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Savivaldybeje man yra patiketos mero pavaduotojo pareigos, todel, merui
nesant, vykdau visus teises aktais merui priskirtus lgaliojimus, i5skyrus
numatytuosius Vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 4-8 ir tS-22
punktuose.

Meras man yra pavedqs 5ia veiklos sritis: aplinkos kokybes gerinimas ir
apsauga; atliekq tvarkymas; miesto komunalinis 0kis; infrastruktUros prieiiUra;
savivaldybes ir valstybes turto valdymas; turizmo organizavimas; sqlygLl verslo
pletrai sudarymas; keleiviq veZimo vietiniais marSrutais organizavimas; gyventojq
poilsio organizavimas; kult0ros politika; miesto ir mokslo jstaigq santykiq pletra;
vie5osios tvarkos ir gyventojq rimties prieZiUra.

Taip pat esu savivaldybes Kolegijos narys, einu Finansq ir ekonomikos
komiteto pirmininko pavaduotojas pareigas, esu AB ,,Klaipedos vanduo" stebetojq
tarybos pirmininkas, Saugaus eismo komisijos, Klaipedos regiono pletros tarybos,
Privatizavimo komisijos narys ir Peticijq komisijq pirmininkas.

Taip dalyvauju keleto Savivaldybes administracijos direktoriaus bei mero
sudarytq darbo grupiq veikloje.

2017 metai Klaipedoje buvo skirti kultOrai, auitai kilstelejome Lietuvos
kulturos sostines kartelq. Nors ir nepavyko laimeti 2022 metq Europos kultUros
sostines vardo, tadiau del 5io tikslo sutelktomis ne tik kultUros bet ir kitq
bendruomeniq pastangomis pavyko suteikti, manydiau, esminj pokyt! miesto
gyvenime. Del to labai prisiddjo kasmet nuosekliai didejantis kult0ros programLl
finansavimas i5 Savivaldybes biudieto.

Pernai Klaipeda iSkovojo teisq surengti spalvingq Europos Saliq tautines
kultUros festivali "Europiada" 2020 metais (5is festivalis retaigrjZta jtq patj miestq).

Savivaldybes taryba prieme sprendimq i savo muziejus bei parodq sales
nemokamai jleisti moksleivius ir nejgaliuosius, skatinti senamiesdio fasadq
atnaujinimq.

Atstatoma piliavietes 5iaurine kurtina, rytineje jrengta nauja moderni
ekspozicija. DZiaugiuosi, galejqs prisiliesti prie 5iq procesq.



Aplinkosaugos srityje bene daugiausiai rUpesdiq kelqs privalomasis dvinares
rinkliavos uZ atliekq tvarkymq ivedimas buvo amortizuotas subalansuotu Tarybos
sprendimu nedidinti rinkliavos uZ atliekq tvarkymq Klaipedos gyventojams.

Prie to prisedejo ir pirmq kartq sekmingai jvykdytas vieSasis atliekq veZejq
parinkimo konkursas:jame veZejai pasi0le maZesnes paslaugq kainas.

Pernai sekmingai baigesi ir kitas vieSasis konkursas - d6l poieminiq atliekq
surinkimq konteineriq surinkimo aikiteliq projektavimo bei jrengimo. Tiketina, kad
iki 5iq metq pabaigos tie darbai bus atlikti ir del to Zenkliai keisis miesto sanitarine
bei estetine bUkles.

Priimti svarbUs sprendimai del vie5ojo transporto kokybes bei pletros:
galutinis mar5rutiniq taksi integravimas j bendrq sistemq, naudojant tik visiikai
naujas transporto priemones; naujo elektroninio bilieto sukrlrimas ir lvedimas,
suteikiant galimybes keleiviams racionaliau planuoti keliones bei i5laidas joms.

Gauta Europos investicijq banko negraZinama parama galimybiq studijai
del greitaeigio, netarSaus, nekeliandio triukSmo, vibracijos ir smarves transporto
linijos mieste nutiesimui parengti. Priimti sprendimai del naujq dujomis bei elektra
varomq autobusq jsigijimo.

Prireike tikrai nemaZai asmeniniq pastangq ir laiko, kad mieste iiandien
turetumeme puikias dviradiq ir automobiliq mainq sistemas, nedotuojamas i5 miesto
ar valstybes biudZeto.

Pernai mieste papildomai ap5viesti B0 daugiabudiq namq kiemai,
projektuojama ir Siais metasi bus ap5viesta dar 100 kiemq. Visus praejusius metus
aktyviai buvo projektuojamos papildomos automobiliq statymo vietos (apie 1000)
daugiabudiq namq kiemuose,- Siemet jos turetq bUti jrengtos.

Nepamiriti ir vaikq Zaidimq aik5teles, ir sporto aikStynai: pritarta vaikq
Zaidimo aikiteliq jrengimo ir atnaujinimo 2018-2020 m. programos jgyvendinimui.

Kasdienines mano veiklos akiratyje - miesto ir uosto bendrqjq planq rengimas,
savivaldybes strateginio veiklos plano rengimas ir vykdymas. Aktyviai dalyvauju
Klaipedos miesto ekonomines pletros strategijos (populiariai vadinamos Klaipedos
proverZio strategija) rengime.

Nesu kabinetinis Zmogus - nuolat pesdiomis apeinu senamiestj, miesto
parkus, skverus, aik5tes, daugiabudiq namq kvartalus, kitas vieiqsias erdves.

Reguliariai nesiafi5uodamasis aplankui visus miesto infrastruktUros
atnaujinimo ar krlrimo objektus, bendrauju su klaipediediais. Todel ne i5 nuogirdq,
ne tik i5 valdi5kq dokumentq Zinau apie daugumq mieste vykstandiq procesLl - nuo
Minijos gatves rekonstrukcijos iki gyvenamqjq namLl kiemq tvarkymo.

Kartu fiksuoju ir tai, kas turi bUti miesto tvarkytojq bei tvarkos priZiuretojq
kasdieniu rr.rpesdiu, j miesto gyventojq prane5imus apie netvarkq reaguoju visq
pirma apsilankydamas vietoje.



Viesoji tvarka bei saugus eismas yra vieni svarbiausiq mano veiklosprioritetq' l5skirtinis praejusiq metq pasiekimas - kai kurios senamiesdio imonemsdaugiausiai nemalonumq kelusios itin triuksmingos ,,girdyklos,, arba iisikrauste arbaapribojo savo veiklq.
Procesas nera baigtinis ir paprastas. Siais metais jis turetq apimti irdidZiuosius gyvena muosius kva rta lus.
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