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Marijampolės savivaldybės Tarybos Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas 2015
metais surengė aštuonis posėdžius ir tris išvažiuojamus posėdžius. Tarybos narių, priklausančių
šiam komitetui, t.y. Gediminas Akelaitis, Petras Pavilonis, Juozas Isoda, Benjaminas Mašalaitis ir
Kęstutis Mažeika, posėdžių lankomumas labai geras. Be svarbių, pateisinamų objektyvių priežasčių
nepraleistas nei vienas posėdis. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, komiteto nariai, kaip to
reikalauja Tarybos veiklos reglamentas, informuodavo apie savo nedalyvavimą ir priežastis.
Komiteto posėdžių darbotvarkėse buvo svarstoma visi tarybai pateikti sprendimų projektai.
Išklausoma, diskutuojama su atsakingais savivaldybės administracijos darbuotojais visi iškilę
klausimai ir argumentai.
Ypatingas dėmesys skirtas klausimams, susijusiems su gyventojų gyvenamąja aplinka,
gerbūviu, poilsiu, komunaliniu ūkiu. Tuo tikslu komitetas, pagal gyventojų iškeltą problemą, buvo
išvykęs į "Dovinės vingio" poilsio parką. Susipažino su rekreacinio miško, Dovinės hidroelektrinės,
užtvankos, žemės nuosavybės klausimais. Po komiteto pateiktų rekomendacijų, išvežtos šiukšlės,
antrinės atliekos. Kur galima nušienauta, pradėta miško tvarkymo darbai. Stengiamasi gyventojams
atgaivinti anksčiau buvusią poilsiavietę. Projektas tęstinis.
Pagal Savivaldybės mero Vidmanto Brazio pavedimą 2015 m. rugsėjo 11 d. komiteto nariai,
kartu su administracijos darbuotojais ir kitais tarybos nariais detaliai domėjosi antrinių atliekų
rūšiavimo gamyklos statybos, derinimo ir gamyklos paleidimo klausimais. Komiteto nuomone, tai
buvo laiku atkreiptas dėmesys į projekto vykdymo eigą ir piniginių lėšų įsisavinimą, kas vėliau gali
turėti įtakos į atliekų išvežimo, surinkimo kainą gyventojams.
Pastovus, padidintas dėmesys skiriamas problemoms, kylančioms dėl europinio projekto
"Rail Baltica" ir su tuo susijusioms susisiekimo, gyventojų judėjimo, infrastruktūros problemoms,
bei nepatogumams.
Nelieka be dėmesio aplinkosauginiai klausimai. Komitetas konstatuoja ir apgailestauja, kad
nepavyko išsaugoti tarptautinį pripažinimą turėjusį Botanikos centro.
Prasidėjus gyvenamųjų namų renovacijos procesui, atsirado naujos problemos, liečiančios
tiesiogiai gyventojus ir jų finansus. Dėl LR Aplinkos apsaugos ministerijos, Centrinės Perkančios
Organizacijos nenoro girdėti Marijampolės savivaldybės teiktas abejones dėl namus
renovuoti nupirkusias organizacijas, konkrečiai UAB "Orlista", įstrigo šešių daugiabučių namų
renovavimo darbai. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas, su Savivaldybės administracijos
direktoriaus sudaryta komisija, aktyviai siūlys sprendimus problemai spręsti.
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Komiteto posėdžių metu sudaromos galimybės pasisakyti visais norimais klausimais visiems
komiteto nariams ir kviestiems asmenims. Posėdžiai vyksta sklandžiai ir dalykiškai.

Komiteto pirmininkas

Gediminas Akelaitis

2015_aplinkos_komiteto_ataskaita

