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I Klaipddos miesto savivaldybes taryb4 esu i5rinktas pirmq kartq. Noredamars kiek

irnanoma labiau prisideti prie programos tikslq igyvendinimo, isifraukiau i Miesto iikio ir
aplinkosaugos komitetq taip pat i Antikorupcij os komisij 4.

Miesto llkio ir aplinkosaugos komiteto kompetenciiosii

analizuoja ir teikia pasitilymus del visuomeninio transporto formavimo bei eismo

inrfrastnrkttrros vystymo strategijos, saugaus eismo uZtikrinimo klausimais;

s\/arsto, nagrirreja ir teikia pasiiilymus geriamojo vandens tiekimo ir valymo bei energetikos

(Silumos ir kar'Sto vandens tiekimo) klausimais;

nagrineja ir teikia pasillymus miesto teritorijos prieZiiiros beji komunaliniq atliekq tvarkymo,

aplinkos kokyibes gerinimo ir apsaugos klausimais;

analizuoja ir s'yarsto miesto ap5vietimo problemas ir teikia pasir[lymus;

pmiodi5kai sv'arsto ir nagrineja problemas, susijusias su gyvtinq laikymu mieste, ir teikia

pasitilymus;

analizuoja ir teikia pasillymus del savivaldybes komunalinio iilcio i-oniq valdymo;

sl'arsto ir teilkia pasiiilymus bei i5vadas aplinkosaugos klausimais del poveikio aplinkai

vertinimo pro€iramq bei ataskaitq pagal teises aktuose nustatyt4 savivaldybes kompetencijq;

sl'arsto ir teikira siElymus del daugiabudiq namq atnaujinimo (mLodernizavimo);

arralizuoja ir terikia pasiElymus del le5q skyrimo komunalinio iilcio reikmems.

Antikonupciios komisiia yra nuolatine Klaipedos miesto savivaldybes tarybos komisija,

sudaroma Tarybos igaliojimq laikui. Komisijos tikslas - pragal kompetencijq koordLinuoti

Klaipedos miersto savivaldybes politikos igyvendinim4 korupr:ijos prevencijos srityje, iSskirti

prioritetines p:revencijos ir kontroles kryptis, nuosekliai igyvendinant priemones, didinandias

korupcijos pre'vencij os veiksmingum4.



t)arbas mies@-rafuje; Ivyko 9 Tarybos posOdiiai, is jq datyvayau g, priirnti 272

sprendimai.

t)arbas Miesto iikio ir aplinkasaugos komitete: Ivyko 14 komiteto posedZirl, svarstyti Zg

lilausimai, d:rlyvavau 9 posGdliuose.

!)arbas Antikorpuqjos tanistjoie lvyko 1 pos6dis jame dalyvavau.

Aktyviad dalyvauju Tarybos veikloje, Miesto iikio ir aplinkosaugos komiteto veikloje bei
Itntikorupcijc,s komisij oje.

2019-O9t-13 kreipiausi i Klaipedos miesto savivaldybes ardministracijos direktoriq (iintar4

Itleni5k[, del pra5ymo imonei AB ,,Klaipedos vanduo" pateikti sutartis su ftrngovu, vykdandiu

Silutes plento vamzdynq rekonstrukcijas. Taip pat pra5yta AJB ,,Klaipedos vandenys., r,,adovq

arvykti i susitikimq del galimybes i3siai5kinti esamq situacijqp kodel vangiai vykdomi dtrrbai.

Biuvo suorgarizuotas susitikimas tuo klausimu su AB "Klaip€:dos vandenys". Vykdomi darbai

Silutes plente UAB ,,Hidrostatyba" imones, buvo aptartos darbq vykdymo problemos, I,iaip su

jomis bus tva.rkomasi ateityje, nes reikia reaguoti i miesto gyventojq skundus, kurie patiria

dideliq nepatogumq, vaZiuodami Sia miesto puse.

2019-Ll-19 pateikiau sitilymq Klaipedos miesto savivallybes administracijos direktoriui

G'intarui Neni5kiui Del Klaipedos mieste esandio Fridricho skvero tvarkymo, kuriuo praliau

i5nagrineti galimybg, tvarkant Fridricho skverq irengti ir poZeming automobiliq sto'rejimo

aik5telg.

Klaip€dos miesto Taryboje deklaruoju save Lietuvos valstiediq ir Zalitjq s4jungos (ILVZS)

frakcijos naritr. Kaip Tarybos narys, buvau kviediamas i visuomeniniq organizacijq samburius,

dalyvavau LZv s frakcijos organizuojamuose susitikimuose su bendruomenemis.

Dalyvavau svarstant Miesto Bendqjiplan% teikiau pasitilymus del jo korekcijq.

Buvau susitikgs su Klaipedos Valstybinio uosto direkcijos atstovais del uosto pletos

galimvbiq, uosto veiklos efektyvinimo.

Dalyvavau dviejuose susitikimuose su Giruliq bendruomene, su bendruomenes nariais

buvo analizucrjamas pristatytas Klaipedos miesto bendrasis planas. Susitikimo metu buvo

pristatyta galimybe vystyti Giruliuose SPA su geoterminiais vandenimis, aptarta nauda

sv'eikatai.

Buvau lleliuose susitikimuose su miesto bendruomene,, i5klausiau esamas problemas

mieste, t.y. :fonones skundZiasi, kad netvarkomi daugiatrudiq namq kiemai, aktualios

auttomobiliq p:ukavimo problemos, del ank5tr+ kiemq, Zmonemrs kelia dideli susirtipinim4 uosto

keliamas triukiimas ir tar5a. AtsiZvelgiant i ftnoniq nuogqstavirnus, teikti pasiiilymai komitetui,

kard biitq atkreiiptas demesys i i5sakytas problemas.



'/rktyviai dal'lvavau svarstant infrastmktrfros klausimus, pateikiau kelet4 allernah,vr+, del
r\tgirnimo aitri5tes ir poiernines parkavimo aiksteles irengimo ,kastq maiininro,

T'aip pat dalyvavau ir kituose bendruomeniq susitikimurc)se bei verslo forumuose, arktyviai
reiskiau. savo' poziroij4 aktualiais l:lausimais, teikiau pa.si[l1mus, domejausi esama sitr-racija
rnDsu nrieste.
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