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2019 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimuose buvau iSrinktas

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariu. 2019 m. balandZio 18 d. prisiekiau, pradejau vykdyi
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario pareigas. Balandaio 18 d. tarybos posedyje buvau

paskirtas Klaipedos miesto savivaldybes tarybos mero pavaduotoju, pareigas pradejau eiti nuo

balandLio 24 d.

Mano kuruojamos veiklos sritys: savivaldybes ir valstybes turto valdymas, turizmo

organizavimas, s4lygq verslo pletrai sudarymas, infrastrukturos prieZiura, miesto komunalinis Dkis,

aplinkos kokybes gerinimas ir apsauga, atliekq tvarkymas, keleiviq vehimo vietiniais mar5rutais

organizavimas, gyventojq poilsio organizavimas, miesto ir uosto santykiq pletra, namq renovacija ir
kiemq tvarkymas, miesto ir mokslo lstaigq santykiq pletra, vieSosios tvarkos ir gyventojq rimties

prieZiDra.

Esu Klaipedos miesto savivaldybes tarybos kolegijos, Finansq ir ekonomikos bei Kontroles

komitetq narys, Antikorupcijos komisijos narys, Klaipedos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo

tarybos narys, Klaipedos miesto savivaldybes Ekstremaliq situacijq komisijos narys, Klaipedos

regiono pletros tarybos narys, Lietuvos savivaldybiq asociacijos suvaZiavimo narys, Klaipedos

miesto savivaldybes administracijos saugaus eismo komisijos narys, Klaipedos regiono turizmo

tarybos narys, Ukio ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas, J[riniq ir vidaus

vandenq reikalq komisijos pirmininkas.

Dalyvauju Klaipedos miesto mero ir Savivaldybes administracijos direktoriaus sudarytq

darbo grupiq veikloje: Vasaros koncertq estrados projekto konkurso organizavimo; bendriems

Klaipedos miesto ir Klaipedos valstybinio jlrq uosto klausimams nagrineti 2019-2023 met\

Savivaldybes tarybos kadencijos laikotarpiui; Sv. Jono baZnydios Klaipedoje atkurimo procesui

organizuoti; del kvapq ir aplinkos tarSos stebdsenos; del lengvqjq automobiliq taksi kokybiniq

reikalavimq kriterijams nustatyti; del vietines rinkliavos uL, automobiliq statym4 tarifu ir

apmokestintq zonq perZiDros sudarymo; Didinti miesto transporto r[Siq integralumq, igyvendinant

priemones, numatytas Klaipedos miesto darnaus judumo plane, Klaipedos miesto savivaldybes

administracij os strateginio planavimo darbo grupej e.

Dalyvavau ruo5iant Klaipedos miesto bendr4ji plan4, Klaipedos miesto strategini veiklos

plan4, svarstant Klaipedos uosto bendr4ji plan4, Lietuvos Respublikos bendrqji plan4, teritorijq

detaliuosius planus ir projektinius sprendinius.



Koordinuoju siq Projektq igyvendinim4: ,,Futbolo mokyklos ir baseino pastatq konversija
(taikant modernias technologijas ir atsinaujinandius energijos saltinius), ikuriant sporto paslaugq
kompleks4, skirt4 ivairiq amziaus grupiq kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (paryZiaus
Komunos g' 164)"; ,,Baltijos prospekto ir Silutes plento sankryZos rekonstrukcija.,; ,,Turgaus aik.tes
su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugq, verslo, bendruomenes poreikiams,,; ,,savivaldybes
administraciniq patalpq rekonstrukcija irlar perkelimas"; ,,Pietinio aplinkkelio (IX B koridoriaus)
statyba"; ,,Bastionq g. ir naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Dang statyba ir prieigq
sutvarkymas Siaurineje Danes pakranteje"; ,,Atgimimo aik5tes sutvarkymas, didinant patrauklum4
investicijoms, skatinant lankytojq srautus"; ,,Klaipddos valstybinio muzikinio teatro pastato, adresu
Danes g' 19, Klaipeda, rekonstrukcija ir pletra"; ,,Sv. Jono baZnydios atstatymas.,; ,,Memelio miesto.,
teritorijos iSvystymas"; ,,Klaipeda 2030: ekonomines pletros strategija ir lgyvendinimo veiksmq
planas"; ,,Konversiniq teritorijq iveiklinimas"; ,,Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba
Siaurineje miesto dalyje".

Dalyvavau visuose devyniuose tarybos posedZiuose, dviejuose Kolegijos, l2 Miesto [kio ir
aplinkosaugos, l5 Finansq ir ekonomikos komiteto posedZiuose, ivyko 9 gyventojq priemimai.
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