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Baigdamas Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
nario kadencij4, noriu pateikti praeitq metq ir visos ka-
dencijos savo darbq veiklos ataskaitq.

Nuo pat i5rinkimo ! tarybos narius vadovavau savi-

valdybes miesto rlkio ir aplinkosaugos komitetui. Ko-
mitetas kuruoja visq miesto uki, nuo miesto teritorijos
sanitarinio valymo, gatviq aik5diq, gatviq Saligatviq at-
naujinimo, suoliukq, kelio Zenklq scarymo, medZiq ge-

nejimo, vandens Silumos tiekimo lkio ir t.t.
Nuo pat kadencijos pradZios vadovaudamas komite-

tui skyriau ipating4 demesi miesto infrastrukturos tyar-
kymui ir Liberalq s{udiio programos vykdymui. Noriu
priminti, kad kadencijos pradiioje buvome isipareigo-
jg ir i,adejg atnaujinti viedqsias erdves pietineje miesto
dalyje. Per 5i laikotarpi manau mums puikiai sekesi ir
mrlsq paZadai rinkejams yra lr,ykdyti. Tam, kad atsirastq
miesto biudiete finansavimas numaryriems projektams
tokiems, kaip Debreceno, Pempininkq, Zardes aikSdiq

renovavimas ir butq pradeti atnaujinimo darbai, dejau
dideles pastangas. Zino^a, tai ne vieno mano nuopel-
nai, tai ir Liberalq sEjudiio frakcijos miesto taryboje bei
savivaldybes darbuotojrl deka turime pasiektus rezulta-
tus. Nuo5irdiiai noriu padekoti miesto lkio tvarkymo
skyriaus darbuotojams uZ sklandq komandinl darbl.

Suprantu, tuos Klaipedos miesto gyventojus, prie

Klaipedos

su miesto kiemq tvarkymo programa, kuri jau jsisiubuo-
ja ir kurios dekaJisq kiemuose atsiras vir5 dviejq tuks-
tandiq naujq automobihq statymo vietrl bei bus ap5vies-

ti kiemai.
Per Siq kadencijE, miesto tvarlq'mo srityje atlikti

5ie darbai:
1. Pempininkq aik5t6s, fontano bei arrtomobilig

aikStel€s sutYarkymas.
2. Debreceno aik5t6s ir fontano atnaujinimas.

P€stiqjg tako, nuo min€tos aikSt6s iki Gedminq g.
rekonstrukcija su naujomis automobiliq statymo
aik$teldmis

3. Sveikatos centro Taikos pr. (buvusi 3-tia poli-
klinika) aik5t6s ir prieigg sutvarkymas.

4. Thikos pr. Saligatvig atnaujinimas. Statybinin-
kg g. Saligatvig bei gatvds dangos atnaujinimas.

5.Z-tdls prelqybos centro aikStds ir vie$osios er-
dv6s sutvarlrymas.

6. Tako nuo Naujojo turgaus iki Gedminq g. at-
naujinimas irengiant poilsio zonas.

7. SEjndiio parko prieigg sutvarlcymas, riedleniig
kalnelig zonos irengimas, iaidimg aik5tel6s.

Siaurindje miesto dalyjeatnaujintos :

l. S. Daukanto, S. Simkaus, J. Zauerveino ir Vy-
tauto gatvig Saligatviai ir augmenija.

2. Kretingos g. slcvero sutvarkymas. Tai tik dalis
atliktq, sutvarkytq, svarbesnig erdviq. Lieka nepa-
min6ti, bet padaryti dviradig takai, gatvig dangg at-
nauj inimai, sankryig rekonstrukcij os, p erej g ap Svie-

timai, suoliukg vieSose erdvdse daugdjimas, gdlyng
ir dekoratyvinis augmenijos plotg diddjimas. Smil-
tyn6s papludimiui suteikta melynoji vdliava. Visq tai
stengiausi daryti eidamas miesto ukio ir aplinkosau-
gos komiteto pirmininko pareigas.

Labai dZiaugiuosi, kad mano kuruojamos srities,
Klaipedos vie5ojo transporto vaZiavimo bilietq kainos
per Siq kadencijq liko nepakitusios ir nedidejo, o pas-

laugg kokybe gerejo. Tai, taip pat dZiugina, kad bendro
darbo pastangomis turime toki rezultatq.

ReikiapaZymeti, kad Silumos irvandens kainos Klai-
pedos mieste yra vienos maZiausiq lyginant su kitais Lie-
tuvos miestais.

Baigdamas savo glaust4 ataskaitq, apraSydamas svar-

biausius miesto ukio tvarkymo akcentus diiaugiuosi,
kad galejau savo energija ir patirtimi bei savo kompe-
tencija, prisideti prie musq miesto erdviq graZinimo ir
puoselejimo.
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