
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

JTTRINIU IR VIDAUS VANDEIITJ REIKALU KOMISIJA

2017 METU VETKLOS ATASKATTA

Jiiriniq ir vidaus vandenq komisijos reikalq darbe dalyvauja Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos nariai: ArDnas Barb5ys, Vytautas eepas, Vladimir Vlasov, Vidmantas Pledkaitis, Algirdas

Grublys. 2017 metais surengti 3 posedZiai savivaldybes administracijos pastate ir I i5vaZiuojamasis

posedis (kartu su miesto meru Vytautu Grubliausku ir savivaldybes administracijos direktoriumi

Sauliumi Budinu praplaukta Vietines reik5mes vidaus vandens kelio atkarpa Dangeje vertinant reali4

upes, krantq, statiniq, esandiq priekranteje, btiklg, vandens turizmo vystymo galimybes).

Metq eigoje komiteto demesys buvo sutelktas itolesniVietines reik5mes vidaus vandens kelio

Akmena-Dane (Dange) iteisinimo sprendimq paieSk4 ir pajtirio juostos tvarkymo problematik4.

Vykdant komisijos rekomendacijas, savivaldybes administracija parenge ir patvirtino kelio

administravimo ir naudojimo taisykles, Zenklinimo schem4 ir kitus butinus dokumentus. Klaipedos

miesto savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintas privaZiavimo prie jDros kranto pajtirio juostoje

Klaipedos miesto savivaldybes teritorijoje tvarkos apraSas. Savivaldybes administracija i savo

strategini veiklos plan4 iraSe ivaZiavimo keliq i paj[rio juost4 tvarkymo perspektyv4. Ie5koma leSq

laivq nuleidimo prieplaukai Salia Liepq gatves tilto lrengimui.

Siekiant i5saugoti Klaipedos - jtirinio miesto ivaizdi komisijoje buvo nagrinetos VSf

Klaipedos kraSto buriavimo mokyklos problemos, Lietuvos jachtingo asociacijos kreipim4sis ir
jachtos ,,Lietuva " i5saugojimo bei remonto galimybes. Komisijos nariq V. Cepo ir A. Grublio

iniciatyva, paraginus buriuotojq bendruomeng organizuota buriavimo sezono uZdarymo Svene

Danges upeje.

Antri metai nebuvo svarstyta Klaipedos ZnVVC veikla, nes ankstesnioji grupes valdyba dar

neturi lembs iikio ministerijoje pilno pritarimo savo veiklai ir nera skirta ES EZF lesq paruo5tiems

projektams j gyvendinti.

Komisijos darbas nesusiveda tik i posedZius. Komisijos nariq veiklai ir problemq sprendimo

paie5kai daug padejo geranoriSkas poZiiiris ir bendravimas su B| ,,Klaipedos papltidimiai", AB

,,Klaipedos laivq remontas", ,Priekrantes verslines ir rekreacines Zuvininkystes asociacijos vadovais

ir darbuotojais.

Dekoju komisijos nariams uZ iniciatyvas ir aktyvum4 komisijos darbe. PosedZiq sekretorei

Laurynai Jonaitei uZ kruop5tq ir nuo5irdq darb4 rengiant posedZius ir protokolus.

Komisijos pirmininkas Algirdas Grublys


