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KHPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

Tarybos nario Algirdo Grublio 2018 metq veiklos ataskaita

2015 dirbau Liberalq SqjudZio frakcijoje ir valdandioje koalicijoje. Per 20i.6 metus vyko 12 tarybos
posedZiq. Del ligos nedalyvavau viename, Nuolat dalyvauju frakcijos posediiuose. pasisakau ir
teikiu pasiulymius,

Dirbu Miesto pl€tros ir strateginio planavimo komitete. lvyko 32 posediiai. Svarstyti 133
klausimai. Dalyvavau -31. Vienas praleistas del pateisinamos prieZqsties. Kartu su komiteto
pirmininku S.Gentvilu daug demesio skyriau svarstant UAB ,,Branda" vykdomus nemaloniq kvapq
ir aplinkos tar5os problematikq. S.Gentvilui iSvykius dirbtii Seimq nuo lapkridio menesio ruoSiau ir
vedZiau komiteto posedZius. Komitetas dirba kolegialiai ir dalyki5kai, todel daugel! klausimq
sprendiiame ir analizuojame bendru sutarimu.

lsijungiau i iniciatyvine grupe ,siekiandiq Smiltynes gyvenviet€s teritorijai jteisinti kurortines
vietoves statusA.

Savivaldyb6s Jtriniq ir vidaus vandenq reikalq komisija. B0damas komisijos pirmininku 201G

metais surengiau 3 posediius. DidZiausias ddmesys skirtas igyvendinti sprendimq pratqsti ir

iteisinti Danges upeje Vietines reikSmds vidaus vandens keliq Akmena-Dane ( Dange ) iki
Tauralaukio,bei Danges updje esaniiq krantiniq prieiiuros ir panaudojimo problematikai.

Dalyvauju Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos darbe.

Savivaldybds taryba per Savivaldybiq asociacijq delegavo mane dirbti dviejose tarybose:

l.LR Zem€s ikio ministerijos Lietuvos iuvininkyst6s sektoriaus 2Ot4-2020 metq veiksmrl
programos igyvendinimo Steb€senos taryba. Dalyvavau 1 vieiame posedyje Vilniuje. 2 kartus
i5sakiau savo nuomonq elektroniniu balsavimu, i5analizavus pateiktus klausimus ir mediiagq.

2.Jiirininkq gerov€s taryba Lietuvoje prie LR Susisiekimo ministerijos . Tarybos reglamentas

ipariegoja tarybq rinktis ne reiiau 1 kartq per metus. 2015m. pos€diiai nebuvo organizuoti.

Darbo grup6 nagrin€jantiAkmenos -Dands vietinds reikSm€s vidaus vandens kelio
problematikq. Vyksko nuolatiniai pos€diiai i5kylandiais klausimais. Komisija savo darbq baige.

Paruo5tq mediiagq savivaldybes administracija i5siunte i LR Susisiekimo ministerijq ir laukiama

sprendimo.

Darbo grup€ siekiant i5ai5kinti galimq NKVD nuiudytq pokario aukq palaidojimo vietE Skulptiirq
parko teritorijoje. Per 2016 metus Paveldosaugos skyriaus vedejui VitalijuiJuikai vadovaujant
darbo grupe inicijavo archeologinius tyrimus ir reikalingus darbus. Surinkta irodanti mediiaga ,

kad Sioje vietoje NKVD nuiudytq pokario aukq palaidojimo vieta neaptikta. Parengta darbo grupds

iSvada.



Stebitojq tarybos.

l.Dalyvavau visuose AB,, Klaipedos energija" steb6tojq tarybos posedZiuose.

2. Dalyvavau V5l JUrininkq ligonin€ tarybos posedyje svarstant metinQ ataskaitq. Su ligonin6s

direktoriumi dr. J.Salyga apZi0rdjome jstaigq, jvertinome vykstantius renovacijos darbus.
Dalyvavau ligonines organizuotame dviradiq Zygyje.

3. Dalyvavau Klaipedos stomotologine poliklinika stebetojq tarybos darbe. PosedZiuose svarsteme

ligonines vadovo metinq ataskaitq, jstaigos perWarkos ir jungimosi su kitomis gydymo jstaigomis

klausimus.

Bend ruomen€s problematika

2015 vyko rinkimq i LR Seimq kampanija. Kartu su S.GenWilu lankdme Dang€s rinkiminds

apygardos ribose esandias bendruomenes ir domdjomes gyvenamqja aplinka, infrastrukt0ra,
gyvenimo sqlygomis. Asmeni5kai pakalbejau su daugiai kaip 800 gyventojq.

Del mieste esamq problemq kreipesi 4 gyventojai. Informacija aptarta su savivaldybes

administracijos darbuotojais. l5klausyti 3 vieSq piketq dalyvirl reikalavimai. Asmeniniais klausimais

kreipesi 9 miesto pilieiiai. Sprendimai rasti tik 4 atvejais.

Tradici5kai skiriu demesi miesto bendruomends aktyvinimui naujais renginiai$ . Pavyko pratqsti

gerq tradicijq organizuoti Sausio 13 -osios paminejimo lauZq deginimq skirtin$uose miesto

rajonuose. I naktini skirtq Klaipddos kra5to prijungimui prie Lietuvos paminetiliSkeliavo per 1200

Zygeiviq. ParuoSta ir pademonstruota L923m. sausio 15d. jvykiq prie buvusioslPrefekt0ros

rekonstrukcija.

Tarybos narys


