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Savivaldybeje man yra patiketos mero pavaduotojo pareigos, toddl, merui
nesant, vykdau visus teises aktais merui priskirtus jgaliojimus, i5skyrus
numatytuosius Vietos savivaldos jstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4-8 ir t5-22
;ru n ktuose.

Meras man yra pavedqs 5ia veiklos sritis: aplinkos kokybes gerinimas ir
apsauga; atliekq tvarkymas; miesto komunalinis 0kis; infrastruktUros prieiirJra;
:;avivaldybes ir valstybes turto valdymas; turizmo organizavimas; sEly'gr.l verslo
pletrai sudarymas; keleiviq veZimo vietiniais marSrutais organizavimas; gyventojq
poilsio organizavimas; kultUros politika; miesto ir mokslo istaigq santykiq pletra;
vieSosios tvarkos ir gyventojq rimties prieZiUra.

Taip pat esu savivaldybes Kolegijos narys, einu Finansq ir ekonomikos
J<omiteto 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
:;udarytq darbo grupiq veikloje.

PaZymetina, kad darbo jau turejo ir Peticijq komisija, - miesto bendruomenes
nariai pradejo aktyviai naudotis Peticijq istatymo suteikta teisekr.rros iniciatyvos
Leise.

Be iprastiniq darbq man dar teko atsakomybe vadovauti Klaipedos miesto
:;avivaldybes tarybos sudarytai Komisijai Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariq
,1018 m. liepos 23 d. teikime pateiktiems faktams i5tirti, tai yra, nustatyti faktines
aplinkybes ir pateikti iSvadq, ar Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys
\/iadeslav Titov sulaui6 tarybos nario priesaikq. Komisija dirbo sklandZiai, jos i5vadq
patvirtino miesto Ta ryba.

Taip pat teko vadovauti Klaipedos miesto tarybos sudarytai laikinajai komisijai
1(laipedos prekes Zenklo atnaujinimo aplinkybems nagrineti. UZduotis nebuvo
lengva, tadiau Komisija nustate, kad Klaipedos miesto savivaldybes administracija yra

atsakinga ul netinkamq prekes Zenklo ,,Klaipdda laisvu stiliumi" atnaujinimo
procedrlrq vykdymq, kad administracijos direktorius S. Budinas, kaip institucijos



vadovas, neuitikrino tinkamo prekes )enklo ,,Klaipeda laisvu stiliumi,, atnaujinimo
procedUrq vykdymo.
lRekomenduota Tarybai skirti drausminq (tarnybinq) nuobaudq Savivaldybes
iad m in irstracijos d irektoriu i.

l(laipedlos miesto Zmones j miesto savivaldybes tarybq rinko nuo 2O0O metq.
Pastaruosius 8 metus ejau mero Vytauto Grubliausko pavaduotojo pareigas.
l3aigiantis kadencijai sqmoningai apsisprendZiau baigti politinq karjerq ir
nebedarlyvavau savivaldos rinkimuose.
Dekoju visiems Klaipedos imonems ui suteiktq garbq ir atsakomybq.
;\tsipra5au, jei kuri uzgavo mano veiksmai, motyvuoti jsitikinimais.
l\diu kolegoms uZ bendrq darbq ir gyvenimo pamokas.
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