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VEIKLOS ATASKAITAUZ 2019 METUS

2019 m. kovo 3 d. vykusiuose Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimuose buvau
pirm? kart4 iSrinktas Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariu. 2019 m. balandZio 18 d.
vykusiame pirmajame naujai i5rinktos Klaipedos miesto savivaldybes tarybos posedyje prisiekiau ir
pradejau vykdyti tarybos nario pareigas. Klaipedos miesto savivaldybes taryboje priklausau Lietuvos
valstiediq ir i:alh4y4 sqjungos frakcijai ir dirbu opozicijoje.

Per ataskaitini laikotarpi ivyko 9 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos posedZiai, i5 kuriq 7
dalyvavau, o 2 teko praleisti del svarbiq prieZasdiq (komandiruote). PosedZiuose konstruktyviai
pasisakiau svarstant opius savivaldybei ir jos bendruomenei klausimus.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos esu deleguotas i Miesto pletros ir strateginio
planavimo komitet4 bei Antikorupcing komisij4. Miesto pletros ir strateginio planavimo komitete per
ataskaitini laikotarpi vyko 20 posedZiq, i5 kuriq 16 dalyvavau, o 4 praleidau del svarbiq prieZasdiq.
Antikorupcijos komisija buvo susirinkusi tik i vien4 posedi, kuriame buvo priimtas sprendimas
parengti Antikorupcing program q 2020 -2022 m.

Savo darbq miesto taryboje 2019 metais vertinu 5 balais i5 10. Toki Zemq darbo vertinim4
leme tai, kad esu i5rinktas pirm? kartqn vis dar mokausi efektyviai veikti siekiant konkrediai prisideti
prie Klaipedos ir klaipediedirl geroves. Taip pat del to, kad nepriklausau valdandiai koalicijai. Visi
sprendimai i5 pradZiq priimami koalicijos posedyje, nusprendZiama del balsavimo ir tik po to
dokumentai pateikiami svarstymui komitetuose, kur opozicijos nariams suteikiama teise pareikSti
savo nuomong ir priimti sprendimE, Kadangi visuose tarybos komitetuose valdantieji turi daugumq,
tai pasakydiau - sudalyvauti i5 anksto nulemtoje diskusijoje. Stai det kokios prieZasties aS buvau
iniciatorius kreipimosi i teismq del tarybos sprendimo pakeisti komiteto nariq skaidiq ir juos
suformuoti taip, kad opozicija, gawsi rinkimuose 45% rinkejq palaikymq, netektq sprendimo galios
miesto valdyme. Teisybes delei norediau pasakyti, kad miesto strateginio planavimo ir pletros
komiteto darbq jos pirmininkas organizuoja pakankamai objeklyviai ir i opozicijos nuomong, kiek tai
leidi:ia koaliciniai sprendimai, atsiZvelgiama. Nera skubama, komiteto nariai gerbia vienas kito
nuomong -uL,tai esu jiems dekingas. Stai 0et ko aS vis4 savo energijq ir turimas kompetencijas skiriu
darbui komitete ir nerei5kiu savo pozicijos tarybos posedZiuose, Kokia prasme opozicijos nariams
posedyje diskutuoti ar si[lyti altematyvius sprendimus? Juk sprendimai priiminejami ne dia, o
koalicineje taryboje. Tiesa, yra dvi prieZastys - igyti patirties ir biiti matomam tiesiogines tarybos
posedZio transliacijos metu. Tik tiek.

Suprantu, kad vis tik mes rinkimus pralaimejome - ui, miest4 atsakingi V.Grubliauskas ,
G.Neni5kis ir V.Grubliausko komitetas su.konseryatoriais. Opoziclja lieka ant atsarginiq suoliuko.
Tokia rinkejrl valia ir j4 reikia gerbti.

Keletas LodLit4 apie mano priklausym4 Antikorupcijos komisijai, |ra5e mane ten Zinodami
mano nuostatq - niekada neimituoti darbo. VSD, STT kovoja su korupcija ir niekaip jos nenugali, o
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dia susirinksime diletantai ir padarysime kaZkq reiksmingo. Juokas. Atleiskit gerbiami rinkejai, bet
be mangs. [ra5e - nueisiu, pasedesiu. Ir nieko daugrau.

Ataskaita reikalaqa pasisakyti ir apie darb4 su rinkejais. Jo nebuvo daug. Tiems, kurie
kreipesi imane tiesiogiai, stengiausi padeti. Kur patarimu, kur savo asmeniniais finansais.'\inau,
kad bent 9 Zmones tikrai man dekingi, tai nera daug, betmaL,asZingsnelis link geresnio klaipediedirl
gyvenimo. Kaip suZinoti kiek yra nepatenkintLl mano veikla?

Keletas iodLh4 apie tai, kas mane labiausiai neramina. Miestas valdomas principu ,, mes ,
miesto valdlia ( 1 7 Zmoniq), Zinome ko jums, klaipediediai, reikia ir kaip turi buti tvarkomas miestas,,.
Blogai. Kol mes nepakeisime Sios nuostatos i,, miestiediaiLinoko jiems reikia, o mes, miesto valdLia,
privalom padaryti tai ", tol nieko nebus. Nieko bendro su savivalda .

S4moningai neteikiu sausos ataskaitos (buvau, dalyvavau, pasisakiau, susitikau). IS esmes
dirbau taip,kaip Ladelauper rinkimus - paprastai, koncentruodamasis i konkredias veiklas:- Prie5 i5oriniuost4.

- Pries pinigq Svaistym4 lvairioms, niekam nereikalingoms studijoms.
- PrieS Skulpt[ry parko medZiq naikinimq.
- UZ paSto i5saugojimq miesto rankose.
- UZ kuo greitesnimiesto bendrojo plano patvirtinim4 .

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario pareigas atlieku neatlygintinai, todel finansin6s
veiklos ataskaitos neteikiu.

Esu dekingas Klaipedos miesto gyventojams uZ i5reik5t4 pasitikejim4 i5renkant mane Tarybos
nariu bei parei5kiu, jog ir toliau s4Ziningai, dorai ir atsakingai vykdysiu man patiketas pareigas. Be
i5ankstiniq susitarimq, be asmeninds naudos ir siekiant pagerinti klarpediedi,+ butl.
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