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APIE METUS 

 
Metai, kaip ir visi, dirbant politikoje buvo aktyvūs. Tiesa, apsiėjome be kolosalių skandalų (tokių, kaip antraisiais 
kadencijos metais: „Laisvės piknikas“, „STT suėmimai“). Tiesa, kaip visuomet buvo keletas klausimų, kurie galėjo 
susilaukti daugiau visuomenės ar žiniasklaidos dėmesio. Aišku, tai tik subjektyvus mano matymas. Tačiau šie metai 
rinkiminiai. Pirmąjį pusmetį dar buvo pakankamai ramu, antrasis pradėjo rodyti tam tikrus bruzdesius (kai kas 
atskilo nuo koalicijos, kai kas paliko frakciją ir pan.). 
 

APIE DARBUS 
 

Metų pradžioje aktyviai domėjausi biudžetu ir strateginiu veiklos planu. Šie dokumentai yra vieni svarbiausių 
savivaldoje, tad ir dėmesys jiems buvo atitinkamas. Kėliau klausimus dėl motyvacijos beveik visoms 
finansuojamoms programoms (tokių yra dvylika, jos visos įforminamos strateginiame plane). Taip pat kėliau 
klausimus dėl biudžeto fiskalinių duomenų, surinkimo tendencijų, statistikos, susijusios su biudžetu. Turėjau 
pastabų dėl pernelyg didelių sąnaudų šioms sritims: savivaldos finansavimo programos; viešųjų ryšių; neaiškios 
paskirties išlaidų. Pastabas išreiškiau dėl kultūros, sporto ir seniūnijų finansavimo. Išreiškiau kritiką dėl per menko 
dėmesio viešajam transporto sektoriui.  
 
Svarstant savivaldybės biudžetą ir strateginį planą neapsiėjome ir be skaidrumo temos. Identifikavau keletą 
kolegų, kurie turėjo nusišalinti, tačiau to nepadarė arba darė tai netinkamai. Tuomet nusišalinimai pasipylė kaip iš 
gausybės rago, ir man pareikalavus laikytis procedūrų buvo pagarsinta, kad didelė dalis tarybos narių yra susiję 
pačiais įvairiausiais ryšiais su savivaldybės įmonėmis, įstaigomis ir administracija. Atkreipsiu dėmesį į faktą, kad 
tarybai teko neleisti nusišalinti, nes, kitu atveju, nebūtų buvę galimybės priimti savivaldybės biudžeto ir 
strateginio plano projektų. Tam paskyriau atskirą straipsnį savo Blog‘e. 
 
Išreiškiau susirūpinimą dėl iniciatyvos steigti dešimt „Bendruomenės specialistų“ etatų. Nors oficiali paskirtis lyg ir 
graži (padėti bendruomenėms rengti projektus), tačiau, mano nuomone, tai administracinis resursas valdžiai 
rajone sustiprinti. Juo labiau, kad tokios problematikos sprendimas – Vyriausybės ir Seimo reikalas. 
 
Domėjausi savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programa, kuri nustato tvarką, kuomet organizuojami darbai 
jų neturintiems. 
 
Domėjausi savivaldybės fondų statistika ir rezultatais (Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir 
administravimo rėmimo; Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo ir kitų). Klausiau apie pinigų panaudojimo faktus, 
prašiau detalizuoti ataskaitas. Išsakiau pastabas, kad fondai ne pilnai išnaudojami dėl prasto jų reklamavimo 
gyventojams. 
 
Domėjausi įvairių projektų rengimo ir finansavimo logika, aiškinausi dėl savivaldybės dalies finansavimo sandaroje 
ir tų projektų naudos. Ypatingą dėmesį skyriau sprendimams, kurie priimami neturint finansavimo šaltinio. 
 
Išreiškiau pastebėjimus dėl netinkamo gyventojų apklausos organizavimo, keičiant seniūnijos ribas. Pavyko 
išsireikalauti, kad bent dalis apklausos būtų organizuojama ne darbo valandomis. 
 
Dirbdamas Kontrolės komitete išsakiau pastebėjimus dėl: nepakankamo šios tarnybos finansavimo; dėl 
audituojamų įstaigų plano (siekiau didinti veiklos auditų skaičių).  
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Išreiškiau susirūpinimą dėl to, kad nuolat apeidinėjant tarybos narius, priimami sprendimai dėl labai svarbių arba 
brangių projektų. Vienas iš tokių – Mastaičių baseinas. Idėja tikrai puiki ir sveikintina, tačiau sprendimas nebuvo 
išdiskutuotas taryboje ir prognozuoti jo ateitį buvo ganėtinai sunku.  
 
Domėjausi savivaldybės komunalinių įmonių (UAB Komunalinių paslaugų centras ir UAB Giraitės vandenys) veikla, 
šių įmonių rezultatais. Kėliau klausimą, kodėl įmonėms nėra keliami efektyvumo ir pelningumo tikslai. Kėliau 
klausimus susijusius su šių įmonių dotavimu, siūliau galimas veiklas ir būdus jų efektyvumui didinti. 
 
Išsakiau pastebėjimus Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų transporto priemonių atnaujinimo, 
tiek taryboje tiek Ūkio ir verslo komitete (siūliau vertinti ne tik pirkimą, bet ir nuomą bei GPS priemonių diegimą). 
 
Išsakiau susirūpinimą dėl Ramučių kultūros centro atnaujinimo. Šis projektas yra reikalingas, tačiau jį įtakojantys 
sprendimai buvo nediskutuoti taryboje, net gi atvirkščiai, pirma išreklamuoti žiniasklaidoje, tik po to pristatyti 
tarybos nariams. Pavyko pasiekti projekto duomenų patikslinimo. 
 
Išsakiau kritiką, pastabas ir pasiūlymus dėl keleivinio laivo pirkimo organizavimo. 
 
Pateikiau siūlymą korupcijos prevencijos priemonių planui (prieš kiekvieną tarybą atlikti specifinių sprendimų 
projektų antikorupcinį vertinimą). Organizavau Antikorupcijos komisijos darbą. Joje nagrinėta administracijos 
vadovo ataskaita, bendruomenės skundas. 
 
Kaip visuomet rašiau į savo Blog‘ą ir Facebook‘o puslapį, kviečiu juose apsilankyti: 
Blog‘o adresas: www.krilavicius.lt 
Facebook‘o: www.facebook.com/gintautas.krilavicius 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kviečiu gyventojus, iškilus klausimams susisiekti: 

Tel.: +370 671 98960 

El. p.: gintautas@krilavicius.lt 

https://www.Facebook.com/gintautas.krilavicius 

www.krilavicius.lt 
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