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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS NARIO ANDRIAUS PETRAIdIO
VEIKLOS ATA SKAIT A UZ 20 1 9 METUS

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariu esu i5rinktas pirmq kart4. Tarybos nario

priesaik4 daviau 2019 m. balandZio 18 d. I Klaipedos m. savivaldybes taryb4 kandidatavau Tevynes

ralungor - Lietuvos krik$dioniq demokratq (TS-LKD) partijos s4ra5e ir miesto taryboje priklausau

fS-f,fO frakcijai, kuri yra pasiraSiusi valdandiosios koalicijos sutarti. Savo veikloje vadovaujuosi

LR vietos savivaldos lstatymu bei Klaipedos miesto tarybos reglamento nuostatomis.

Dalyvavau visuose 20Ig m. naujosios kadencijos miesto tarybos posedZiuose.

Esu deleguotas narys i Klaipedos m. sav. tarybos Kolegij4 (dalyvavau viename i5

dviejq 2019 m. ivykusiq Kolegijos posedZiq)'

Dirbu Miesto pletros ir strateginio planavimo komitete. Esu Sio komiteto pirmininkes

pavaduotojas. Teko pirmininkauti dviems komiteto posedZiams pavaduojant komiteto pirmininkg.

bulyvuvau 18-oje iS 20 vykusiq Miesto pletros ir strateginio komiteto posedZiq'

Taip pat esu Kontroles komiteto narys. Dalyvavau 5-iuose i5 6 vykusiq Kontroles

komiteto posedZiq.

Bendruomeniniq organizacijt4 taryboje (BOT) esu deleguotas Miesto pletros ir

strateginio planavimo komiteto. Elu i5rinktas Sios tarybos pirmininku. 2019 m. vyko vienas BOT

posedis.

Kitos tarybos ir komisijos, kuriq veikloje kaip tarybos narys esu deleguotas ir

kuriuose darbuojuost:

- Klaipedos m' nevyriausybiniq organizacijq taryba

- KlaiPedos m. sav' Seimos taryba
- KlaiPedos m. fvaizdZio komisija
- zy^r\Zmoniq, istoriniq datq, lvykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo

komisiia

Eidamas miesto tarybos nario pareigas ypating4 demesi skyriau miesto senamiesdio

klausimams. Keliais su eismu susijusiais klausimais kreipiausi ! Saugaus eismo komisij4,

nauj4 vaikq Zaidimo aik5telg, vykau su savivaldybes

puuitOo departamento prie KM vertinimo tarybos

aipedos m. senamiesdio grindinio vertingqjq savybiq

uplinkotuugos komiteto iSvaZiuoj amoj o posedZio, kurio



metu buvo lankomos Dumpiuose isik0rusios miesto savivaldybei pavaldZios imones, sprendZiant
lrvaptl pietineje miesto dalyje problem4. Ne kart4 sulaukiau miestiediq uZklausq ivairiais jiems
aktualiais klausimais, i kuriuos jiems iSsamiai atsakydavau, bei juos padedavau sprgsti su
atitinkamq savivaldybes specialistq pagalba. Nuolatos palaikiau rySi su miesto bendruomeninemis
or ganizacijom i s, atsakinej au i j i ems riip imus klau simus.

Miesto tarybos nariams priklausandios algos esu atsisakgs. Kanceliarinems reikmems
skirtq iSlaidq esu panaudojgs uZ 891,46 eurq sumQ.

Savivaldybes tarybos narys
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