesus pažeidžiančias gamyklas.
Įregistruotas „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas“ (Nr. XIIP-2305, reg. 2014-09-25).
Projekte numatyti įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus ir nustatyti seniūnijų teisę turėti savo biudžetą.
Šios pataisos seniūnams ir seniūnijoms suteiktų konstitucinį statusą ir garantuotų realią savivaldą bei renkamų pareigūnų atskaitomybę bendruomenėms.
Pateiktas „Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymo VIII-1889 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-1795). Siekiama padidinti regionų plėtros tarybų
vaidmenį, padidinti nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančių subjektų veiklos efektyvumą administruojant ir panaudojant Europos Sąjungos finansinę paramą
2014–2020 metų programavimo laikotarpiu.
Pateiktas „Lietuvos Respublikos Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 priedėlio pakeitimo įstatymas“ (Nr. XIIP-2406, reg.
2014-10-21). Siūloma padidinti gyventojų pajamų mokesčio (GMP) procentinę dalį iki 55 proc. tenkančią Vilniaus miesto savivaldybei. Vilnius susiduria su finansiniais
sunkumais, vėluoja atsiskaityti su savivaldybės įmonių darbuotojais, su kitomis įstaigomis ir įmonėmis už suteiktas paslaugas ir prekes. GMP padidinimas Vilniui sudarytų
apie 100 mln. Lt, tai leistų grąžinti dalį miesto skolų.

DARBAS SEIMO JŪRINIŲ IR ŽUVININKYSTĖS REIKALŲ KOMISIJOJE

Šiais metais Komisijoje daugiausiai svarstytų įstatymų projektų buvo dėl Klaipėdos valstybinio ir jūrų uosto ir suskystintų dujų terminalo.
Birželio 6 d. vyko Komisijos išvažiuojamasis posėdis į Klaipėdos jūrų uosto direkciją. Jo metu susipažinome su pasiruošimu priimti suskystintų gamtinių dujų
terminalą, kuris Lietuvą pasiekė spalio 27 d. Dalyvavau suskystintų gamtinių dujų terminalo „Independence“ įplaukimo iškilmėse Klaipėdoje.
Šiemet Komisijoje išsamiai nagrinėjome verslinės žvejybos vidaus vandenyse klausimą. Lietuvoje žvejybos sektorius susiduria su sunkumais: žuvies ištekliai mažėja,
žvejai verslininkai ežerus nuomojasi pusvelčiui, o už sugautą žuvį moka palyginti mažus mokesčius, tuo tarpu, žvejai mėgėjai už žvejybos leidimus sumoka milijonus, bet
ne visur gali žvejoti, o jų laimikiai maži. Ne kartą buvau susitikęs su žvejų mėgėjų asociacijomis, išklausiau jų pasiūlymus, kuriuos svarstėme Komisijos posėdžiuose. Todėl
Komisija naujai svarsto verslinę žvejybą reglamentuojančius dokumentus ir siekia sureguliuoti šią sritį taip, kad žvejybos leidimai būtų išduodami atsižvelgiant į žuvų
išteklių mokslinius tyrimus, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus.
Spalio 29 d. vyko susitikimas su Europos laivų savininkų asociacijos generaliniu sekretoriumi Patrick Verhoeven. Susitikimo metu buvo aptarti laivybos sektoriui
aktualūs verslo aplinkos, nacionalinės laivybos politikos, gamtosaugos klausimai.

PARAMA PILIETINĖMS INICIATYVOMS

Palaikau pilietines iniciatyvas, kuriomis ginama Lietuvos Konstitucija, gyventojai, skatinamas patriotiškumas.
Šiais metais dalyvavau 5 piketuose, iš kurių keturi, vykę liepos mėnesį, buvo skirti raginti Seimo narius nepalaikyti Tautinių mažumų ir Vardų ir pavardžių rašymo
dokumentuose įstatymų projektų. Jeigu šie įstatymai bus priimti, bus įteisintas vardų ir pavardžių rašymas originalo kalba pasuose. Tai reiškia, kad atsiras tokios raidės
kaip „w“, „x“ ir kitos. Priėmus įstatymą būtų sumenkintas konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos statusas, kiltų sunkumų rašant ir skaitant nelietuviškas pavardes.
Tautinių mažumų įstatymo projektą, taip pat, yra sukritikavusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Šiuo metu įstatymų projektų svarstymas atidėtas.
Sausio 24 d. dalyvau Kauno ir Vilniaus bendruomenių pikete prieš UAB „Fortum Heat Lietuva“ planus statyti komunalinių atliekų deginimo gamyklas Vilniuje ir Kaune.
Jau ne vienerius metus priešinuosi prieš tokių objektų statybas Vilniaus miesto teritorijoje šalia gyvenamųjų namų.
Birželio 16 d. dalyvavau susitikime su vietos savivaldos institucijų ir asociacijų vadovais bei atstovais iš Ukrainos, Rusijos ir Latvijos. Delegacijos narius supažindinau su
vietos savivaldos sistema Lietuvoje.
Rugsėjo 26 d., kaip Tarpparlamentinės grupės su Ukraina narys, dalyvavau susitikime su Ukrainos delegacija Seime, kurio
metu kalbėjome apie politinę padėtį šalyje ir pasirengimą artėjantiems parlamento rinkimams. Šis susitikimas buvo tik vienas iš
daugelio, kurio metu palaikiau Ukrainos žmones. Svarbu susivienyti ir paremti tuos, kurie kovoja dėl savo laisvės ir ateities.
Taip pat piliečių iniciatyvas svarstome ir kitose Parlamentinėse ir Tarpparlamentinėse grupėse. Priklausau Bendruomenių ir
pilietinės visuomenės, Metro idėjos paramos, Lietuvos Kariuomenės ir savanorių rėmimo ir „Už demokratinę Baltarusiją“
parlamentinėms grupėms. Esu Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano ir Kazachstano Respublikomis, Čečėnijos Respublika
Ičkerija, Rusijos Federacija, Meksika ir JAV grupių narys.
VEIKLOS PRISTATYMAS VISUOMENEI
Kovo 19 d. Kartu su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu Seime organizavome konferenciją „Kiek atliekų deginimo gamyklų reikia Lietuvai?“. Konferencijoje išsamiai
pristatyta sausio mėnesį priimta įstatymo pataisa ir jos įgyvendinimas Lietuvoje.
Per šiuos metus įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo publikuoti 31 mano parengti straipsniai: apie vietos savivaldą Lietuvoje; atliekų deginimą, aplinkos taršą;
atmintinas dienas ir svarbius įvykius; mano veiklą Lietuvos regionuose ir aplinkos tvarkymą. Dalyvavau radijo stočių „Laisvoji banga“ ir „Žinių radijas“ rytinėse aktualijų
laidose.
Straipsniais ir pasisakymais radijuje pristačiau savo nuomonę, įžvalgas ir atkreipiau žiniasklaidos dėmesį į tokius svarbius klausimus kaip: atliekų deginimo gamyklos
statybos Vilniuje ir visoje šalyje, tiesioginiai merų ir planuojami tiesioginiai seniūnų rinkimai, viešojo transporto problemos ir aplinkos tvarkymo mokesčio įvedimas
daugiabučių namų gyventojams.
Visus straipsnius ir nuorodas į radijo laidas galite rasti mano puslapyje www.strelciunas.lt .
SUSITIKIMAI SU GYVENTOJAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME
Visada noriu ir esu pasirengęs susitikti su Jumis ne tik biure, renginiuose ir minėjimuose, bet ir Lietuvos Respublikos Seime. Džiaugiuosi, kad galiu bendrauti su Jumis.
Per ataskaitinį laikotarpį vyko šie susitikimai:
Sausio mėnesį susitikau su Lietuvos pagyvenusių žmonių sąjungos „Bočiai“ Vilniaus skyriaus nariais. Lankytojus supažindinau su savo darbu Seime, teikiamais
įstatymų projektais, atsakiau į jų klausimus ir išklausiau pasiūlymus.
Balandį lankėsi senjorų dienos centro „Atgaiva“ nariai ir Vilniaus lopšelio – darželio „Aušrelė“ auklėtiniai su auklėtojomis.
Svečius supažindinau su Seimo rūmais, Lietuvos istorija. Vaikams buvo įdomiausia kaip atrodo Seimo nario diena, kai juo
tampama.
Gegužės mėnesį į ekskursiją po Seimą atvyko Lazdynų ir Vilkpėdės bendruomenių nariai. Kalbėjomės apie problemas
Vilniaus mieste ir jų sprendimo būdus.
Spalio mėnesį Seime lankėsi svečias iš JAV Gediminas Tomas Murauskas. G. T. Murauskas yra Kanados pilietis, šiuo metu
gyvenantis JAV. Jis priklauso lietuvių bendruomenei Omaha mieste, siekia išlaikyti lietuvybę ir palaikyti glaudžius santykius su
Lietuva.
Lapkritį į ekskursiją ir susitikimą su manimi atvyko Poezijos ir romansų klubo „Elena“ ir Naujamiesčio skyriaus Bočių vokalinio
ansamblio „Vaivora“ nariai.
Kviečiu visus norinčius apsilankyti Seime. Dėl ekskursijos ir susitikimo skambinti telefonu 8 612 01 148 arba rašyti el. paštu gitana.kepalaite@lrs.lt
Dirbdamas Lietuvos Respublikos Seime įgyvendinu savo rinkimų programos tikslus ir viliuosi pateisinti Jūsų lūkesčius.

DARBAS APYGARDOJE
Per ataskaitinį laikotarpį susitikau su daugiau kaip 500 Lazdynų, Vilkpėdės ir Panerių seniūnijų gyventojų. Kaip ir ankstesniais metais, gavau daugiau kaip 200 raštiškų
prašymų. Vidutiniškai kas mėnesį į asmeninius priėmimus atvyksta 21 žmogus. Gyventojai kreipiasi dėl: daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančių įmonių
blogo darbo, aplinkos taršos, pagalbos bendraujant su valstybinėmis institucijomis, visuomeninio transporto, gatvių apšvietimo, šaligatvių remonto, socialinės paramos
ir kt. Daugumą klausimų išsprendžiame susitikimo metu, o kai kuriuos gyventojų prašymus nagrinėju kartu su atsakingomis institucijomis (savivaldybe, ministerijomis ir
kitomis žinybomis). Gavęs atsakymą informuoju pareiškėją apie klausimo sprendimo eigą. Ne visas problemas pavyksta išspręsti, bet esu labai patenkintas, kai tai
pavyksta.
Pagrindiniai strateginiai klausimai, kurie kelia rūpesčių apygardos gyventojams:
APLINKOS TARŠA
Nuosekliai siekiu mažinti taršą Vilniaus mieste. Vasario 5 d. kreipiausi į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl nemalonių kvapų, sklindančių iš stambiagabaričių atliekų aikštelės (UAB „Ecoservise“, Gariūnų g. 71). Įmonė buvo įpareigota modernizuoti atliekų tvarkymo technologinius procesus ir sumažinti poveikį aplinkai.
Spalio 13 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kad privataus kapitalo įmonė „Reenergy“ nebūtų įtraukta į valstybinės reikšmės atliekų
tvarkymo objektų sąrašą ir negalėtų Vilniuje, šalia Gariūnų, deginti atliekų. Toks teismo sprendimas buvo įmanomas dėl metų pradžioje įsigaliojusio, mano inicijuoto,
Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo.
VILNIAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TOBULINIMAS
Pasiekiau, kad nebūtų vietinės rinkliavos Vilniaus mieste. Šis mokestis galėjo būti įvestas, jei būtų įsigaliojęs Vilniaus miesto savivaldybės Tvarkymo ir švaros taisyklių
pakeitimas, kad nuo 2014 m. sausio mėnesio Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos ir pastatų administratoriai būtų patys atsakingi už teritorijų švarą ir tvarką
20 m atstumu nuo pastatų. Į mane kreipėsi 353 gyventojai, prašydami panaikinti šį sprendimą. Jų prašymus padėjau įgyvendinti. Dabar kiekviena šeima, gyvenanti
daugiabučio gyvenamojo namo bute, neišleidžia papildomų lėšų mokesčiams ir sutaupo apie 80 Lt per metus.
VISUOMENINIS TRANSPORTAS
Daug laiko ir pastangų skyriau, kad mano rinkimų apygardoje būtų išsaugota gera viešojo transporto sistema, palyginti su kitomis Vilniaus miesto vietomis, kai 2013
metais miesto valdžia, norėdama sutaupyti lėšų, ėmėsi visuomeninio transporto reformos: sumažino maršrutų ir jais važiuojančių transporto priemonių skaičių. Deja,
transporto pertvarka buvo ne žmonių naudai ir norimo ekonominio efekto nedavė.
Ir dabar gaunu nemažai gyventojų skundų dėl blogo susisiekimo visuomeniniu transportu Vilniaus priemiestiniuose rajonuose. Į mane kreipėsi Aukštųjų Panerių
gyventojai dėl 9 maršruto autobuso trasos prailginimo iki Vilniaus geležinkelio stoties. Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad skelbiant konkursus bus atsižvelgta į
Zuikių bei gretimų gatvių gyventojų poreikius. Svarstyta galimybė pratęsti 9 autobuso maršrutą iki Baltosios Vokės stotelės Eišiškių plente.
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ APMOKESTINIMAS
Dar 2013 m. sausį, apmokestinus VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti užtvarai sukėlė daug sunkumų. Dėl to
nukentėjo aplinkinių Jonažolių g. 7, 9, 11, 13, 15, 17 gyvenamųjų namų gyventojai, ligoninės darbuotojai, ligoniai ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybė.
Kartu su ligoninės vadovybe ir gyventojais pasiekiau, kad dabar, nors ir vyksta teisminiai procesai dėl stovėjimo aikštelių apmokestinimo, automobilių savininkams
nereikia mokėti už automobilių statymą ligoninės aikštelėje. Pagerėjo privažiavimas prie šalia ligoninės esančių namų ir pačios ligoninės.
LAZDYNŲ BASEINO REKONSTRUKCIJA
Manau, kad Lazdynų seniūnijos gyventojams svarbu žinoti apie Lazdynuose numatomą statyti valstybinės svarbos objektą. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja
nugriauti esamus Lazdynų baseino statinius ir toje teritorijoje statyti prioritetinį, valstybinės reikšmės sporto ir pramogų objektą – Nacionalinį Lazdynų sveikatinimo
centrą. Vyriausybės nutarimo projekte numatoma, kad naujasis centro baseinas turės 50 metrų ilgio 10 plaukimo takelių ir 1 200 sėdimų vietų. Preliminari šio projekto
vertė yra 65,32 mln. litų, iš kurių 55,6 mln. litų būtų ES struktūrinių fondų parama, 7 mln. litų – valstybės investicija, o 2,72 mln. litų - savivaldybės lėšos. Statybos
užtruktų iki penkerių metų. Kol vyks naujo vandens sporto centro statyba Lazdynuose, planuojama pastatyti naują 25 m ilgio 8 takelių baseiną Vilniuje.
VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA
Pilnai parengti dokumentai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Naujasodžio gatvėje, kurioje nėra pakankamai išplėtota geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
sistema. Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, bus nutiesta 2,5 km vandentiekio tinklų, 2,45 km nuotekų tinklų ir pastatyta nuotekų siurblinė. Numatoma
darbų pabaiga – 2015 m. liepos 7 d. Mano susitikimo su gyventojais metu darbų užsakovai ir rangovai įsipareigojo darbus atlikti laiku, laikantis aplinkosauginių reikalavimų, bei atstatyti dėl atliekamų darbų pažeistas gatvių dangas.
GATVIŲ APŠVIETIMAS IR DANGŲ TVARKYMAS. PASTATŲ RENOVACIJA. PĖSČIŲJŲ SAUGUMAS
Apygardos gyventojams daug rūpesčių kelia gatvių apšvietimas, kurio svarbą ypač jaučiame tamsiuoju metų laiku.
Pavasarį kreipiausi dėl Vėjo, Kiaunių ir Kunigiškių gatvių apšvietimo įrengimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas
pasiūlė sprendimo būdą, - kai fizinis, juridinis asmuo ar jų grupė sutinka finansuoti 50 proc. gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbų vertės, o likusią dalį – savivaldybė.
Džiaugiuosi, kad savivaldybė atsižvelgia į mano ir bendruomenės pageidavimus skirti didesnį dėmesį tiltų ir viadukų priežiūrai. Lazdynų (Erfurto – Oslo g.) viaduko
kapitalinius remonto darbus UAB „Kauno tiltai“ baigė mėnesiu ankščiau nei buvo planuota, t. y., šių metų lapkričio 1 d., o ne gruodžio mėnesį. Viaduko apdailos darbai
numatyti vykdyti 2015 m. I ketvirtį.
Mano prašymu buvo atlikti Metropolio gatvės dangos gerinimo darbai blogiausiuose ruožuose. Išlyginta Šešėlių gatvės danga.
Kreipiausi dėl infrastruktūros Lazdynuose. Šiais metais suremontuotas šaligatvis ties Architektų g. 115, 111, 107 ir 101 namais.
Geležinio Vilko g. 25 ir 27 atliktas važiuojamosios dangos remontas, paklojant naują asfaltbetonio dangą. Šiuo privažiavimo keliu galimas patekimas prie VĮ „Vilniaus
Valdorfo mokyklos“ iš Geležinio Vilko gatvės.
Dar 2013 m. pradžioje kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą dėl Trakų Vokės mokyklos renovacijos. Džiaugiuosi,
kad Aplinkos ministerija, vykdydama Klimato kaitos specialiąją programą, Trakų Vokės gimnazijai skyrė 1 751 420 Lt
projekto „Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo
sąnaudas“ įgyvendinimui.
Visada daug dėmesio skiriu pėsčiųjų saugumui. Mano iniciatyva Liudvinavo ir Lentvario gatvių sankryžoje buvo
įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja su kryptiniu apšvietimu. Sutvarkyta kelio danga.
Reaguodamas į gyventojų prašymus, spalio mėnesį kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybę, kad būtų išlyginta
visuomeninio transporto stotelių „Aukštieji Paneriai“ ir „Lazdynų seniūnija“ šaligatvio danga. Darbai atlikti.
PANERIŲ GELEŽINKELIO STOTIES INŽINERINIAI STATINIAI
Aukštųjų Panerių senjorams, tėveliams, auginantiems mažamečius vaikus, ir neįgaliesiems sunku įveikti Panerių
geležinkelio stotyje įrengtą pėsčiųjų viaduką. Kreipiausi į Susisiekimo ministeriją, kuri informavo, kad Panerių geležinkelio stotyje esančio pėsčiųjų viaduko pritaikymo žmonėms su judėjimo negalia, įrengiant technines priemones (liftus,

