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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

TARYBOS NARIO ALGIRDO GRUBLTO 2017 METU VETKLOS ATASKATTA

2017 metais dirbau valdandioje koalicijoje. SustabdZiau narystq LRLS partijoje, bet likau
Liberalq frakcijoje . Dalyvauju darbiniuose frakcijos posedZiuose, svarstant miesto veiklos
planavimo ir Ikinq veiklq .

Per 20L7 metus vyko 12 tarybos pos6dZiq. Del pateisinamos prieZasties nedalyvavau
viename. Nuo vasario menesio esu paskirtas ir dalyvauju Kolegijos darbe. Buvau deleguotas
dalyvauti Lietuvos savivaldybiq asociacijos nariq atstovrl suvaZiavime Vilniuje.

Esu Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto pirmininkas. Organizuodamas komiteto
darbq surengiau 30 posedZiq. Svarstyti 125 klausimai. Komitetas prieme 20 rekomendacinio
pobIdZio siIlymq Savivaldybes administracijai. ljuos sureaguota ir gauti atsakymai. DidZiausias
demesys buvo skiriamas miesto bendrojo plano keitimo eigai kontroliuoti. Domejausi atskirq
miesto teritorijq planavimo problematika .

Savivaldybes J0riniq ir vidaus vandenq reikalq komisija. BUdamas komisijos pirmininku 20L7
metais surengiau 3 posediius patalpose ir 1 iSvaiiuojamaii. Pagrindinidemes! skyriau pilnam
Vietinds reikSmds vidaus vandens kelio Akmena-Dane ( Dange ) iki Tauralaukio jteisinimui , upes
krantiniq prieZiIros ir panaudojimo problematikai. Buvo nagrindtos Lietuvos jachtingo asociacijos ,

jachtos,,Lietuva" iSsaugojimo problemos

Dalyvauju Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos darbe.Taryba dirba vangiai.Dalyvavau tik
viename organizuotame posedyje ir viename kviestiniame renginyje.

Savivaldybes taryba per Savivaldybiq asociacijq delegavo mane dirbti dviejose tarybose:

L.LR Zemes 0kio ministerijos Lietuvos iuvininkystes sektoria us 2Ot4-2020 metq veiksmq
programos jgyvendinimo Stebesenos taryba. Dalyvavau 2 vieSuose posdiiuose Vilniuje. 1 kartq

iSsakiau savo nuomonq elektroniniu balsavimu. Dalyvavau pasitarimuose Klaipedoje ir Sventojoje

svarstant priekrantds Zvejq problemas.

2.J0rininkq geroves taryba Lietuvoje prie LR Susisiekimo ministerijos . Tarybos reglamentas

ipareigoja tarybq rinktis ne rediau kaip L kartq per metus. 2Ot7m. pos6diiq nebuvo.

Dalyvavau visuose AB ,, Klaipedos energija" stebetojq tarybos posedZiuose. Dalyvavau V5l

Jurininkq ligonine stebetojq tarybos posedyje svarstant darbo uZmokesdio didinimo ligonines

gydytojams ir personaluitvirtinimq, pos6dyje svarstant metinq ataskaitq . Su ligonin6s

direktoriumi dr. J.Salyga nuolat aptardavome istaigos renovacijos darbq eigq. Dalyvavau ligoninds

organizuotame dviradiq Zygyje uZ sveikq gyvenimq.

2017 metais dalyvau Siq Savivaldybes administracijoje suformuotq darbo grupiq veikloje:
Darbo grupeje siekiant,kad Klaipeda taptq 2018 metq Europos sporto miestu. Darbo grupeje



siekiant, kad Klaipdd a 2O2t taptq Europos jaunimo sostine. Darbo grupdje ruo5iantis Lietuvos 100-
medio paminejimui.

Per metus dalyvavau LL pasitarimq visuomenei pristatant savivaldybeje ruoiiamus miesto
pletros ir investicinius projektus. 2 konferencijose korupcijos prevencijos tematika. Domejausi
seniunaidiq veikla. Su pasiUlymais ar skundais asmeniSkai kreipesi 9 rinkejai. Dalyvavau keturiq
bendruomeniq susirinkimuose.

Tradici5kai skiriu demesj miesto bendruomenes aktyvinimui naujais renginiais . Kartu su
V.eepu itrauk6me buriuotojq bendruomenq ir pirmq kartq organizavime buriavimo sezono
uZdarymo Sventq. Emiausi iniciatyvos organizuoti akcijq,,UZdek Zvakutq ant savanorio kapo',

Tarybos narys Algirdas Grublys


