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veihlos ataskaita uL2019 metus

2019 metq pimrajame ketvirtyje baige darb4 aStuntosios kadencijos miesto taryba, kurioje man

buvo patiketos finansq ir ekonomikos korniteto pinnininko paleigos" Iki pirmojo, naujosios miesto

tarybos iSrinktos 2019 metq kovo menesio 3 dienos posedZio, mano vadovaujamai senosios sudeties

konritetas posedZiavo septynis kartus, Siuose posedZiuose apsvarstenre ir teikeme savo i5vadas

5e$iasdelirnt septyniems tarybos sprendirnr"l proj ektams,

Komitetas sausio 16 1r 23 dienomis posedZiuose iSsamiai iSnagrinejo irteike savo pastabas

sprendimo projelctui ,,Del miesto savivaldybes 2019 - 2021 metq strateginis veiklos planc

patvirtinirnoo'. Sausio 23 dienq posedyje analizavome ir sprendimo projekt4 ,,Del 2019 metq

savivaldybes so cial iniq paslaugq pl ano patvirtinimo",

VASARIO menesio posedZiuose, kaip ir numato tarybos reglamentas, kornitete buvo

apsvarstytas tarybos splendimas del 2019 netq miesto biudZeto tvirtinimo. Vykstant diskusijai ir

kituose miesto tarybos komitetuose Siuo klausimu privalejau dalyvauti ir a5, i$klausyli i$sakytas

pastabas ir parengti finansq ir ekonomikos komiteto rekomendacij4 miesto tarybai del 2019 metq

biudZeto tvirtinir:ro,

Vasario menesio kornitete i3klauserne ir 2018 metq adninistracijos direkloriaus veiklos

ataskaitq.

KOVO menesio 6 dienos komiteto posedyje daug diskusijq sukele pateiktas derinimui

sprendimo projektas ,,Del Klaipedos miesto savivaldyb€s vietines rinkliavos uZ komunalinirl atliekq

tvarkym4, dy dZi o nustatymo meto di ko s pakeitimo".

Sio svarsrymo metu teikiau pasifllym4 ipareigoti savivaldybes administraaijq2019 metq I

pusmetyje uZbaigti pradetq, tadiau iki iiol neuZbaigtq konteineriq aik$teliq priskyrimo daugiabudiams



namams procedUr4, ir parengti sprendimo projekt4 metodikos keitimui, kuris pilnai atitiktq Atliekq

tvarkymo 30 straipsnio nuostatas,

Sis ipareigojimas ir buvo ivykdytas Siq netq vasario nenesio taryboje.

Kovo menesio2T dienos posOdyje pritarema sprendimo projektui ,,Del AB ,,Klaipedos energija" 2018

- 2022 metq investicijq planq pakeitimo", sudarant galimybg savivaldybes imonei pasinaudoti ES

stntktDrines p aramo s I eS on-Li s, atnauj inant 5i huninius ti nklus.

Savo paskutiniame kovo menesio 3 dienos posedl,je komitetas pritare sprendimo projektui

,,Del Eurcpos jaunimo forunro ir Klaipedos miesto savivaldybes bendradarbiaviruo, del Europos

jaunimo sostines 2021 metais titulo, sutarties projektui".

Paminejau tik keletq svarbesniq komitete svarsfytq tarybos sprendimq projektq i5 mano

anksdiau ivardintq 67-eriq. Visi konriteto posedZiai buvo kruop3diai protokoluojami tarybos

sekretoriato darbuotojos L. Demidovos ir yra vieSai prieinami Klaipedos miesto savivaldybes

inter:rsto svetainej e.

Dalyvavau visuose besibai giandio s kadencij o s taryb os posedZiuose.

2019 metq kovo rnenesio 3 dien4 ivykus savivaldybiq tarybq rinkimams devintq kartq tapau

miesto tarybos nariu.

Rinkirnuose dalyvavau visuorneninio rinkiminio komiteto ,,Vytautas Grubliauskas ir komanda"

sudetyje, Maloniai buvau nust€bintas rinkimq rezultatais, kada miesto gyventojq valia i5 deiimtos

rinkirninio s4ra5o vietos, buvau ,,perkeltas" i trediaja.

Pasibaigus rinkimams, visuonreniniam rinkimrl komitetui ,,Vytautas Grubliauskas ir komanda"

TS-LKD bei dviern eentro parti.jos narianrs pasiraSius koalicijos sutarti, Klaipedos miesto taryboje

buvo suformuota valdandioji dauguma, kuri4 Siandien sudaro 17 tarybos nariq,

Naujosios kadencijos taryboje, fi'akcijos valia vel tapau finans4 ir ekonomikos komiteto, bei

miesto tarybos kolegijos nariu. 'faipogi esu VR ministro isakymu paskirtas ir vykdau Klaip€dos

regiono pletojimo tarybos nario pareigas,



Savo veikloje vadovaujuosi LR savivaldos istatynu bei Klaipedos miosto tarybos reglamento

nuostatomis,

Per ataskaitini laikotarpi dalyvavau visuose devyniuose miesto tarybos posediiuose. Tiesa del

objektlviq prieZasdir4 praleidau du ivykusius kolegijos posedZius.

Pasiruo5intui posedZizuns skyriau nemaZ4 dali savo laisvalaikio, todel visais svarstomais

klausimais tiek konriteto, tiek ir tarybos posedZiuose turiu aiSkiq ir motyvuot4 nuomong, kas man

padeda balsuojant uZ vien4 ir kit4 sprendimo projeklq,

UZ Tarybos nario veiklai skirtq le5q panaudojinr4 alsiskaitau leglamentu nustatyta tvarka.

I$ 2019 metais vienam tarybos nariui skifio 3475 Eur limito panaudojau 2363, 01 Eur.

Klaipediediams gerai iinornas marlo tel. nr, 868740024 bei elektroninio pa5to adresas

. Miesto gyventojai uretrl eigoje daZnai kreipiasi rflpimais klausimais,

atsakymq i kuriuos ie$kome drauge ir daZniausiai surandame. O jr+ 2019 metais bdta itin daug.

Tarybos narys ) ,.orrrr*1, ")*J* Rimantas Tara5kevidius


