
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ALGIO STRELČIŪNO
2012 - 2016 m. VEIKLOS ATASKAITA 

Mieli Lazdynų, Vilkpėdės, Panerių  gyventojai, pateikiu Jums mano nuveiktų svarbiausių ir aktualiausių 
darbų 2012 - 2016 m.  santrauką. Dėkoju tiems, kurie rodėte iniciatyvas, teikėte pasiūlymus  ir dalyvavote 
renginiuose, talkose ir kt. Tik dirbdami kartu  pasiekėme matomų rezultatų Jūsų gyvenamoje aplinkoje.

 DARBAS APYGARDOJE
BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

Jūsų reikalams ir rūpesčiams pastoviai skyriau daug 
dėmesio ir laiko: per ataskaitinį laikotarpį priėmiau dau-
giau kaip 1200  Lazdynų, Vilkpėdės ir Panerių seniūnijų 
gyventojų. Žmonių, keliančių klausimus dėl daugiabučius 
gyvenamuosius namus administruojančių įmonių ar ben-
drijų pirmininkų netinkamai vykdomų įsipareigojimų, 
visuomeninio transporto maršrutų, stotelių, gatvių 
remonto, eismo organizavimo, aplinkos taršos, socialinės 
paramos, teisinės pagalbos skundus bei pasiūlymus 
�ksavau susitikdamas ir neformalioje aplinkoje (gatvėje, 
kieme, renginių metu). 

Siekdamas šių klausimų sprendimo kreipiausi į įvairias 
institucijas, pateikiau atsakymus gyventojams (viso išsiųsta 
apie 1100 laiškų).

Palaikiau „Lazdynų bendruomenės savivaldijos“, Vilk-
pėdės, Panerių, Trakų Vokės, Jonažolių ir „Gudelių šilo“ 
bendruomenių, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir para-
mos fondo  iniciatyvas ir padėjau įgyvendinti viešąjį 
interesą tenkinančius projektus (įrengtos ir suremontuo-
tos vaikų žaidimo bei sporto aikštelės Lazdynuose ir 
Bukčiuose, sutvarky-
tas Eugenijos Šim-
kūnaitės skveras 

Lazdynuose, įrengta greitį mažinantis kelio kalnelis Lazdynėliuose 
ir kt.).

Gyventojams buvo organizuota 20 ekskursijų (apie 500 dalyvių) į 
Seimą, kelios  parodos ir aktuali  konferencija komunalinių atliekų 
deginimo klausimais. 

Radijo stočių „Laisvoji banga“, „Žinių radijas“, „M-1“ ir kt. pokalbių 
laidose komentavau ir respublikinėje spaudoje publikavau apie 90 
straipsnių savivaldos sistemos tobulinimo,  kogeneracinės jėgainės Vilniuje statybos, aplinkos taršos mažini-
mo, viešojo transporto problemų sprendimo ir kt. klausimais.

Dalyvavimas renginiuose ir šventėse 
Per ataskaitinį laikotarpį dalyvavau apie 400 renginių. Paminėsiu 

kelis svarbiausius. 
Kartu su aktyviai vei- 

kiančiu Lietuvos pagyve-
nusių žmonių sąjungos 
„Bočiai“ Vilniaus miesto 
skyriumi, Lazdynų ben-
druomenės savivaldija, 
klubo „Lazdynų senjorai“ 
bei  VšĮ Vilkpėdės ben-
druomenės socialinių paslaugų centru  minėjome tiek valstybines, 
tiek bendruomenių šventes.

Netruko prabėgti ketveri metai, kai buvau išrinktas į Lietuvos Respub-
likos Seimą Vilniaus miesto Lazdynų vienmandatėje apygardoje. Dėkoju, 
kad manimi pasitikėjote. Nuo tada nuoširdžiai ir atkakliai dirbu, kad 
pateisinčiau Jūsų lūkesčius ir viltis. Kasmet teikiau Jums atliktų darbų 
ataskaitą,  o šįkart informuoju apie visos mano kadencijos Seime (2012 - 
2016 m.) veiklą. 

Gimiau, augau ir mokiausi Vilniuje, gerai pažįstu šį  miestą ir jo žmones. 
Ilgus metus gyvenau ir dirbau Lazdynuose. Turiu universitetinį inžinerinį 
išsilavinimą ir ilgametę valstybės tarnautojo patirtį, kurią sėkmingai 
naudoju dirbdamas Seime. Dvidešimties metų darbas Lazdynų seniūno 
pareigose ir ketveri metai Lazdynų apygardoje leido Jums gerai mane 
pažinti ir įvertinti.   Esu apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio 
medaliu „Už tarnystę Tėvynei“, Vilniaus miesto savivaldybės atminimo 
ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“, esu JAV Nebraskos valstijos ir 
Omahos miesto garbės pilietis.  Su žmona Regina kartu jau 30 metų, užau- 
ginome sūnų ir dukrą. Mėgstu laisvalaikį leisti gamtoje, sode ir žvejodamas.

Įgijau žmonių pasitikėjimą ne tik savo darbais, bet ir klausydamas bei išgirsdamas. Tikiu, kad mano sukaupta 
patirtis ir žinios padės spręsti žmonėms aktualius klausimus.

Padaryta daug, bet dar daugiau reikia 
nuveikti ateityje. Prašau Jūsų palaikymo 
rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą 
2016 m. Aš pasirengęs dar kartą prisiimti 
atsakomybę atstovaujant Jus Lietuvos Respub-
likos Seime ir savo atkakliu darbu prisidėti prie 
mūsų šalies ir jos žmonių gerovės kūrimo. 

Buvau ir būsiu Jūsų balsas, Jūsų   keliamų 
problemų sprendėjas. Kartu padarėme daug –  
dirbkime toliau.  Noriu ir galiu Jums padėti.    

JŪSŲ LŪKESČIAI – MANO RŪPESČIAI
Malonu, kad mano pasiūlytos ir puoselėtos  idėjos suburti 

šeimas ir bendruomenę rado atgarsį - Šeimų šventė Buk- 
čiuose ir Joninių šventė Lazdynuose jau vyksta kasmet. 
Kartu su gyventojais dalyvavau talkose „DAROM“: tvarkėme 
Neries pakrantę, teritoriją šalia „Litexpo“, Bukčių miško 
teritoriją, nugenėjome 56 obelis  Eugenijos Šimkūnaitės 
obelų alėjoje. 

Kasmet dalyvavau tradicinėse ir prasmingose mokyklų ir 
darželių šventėse, sveikinau apygardoje veikiančias įmones, 
įstaigas, gyventojus su valstybinėmis ir krikščioniškomis 
šventėmis, dalyvavau Kalėdinių eglučių įžiebimo šventėse ir 
kituose renginiuose. 

ŽMONIŲ GERBŪVIO GERINIMAS
1. Aplinkos taršos mažinimas
Atsižvelgdamas į gyventojų poziciją, prieštaraujančią  

planuojamos kogeneracinės jėgainės Jočionių g. 13, Vilniuje 
statybai, daug jėgų ir laiko skyriau šios problemos spren-
dimui. Mano inicijuota Atliekų tvarkymo įstatymo pataisa 
leido užtikrinti, kad būtų statoma tik viena, valstybės kon-
troliuojama,  komunalinių atliekų deginimo jėgainė Vilniuje 
(iš 3 planuotų). Pasiekta, kad jos galingumas ir deginamo 
biokuro kiekis būtų sumažintas, atsisakyta dumblo 
deginimo. 

Pavyko užtikrinti, kad UAB „Ecoservice“ stambiagabaričių atliekų aikštelė geriau tvarkytų atliekas ir mažiau 
terštų aplinką, o Vilniaus nuotekų valykla pakeistų nuotekų dumblo apdorojimo metodą, užtikrinantį 
nemalonių kvapų sumažėjimą. 

2. Viešasis transportas
Šioje srityje yra gerų poslinkių: Lazdynuose pavyko išsaugoti 21-ojo ir 23-ojo autobusų maršrutus, Pane- 

riuose atidaryti naują 9-ąjį maršrutą Agrastų-Zuikių gatvėmis, įrengti  iškiliąją perėją Lazdynėlių gatvėje, o M. 
Mironaitės gatvėje - įtraukti į perspektyvinius darbų planus. Įrengti visuomeninio transporto  palaukimo 
paviljonai (Šiltnamių ir Šešėlių gatvėse). Į darbų planus įtrauktas šviesoforo įrengimas  Erfurto ir Žėručio 
gatvių sankirtoje. Sutvarkyta dalis šaligatvių bei kiemų Lazdynuose.

3. Sveikatos apsaugos gerinimas
Džiugu, kad iš Valstybės investicijų programos paskirtos lėšos buvo panaudotos VšĮ Lazdynų poliklinikos 

pastato stogo atnaujinimui ir sienų apšiltinimui (pagal dalinį renovacijos projektą). Tai pagerino darbuotojų 
darbo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę  gyventojams.

                                            
PARLAMENTINĖ VEIKLA

2012 - 2016 m. dirbdamas Seime, vykdžiau rinkėjams  duotus pažadus – stiprinti vietos savivaldą, ginti 
viešąjį interesą, išsakyti gyventojų nuomonę ir pasiūlymus, siekti, kad Vilnius būtų valdomas atsižvelgiant į 

žmonių ir bendruomenių poreikius.

VIETOS SAVIVALDOS STIPRINIMAS 
Esu įsitikinęs, kad valstybė stipri tada, kai stiprios visos 

savivaldos grandys ir aktyvios bendruomenės. Nuolat 
siekiau, kad Lietuva turėtų reikalingą įstatyminę bazę 
pilietiškai visuomenei kurti: teikiau ir palaikiau įstatymų 
projektus dėl tiesioginių seniūnų ir merų rinkimų, 
seniūnaičių statuso. Džiaugiuosi, kad gyventojai dabar 
jau turi galimybę išreikšti savo valią tiesiogiai renkant  
merus. Tokia pat rinkimų tvarka turėtų būti ir dėl seniūnų 
bei seniūnaičių. Tik tiesioginė valdžios atskaitomybė 
visuomenei duos žmonių laukiamų rezultatų.

ALGIS STRELČIŪNAS

Siekiant didesnių pokyčių šalyje, įgyvendinsime 
TS-LKD partijos programos 2016-2020 m. tikslus, 
numatančius, kad Lietuvoje:
• būtų sukurta per 147 000 naujų darbo vietų;
• vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis pasiektų
   1250 Eur; 
• vidutinė senatvės pensija (turint būtinąjį darbo stažą)
   pasiektų 400 Eur; 
• į Lietuvą sugrįžtų ir būtų pritraukta per 80 000
   darbingo amžiaus žmonių.

VEIKLOS  PROGRAMA 2016 - 2020 m.
Branginu mane išrinkusių žmonių pasitikėjimą, man rūpi Lazdynų, 
Vilkpėdės, Vilniaus miesto ir visos Lietuvos žmonių geresnė ateitis, 
tad savo veikla prisidėsiu prie jos kūrimo.
 TIESIOGIAI RENKAMI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAI
Teiksiu įstatymų projektus dėl savivaldybių tarybų rinkimų sistemos 
keitimo, pereinant nuo dabartinės proporcinės prie mišrios 
sistemos. Tai sustiprins demokratiją ir tarybos narių atskaitomybę 
juos rinkusiems gyventojams. 
 TIESIOGINIAI SENIŪNŲ IR SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI
Palaikysiu teisines ir pilietines iniciatyvas dėl tiesioginių visuotinių 
seniūnų ir seniūnaičių rinkimų. Taip gyventojams bus suteikta 
daugiau galimybių vietines problemas spręsti savo bendruomenėje. 
 STIPRIOS VIETOS BENDRUOMENĖS 
Registruosiu įstatymų projektus dėl vietos bendruomenių stiprini-
mo. Sieksiu, kad būtų patvirtinta demokratiška bendruomenių 
�nansavimo programa.
 STIPRI TRADICINĖ ŠEIMA
Visada pasisakau už stiprią tradicinę šeimą. Vadovaudamasis šia 
nuostata teiksiu ir palaikysiu įstatymų projektus dėl šeimos 
vaidmens visuomenėje didinimo ir jai palankios aplinkos kūrimo. 
 MAŽESNĖ ORO TARŠA
Inicijuosiu įstatymų projektus dėl oro taršos mažinimo. Sieksiu, kad 
Lazdynų ir Vilkpėdės rajonų gyventojai gyventų tvarioje aplinkoje, o 
šioje teritorijoje veikiančių ir orą teršiančių objektų  veikla atitiktų 
nustatytas aplinkos kokybės  normas. 
 DIDESNIS VILNIAUS MIESTO BIUDŽETAS
Kaip ir anksčiau, sieksiu, kad Vilniaus miesto biudžetui  tektų didesnė 
gyventojų pajamų mokesčio dalis. Taip bus užtikrinamos praktinės 
galimybės mažinti transporto spūstis, tvarkyti kiemus, šaligatvius, 
spręsti automobilių statymo vietos trūkumo problemas.  
 GYVENTOJŲ PRAŠYMAI
Nedelsdamas reaguosiu į   mane besikreipiančių žmonių prašymus, 
skundus ir pasiūlymus.

ALGIS STRELČIŪNAS

Balsavimo pavyzdys. Š. m. spalio 9 d. –Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų I turas, spalio 23 d. – II turas
Lazdynų rinkimų apygarda Nr. 9
Pažymėkite vieną kandidatą
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siekiau, kad Lietuva turėtų reikalingą įstatyminę bazę 
pilietiškai visuomenei kurti: teikiau ir palaikiau įstatymų 
projektus dėl tiesioginių seniūnų ir merų rinkimų, 
seniūnaičių statuso. Džiaugiuosi, kad gyventojai dabar 
jau turi galimybę išreikšti savo valią tiesiogiai renkant  
merus. Tokia pat rinkimų tvarka turėtų būti ir dėl seniūnų 
bei seniūnaičių. Tik tiesioginė valdžios atskaitomybė 
visuomenei duos žmonių laukiamų rezultatų.

 DARBAS APYGARDOJE



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ALGIO STRELČIŪNO
2012 - 2016 m. VEIKLOS ATASKAITA 

Mieli Lazdynų, Vilkpėdės, Panerių  gyventojai, pateikiu Jums mano nuveiktų svarbiausių ir aktualiausių 
darbų 2012 - 2016 m.  santrauką. Dėkoju tiems, kurie rodėte iniciatyvas, teikėte pasiūlymus  ir dalyvavote 
renginiuose, talkose ir kt. Tik dirbdami kartu  pasiekėme matomų rezultatų Jūsų gyvenamoje aplinkoje.

 DARBAS APYGARDOJE
BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

Jūsų reikalams ir rūpesčiams pastoviai skyriau daug 
dėmesio ir laiko: per ataskaitinį laikotarpį priėmiau dau-
giau kaip 1200  Lazdynų, Vilkpėdės ir Panerių seniūnijų 
gyventojų. Žmonių, keliančių klausimus dėl daugiabučius 
gyvenamuosius namus administruojančių įmonių ar ben-
drijų pirmininkų netinkamai vykdomų įsipareigojimų, 
visuomeninio transporto maršrutų, stotelių, gatvių 
remonto, eismo organizavimo, aplinkos taršos, socialinės 
paramos, teisinės pagalbos skundus bei pasiūlymus 
�ksavau susitikdamas ir neformalioje aplinkoje (gatvėje, 
kieme, renginių metu). 

Siekdamas šių klausimų sprendimo kreipiausi į įvairias 
institucijas, pateikiau atsakymus gyventojams (viso išsiųsta 
apie 1100 laiškų).

Palaikiau „Lazdynų bendruomenės savivaldijos“, Vilk-
pėdės, Panerių, Trakų Vokės, Jonažolių ir „Gudelių šilo“ 
bendruomenių, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir para-
mos fondo  iniciatyvas ir padėjau įgyvendinti viešąjį 
interesą tenkinančius projektus (įrengtos ir suremontuo-
tos vaikų žaidimo bei sporto aikštelės Lazdynuose ir 
Bukčiuose, sutvarky-
tas Eugenijos Šim-
kūnaitės skveras 

Lazdynuose, įrengta greitį mažinantis kelio kalnelis Lazdynėliuose 
ir kt.).

Gyventojams buvo organizuota 20 ekskursijų (apie 500 dalyvių) į 
Seimą, kelios  parodos ir aktuali  konferencija komunalinių atliekų 
deginimo klausimais. 

Radijo stočių „Laisvoji banga“, „Žinių radijas“, „M-1“ ir kt. pokalbių 
laidose komentavau ir respublikinėje spaudoje publikavau apie 90 
straipsnių savivaldos sistemos tobulinimo,  kogeneracinės jėgainės Vilniuje statybos, aplinkos taršos mažini-
mo, viešojo transporto problemų sprendimo ir kt. klausimais.

Dalyvavimas renginiuose ir šventėse 
Per ataskaitinį laikotarpį dalyvavau apie 400 renginių. Paminėsiu 

kelis svarbiausius. 
Kartu su aktyviai vei- 

kiančiu Lietuvos pagyve-
nusių žmonių sąjungos 
„Bočiai“ Vilniaus miesto 
skyriumi, Lazdynų ben-
druomenės savivaldija, 
klubo „Lazdynų senjorai“ 
bei  VšĮ Vilkpėdės ben-
druomenės socialinių paslaugų centru  minėjome tiek valstybines, 
tiek bendruomenių šventes.

Netruko prabėgti ketveri metai, kai buvau išrinktas į Lietuvos Respub-
likos Seimą Vilniaus miesto Lazdynų vienmandatėje apygardoje. Dėkoju, 
kad manimi pasitikėjote. Nuo tada nuoširdžiai ir atkakliai dirbu, kad 
pateisinčiau Jūsų lūkesčius ir viltis. Kasmet teikiau Jums atliktų darbų 
ataskaitą,  o šįkart informuoju apie visos mano kadencijos Seime (2012 - 
2016 m.) veiklą. 

Gimiau, augau ir mokiausi Vilniuje, gerai pažįstu šį  miestą ir jo žmones. 
Ilgus metus gyvenau ir dirbau Lazdynuose. Turiu universitetinį inžinerinį 
išsilavinimą ir ilgametę valstybės tarnautojo patirtį, kurią sėkmingai 
naudoju dirbdamas Seime. Dvidešimties metų darbas Lazdynų seniūno 
pareigose ir ketveri metai Lazdynų apygardoje leido Jums gerai mane 
pažinti ir įvertinti.   Esu apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio 
medaliu „Už tarnystę Tėvynei“, Vilniaus miesto savivaldybės atminimo 
ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“, esu JAV Nebraskos valstijos ir 
Omahos miesto garbės pilietis.  Su žmona Regina kartu jau 30 metų, užau- 
ginome sūnų ir dukrą. Mėgstu laisvalaikį leisti gamtoje, sode ir žvejodamas.

Įgijau žmonių pasitikėjimą ne tik savo darbais, bet ir klausydamas bei išgirsdamas. Tikiu, kad mano sukaupta 
patirtis ir žinios padės spręsti žmonėms aktualius klausimus.

Padaryta daug, bet dar daugiau reikia 
nuveikti ateityje. Prašau Jūsų palaikymo 
rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą 
2016 m. Aš pasirengęs dar kartą prisiimti 
atsakomybę atstovaujant Jus Lietuvos Respub-
likos Seime ir savo atkakliu darbu prisidėti prie 
mūsų šalies ir jos žmonių gerovės kūrimo. 

Buvau ir būsiu Jūsų balsas, Jūsų   keliamų 
problemų sprendėjas. Kartu padarėme daug –  
dirbkime toliau.  Noriu ir galiu Jums padėti.    

Malonu, kad mano pasiūlytos ir puoselėtos  idėjos suburti 
šeimas ir bendruomenę rado atgarsį - Šeimų šventė Buk- 
čiuose ir Joninių šventė Lazdynuose jau vyksta kasmet. 
Kartu su gyventojais dalyvavau talkose „DAROM“: tvarkėme 
Neries pakrantę, teritoriją šalia „Litexpo“, Bukčių miško 
teritoriją, nugenėjome 56 obelis  Eugenijos Šimkūnaitės 
obelų alėjoje. 

Kasmet dalyvavau tradicinėse ir prasmingose mokyklų ir 
darželių šventėse, sveikinau apygardoje veikiančias įmones, 
įstaigas, gyventojus su valstybinėmis ir krikščioniškomis 
šventėmis, dalyvavau Kalėdinių eglučių įžiebimo šventėse ir 
kituose renginiuose. 

ŽMONIŲ GERBŪVIO GERINIMAS
1. Aplinkos taršos mažinimas
Atsižvelgdamas į gyventojų poziciją, prieštaraujančią  

planuojamos kogeneracinės jėgainės Jočionių g. 13, Vilniuje 
statybai, daug jėgų ir laiko skyriau šios problemos spren-
dimui. Mano inicijuota Atliekų tvarkymo įstatymo pataisa 
leido užtikrinti, kad būtų statoma tik viena, valstybės kon-
troliuojama,  komunalinių atliekų deginimo jėgainė Vilniuje 
(iš 3 planuotų). Pasiekta, kad jos galingumas ir deginamo 
biokuro kiekis būtų sumažintas, atsisakyta dumblo 
deginimo. 

Pavyko užtikrinti, kad UAB „Ecoservice“ stambiagabaričių atliekų aikštelė geriau tvarkytų atliekas ir mažiau 
terštų aplinką, o Vilniaus nuotekų valykla pakeistų nuotekų dumblo apdorojimo metodą, užtikrinantį 
nemalonių kvapų sumažėjimą. 

2. Viešasis transportas
Šioje srityje yra gerų poslinkių: Lazdynuose pavyko išsaugoti 21-ojo ir 23-ojo autobusų maršrutus, Pane- 

riuose atidaryti naują 9-ąjį maršrutą Agrastų-Zuikių gatvėmis, įrengti  iškiliąją perėją Lazdynėlių gatvėje, o M. 
Mironaitės gatvėje - įtraukti į perspektyvinius darbų planus. Įrengti visuomeninio transporto  palaukimo 
paviljonai (Šiltnamių ir Šešėlių gatvėse). Į darbų planus įtrauktas šviesoforo įrengimas  Erfurto ir Žėručio 
gatvių sankirtoje. Sutvarkyta dalis šaligatvių bei kiemų Lazdynuose.

3. Sveikatos apsaugos gerinimas
Džiugu, kad iš Valstybės investicijų programos paskirtos lėšos buvo panaudotos VšĮ Lazdynų poliklinikos 

pastato stogo atnaujinimui ir sienų apšiltinimui (pagal dalinį renovacijos projektą). Tai pagerino darbuotojų 
darbo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę  gyventojams.

                                            
PARLAMENTINĖ VEIKLA

2012 - 2016 m. dirbdamas Seime, vykdžiau rinkėjams  duotus pažadus – stiprinti vietos savivaldą, ginti 
viešąjį interesą, išsakyti gyventojų nuomonę ir pasiūlymus, siekti, kad Vilnius būtų valdomas atsižvelgiant į 

žmonių ir bendruomenių poreikius.

VIETOS SAVIVALDOS STIPRINIMAS 
Esu įsitikinęs, kad valstybė stipri tada, kai stiprios visos 

savivaldos grandys ir aktyvios bendruomenės. Nuolat 
siekiau, kad Lietuva turėtų reikalingą įstatyminę bazę 
pilietiškai visuomenei kurti: teikiau ir palaikiau įstatymų 
projektus dėl tiesioginių seniūnų ir merų rinkimų, 
seniūnaičių statuso. Džiaugiuosi, kad gyventojai dabar 
jau turi galimybę išreikšti savo valią tiesiogiai renkant  
merus. Tokia pat rinkimų tvarka turėtų būti ir dėl seniūnų 
bei seniūnaičių. Tik tiesioginė valdžios atskaitomybė 
visuomenei duos žmonių laukiamų rezultatų.



GYVENTOJUS PRIIMU
Maloniai kviečiu dėl Jums svarbių klausimų apsi-

lankyti mano biure Lazdynų seniūnijoje (Erfurto g. 29, 
II a., 10 kab.). Į priėmimus prašyčiau užsiregistruoti 
iš anksto mano padėjėjo Arvydo Riboko telefonu apy-
gardoje (8 5) 244 5061, mobiliuoju 8 612  01 147 arba 
rašykite el. paštu arvydas.ribokas@lrs.lt . 

 Taip pat kviečiu kreiptis į mane: Lietuvos Respublikos 
Seimas, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, el. paštas 
algis.strelciunas@lrs.lt.

 Gyventojus priimu nuo 8.00 iki 9.00 val.:
Lazdynuose (Lazdynų seniūnija, Erfurto g. 29, II a., 10 kab.) kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią pirma-

dienį; Vilkpėdėje (Socialinių paslaugų centras, Skroblų g. 27) kiekvieno mėnesio antrą pirmadienį; 
Trakų Vokėje (Panerių seniūnija, Žalioji a. 3) kiekvieno mėnesio ketvirtą pirmadienį.

Nuoširdžiai Jūsų
Lietuvos Respublikos 
       Seimo narys                                                                                                                                   Algis Strelčiūnas

Politinė reklama apmokėta iš TS-LKD kandidato Algio Strelčiūno politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. 16/05-20S, UAB "Caris". Tiražas 20 000 vnt.

VEIKLA VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETE
Pagrindinis mano darbas Seime vyksta šiame Komitete: rengiamos ir svarstomos išvados dėl įstatymų ir teisės 

aktų projektų, vykdoma parlamentinė kontrolė, organizuojamos diskusijos, vizitai, susitikimai ir renginiai. Atsakingai 
dalyvavau posėdžiuose ir renginiuose jų nepraleisdamas, per ataskaitinį laikotarpį buvau 340 įvairių įstatymų 

projektų ir jų lydimųjų aktų 
išvadų rengėjas. Daugiausia 
išvadų rengiau dėl daugia-
bučių gyvenamųjų namų 
administravimo, šilumos ūkio 
pertvarkų, vietos savivaldos 
pakeitimų ir kitų klausimų.
      Dirbant komitete drauge su 
kitais jo nariais pasiekėme, 
kad būtų sustabdytas  geria-
mojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo kainos 
padidėjimas gyventojams.
    Nuolat gilinuosi į kitų šalių 
(Estijos, Latvijos, Suomijos, 
Norvegijos) pažangią patirtį 
vystant ir plėtojant  savivaldos 
procesus, siekiu tai pritaikyti 
dirbant Seime ir tobulinant 
priimamus įstatymus. 
    Dalyvaudamas konferenci-
jose perteikiu savo patirtį ir 
konsultuoju Ukrainos valsty-
bines institucijas demokrati-
jos procesų stiprinimo, vietos 
savivaldos reformos ir valdy-
mo decentralizavimo klausi-
mais. 

Plačiau  apie mano darbus 
skaitykite asmeninėje svetainėje www.strelciunas.lt. 

TEIKTI IR PALAIKYTI ĮSTATYMŲ PROJEKTAI
Kartu su kitais Seimo nariais, pateikiau 57  įstatymų projektus. Svarbiausi iš jų:
 savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 
pakei- timu buvo siūloma  Vilniaus miesto savivaldybei padidinti gyventojų 
pajamų mokesčio procentinę dalį  nuo 48 iki 55 procentų ir pakeisti biudže-
to skaičiavimo metodiką. Pakeitus metodiką Vilniaus miesto biudžetas 
papildomai gavo daugiau kaip 40 milijonų eurų, leidusių tvarkyti gatves, 
kiemus, šaligatvius, spręsti transporto spūsčių problemas, įrengiant skir- 
tingų lygių sankryžas;
 atliekų įstatymo pataisos sugriežtino ir užtikrino valstybės kontrolę 
komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje bei suteikė galimybę optimizuoti 
pla- nuojamų kogeneracinių jėgainių skaičių Vilniuje (vietoj planuotų 3 bus 
statoma tik 1);
 įregistravau įstatymų projektus dėl tiesioginių seniūnų rinkimų; 
siekiu, kad tai būtų įgyvendinta; 
 vietos bendruomenių savivaldos politikos įstatymo projektu 
siūliau įtvirtinti tiesioginius seniūnų ir seniūnaičių rinkimus, leisti vietos 
bendruomenėms teikti viešąsias paslaugas gyventojams, skatinti vietos 
bendruomenių pilietiškumą, iniciatyvumą ir veiklumą;
 nauju Vietos savivaldos įstatymo pakeitimu siekiama, kad saviv-
aldybių teritorijose esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra  
būtų įtraukta į savivaldybių funkcijas, kad būtų užtikrinta aptarnavimo 
infrastruktūra bei tinkamai pasirūpinta gyventojų gerove;
 alkoholio kontrolės įstatymo pataisos užtikrina nesaikingo alko-
holio vartojimo mažinimo priemonių efektyvumą; 
 šeimos stiprinimo įstatymo projektas leidžia įtvirtinti realios 
pagalbos šeimoms įgyvendinimo principus.


