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Kf aipedos miesto savivaldybes tarybos nario Algirdo Grublio zoLs metq

veiklos ataskaita

Metq pradZioje dalyvavau 20L1,-2o1,5 m, kadencijos miesto savivaldybes tarybos darbe. lki
paskutinio posedZio atlikau savo pareigas paskirtose komitetuose ir komisijose. Nuo 2015 m
pavasario Lietuvos Respublikos Liberalq Sqjudiio partijos sqraie iirinktas sekandiai kadencijai, Esu
valdandiosios frakcijos ir koalicijos narys. Dalyvauju frakcijos posedZiuose. pasisakau ir teikiu
pasi0lym ius.

Dirbu Miesto pletros ir strateginio planavimo komitete. lvyko 18 posedZiq. Datyvavau -I7. Vienas
praleistas del miesto Zvejq interesLl atstovavimo pasitarime Vilniuje. Daug demesio skyriau
svarstant Klaipedos m. savivaldybes 201,1,5-201,7 strateginj veiklos planq. Teikiau pasiulvmus
tvirtinant ivairius projektus. Gyventojq praSymu jstrateginj planq jtraukta priemone,,Lietaus
nuotekq statyba J.Karoso g.2f i M.MaZvydo al. 11 kiemuose ir prieigose", Aktyviai prisidejau

igyvendinant UAB ,,Geoterma"projektus miestiediq sveikatinimo poreikiams tenkinti, Komitetas
dirba kolegialiai ir dalykiSkai, todel daugelj klausimq sprendZiame ir analrzuojame bendrr-r sutarimu

Savivaldybes JUriniq ir vidaus vandenq reikalq komisija. lSrinktas komisijos pirmininku, 2Ot5
metais surengiau 5 posedZius. DidZiausias demesys skirtas nuo 2OOTmetq nevykdomiems Danes

upes vietines reikimes vidaus vandens kelio prieZiIros ir tvarkymo projektams atnaujinti. pavyko

suburti lr administracijos direktoriaus jsakymu patvirtinti darbo grupq, kuri parenge vidaus

vandens kelio vystymo ir galimo prailginimo iki Liepq g. tilto strategijq. Paskirta atsakinga jstaiga,

priimtas idarbq specialistas. Parengti ir Susisiekimo ministerijai pateikti reikalingi dokumentai
vidaus vandens kelio pratqsimui iki Liepq gatves tilto. lSklausyta informacija ir pritarta dviejq
miesto Zuvininkystes vietines veiklos grupiq jkurimui, siekiant dalyvauti ES EZF finansuojamuose
projektuose.

Dalyvauju Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos darbe,Vyko tik du posedZiai, kur buvo sprendZiam,

organizaciniai ir bendri veiklos planavimo klausimar,

Savivaldybes taryba per Savivaldybiq asociacijq delegavo mane dirbti dviejose tarybose:

L. LR Zemds 0kio ministerijos Lietuvos iuvininkystds sektoriaus 2014-2020 metq veiksmq
programos jgyvendinimo Stebesenos taryba. Dalyvavau 3 posediiuose Vilniuje ,Teko diskutuot.

ir teikti pasiulymus,ginant Baltijos j0ros Zvejq interesus ruoiiant programas del ES fZf leiu.

skVrimo.

2. J0rininkq gerovds taryba Lietuvoje prie LR Susisiekimo ministerijos, Tarybos reglamentas

jpariegoja tarybq rinktis ne rediau l kartq per metus. Vyko 1i5va)iuojamasis posedis Klaipedoje

Pasisakiau del Klaipedos Jurininkq centro i5saugojimo ir remimo galimybiq,

Darbo grup6 nagrinejanti Akmenos

problematikq. Praejusios kadencijos metu

tik 1km, ilgio vietines reik5mes vidaus

Dands vietinds reikSm6s vidaus vandens kelio

atkreipiau demesj, kad Danes upeje oficialiai jteisintas

vandens kelias, kuris prakti(kai neadministruojamas.



Likusioje upes atkarpoje vyksta intensyvi laivyba, eksplotuojamos nejteisintos prieplaukos,
konfliktuoja sportininkai su vandens dviraiiq nuomotojais, iiemq neuitikrinamas imonrq
saugumas/ nes nevykdoma ledo storio kontrole, Todel kartu sLr savivaldybes administracija
sukureme 5iq darbo grupq problemq visumai sprqsti, Vyl<sta nuolatiniai posedziai. problemq
sprendimas Zenkliai pajudejo.

Darbo grupe siekiant iSai5kinti galimq NKVD nuiudytq pokario aukq palaidojimo vietq skulpturq
parko teritorijoje' 25-erius metus mieste sklando ivairios istorijos ir gandai del galimo NKVD aukq
palaidojimo skulpt0rq parko teritorijoje, Emiausi iniciatyvos organizuoti rearq ty1mQ, pritarus
administracijos direktoriui ir padedant Paveldosaugos skyriaus vedejui Vitalijui Juikai subureme
profesonaliE grupq ir ememes konkrediq veiksmq. Apklausti informacijos apie pokario jvykius
turetojai, susira5ineta su Gyventojq genocido ir rezistencinos tyrimo centru, derrnama su Klaipedos
universitetu del lauko tyrimq georadaru darbq pradiios.

stebetoiq tarybos. Dalyvavau visuose AB,, Klaipedos energija,,stebetoiq tarybos posedziuose.
Medicinos istaigose naujq Stebetojq tarybq formavimas vykta nuo 2016 m. pradZios, tad Vil
Jlrininkq ligonine ir Vil Klaipedos stomatologine poliklinika tarybq darbe, jkulas esu paskirtas
2015 m neteko dalyvauti,

Tradiciikaijau penkti metai skiriu demesi miesto bendruomenes aktyvinimui naujais renginiais.

1' Pavyko jgyvendinti nuostatE, kad Laisves dienos sausio 13 atminti renginiai neaplenktq ir Giruliq
televizijos bokito gynimo vietq. Zvejq kult0ros rumai Giruliuose surenge graiq paminejimq su
naujais akcentais: tradicinis atminimo begimas nuo savivaldybes iki bokito, vykimas jpaminejimq
traukiniu, lauZas ir koncertas Giruliuose. Atminimo lauZai suliepsnojo ir sukviete bendruomenes
dar 5 miesto vietose.

2. Iniciatyvomis ir darbu prisidejau, kad butq pirmq kartq Sventi5kai paminetos pirmosios miesto
Tarybos veiklos metines ir iSleista V, cepo knyga,,Kitokiq zmoniq miestas,,.

3. Sugalvojau, ir padedant Lengvosios atletikos
j[rmyle" naujuoju dviradiq taku Danes(Danges)

Rudens Z0kles sezono pradZiai metu,

sporto mokyklai, organizavome begimq ,,Lvejo
upes pakrante, priekrantes Zvejq renginio, skirto

Tarybos narys Algirdas Grublys


