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VEIKLOS ATASKAITAUZ 2019 M.

2019 m. balandZio 18 d. daviau priesaik4 ir pradejau darb4 Klaipedos miesto savivaldybes
taryboje.

Tai mano pirmoji Tarrybos nario kadencija ir pirmiejipolitines veiklos metai.
Kurdamas ir stiprindamas savo versl4 visada buvau aktyvus senamiesdio bendruomenes

narys. Emiausi iniciatyvos ir buvusiame apleistame senamiesdio skersgatvyje ikuriau ,,Friedricho
\pasaL4". Buvau ir esu tikras, kad noredamas savo miest4 matyti grfrr4, tvarking4 ir patrauklq, turi
pradeti nuo savgs. DZiaugiuosi, kad kartu su bendramindiais i5saugojome tegenAing buitaivl
.,Meridian4", savo lesomis pavyko atstatyti istoring vertybg - seniausi4 miesto vaisting.

Matydamas, kad didZiuli ekonomini ir kultiirini potencial4 turinti Klaipeda pirmyn juda kiek
per letai, kad miest4 valdant stinga tiki5kumo, dr4sos ir idejq, nusprendZiau isitraukti i miesto
'raldym4. Tvirtai tikiu, kad panaudodamas savo sukaupt4 patirti ir Zinias, kartu su valdandiosios
l<oalicijos bendraLygiais suteiksime naujos jegos Klaipedai ir paskatinsime pokydius, kuriq visi
labai laukiame' 
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Dalyvaudamas 2019 m. savivaldos rinkimuose isipareigojau Klaipedoje lgyvendinti
nemokamo vie5ojo transporto idej4, atnaujinti ir sklandZiam judejimui pritaikyti senamiesti, priimti
sprendimus, kuriais bDtq maZinama transporto, pramones imoniq keliama tar5a, kompleksi5kai



atnaujinti daugiabudiq kiemus, i5tisus kvartalus, didinant automobiliq statymo vietq skaidiq,

irengiant vaikq Laidim4, sporto aik5teles, sutvarkyti ir miestiediq poilsiui pritaikyti miesto vies4sias
erdves.

Vienu svarbiausiq savo veiklos siekiu laikau savivaldybes bei jai pavaldZiq istaigq bei
imoniq veiklos skaidrumo ir atskaitomybes didinim4. Del to pasirinkau darbE Tarybos Finansq ir
ekonomikos komitete. Kolegq balsq dauguma buvau iSrinktas 5io komiteto pirmininku.

2019 metais ivyko 19 naujos sudeties komiteto posedZiq. DZiaugiuosi mtisq su komiteto
kolegomis konstruktryiu darbu ir pana5iu poZiiiriu i svarbiausius miestui klausimus bei jq
sprendim4.

Klaipedos miesto biudZetas auga, kartu daugeja galimybiq gerinti vie3qjq paslaugq kokybg
gyventojams, sekmingai igyvendinti investicinius projektus, diegti inovagvius sprendimus miesto
Svietimo, transporto, aplinkos ir oro kokybei gerinti. Bridamas valdandiosios koalicijos atstovas
siekiu ir sieksiu, kad miesto biudZeto le5os btitq naudojamos skaidriai ir racionaliai, kad laiku
priimtq svarbiq sprendimq naud4 pajustq kiekvienas klaipedietis. Pats isipareigojau asmeniSkai
priZitireti ir uZtikrinti, kad svarbus miesto infrastrukttiros gerinimo projektai (senamiesdio grindinio
atnaujinimas, Senojo turgaus aik3tes, Atgimimo aik3tes, Danes skvero ir krantiniq rekonstrukcija ir
kt.) butq igyvendinami laiku ir sklandZiai. Suprasdamas, kad projektq igyvendinimo sekme didi:ia
dalimi priklauso nuo savivaldybes administracijos specialistq kompetencijos ir motyvacijos,
pritariau sprendimui ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos strukttiros patvirtinimo".
Neabejoju, kad Siuo sprendimu lglwendinami pokydiai, akcentuojant asmening tamautojg
atsakomybg ir orientacrje i rezultatus, yra reikalingi ir pades savivaldybei pasiekti dar geresniq
rezultatq.

Esu savivaldybes Tarybos Tevynes sqjungos-Lietuvos krik5dioniq demokratq frakcijos
seniunas.

Taip pat esu Tarybos Kolegijos narys. Esu deleguotas i Klaipedos jurininkq ligonines
stebetojq tarybq.

Nuo balandZio 18 d. iki metq pabaigos ivyko 9 naujos sudeties Tarybos posedZiai. 8-uose i5
jq dalyvavau. Taip pat dalyvavau viename i5 dviejq ivykusiq Kolegijos posedZiq.

Reaguodamas i klaipediediq paklausimus ir kvietimus, dalyvavau susitikimuose su
bendruomenemis, miesto istaigq'ft organizacijq atstovais, jq renginiuose, isitraukiau i jq problemq
sprendim4, diskutavau Zmonems aktualiais klausimais. Sulaukiau ir palaikymo, ir kritikos. Jos
nebijau ir priimu tai kaip bttin4 sQlyg4 tobuleti Sioje man naujoje veiklos srityje.

Tiek priimdamas sprendimus Tarybos ir komiteto bei Kolegijos posedZiuose, tiek
susitikdamas su rinkejais, vadovaujuosi atvirumo, s4Ziningumo principais, prioritet4 teikdamas
vie5ajam interesui.

Suprasdamas, kad buvimas Tarybos nariu ir dalyvavimas miesto valdyme visq pirma yra
tarnyste Zmonems, atsisakiau Tarybos nariui priklausandio atlyginimo.

Nuo 2019 m. balandZio 18 d. iki metq pabaigos man pervesta 1705.82 Tarybor; nariui
priklausandiq i5mokq, skirtq su Tarybos nario veikla tiesiogiai susijusioms
UZ Sias le5as atsiskaitau Tarybos reglamento nustatytatvarka.

kompensuoti.
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