Daugiausiai išvadų rengiau dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo, šilumos ūkio pertvarkų, vietos
savivaldos pakeitimų ir kitų klausimų.
Dirbant šiame komitete drauge su kitais jo nariais pasiekėme, kad nebūtų didinamos kainos už geriamojo
vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.
Išklausę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015
m. programos įgyvendinimo 2014 m. rezultatus, pasiūlėme programą patikslinti dėl bendruomenėms svarbių
klausimų: seniūnaičių skaičiaus vietos bendruomenės taryboje, bendruomenių tarybų veiklos viešumo ir viešinimo ir kt. Galima pasidžiaugti, kad šiais metais vietos bendruomenėms buvo paskirstyta 2 606 580 EUR, tai yra
beveik 300 tūkst. EUR daugiau nei pernai metais. Tai leis bendruomenėms įgyvendinti daugiau gerų iniciatyvų.
Iš kitų Komitete svarstytų įstatymų projektų paminėtini Valstybės tarnybos įstatymo tobulinimas, Viešųjų
pirkimų įstatymo pakeitimai ir kt.

ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS BEI DALYVAVIMAS JUOSE

Šiais metais dalyvavau daugiau nei 100-e renginių (valstybinių švenčių minėjimuose, mokyklų renginiuose,
talkose ir kt. ). Paminėsiu kelis svarbiausius.
Pirmąkart su Lazdynų bendruomene organizavome Šeimų šventę Bukčiuose. Vyko konkursai: „Aš myliu Lazdynus“, futbolo varžybos, tautinių dainų konkursas ir kt. Lazdynų poliklinikos darbuotojai priminė kaip teikti pirmąją pagalbą, o Vilniaus
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba parodė kaip užgesinti degantį automobilį. Šventė nepaliko abejingų, dalyviai sakė laukiantys jos ir kitąmet.
Tradicine jau tapusią ir gyventojų labai laukiamą Joninių šventę Lazdynuose organizavome gražiai bendradarbiaujant su Lazdynų seniūnija ir
bendruomene. Šventės metu pasveikinau Jonus ir Janinas. Vėliau
aplankiau Trakų Vokės Joninių šventę ir ten gyvenančius varduvininkus.
Birželio mėnesį dalyvavau Aukštųjų Panerių bendruomenės organizuotoje kaimynų šventėje – diskusijoje. Norėtųsi, kad tokių renginių būtų
daugiau, nes tik nuo šiltų kaimyniškų santykių prasideda bendruomeninė
ir pilietinė žmonių branda.
Savo pagarbą senjorų
amžiui ir dėkingumą už jų atliktus darbus išreiškiau dalyvaudamas Tarptautinei pagyvenusių
žmonių (Senjorų) dienai skirtuose šventiniuose renginiuose
Lazdynuose, Vilkpėdėje ir kt.
Dalyvavau pavasario talkoje „DAROM“ – šįmet kartu su
lazdyniečiais tvarkiau Neries
pakrantę, organizavau obelų genėjimo talką habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės obelų alėjoje, kur mano iniciatyva
pasodintos 56 obelys šios garsios vaistažolių žinovės atminimui. Bukčiuose dalyvavau talkoje šviesinant mišką
(vykdant sanitarinį medžių kirtimą) ir sutvarkant viešąsias erdves.
Kaip ir kasmet dalyvavau tradicinėse mokyklų ir darželių šventėse (Rugsėjo 1-oji, Mokslo metų pabaigos šventė,
Šimtadienis, Paskutinis skambutis), sveikinau apygardoje veikiančias įmones, įstaigas, gyventojus su valstybinėmis ir krikščioniškomis šventėmis, dalyvavau Kalėdinių eglių įžiebimo šventėse ir kituose renginiuose. Juos
visus galima peržiūrėti mano asmeninėje svetainėje www.strelciunas.lt.

BENDRAUKIME

Maloniai kviečiu dėl Jums svarbių klausimų apsilankyti mano biure
Lazdynų seniūnijoje (Erfurto g. 29, II a., 10 kab.).
Į priėmimus prašyčiau 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 ir daug kitos informacijos apie mano darbą
Seime rasite interneto puslapyje www.strelciunas.lt .
Gyventojus priimu:
Lazdynuose (Lazdynų seniūnija, Erfurto g. 29, II a., 10 kab.) kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią pirmadienį
nuo 8.00 iki 9.00 val.; Vilkpėdėje (Socialinių paslaugų centras, Skroblų g. 27) kiekvieno mėnesio antrą pirmadienį
nuo 8.00 iki 9.00 val.; Trakų Vokėje (Panerių seniūnija, Žalioji a. 3) ir Aukštuosiuose Paneriuose (Kartų dienos
centras, Agrastų g. 16, II a., 6 kab.) kiekvieno mėnesio ketvirtą pirmadienį nuo 8.00 iki 9.00 val.
Nuoširdžiai Jūsų
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Strelčiūnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO

ALGIO STRELČIŪNO

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
JŪSŲ LŪKESČIAI – MANO RŪPESČIAI

Mieli Lazdynų, Vilkpėdės, Panerių gyventojai,
sveikinu Jus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais!
Tegul ateinantieji 2016-ieji metai bus Jums sėkmingi.
Tegul laimė ir gerumas peržengs kiekvieno Jūsų slenkstį.
Eina jau treti mano įtempto darbo Seime metai, kupini nuveiktų darbų, įvykių, susitikimų su Jumis. Galiu
pasidžiaugti, kad daugelis Jums rūpimų dalykų buvo įgyvendinta, kitus dar sprendžiu, nepalikdamas jų be dėmesio.
Kai darbų daug, laikas bėga labai greit – diena veja dieną. Šioje, 2015 metų ataskaitoje, pateikiu Jums mano nuveiktų
svarbiausių ir aktualiausių darbų santrauką. Dėkoju tiems, kurie atsiliepdavote į mano iniciatyvas, dalyvaudavote
organizuojamuose renginiuose. Man svarbu, kad Lietuvos žmonės būtų pilietiški ir bendruomeniški, o Jus pažindamas
galiu teigti, kad tokie ir esate. Tikiu, kad dirbdami kartu, kitąmet padarysime dar daugiau.

DARBAS APYGARDOJE
BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

Stengiuosi būti su jumis ir šalia jūsų ir paprastą darbo dieną, ir švenčių proga: man įdomūs ir svarbūs jūsų
gyvenimo įvykiai, džiaugsmai ir rūpesčiai. Malonu, kai galiu pasveikinti jus valstybinių švenčių, jubiliejų,
gimtadienių, svarbių sukakčių proga, sužinoti apie jūsų kasdienį gyvenimą, padėti spręsti jums kylančias
problemas.
Darbui apygardoje skyriau daug savo laiko: per ataskaitinį laikotarpį asmeniniais klausimais priėmiau daugiau kaip 260 Lazdynų,
Vilkpėdės ir Panerių seniūnijų gyventojų. Gyventojai dažniausiai
kreipdavosi dėl daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančių įmonių ar bendrijų pirmininkų netinkamai vykdomų įsipareigojimų, visuomeninio transporto maršrutų, stotelių, gatvių
remonto, eismo organizavimo, aplinkos taršos, socialinės paramos,
teisinės pagalbos, pagyvenusių žmonių ir jaunimo užimtumo organizavimo klausimų.
Kaip ir ankstesniais metais, gautus iš gyventojų raštiškus prašymus
nagrinėjau kartu su atsakingomis institucijomis, joms išsiunčiau apie
250 paklausimų ir nuolat domėjausi jų sprendimo eiga.
Džiaugiuosi, kad ir šiais metais nuosekliai bei intensyviai bendradarbiavome su apygardoje veikiančiomis ir stiprėjančiomis
bendruomenėmis: „Lazdynų bendruomenės savivaldija“, Vilkpėdės,
Panerių, Trakų Vokės, Jonažolių ir „Gudelių šilo“. Dar kartą įsitikinau,
kad pačios geriausios idėjos kyla žmonėms, norintiems gerinti savo
gyvenamąją aplinką ir pasirengusiems tam dirbti. Būtent todėl dedu
visas pastangas, kad bendruomenių iniciatyvos ir projektai būtų
įgyvendinti.
Visada palaikau ir skatinu tuos, kurie kuria gražią aplinką, puoselėja
tradicijas. Man norisi, kad Lazdynai, Vilkpėdė, Trakų Vokė, taptų žaliosiomis Vilniaus zonomis, kurias išdidu būtų parodyti svečiui. Pradėjau
įvairiomis progomis dovanoti medelius – juk gražu ir gera matyti, kaip jie auga ir puošia mano gimtąjį
miestą. Šįmet dovanojau šermukšnius 2015 metų respublikinio konkurso „Gražiausias gėlynas balkone ir
prie daugiabučio“ nugalėtojui – Lazdynų mikrorajono Žėručio g. 21-ojo daugiabučio namo savininkų
bendrijai, Vilkpėdės gyventojai jos 100–ojo jubiliejaus proga ir Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijai. Tikiuosi
medeliai augs ir džiugins gyventojus.

APLINKOS TARŠOS MAŽINIMAS

Reaguodamas į Lazdynų bendruomenės susirūpinimą ir man išsakomas dvejones dėl kogeneracinės
jėgainės statybos Jočionių g. 13, Vilniuje, kreipiausi į Ministrą Pirmininką prašydamas pakeisti nuostatas dėl
jos pajėgumo ir statybos vietos, dalyvavau projekto svarstymuose Seimo aplinkos komitete ir Vilniaus
miesto savivaldybėje. Gyventojus neramina, kad jėgainė bus statoma neatsižvelgiant į tai, jog minėtoje

teritorijoje yra didelė žmonių koncentracija, vyraujantys vėjai teršalus
neša link miesto centro, o planuojami pajėgumai per dideli Vilniaus
miestui. Pavyko pasiekti, kad minėtos jėgainės galingumas būtų
sumažintas, tačiau planuojama statybų vieta liko nepakeista. Esu
įsitikinęs, kad priimant galutinį sprendimą būtina atsižvelgti į gyventojų nuomonę, galimą žalą jų sveikatai ir gyvenimo kokybei.
Nuolat rūpinuosi, kad gyventojai nejaustų nemalonių kvapų,
sklindančių iš UAB „Ecoservice“ stambiagabaričių atliekų aikštelės,
Vilniaus miesto nuotekų valyklos ir kt. Šiuo klausimu keliskart kreipiausi į
įvairias Vilniaus miesto atsakingas institucijas ir apie esamą situaciją informavau Seimo kontrolierių įstaigą ir Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą.
Pareigūnai nustatė stambiagabaričių atliekų aikštelės veikloje pažeidimus, skyrė administracinę nuobaudą ir
įpareigojo įmonę modernizuoti atliekų tvarkymo technologinius procesus ir sumažinti poveikį aplinkai. Visada
siekiau ir sieksiu, kad oro tarša Vilniaus mieste mažėtų.

SUSISIEKIMAS GERĖJA, APLINKA GRAŽĖJA

Kadangi visuomeninio transporto klausimai nuolat rūpi gyventojams, daug jėgų skyriau transporto problemų
sprendimui.
Viešasis transportas. Kreipiausi dėl dažnesnio 49–ojo autobuso maršruto kursavimo ir keleivių laukimo paviljono Jonažolių stotelėje įrengimo, dėl susisiekimo pagerinimo Panerių seniūnijoje ir kt. Po pakartotinių mano
prašymų ir priminimų susisiekimas pagerėjo Jočionių, Dubliškių, Paneriškių, Bukčių ir kt. gatvėmis bei Žemųjų
Panerių-Lazdynų kryptimis, 49-asis autobusas kursuoja dažniau, o viešojo transporto laukimo paviljonas
Jonažolių stotelėje, kaip informavo Vilniaus miesto savivaldybė, bus įrengtas po 2015 m. lapkričio 1 d. Reaguodamas į gyventojų prašymus, šių metų pradžioje kreipiausi dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo
Lazdynėlių gatvėje prie pėsčiųjų perėjos, ties viešojo transporto „Žaros“ stotele. Minėta iškilioji perėja jau įrengta.
Lazdynai. Dėl žiemos metu prastai tvarkomų Architektų, Erfurto ir Žėručio gatvių kreipiausi į Vilniaus miesto
savivaldybę. Minėtų gatvių šaligatviai buvo pabarstyti ir nuvalyti, o aplaidžiai dirbusios institucijos įspėtos dėl
nekokybiškai atliekamų darbų, jiems sumažintas apmokėjimas.
Dėl transporto spūsčių Kirtimų gatvėje, nuspręsta pasirašyti eismo kontrolės priežiūros bendrą sutartį ir įsirengti technines eismo reguliavimo priemones.
Kreipiausi į Vilniaus m. savivaldybę dėl kiemo dangos greta
Žėručio g. 9, 11, 13 namų ir dėl įvažiavimų į daugiabučių namų
kiemus ties Erfurto g. 18, 35, Architektų g. 34, 50, 55, 87, 90, 122,
164, 208, Gerosios Vilties g. 5A, 40, Vaduvos g. 23 bei Savanorių pr.
46, 56, 62 namais bei dėl šaligatvių ties Erfurto g. 4, Architektų g.
28, 152 namais remonto. Tikimės jie bus atlikti.
Gyventojų pageidavimu, kreipiausi į savivaldybę dėl sunkiasvorio transporto eismo ribojimo Eglių gatvėje bei transporto patekimo prie Naujamiesčio alėjos daugiabučių namų su garažais kvartalo. Reikia, kad čia būtų pastatyti eismą reguliuojantys ženklai ir
atsižvelgta į kitus gyventojų pageidavimus.
Palaikydamas Gudelių šilo bendruomenės prašymą dėl siauros,
neapšviestos ir be šaligatvių gatvės, jungiančios šį rajoną su Asanavičiūtės gatve bei triukšmo, sklindančio nuo
Vakarinio aplinkkelio, sumažinimo, kreipiausi į savivaldybę siūlydamas šių problemų sprendimui skirti finansavimą.
Gyventojai nuolat domėjosi Vakarinio aplinkkelio statyba. Lazdynų (Erfurto – Oslo g.) viaduko kapitaliniai
remonto darbai sėkmingai baigti 2014 m., o galutiniai apdailos darbai baigti šįmet. III etapo vakarinio aplinkkelio
darbus planuojama užbaigti 2016 metų pabaigoje – 2017 metų pradžioje. Tikėtina, kad atidarius aplinkkelį, Oslo
gatvėje susidarys transporto spūstys, todėl kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybę, siūlydamas spręsti šią problemą.
Aukštieji Paneriai. Kelinti metai su Aukštųjų Panerių gyventojais siekiame, kad pėsčiųjų viadukas būtų pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms bei įrengtas požeminis pėsčiųjų tunelis Zuikių gatvėje. Pakartotinai
kreipęsis į Susisiekimo ministeriją, gavau atsakymą, kad šio viaduko projektas įtrauktas į 2014-2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamų projektų preliminarų sąrašą. Šioje vietoje planuojamas pėsčiųjų tunelis. Taip pat yra parengtas perėjos tarp I ir II peronų Panerių geležinkelio stotyje techninis
projektas, kuris, tikiuosi, bus įgyvendintas.

SVEIKATOS APSAUGOS IR ŽMONIŲ GERBŪVIO GERINIMAS

Po kelis metus vykusio intensyvaus susirašinėjimo su valstybinėmis institucijomis ir inicijuotų susitikimų, buvo
skirtos lėšos Lazdynų poliklinikos remontui. VšĮ Lazdynų poliklinikos pastato modernizavimo darbams skirta
beveik 58 tūkst. EUR. Už šią pinigų sumą šiais metais atliekami poliklinikos stogo atnaujinimo darbai. Po šių pertvarkymų poliklinikoje bus maloniau lankytis.
Man nesvetimos šalia esančių silpnesnių ar likimo nuskriaustų žmonių problemos, tad stengiuosi padėti jiems:
Šv. Kalėdų proga kartu su bendruomene organizuoju šventinę labdarą – maisto paketus vyresniems nei 75 metų
žmonėms, padedu Vilkpėdės bendruomenės ir socialinių paslaugų centrui sprendžiant jų veiklos klausimus.
Skatindamas bendruomeninę veiklą, savo 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio skiriu Lazdynų ir Vilkpėdės
bendruomenėms.

Veiklos pristatymas visuomenei
Šįmet įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo publikuota 18 mano straipsnių šiomis temomis: vietos savivaldos, tiesioginių merų ir seniūnų rinkimų, Vilniuje planuojamos statyti komunalinių atliekų deginimo gamyklos
ir aplinkos taršos bei apie tai, kas reikalinga žinoti žmonėms – apie atmintinas dienas, svarbiausius įvykius ir kt.
Dalyvavau radijo stočių „Laisvoji banga“, „Žinių radijas“, „M-1“ pokalbių laidose arba komentavau tuo metu
aktualius klausimus.
Visus mano straipsnius ir nuorodas į radijo laidas galite rasti mano internetiniame puslapyje www.strelciunas.lt.
Apie svarbiausius savo nuveiktus darbus ir veiklą kalbu būdamas renginiuose, susirinkimuose, susitikimuose bei gyventojų priėmimų metu.

PARLAMENTINĖ VEIKLA

Per šį laikotarpį tęsdamas darbus, vykdžiau rinkėjams duotus pažadus – stiprinti vietos savivaldą, ginti teisėtus
gyventojų interesus, išsakyti jų nuomonę ir pasiūlymus, siekti, kad Vilnius būtų valdomas atsižvelgiant į žmonių ir
bendruomenių poreikius.
Vietos savivaldos stiprinimas Lietuvoje
Teikiau ir palaikiau įstatymų projektus dėl tiesioginių seniūnų ir merų
rinkimų. Džiaugiuosi, kad kai kas jau įgyvendinta. Visada ginsiu šią
poziciją.
Daug dėmesio skiriu ir vienai naujausių savivaldos grandžių –
seniūnaičiams. Kadangi šie gyventojų atstovai yra labai svarbūs
visuomenės gyvenimui, dar 2014 m. teikiau Savivaldos įstatymo pataisas dėl seniūnaičių statuso, o dabar dalyvauju seniūnaičių susirinkimuose Vilniaus miesto savivaldybėje, seniūnijose, nuolat domiuosi
kaip jiems sekasi. Šįmet turėjau galimybę praktiškai prisidėti prie
Seime vykusio renginio, kuriame buvo įsteigta Lietuvos seniūnaičių
asociacija, organizavimo. Dabar jų veikla stiprėja, jie vienijasi ir yra
pasirengę naujiems darbams.
Pagalba Ukrainai: konsultacijos dėl decentralizacijos reformos
Birželio-liepos mėnesiais, tiesioginių telekonferencijų būdu, dalyvavau 7 informaciniuose regioniniuose seminaruose įvairiuose Ukrainos
miestuose (Kremenchuke, Rivne, Lutske, Lvive ir kituose), kur buvo
aptarta decentralizacijos reforma Ukrainoje. Aš pasidalinau savo patirtimi dirbant vietos savivaldos srityje Lietuvoje, padėjau Ukrainos
miestų merams, valdžios atstovams, valstybės tarnautojams ir kitiems
savivaldos srityje dirbantiems žmonėms rasti geriausius būdus Ukrainos
vietos savivaldos reformai, konsultavau juos konkrečiais klausimais.
Susitikimai ir parodos Lietuvos Respublikos Seime
Šiais metais mano siūlymu Seime organizuotos trys parodos: Vilniaus
vaikų ir jaunimo klubo „Lakštingala“ vaikų piešinių, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Olimpija“ Suminagashi piešinių bei Vilkpėdės bendruomenės
ir socialinių paslaugų centro amatų būrelių darbų.
Į Seimą mano kvietimu atvyko Vilniaus „Žėručio“ pradinės mokyklos
kelių klasių auklėtiniai, Vaikų ir jaunimo centro „Lakštingala“ auklėtiniai
su tėveliais ir centro darbuotojais, Vilniaus ir Panevėžio miestų gyventojai – viso surengtos 6 ekskursijos.
Visada laukiu jūsų Seime, kviečiu ir ateityje čia apsilankyti. Esu atviras –
visiems norintiems parodau ir savo darbo vietą, ir posėdžių salę.
Mano teikti ir palaikyti įstatymų projektai
Šiais metais, kartu su kitais Seimo nariais, pateikiau 10 įstatymų projektų. Keli svarbiausi iš jų nurodyti žemiau, o kitus galima rasti www.3lrs.lt .
„Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo
Nr. VIII-385 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas“ (Nr. XIIP-2954;
reg. 2015-04-16). Projektu siūloma Vilniaus miesto savivaldybei padidinti
gyventojų pajamų mokesčio procentinę dalį nuo 48 iki 55 procentų.
„Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20,
22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
25(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-967 19 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas“ (Nr. XIIP-3052; reg. 2015-05-06). Šiuo pakeitimu buvo patikslinta ir papildyta merų įgaliojimų atšaukimo tvarka.
Darbas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete
Šiais metais Komitete svarstyta apie 200 įstatymų projektų, surengta apie 10 konferencijų, seminarų, diskusijų ir
kitų renginių. Atsakingai dalyvavau posėdžiuose ir renginiuose, buvau apie 50 įstatymų projektų išvadų rengėjas.

