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ISsilavinimas
Magisfras, Gamtine geografija (JUnt

hidrologij a), Klaipedos universitetas.
Bakalauras, Ekonomika, Klaipedos

universitetas.
Transporto komersantas (Logistas

ekspeditorius), Auk5tesnysis, Klaipedos laivq statybos ir
remonto rnokykla.

Kalbos - anglq, rusq vokiediq.
Per ataskaitinius metus dirbau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos
reglamenlu ir kitais teises aktais. Dalyvavau miesto tarybos posedZiuose, praleidau kelis posedZius
del moksliniq darbq komandiruodiq.

Jau ketvirti metai esu Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Klaipedos miesto
Vites gyvenamojo kvartalo Asociacijos ,,Vites bendruomene" pirmininkas, (2014 - 2017 m.)
Klaipedosr miesto Muzikos centro - senamiesdio senifinaitijos seniflnaitis bei (20t2 - 2014 m.)
Klaipedosr miesto Baltikalnio - senamiesdio seniiinaitijos seniflnaitis. Taip pat esu prisidejgs prie
keletos K.laipedos vietos gyventojq bendruomenirl [kurimo, nes ju deka gyventojai greidiau ir
lengviau liokiu bEdu i5sisprendZia savo rajone esamas problemas ar suburia ir kitai bendrai veiklai
bendruom.eni Skumui skatinti.

Nuolat bendrauju su rinkejais, vykstu i susitikimus, taip pat priimu gyventojus
pokalbiui kiekvienqpirmqmenesio antradieni nuo 11 iki 18 val. ar i5 anksto susitarus bet kuriuo
metu, TS-LKD btistineje, Liepq g. 3, Klaipeda.

Kefverius metus kovoju su imoniq skleidZiama tarSa Klaipedos mieste. Po gausybes
susitikimq bei teiktq ra5trl kontroliuojandioms institucijoms, LR Prezidentei, LR Seimui, LR
Vyriausybei, LR atitinkamoms ministerijoms, Uosto direkcijai, Klaipedos miesto Merui bei
administracijos vadovui buvo sukurta LR Vyriausybes darbo grupe sudaryta iS LR Aplinkos, LR
Sveikatos,, LR Energetikos ir LR Susisiekimo ministerijr+ viceministry ir kitq atsakingq atstovq kuri



ture,jo sprgsti Klaipedos mieste esamas imoniq problemas (oro tar5a (smarvd, kietosios daleles),
triuksmas ir vibracija). To pasekoje imones AB KLASCO, AB Klaipedos nafta, AB Lietuvos
geleZinkeliai isipareigojo kuo skubiau investuoti milijonines lesas i aplinkosaugines priemones
tar5ai paLaboti, triuk5mui bei vibracijai suvaldyti. Ir toliau visas jegas skirsiu tam, kad *Utq vaikaiir an[kai galetq dZiaugtis klestindiu ir Svariu miestu. Klaipeda turi keistis - gu.r"ii kaip
ekologi5kiausias ir sveikiausias uostamiestis visame regione.

Teikiau pasiulym4 su gyventojq para5ais miesto Merui, savivaldybes administracijai
bei atitinkamoms kontroliuojandioms institucijoms del to, kad bttq nedeisiant sprendziamos
ekologines problemos Vites gyvenamajame kvartale bei Siaurineje miesto dalyje, atliekant daugiau
matavimo patikrinimq mobilia matavimo stotele bei ateityje irengiant matavimo stoteles Salia tar5ia
veikl4'uyl<dandiq imoniq. To pasekoje Vites gyvenamajame kvartale jau Siemet numatyta daugiau
tar5os patiikros ta5kq.

Teikiau pasillym4 su gyventojq para5ais miesto Merui, savivaldybes administracijai,
AB Lietuvos geleZinkeliai bei atitinkamoms kontroliuojandioms institucijoms del to, kad bfltu
nedelsianl. sprendZiamos Vites kvartale bei Giruliuose del AB Lietuvos geleZinkeliai vykdomos
veiklos problemos, kurios labai kenksmingos gyventojq sveikatai, tai skleidZiama vibracija bei
triuk5mas nakties metu, nuo pravaZiuojandiq traukiniq sqstatq. To pasekoje jau Siemet bus
projektuojamos triuk5m4 slopinandios sieneles, o iki 202I mett4 pabaigos bus baigti sienelirl
irengimo ,Jarbai.

Teikiau pasiUlym4 su gyventojq paraSais miesto Merui, savivaldybes administrac4ai
del to, ka<l nebutq statomas krematoriumas Salia Joni5kes gatves kapiniq, o butrl numatyta vieta ne
Salia gyvenamqiq namq, o pramonineje zonoje.

Teikiau pasitlym4 su gyventojq para5ais miesto Merui bei savivaldybes
administracijai del to, kad neb[tq privatizuoj ama ir galbflt to pasekoje uldaroma Klaipedos miesto
vie5oji pirtis, kuri labai vertinama miesto gyventojq del savo i5skirtines sveikatinimo veiklos
organizavimo, kuri turi gausybg teigiamq miestiediq atsiliepimq.

Teikiau pasiulym4 su gyventojq para5ais miesto Merui bei savivaldybes
administracijai del to, kad butq skubos tvarka renovuojamas labai apleistas Vites progimnazijos
stadionas, kuris buvo naudojamas laikinai Uosto reikmems, bet po to, kad ir gavus kompensacrja jis
jau daugiau kaip desimtmeti nebuvo atstatytas. Ko pasekoje, jau Siuo metu yra rengiamas
renovacijos projektas, o 2020 m. bus atlikti stadiono renovacijos darbai.

Teikiau pasiulymus miesto Merui bei savivaldybes administracijai, del Klaipedos
miesto Svietimo istaigq pastatq bei priskirtq teritorijq infrastrukturos apverktinos b[kles, kuriq
remonto darbai buvo atlikti daugiau nei prieS 20-30 metq. b daLnu atveju net nesaugu tokioje
aplinkoje r,ykdyti Svietimo veiklas.

Teikiau pasiulymus miesto bendrojo plano koncepcijai, del Klaipedos miesto centrinio
stadiono, del N.Uosto - Sr,yturio - P. Lideikio gatviq tgsinio, del teritorijos tarp Melnrages ir
Giruliq.

Teikiau pasiDlymus miesto savivaldybes administracijai, del Klaipedos senamiesdio
infrastrukluros pritaikymo neigaliesiems bei mamos naudojandioms veZimelius, kuriais sunku judeti
akmeniniu grindiniu. To pasekoje, jau 2019 metais dalyje senamiesdio bus atlikti infrastrukturos
rekonstravimo darbai.

Teikiau pasi[lymus miesto savivaldybes administracqai, del skubos tvarka irengimo
poZeminitl Siuk5liq konteineriq Klaipedos senamiestyje bei Vites gyvenamajame kvartale, nes
esama sitacija labai nepuo5ia miesto, atlykstandiq turisttl bei gyventojq akimis, atviros Siuk5les
bado akis, Ko pasekoje, lyksta projektavimo ir derinimo darbai, kuriuos uZbaigus bus skelbiami
konkursai rangos darbams 2020 metams.

Teikiau gausybg pasi[lymq Miesto savivaldybes administracijai, del kiemq
infrastrukt;uros renovacijos, parkingo vietq, apSvietimo irengimo, skubaus avarinio remonto, pagal
gyventoj q teiktus praSymus.



Teikiau pra5ymus miesto savivaldybes administracijai, del busto suteikimo
daugiavaikdms, socialiai remtinoms Seimoms bei del esamq gyvenimo s+lygq gerinimo pasikeitus
aplinkybems.

Teikiau pasitlymus rriesto savivaldybes administracijai, del senjorq nemokamo
paveZejimo Klaipedos vieSuoju transportu, taip pat teikiau pasi[lym4 del nemokamos gyventojq
paveZejinLo vie5uoju transportu masiniq Svendiq dienomis, kadangi to pasekoje iSsprenOZiamls
parkingo, spfsdiq bei ekologines problemos. To pasekoje, masiniq Sveneiq flaipedoje dienomis
buvo patvirtintas miesto taryboje nemokamas keleiviq pavezejimas.

Teikiau pasi[lymus miesto savivaldybes administracijos saugaus eismo komisijai, del
eismo organizavimo Taikos pr..

Teikiau pasiDlym4 miesto Merui del Lietuvos istorines veliavos kabinimo ne Svendiu
dienomis Kruiziniq laivq terminale. Ko pasekoje, ne Svendiq dienomis Kruiziniq laivq terminale
plazda istorine Lietuvos veliava.

Teikiau pasillymus miesto savivaldybes administracijai, del Vasaros estrados
apverktinos bukles, to pasekoje buvo atlikti minimalus tvarkybos darbai.

Teikiau pasitlym4 miesto Merui bei savivaldybes adrninistracijai del to, kad
apsvarstytq galimybg prisideti prie Klaipedos pilies dalinio atstatymo, statant vien4 i5 korpusq ir
pritaikant Klaipedos miesto savivaldybes administracijai, ir jos strukturiniams padaliniams irengti.

Teikiau pasifllym4 miesto Merui bei savivaldybes administracijai del to, kad dalyje
turgaus gatves, bttq irengta pesdiqjq aleja, kuri bDtrl jauki vieta miesto Sventems rengti bei
gyventojams laik4 leisti su tam pritaikyta infrastruktura, tuo labiau, kad daZnq Svendiq metu jau ir
Siuo metu ribojamas automobiliq eismas.

Klaipedos miesto TS-LKD frakcija teike miesto tarybai sprendimo projekt4, del
Siuk5liq mokesdio tarifo skaidiavimo tvarkos, kai Siuo metu gyventojai moka pagal gyvenamqji
plot4, teikias naujas tvarkos sillymas, kad gyventojai moketq Siuk5liq mokesdio tarifq pagal bute
fakti Skai gyvenandius bei re gistruotus asmeni s.

I Klaiped4 b[tina pritraukti kuo daugiau investicijq,ko pasekoje bus sukurtos gerai
apmokam,os darbo vietos klaipediediams, maZdtq bedarbiq ir socialiai remtinq gyventojq, butq
sutaupomii miesto biudZeto pinigai.

{ miesto tarybq buvo i5rinkti keturi TS-LKD s4raSo nariai, buvo ikurta opozicine TS-
LKD frakcija, kurios nariu esu. Ketvirtus metus esu stiprios opozicijos Klaipedos miesto taryboje
narys. Djrbant opozicijoje tenka naudoti ivairiausius svertus siekiant paveikti neteisingus,
neteisi5kus ir neeti5kus valdandiqjq sprendimus. Gyventojq nuomone ir atsiliepimai rodo, kad stipri
opoziclja ne5a naud4 vietos bendruomenei. Per keturis metus Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos opozicija ne tik nesusilpnejo, bet nuosekliai dirbdami igijome patirties ir praktikos.

Visus Klaipedos miesto gyventojus raginu kreiptis i opozicijoje dirbandius politikus,
net ir bevilti5kiausiais atvejais. Susitikime, pasi5nekekime ir raskime bendrus sprendimus.

TS-LKD opozicine frakcija mane delegavo dirbti Miesto ukio ir aplinkosaugos
komitete, Neigaliqiq reikalq taryboje, Peticijq komisijoje bei miesto turto Privatizavimo komisijoje.
Taip pat esu Klaipedos miesto Seimos tarybos bei Klaipedos miesto Nevyriausybiniq organrzacijq
tarybos nairys.

Taip pat buvau deleguotas i Klaipedos miesto tarybos sudaryt4laikinqj4 komisij4, kuri
ai5kinosi, kodel Klaipedos mieste veZimo mar5rutiniais taksi paslaugos teikimas buvo sustabdytas ir
kas del to kaltas. Pateikti i5vadas komisija turejo kuo skubiau, buvo apklausti atsakingi
savivaldybes administracijos bei imoniq vadovai.

Klaipedos miesto tarybos sprendimu esu deleguotas atstovauti miesto tarybq Lietuvos
savivaldybiq asociacij os konferencij ose.

Penkis metus, dvi kadencijas, atstovavau gyventojus ir kaip Klaipedos senamiesdio:
Muzikos centro bei Baltikalnio seniunaitijq seniunaitis, bet pasikeitus istatymui nebegalejau
kandidatu,rti naujai kadencijai, nes nuo 2017 metqmiesto tarybos nariams draudLiama kandidatuoti.

Seku kitq Salies savivaldybiq veiklos aktualijas, su kuriomis susipaZistu Ziniasklaidos
priemondsre, FACEBOOK ar bendraudamas su kolegomis i5 aplinkiniq miestq ir rajonq.



Dalyvauju masiniuose ir individualiuose susitikimuose, susirinkimuose su vietos
gyventojq bendruomendmis, organizacqq, istaigq, imoniq atstovais, diskutuo.jame iiems r[pimais
klausimairs, dalyvavau daugiau nei 500 susitikimrl.

Svarstant ir priimant sprendimq projektus, pagrindini demesi skiriu svariems
argumentams bei ai5kiems kriterijams. Visada palaikau tokius priimamus sptendimus, kurie yra ar
ateityje bus naudingi daugeliui klaipediediq. Priimdamas sprendimus Tarybos posedZio metu
pirmiausia stengiuosi i5analizuoti parengtus sprendimq projektus su gyventoiais ir kolegomis,
diskutuojame del jq realumo, funkcionalumo ir pritaikomumo.

Tarybos nario veikloje vadovauiuosi nuostata, kad Tarybos narys siekia uZtikrinti
taupq ir racionalq klaipediediq mokesdiq moketojq le5q naudojim4. Bendraudamas su rinkejais,
isiklausau i iq pastabas, atsiZvelgiu i jq poreikius. Bendraudamas su seniunaidiais, bendruomeniq
vadovybe bei gyventojais sprendLiame aktualias problemas. Mano siekis - atsakingai, pareigingai
ir s4Zininplai atstovauti Klaipedos miesto Zmondms, nes tik bendraudamas gali suZinoti ir ivertinti jq
teikiamus pasitlymus, suZinoti jq l[kesdius ir kartu ieskoti sprendimo budq.

Organrzavau gyventojq ir miesto bendruomeniq susitikimus aktualiais klausimais su
Lietuvos respublikos atsakingq orgatizacrlq vadovais, LR Seimo nariais bei Europarlamentarais
Klaipedoje bei LR Seime.

Atstovavau klaipediediq interesus sprendZiant aktualius klausimus susitikimuose su
Klaipedos rajono, Kretingos rajono, Skuodo rajono, Silutes rajono ir Palangos administracijos
vadovais bei tarybos nariais.

Su Klaipedos miesto tarybos 2018 metq darbotvarkdmis, posddZiq protokolais galite
susipaZinti:

https://www.klaipeda.ltlltltar"ybos-sprendimu-proiektai-i:r-posedziu-
d4lbslvqdres/2O18-m.-tarvbos-sprendimu-proiektai-ir-posedziu-darbotvarkes/2758

Veikla Miesto lkio ir aplinkosaugos komitete

2018 metais del pateisinamq prieZasdiq nedalyvavau viename i5 a5tuoniolikos komiteto
posedZiq. Atstovavau klaipediediq interesus bei stengiausi pateisinti rinkejq ltkesdius. Aktyviai
pasisakiauL ivairiais darbotvarkei teiktais klausimais, teikiau pasiDlymus, rekomendacijas del ivairiq
sprendimrl projektq, daLnai mano nuomond buvo komentuojama spaudoje bei vie5oje erdveje.
Stebejome savivaldybes bei miesto imoniq veikl4, organizavome susitikimus su jq vadovais,
ai5kinomes jq veiklos problematik4 bei radome konkredius sprendimo bfldus, kurie tenkintq fmoniq
akcininkus bei gyventojus, kurie buvo susirlping del imoniq veiklos.

Vykome del galimos tar5os mieste iimones:
1. AB Klaipedos nafta.
2. AB Kroviniq terminalas.
3. AB KLASCO
4. AB Branda
5. KRATC
6. AB Klaipedos vanduo

Komiteto kompetencij os:
. anitlrzuoja ir teikia pasifilymus del visuomeninio transporto formavimo bei eismo

infrastruktlros vystymo strategijos, saugaus eismo uZtikrinimo klausimais;
. svarsto, nagrineja ir teikia pasitlymus geriamojo vandens tiekimo ir valymo bei energetikos

(Silumos ir kar5to vandens tiekimo) klausimais;
. nEgrineja ir teikia pasifilymus miesto teritorijos prieZiflros bei komunaliniq atliekr4

tveLrkymo, aplinkos kokybes gerinimo ir apsaugos klausimais;
. anahzttoja ir svarsto miesto ap5vietimo problemas ir teikia pasillymus;
o perriodi5kai svarsto ir nagrineja problemas, susijusias su gyvunq laikymu mieste, ir teikia

pasifilymus;



' analiz:uoja ir teikia pasillymus del savivaldybes komunalinio flkio imoniq valdymo;
' sviarsto ir teikia pasiDlymus bei i5vadas aplinkosaugos klausimais dei pou.ikio aplinkai

vertinimo programq bei ataskaitq pagal teises aktuose nustatyt4 savivaldybes kompetencij4;
. sviarsto ir teikia siulymus del daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo);
. analizuoja ir teikia pasiulymus del le5q skyrimo komunalinio [kio reikmems.

I5sami4 informacij4 apie komiteto veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:
:l/www.klai .Itlltltarvbakomite

komitetas/2303

Veikla Neigaliqjq reikalq taryboje

2018 metais Klaipedos miesto Neigaliqjq reikalq taryba koncentravosi
darbo, isirlarbinimo Zmonems su negalia klausimq sprendime. Nuo metq pradZios iki pabaigos
Taryba rinkosi i 4 posedZius, kuriuose buvo svarstyta 11 klausimq. Klaipedos miesto Neigaliqjr+
reikalq tarybos nariq lankomumas 2018 metai buvo labai didelis. Sios tarybos nariai aktyviai
dalyvavo susirinkimuose. Visuose posedZiuose buvo kvorumas. Susirinkimr4 metu buvo i5kelti
labai aktual[s klausimai. DidLiausi klausimai, kuriuos i5sake specialistai arba dirbantys Zmones su
negalia, Iar yra darbdaviq piktnaudZiavimas, Zmoniq su negalia iSnaudojimas arba nedarbingumo
nustatymo institucijos neigalumo atdmimas, i5mokq ir lengvatq panaikinimas, kai Zmogus su
negalia pevgal savo galimybes dirbti, isitraukti I darbo rink4. Situacija geretq Siq Zmoniq atLvilgtu
bltina keisti poistatyminius teises aktus, todel 2019 sausio 25 dienai suorganizuotas papildomas
posedis, kuriame susitiksime su LR seimo nariu Justinu DZiugeliu ir Klaipedos skyriaus uZimtumo
tarnybos specialistais. Susitikimo metu bus paruo5ti si[lymai LR Vyriausybei, keisti poistatyminius
aktus.

2018 metq sdkme laikoma, kad 2019 metais vasario menesi bus pasira5yta
bendradarbiavimo sutartis su Klaipedos skyriaus uZimtumo tarnyba siekiant padeti Zmondms su
negalia integruotis i darbo rink4.

lleigiamu tarybos darbo rezultatu laikomas uLmegdas bendradarbiavimas su UAB ,,Rimi
Lietuva". Per trump4 laik4 tarybos nariai padejo isidarbinti 3 Zmonems su negali4 Sioje imoneje.

Be isidarbinimo, darbo klausimq svarstyti, sprgsti 5ie klausimai:
Bendradarbiavimas su V5{,,Klaipedos Sventes"
Po pateiktq pastabq ir pasi[lymq VSI ,,Klaipedos Sventes" prisidejo prie Zmoniq su negalia
integracijos kulturiniame 

}lill?iii:;sto renginiai yra verrejaujami gestq kalba.

' masiniuose renginiuose atsirado pakylos, kuriq pagalba Zmones su judejimo
negalia ( ar kita negalia) gali matyti koncertus, reginius. fgyvendinant 5i veiksm4 prisidejo ir
savanoriai i5 ,,Klaipedos jaunimo organizacljq asociacijos apskritasis stalas".
Sporto rer:Lginiai:

Klaipedos miesto neigaliqiq reikalq Iaryba dLiaugiasi, kad po eiles metq
pra5ymq ir bendravimo pagaliau pasiekta, kad tradicine sporto Svente, kuria minima tarptautine
Zmoniq su negalia diena buvo integrali.2018 metq Sventeje dalyvavo Klaipedos,,Varpo"
gimnazijos mokiniai, kurie buvo mi5riose komandose.
-Danes skvero parko t?g:1"#:i3*l#ffifrff#f.1"3JiB:11:Tiffi1Ti; 

susitikti antrEkart4
su Dands skvero projektuotojais ir i5sakyti pasiulymus, kurie butq naudingi tiek Zmondms su ivairia
negalia, tir:k mamoms su veZimdliais, dviratininkams, riedutininkams ir kitiems Zmonems.
- Vie5asis transportas

Po dvejq metq rykdytq vie5ojo transporto teiktq pastabq, VSl ,,Klaipedos
keleivinis transportas" r,ykde mokymus vairuotojams, kaip reikia elgtis situacijose, kai autobusu
nori r,ykti judejimo negali4 turintys Zmones. Tikimes, kad tai bus nevienkartiniais mokymais, bet tai



taps tradi'cija. Esant poreikiui savo pastabas ir rekomendacijomis gali pasidalinti ir Zmones su
negalia, al"stovai.

- Paradyti ra5tai:

Del2020 metq paskelbimo Zmoniq su negalia, integralumo metais.

M.etq pabaigojl kartq su socialines paramos skyriumi suorganizuota Zmoniq su ivairia
negalia k,cnferencija ,,ZMONIU SU NEGALIA INTEGRACIJA I DARBO RINKA: GEROJI
PATIRTI|I". Sios konferencijos partneriu ir remeju buvo Klaipedos universitetas
I5sami4 informacij4 apie tarybos veikl4, ataskaitas bei posedZiq protokolus galite rasti:

https://wvrw.klaipeda.ltlltltarvbalkomisiios-ir-tarybos/neigaliuju-reikalu-tarvba/2366

Veikla Seimos taryboje

2018 metais dalyvavau visuose i5 trijq tarybos posedZiq. I5sami4 informacij4 apie
tarybos verikl4 bei posedZiq protokolus galite rasti:

https:/iwww.klaipeda.ltlltltarvba/komisiios-irtarvbosiseimos-taryba/2370

Seimos tarybos tikslas - padeti igyvendinti savivaldybes funkcijas, kuriant
Seimai palanki4 aplink4 savivaldybeje, ir stiprinti bendradarbiavim4 tarp savivaldybes institucijq ar

istaigq ir ner,yriausybiniq organizacqq, dirbandiq su Seimomis ar joms atstovaujandiq.
Siekdama igyvendinti savo veiklos tiksl4, Seimos taryba vykdo Sias funkcijas:
analizuoja, stebi ir vertina savivaldybes teises aktq, turindiq itakos Seimq

padediai s'avivaldybej e, rengim4 ir igyvendinimq;
teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybds tarybos komitetams, Savivaldybds

administracijai sifllymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su Seimai palankios aplinkos
savivaldybeje kurimu, nustatymo ir Seimoms aktualiq klausimq sprendimo, taip pat ir del:

paslaugq ir infrastrukturos Seimai, ne5diosioms, vaikams (iskaitant vie54jf
transport4, Zaidimq aik5teles kiemuose, vaikq prieZi[ros kambarius darbovietese ir pan.)
savivaldybeje pletros: teigiamo visuomends poZilrio i 5eim4 stiprinimo; Seimos geroves ir
materialaus saugumo uZtikrinimo; s4lygq igyvendinti Seimos prokreacing funkcijq gerinimo; kitq
Seimoms aktualiq klausimq; teikia savivaldybes institucijoms ir istaigoms sillymus del veiksmq,
kuriant Seimai palanki4 aplink4 savivaldybeje, igyvendinimo tobulinimo; kartq per metus
informuoja Savivaldybes taryb4 apie savo veikl4; informuoja visuomeng apie Seimos tarybos
tikslus ir veikl?; vykdo kitas teises aktrtr nustatytas funkcijas.

Nevyriausybiniq organizacijq NVO taryba

2018 metais dalyvavau visuose i5 penkiq tarybos posedZiq. Svarstyti organizacijoms
aktualiausi klausimai, patalpq skyrimo klausimas, kuriq stygius mieste. I5sami4 informacij4 apie
tarybos veriklE bei posedZiq protokolus galite rasti:

https://ww$,.klaipeda.1tlltltaq'ba/komisiios-ir-tarybos/newriaus)'biniu-oreanizaciju-
tarybal23li4

NVO tuyba - prie Savivaldybes tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis
patariama;sis kolegialus organas, kurio tikslas yra skatinti NVO veikl4 ir pletr4, stiprinti
bendradarbiavim4 tarp savivaldybes institucijq, istaigq ir nevyriausybiniq organrzacljq. Siekdama

igyvendinti savo veiklos tiksl4, NVO tarybavykdo Sias funkcijas:
1. analizuoja, stebi ir veftina savivaldybes teises akq, turindiq itakos ner,yriausybiniq

or ganizactijq padediai savivaldybej e, rengim4 ir igyvendinim4;
2. teikia Savivaldybes tarybai, Savivaldybes tarybos komitetams, Savivaldybes

administracijai sitlymus del savivaldybes prioritetq, susijusiq su nevyriausybinems organizacijoms



palankios aplinkos savivaldybeje kurimu, nustatymo ir ner,yriausybinems organizacijoms aktualiq
klausimq sprendimo;

3. teikia savivaldybes institucijoms sitlymus del ner,yriausybiniq organizacljr1veiklos
skatinimo;

4.kart4per metus informuoja Savivaldybes taryb4 apie savo veikl4;
5. informuoja visuomeng apie NVO tarybos tikslus ir veikl4;
6. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
Klaipedos miesto savivaldybes svetaines skiltyje ,,Gyventojui" yra paskelbta

Klaipedos mieste veikiandiq ne'uyniausybiniq organizacijt4 duomenq baze: /litA{evyriausybines-
or ganizac'ij o s I 63 3 0 67 6

Peticijq komisija

2018 metais dalyvavau viename rengtame Peticijq komisijos posedyje. Del kreipimosi
,,Del klailrediediq teises i Svari4 aplink4 uZtikrinimo" pripaLinimo peticija. Del kreipimosi ,, Del
siflymo pritarti Klaipedos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui" pripaZinimo
peticija. Iiisami4 informacij4 apie komisijos veikl4 bei posedZiq protokolus galite rasti:

https://www.klaipeda.ltlltltarvbalkomisiios-ir-tarrybos/petisiiu-komisiia/2332

Klaipedos miesto savivaldybes peticijq komisija - tai Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos sudaryta nuolatine komisija, kuri sprendZia kreipimosi i savivaldybg pripaZinimo peticija
bei Klaip€:dos miesto savivaldybes tarybai pateiktq peticijq priemimo nagrineti klausimus, nagrineja
ir pateikieL i5vadas del peticijose i5destytq reikalavimrl ir sirllymq tenkinimo. Komisija sudaroma
Savivaldybes tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

Privatizavimo komisij a

2018 metais Privatizavimo komisija posedZiq ne5auke. I5sami4 informacij4 apie
komisijos veikl4 bei posedZiq protokolus galite rasti:

https://www.klaipeda.ltlltltaqibaibglnisijos-ir-tarvbosiprivatizavimo-komisiia/2339

Privatizavimo komisija fsteigiama privatizavimo prieZi[rai ir Lietuvos Respublikos
valstybei ir savivaldybems priklausandiq akcrjq privatizavrmo fstatymo nustatytiems uZdaviniams

igyvendinti.
Privatizavimo komisija atlieka Sias funkcijas: priima sprendim4 del pritarimo

(nepritarirno) savivaldybei nuosar,yhes teise priklausandiq akcijq (toliau - privatizavimo objektas)
itraukimo (i5braukimo) i privatizavimo objektq sEra54; priima sprendim4 del pritarimo (nepritarimo)
privatizavimo objektq privatizavimo programrl projektams; priima sprendim4 del pritarimo
(nepritarirno) privatizavimo sandoriq projektams, i5skyrus reguliuojamoje rinkoje sudarytus
privatizavimo sandorius; Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybems priklausandiq akcrjq
privatizavimo istatymo numatytais atvejais priima sprendimE del privatizavimo objekto
privatizavtmo programos sustabdyrno ir (ar) pripa1inimo, kad 5i programa baigta; priima sprendim4
del pritarimo Klaipedos miesto savivaldybes administracijos taikomo Lietuvos Respublikos
valstybei ir savivaldybems priklausandiq akcrjq privatizavimo istatyme nustatytq privatizavimo
b[dq derinio ar privatizavimo budo pakeitimo; prlLiuri, kaip r,ykdomos privatizavimo programos,
kurioms P rw atizavimo komisij a pritare.

Kifa veikla

Per ataskaitini laikotarpi su klaipediediais bei miesto seniunaidiais bendravau
susitikimu"ose ar elektronineje erdveje, ir pagal galimybes karlu sprendeme jq klausimus. Dalyvavau



Klaipedos miesto bendruomeniq susitikimuose, susirinkimuose, posddZiuose, konferencijose,
teismuose bei miesto renginiuose.

Otganizavau gyventojq ir miesto bendruomeniq susipaZinimo ekskursijas su
Klaipedos imoniq veikla ( Klaipedos valstybinio jtrq uosto direkcija, Klaipedos nafta, KLASCO,
Kroviniq terminalas ) bei susitikimus su lmoniq vadovais, kuriq veikla trikde miesto gyventojus
gausia tariia: triuk5mo, kvapq ir kieejq daleliq.

Taip pat gyventojai, bendrijq pirmininkai, istaigq vadovai bei seniunat1ai daLnu
kreipdavosi su praSymais pagelbeti :

1. Del daugiabudiq namq renovactjq, kurios daLnai strigdavo del valstybes kompensuojamq
leiiq velavimo ar rangovrl bankroto ir prastos darbq kokybes;

2. Del kiemuose trtkstamo automobiliq parkavimosi vietq irengimo;
3. D(:l miesto transporto eismo problemrt;
4. Dt:l vie5ojo transporto veiklos;
5. Del miesto istaigrl gerbflvio gerinimo ( mokyklos, gimnazijos, vaikq darLeliai,bibliotekos );
6. Del miesto pesdiqjq bei dviradiq takq bukles;
7. Del atliekq aik5teliq ir konteineriq problemq;
8. Del apleistq pastatq mieste;
9. Di:l Klaipedos vie5osios pirties;
1 0. DeI krematoriumo JoniSkes gatveje;
11. Det keliq bei kiemq blkles Ziemos metq, gausybe skundq del sniego nevalymo;
12. De)l pasilinksminimo istaigq veiklos nakties mietu;
13. Derl alkoholio naktines prekybos veiklos paZeidimq;
14. D€:l pesdiqjq perejq.

Nuolat teikiu raStus pagal gyventojq nusiskundimus ar pastebejimus del pasiulymq
miestui gerinant aplinkos gerb[vi ar del i5kilusiq problemq sprendimo Klaipedoje su galimais
sprendimo bUdais Klaipedos savivaldybes Merui, administracijos direktoriui ar atskiriems
savivaldybes skyriams atsakingoms kontroliuojandioms institucij oms.

savivaldybes biudZeto kas menesibuvo skirta
tarybos veliklos reglamento nustatyt4 tvark4:
apmoketi (mobilus telefonas, intemetas),
kanceliarinems iSlaidoms apmoketi.

Nuolat telefonu, elektroniniu pa5tu bei gyvai
rupimais l,Jausimais galima kreiptis: mob.+37060100360, e

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos

I5laidos susijusios su tarybos
2018 metais tarybos nariui

nario veikla:
su jo veikla susijusioms i5laidoms apmoketi i5
300 eurq i5moka. Le5as naudojau pagal savivaldybes

kurui, vieSojo transporto bilietams, rySio paslaugoms
dokumentq spausdinimo paslaugoms bei kitoms

.meskinis@klaipeda. lt.

Tomas Me5kinis

(,-'---'


