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I0aipeda

zor8 metais Klaipedos miesto savivaldybes taryboje vykdZiau veiklq numaryrE
LR savivaldos istatyme ir ICaipedos miesto savivildybes tarybos veiklos
reglamente.

zor8 metus dalyvavau ICaipedos miesto tarybos posedZiuose (iiskyrus atvejus,
kuomet buvau i5vykqs i darbines komandiruotes Liublijanoje, Leipcige ir
oficialiq atostogq metu), miesto pletros ir strateginio pianavimo, o veliau
Finansq ir ekonomikos komitetq posedZiuose. Posediiq metu pateikiau
siulymus del ivairiq sprendimo projektq. I(artu su kitais Tarybos nariais
inicijavau, jog l(laipedos miesto savivaldybes administracija p"..t gtq keletq
Tarybos sprendimq, kalbejau Tarybos posedZiq metu aktualiais miestlediams
klausimais susijusiais su Miesto bendrojo planos koncepcija, miesto ir uosto
santykiais, pasisakiau pried Tarybos sudarytq I(omisijq ldvadas kurios, mano
nuomone, buvo SaliSkos ir politi5kai motyvuotos.

teisma/

zor8 metais Lietuvos buvo Svendiamas valstybes atkurimo Simtmetis, kuris buvo
pamindtas ir lCaipedoje. AB dalyvavau Klaipedos m, savivaldybes sudarytoje
Valstybes Simtmedio komisijos darbe, parengiau leidini skirtq Lietuvos
valstybes Simtmetiui lCaipedoje "Nepriklausomybes diena: vasario r6-osios
minejimas I(aipedoje" [bendrautorius -Vytautas Jokubauskas], kuris buvo
pristatytas klaipediediams.

Taip pat pagal Valstybes atkurimo Simtmedio programE zor8 m. rugsejo zo d.
ICaipedos universitete skaidiau praneSimq "Lietuvos valstybes atkurimo
iimtmetis: i5ta/<os ir dabartis" tarptautineje konferencijoje 'Atvirumas pasauliui
ir modernios tautos gimimas rytiniame Baltijos j[ros regione".



to ir uosto santykius bei problemas
t uosto imones.
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zor8 m. rugsejo 5-7 d. I(ontancoje
finansuojamamo projekto ,,Uosta

integravimas (pORT-Cities: Integrat

atstovais, pristadiau Iflaipedos miesto
niesto santykius, apie informaciniq irkomunikaciniq technologijq lgvendinimq l(aipedos transporto sistemoje ir kt.sprendziant i5 kitq miestq pavyzdLhl, rnipeaos miestas galetq daugiaubendradarbiauti su Universitetu organizuojant inovacijas transporto

ekosistemoje, yra brltina ugdyti vietinius kadrus.

zor8 m' spalio zr-24 d. Visbyje (Svedija) dalyvavau Union of Baltic Cities Miestqplanavimo seminare "Urban Transition Zones sustainable Urban
Transformation in the context of small Historic Ciw ".
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Nuo Sios kadencijos pradzios (zo4) esu AB ,,Klaipedos vanduo,,stebetoiq
tarybos natys, tad ir zor8 metais dalyvavau AB ,,I(aipedos vanduo,, stebetoiq
tarybos posedZiuose kuriq metu buvo tvirtinamos lmon6s finansines ir gkines
veiklos ataskaitos ir priimami svarbrls strateginiai sprendimai. zorg metais buvo
toliau realizuojama AB ,,lcaipedos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekq tvarkymo strategijos vizlja - ,,Iflaipedos mieste ir rajone veikianti
moderni, kompakti5ka, savarankiSka, visu-omenes poreikius ir interesus
atitinkanti imone, uztikrinanti nepertraukiamq, irgalaiki techniniu ir
ekonominiu poZiuriais vartotojams prieinamq gyyUislai biitinE geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq i"iki-E,,, Bendrove ,ufidu.iu s.,
ii5ukiais - nuo ,o2 m. mazeja vandens suvartojimas pramones lmoniqsegmente; i5 Icaipedos gamybq beveik iikele AB ,,Svyturys',, kuris buvo AB
,,Klaipedos vanduo" klientas; del demografinio nuosmukio gyventojq skaidius
mieste nedideja, tad neZymiai dideja vandens kainos gyventojams.

zor8 metais toliau dalyvavau Zymiqzmoniq, istoriniq datq, i"ykiq iamZinimo irgatviq pavadinimo suteikimo komisijos darbe. Anksdiau iB dalies mano



Pastangomis Iflaipedos mieste atminimo lentelemis buvo iamzintos filosofoLeonido Donskio ir Lietuvos karininko ir archeologo petro Tarasenkosasmenybes. zor8 m. pagrindiniu ivykiu, kuris lgijo ne tik respublikinq, bettarptautinq reikimq, susijusiu su l(omisijos darbuiuvo skand.r.J JJLp.rtizanqvado Adolfo Ramanausko-vanago iamZinimo Klaipedoje. Rusq sqjungosatstovas Viadeslav Titov pradejo Imeizto kampaniiq pries partia.,,i ,rudoatminimq, o man teko Ziniasklaidos priemonese komentuoti Kremliausinspiruotos "Ruskij Mir" kampanijos priel Lietuvq iitakas bei rusi5kqorganzacijq veiklq ICaipedoj e.

os muziejaus Antrojo
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datas'

zor8 m' I(laipedos m' savivaldybes administracijos Ukio departamentui
pateikiau keletq paklausimq d6l gatviq tvarkymo, Baligatviq, autobusq
sustojimo remonto bei kitq miesto tvarkymo darbq ! kuriuos buvo'reaguota. Id
dalies mano ir Tarybos nario Audriaus VaiSvilos iitt"rrgo-is buvo iutiestas
pesdiqjq takelis nuo Silutes lento link PC "Banginii" ir nuo pC "BanduZiai', iki
gyvenamqjq kvartalq pietineje miesto dalyje.

Perspektyvos

zorT metq veiklos ataskaitoje raiiau, kad pagrindiniai iSStkiai zor8 metais bus
ICaipedos miesto bendrojo plano tvirtinima ir ICaipedos miesto ir uosto
bendrqjq planq koncepcijq suderinimas: Kaip suderinti Klaipedos miesto ir
Icaipedos valstybinio jurq uosto interesus? planai Meinrageje statyti
giliavandeni uostq, kurio ideja aktyviai "stumia" ICVJUD gali itakoti neigiamus
Procesus pajurio gamtovaizdZiui, iSskirtinei pajurio miSkq socialinei ir
apsauginei vertei ir gyventojq gvenimo kolcybei." 2or8 metais toliau vyko
diskusijos susijusios su miesto ir uosto santykiais, o l(laipedos miesto bendrojo



plano koncepcijai, kuri yra svarbi tolesnei miesto pletrai, del kai kuriq politikqpopulizmo nebuvo pritarta.

Ioaipedos politikq siekis turi buti - didinti reali4 miesto itakq I(vJU veikloje
(miesto planavimas, transporto srautq planavimas, nuolatine p"r"-u ib I(vJu irinvesticijos i miesto infrastrukturq, dalln vimas IffJu valdyme ir pan.).

zor8 metais i5rySkejo neigiamos tend
partijq ir jegq fragmentacija, atskirtis t
Klaipedos miesto mero komandos bei a
darbo, kai kuriq politikq ambicijos ir
politikai) kuris neleidZia priimti miesto vystymui butinus sprendimus; menkas
Lietuvos centrines valdZios demesys Icaipedai susijqs ,., pozi.rriu, iog 

,,miestq
valdo ne tos politines jdgos". Pastebeta, kid truksta ii tinkamq 

"a-irriltraciniqresursq vykdyti europinius projektus (vadybiniai gebejimai, intelektas).
I(laipedos politikai taip pat per maZai reprezentuoja Iflaipedos pasiekimus
europiniame kontekste.

Planuoju dalyvauti zorg metq rinkimuose i ICaipedos miesto savivaldybes
tarybq pagal Lietuvos liberalq sqjudZio sqrabq.


