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 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariu esu išrinktas pirmą kartą. Tarybos nario 
priesaiką daviau 2019 m. balandžio 18 d. Į Klaipėdos m. savivaldybės tarybą kandidatavau Tėvynės 
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos sąraše ir miesto taryboje priklausau 
TS-LKD frakcijai, kuri yra pasirašiusi valdančiosios koalicijos sutartį. Savo veikloje vadovaujuosi 
LR vietos savivaldos įstatymu bei Klaipėdos miesto tarybos reglamento nuostatomis. 
 
 Dalyvavau visuose  2020 m. naujosios kadencijos miesto tarybos posėdžiuose, kurių 
buvo 12, juose priimta 317 sprendimų. 
  
 Esu deleguotas narys į Klaipėdos m. sav. tarybos Kolegiją (dalyvavau visuose trijuose 
2020 m. įvykusiuose Kolegijos posėdžiuose). 
 
 Dirbu Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete. Esu šio komiteto pirmininkės 
pavaduotojas. Teko pirmininkauti vienam posėdžiui pavaduojant komiteto pirmininkę. Dalyvavau 
23-uose iš 25 vykusių Miesto plėtros ir strateginio komiteto posėdžių. 
  
 Bendruomeninių organizacijų taryboje (BOT) esu deleguotas Miesto plėtros ir 
strateginio planavimo komiteto. Esu išrinktas šios tarybos pirmininku. 2020 m. vyko vienas BOT 
posėdis. 
 
 Kitos tarybos ir komisijos, kurių veikloje kaip tarybos narys esu deleguotas ir kuriose 
dirbu: 
 

- Klaipėdos m. nevyriausybinių organizacijų taryba 
- Klaipėdos m. sav. Šeimos taryba 
- Klaipėdos m. Įvaizdžio komisija 
- Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo 

komisija 
 

Miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvau deleguotas į Asociacijos 
„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos narius. Naujai formuojama valdyba su 
savivaldybės administracijos atstovais dėjo pastangas skaidrinti įstaigos veiklą. 
 
Su TS-LKD frakcijos kolegomis lankėmės “Žaliakalnio” gimnazijoje, kur buvome informuoti apie 
vėluojančių darbų eigą, bei išklausėme rangovo ir savivaldybės administracijos atstovų pozicijas.  
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Su frakcijos kolegomis lankiausi AB “Klaipėdos energija” Danės g. katilinės teritorijoje, kur 
buvome supažindinti su vykdoma teritorijos konversija, bendrovės vizija ateičiai ir esama situacija. 
Susitikimo metu pateikiau siūlymą įmonės vadovui atkreipti dėmesį į Šilutės pl. esančios katilinės 
tvoros būklę ir estetinį vaizdą, bei spręsti situaciją. 
 
Dalyvavau frakcijos narių pažintiniame susitikime su naujuoju AB “Klaipėdos vanduo” vadovu, 
kurio metu pateikiau prašymą įvertinti galimybę iškeldinti ar sutvarkyti Žvejų. g. 27 esančią 
nuotekų siurblinę. 
 
Informavau savivaldybės Transporto skyrių apie nekokybiškai įrengtus kelio ženklus senamiestyje, 
o vėliau juos apžiūrint su rangovo ir savivaldybės atstovais identifikavome sisteminę problematiką. 
Pasekoje savivaldybės direktoriaus įsakymu buvo sudaryta speciali darbo grupė, sudaryta atlikti 
Klaipėdos miesto senamiestyje įrengtų eismo organizavimo priemonių ir kitų techninių elementų 
apžiūrą. Su minėta grupe turėjome trejus išvykstamuosius posėdžius. Prieš posėdžius vykdžiau 
senamiesčio gyventojų internetinę apklausą ir komisijai pateikiau gautus prašymus ir pasiūlymus. Į 
visus juos buvo atsižvelgta. Komisijos buvo identifikuoti pertekliniai kelio ženklų stulpai, nutarta 
patalpinti perteklinius kelio ženklus ant apšvietimo stulpų, pertekliniai ženklai, ženklų stulpai, 
trukdantys pėsčiųjų eismui, buvo atkreiptas dėmesys į nelygiagretų ženklų lygiavimą, panaikintas 
ženklas “plyta” Žvejų gatvėje, pastatytas eismą ribojantis ženklas atsižvelgus į gyventojų prašymą ir 
kt. 
 
Dalyvavau miesto bendruomenių atstovų ir AB Grigeo atstovų susitikime “Dėl kvapų Klaipėdoje”, 
kuriame bendrovė pristatinėjo savo planus ir atsakinėjo į klausimus. 
 
Dalyvavau keliuose projektų projektinių pasiūlymų bei viešų svarstymų su visuomene 
pristatymuose. Ne kartą sulaukiau miestiečių užklausų įvairiais jiems aktualiais klausimais, į 
kuriuos jiems išsamiai atsakydavau, bei juos padėdavau spręsti su atitinkamų savivaldybės 
specialistų pagalba. Nuolatos palaikiau ryšį su miesto bendruomeninėmis organizacijomis, 
atsakydavau į joms rūpimus klausimus. 
 
 Miesto tarybos nariams priklausančios algos esu atsisakęs. Kanceliarinėms reikmėms 
skirtų išlaidų esu panaudojęs už 2807,51 eurų sumą. 
  
 
Savivaldybės tarybos narys Andrius Petraitis 

                                                                                                       


