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2015 metais dalyvavau Lietuvos savivaldybiq tarybq rinkimuose Lietuvos Liberalq SqiUdZio s4raSe,

buvau i5rinktas i Klaipedos miesto taryb4, kurioje dirbu Lietuvos Respublikos liberalq s4judZio frakcijoje

ir igyvendinu Sios partijos rinkimq program4 bei rinkejams duotus paZadus. Savo veikloje stengiuosi

vadovautis LR Konstitucijos, Vietos savivaldos istatymo , savivaldybes Tarybos darbo reglamento ir kitq

teises aktq tarybos nariams suteiktomis teisemis ir igaliojimais bei atlikti pareig4- dirbti miesto

bendruomenes labui, puoseldti demokratinds visuomends vertybes ir skatinti pilietines visuomends

institutus, iniciatyvas.

Savo, kaip partijos nario, politing veikl4 bei funkcing paskirti miesto taryboje ir kitose

atstovaujamose strukturose suvokiu ir igyvendinu rinkejams duotq priesakq ir isipareigojimq- dirbti, o ne

politikuoti, dvasia, darb4 liberalq s4jldZio frakcijoje bei valdandioje koalicijoje vertinu kaip

bendradarbiavim4 komandoje, kuris grindLiamas ne siauromis asmenindmis ar ideologinemis

preferencijomis, bet savitarpio supratimu, miesto problemq suvokimu ir tuo, k4 galime nuveikti

pozi[vaus miestui ir jo bendruomenei. Santykius su opozicijos atstovais miesto taryboje ar komitete

grindZiu pakantumo ir tolerancijos kitas pozicijas turintiems kontekste, tarpusavio santykiuose vertinu

kompetencrjq, o ne pigq populistini politikavim4.

Mano, kaip politiko ir tarybos nario veiklayralabar fvairialype bei intensyvi. Jau trejus metus dirbu

miesto tarybos Kultlros, Svietimo ir sporto komiteto pirmininku, kuruojandiu platq miesto gyvenimui

reik$mingq ir jo bendruomenei svarbiq sridiq laukE- kultUr4, jaunimo politik4 bei ugdym4, sporto ir

fizines kult[ros, nevyriausybiniq organizacij4 pldtros procesus ir pilietines visuomenes institutq vystym4,

nagrinejandiu tautiniq maZumq ir religiniq bendruomeniq poreikius, prisidedandiu prie Siq sridiq

institucijq problemq sprendimo rekomendacijomis, iniciatyvomis, sprendimo projektq svarstymu ir

komiteto nuomonds pareiSkimu, teikiandiu protokolinius pavedimus ir pasillymus savivaldybes

administracijai ir miesto tarybai. Praejusiais metais ivyko 20 komiteto posedZiq, kuriuose svarstyti 156

klausimai. Nesu praleidgs nei vieno komiteto posedZio'

Esu dalyvavgs visuose 2016 metq miesto tarybos posedZiuose (12), kuriuose savo kompetencijos ir

svarstomq klausimq ribose stengiausi i5destyti komiteto arba savo asmening pozicf4. Esu miesto tarybos

kolegijos narys bei dalyvavau beveik visuose jos posedZiuose. (i5 10-S). Dviejuose kolegijos posedZiuose

nedalyvavau del pateisinamq ir su tiesioginiu darbu Klaipedos universitete susijusiq prieZasdiq.



Be darbo miesto taryboje, komitete ir kolegijoje, priklausau ivairioms visuomeninems taryboms
prie Klaipedos miesto tarybos' Esu Svietimo, Sporto, Kult,ros ir meno tarybq narys. Jose, mano poZiDriu,
atlieku svarbiE dvejop4 funkcij4- viena vertus, akumuliuoju svietimo, sporto, kult5rines bendruomeniq
problemas' poreikius bei rupesdius ir su jomis supazindinu miesto politing bei administracing valdzi';
antra vertus' sioms bendruomenems perduodu tiksli4 ir neiskraipyt4 valdandios daugumos pozicij4 bei
informacij4 atskiroms focus grupems bei jq institucijoms aktualiais klausimais, tokiu budu stengiuosi
uZtikrinti tarpusavio pasitikejim4 bei dialog4.

Jau tredius metus esu MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus ir ZvejqKultDros rfimq meno tarybq
narys' savivaldybes administracijos Direktoriaus isakymu esu paskirtas i Svietimo tinklo pertvarkos
8ruP9' sprendZiandi4 svarbius miesto ugdymo istaigq infrastrukturos tobulinimo klausimus, esu Auksto
sportinio meistriskumo sistemos tobulinimo grupes narys, Auksto sportinio meistriskumo komandq
dalinio finansavimo paskirstymo i5 savivaldybds biudZeto grupes vadovas. Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau
savivaldybei priklausandiq imoniq ir istaigq stebetojq tarybose: esu Klaipedos pirmines sveikatos
prieZi[ros centro (tredioji poliklinika) stebetojq tarybos pirmininkas bei AB Klaipedos vandenys
stebetojq tarybos ir UAB Klaipedos gatvitl apsvietimas ( ngo 2017 m.pradzios) tarybq narys.

Stengiuosi bDti aktyvus miesto bendruomends narys ir pilietis,
problemas ir negeroves, palaikau kontaktus su labai ivairiomis miesto
joms opius klausimus. Didele dalimi mano pastangomis ir indeliu
namq/bibliotekos remonto bei rekonstrukcijos darbai, taip pat
projektavimo ir statybos planai.
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