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VEIKLOS ATASKAIT A VZ 2019 METUS

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos rinkimuose dalyvavau kaip visuomeninio rinkimq komiteto

,,Vytautas Grubliauskas ir komanda" s4ra5o narys. 2019 m. balandZio 18 d. daviau priesaik4 ir

pirm4 kartq pradejau eiti Tarybos nario pareigos, gavau teises nustatytas Konstitucijoje,

istatymuose, reglamente.

Esu frakcijos ,,lJi. Klaiped4" narys, aktyviai dalyvavau rengiant koalicing program4,

kuri4 stengiames nuosekliai lgyvendinti. Dalyvavau visuose devyniuose Tarybos posedZiuose,

jvykusiuose 20 I 9 metais.

Dirbu Finansq ir ekonomikos komitete, man patiketos Sio komiteto pirmininko

pavaduotojo pareigos. 2019 metais vyko 19 komiteto posedZiq, kuriuose i5 viso svarstlrti 195

klausimai. Komitetas detaliai analizuoja visus kertinius miesto funkcionavimo klausimus prieS

pateikiant juos Tarybai. DZiaugiuosi, kad Siame komitete diskutuojama produktyviai, profesionaliai

ir konstruktyviai.

Daug demesio skyriau Klaipedos ekonomines pletros strategijos (KEPS) 2020 - 2030

igyvendinimui, Turgaus aikStes atnaujinimui, Senojo turgaus problematikai.

Efektyvus Savivaldybes turto valdymas, miesto pajamq ir i5laidq subalansuotumas,

lmoniq valdymas, rekomendacijq teikimas administracijai del imoniq bei istaigq valdymo yra

nuolatines mano, kaip Tarybos nario, veiklos sritys.

Nuolat konsultuojuosi su administracijos darbuotojais, kitq savivaldybiq finansq

specialistais bei nacionaliniq agentiiry, tokiq kaip ,,Valdymo koordinavimo centras" specialistais del

savivaldai pavaldZiq istaigq veiklos efektyvinimo galimybiq, fiskaline drausme grindZiamais

apribojimais, galimybe didinti savivaldybes pajamas, skolinimosi limitus. Nuolat akcentuoju savo

pozicijq del racionalesnio biudZeto ir infrastruktiiros projektq valdymo pasinaudojant vie5os ir



privadios partnerystes instrumentais, ,,Esco" bei kitomis programomis, kurios leidlia greidiau,

efektyviau ir racionaliau igyvendinti infrastruktfirinius proj ektus.

Dideli demesi skiriu pasiruo5imui programos ,,Europos jaunimo sostine" metq

renginiams, kurie suteikia dideles galimybes Klaipedos miestui. Itin svarbu, kad uZsibreZti

ambicingi tikslai bfitq pasiekti, o isipareigojimai ivykdyti.

Vienas i5 svarbiausiq Savivaldybes projektq yra jos Administracijos strukt[ros

reorganizacija. Siame projekte dalyvauju pagal savo kompetencijas. Itin didel! demesi skiriu

efektyvesniam savivaldybes turto valdymui bei greitesniam projektq igyvendinimui po

Administracij os struktiiros pertvarkos.

Buvau deleguotas i ,,Smulkaus ir vidutinio verslo taryb1", esu i5rinktas jos pirmininku.

Taryb4 sudaro l5 asmenq, kurie atstovauja asocijuotoms verslo organizacijoms, savivaldybei

pavaldZioms istaigoms, Administracijai. SW taryba nuolat analizuoja Siam verslo sektoriui

aktualias problemas bei teigia rekomendacijas Savivaldybes administracijai. Darb4 Sioje taryboje

vertinu labai atsakingai. Nuolat susitinku su verslininkq organizacijomis, interesantais, aptariame

aktualias problemas bei ieSkome galimq sprendimo bDdq.

Darbas miesto taryboje yra komandinis, todel nuolat konsultuojuosi ir bendradarbiauju

su kolegomis, valdandiosios daugumos ir opozicijos taryboje atstovais, Administracijos vadovais

bei specialistais. Taip pat nuolat bendrauju su ivairiomis klaipediediq bendruomendmis, Zmonemis,

savo kompetencijq bei teisiq ribose visada stengiuosi padeti kiekvienam interesantui. Esu dekingas

kiekvienam i5rei5kusiam pasitikejimu manimi. Darbas savivaldybes taryboje yra itin atsakingas,

kuriame vadovaujuosi s4Ziningumo, skaidrumo ir gerai paruo5tq namq darbq principais.
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