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svarsto pateiktą miesto biudžeto projektą ir teikia
apibendrintas visų komitetų išvadas;
atlieka bendrąją nuolatinę biudžeto vykdymo priežiūrą;
savo iniciatyva ar Savivaldybės tarybos pavedimu
rengia išvadas dėl biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio;
teikia pasiūlymus dėl papildomų biudžeto lėšų
skirstymo;
svarsto ir rengia pasiūlymus dėl specialiųjų fondų
sudarymo ir naudojimo;
svarsto ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl kainų ir
tarifų už savivaldybės įmonių ir bendrovių teikiamų
gyventojams paslaugų tvirtinimo įstatymų nustatyta
tvarka;
teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo;
svarsto ir teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų
savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, steigiančioms
naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius
gyventojų poreikius;

Klaipėdos miesto savivaldybes tarybos rinkimuose
dalyvavau kaip visuomeninio rinkimų komiteto ,,Vytautas
Grubliauskas ir komanda" sąrašo narys. 2019 m. balandžio
18 d. daviau priesaiką ir pirmą kartą pradėjau eiti Tarybos
nario pareigas, gavau teises nustatytas Konstitucijoje,
įstatymuose, reglamente.
Daugiausia dėmesio skiriu darbui Finansų ir ekonomikos
komitete, kur esu komiteto pirmininko pavaduotojas. Taip
pat esu Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas,
kontrolės komisijos, antikorupcijos komisijos, NVO
komisijos narys. 
Finansų ir ekonomikos komitetas 2020 metais turėjo 26
posėdžius, kur aš dalyvavau 25-iuose. Viso buvo svarstyti
255 klausimai. Tai vienas svarbiausių komitetų, kuriame
sprendžiami daugelis miestiečiams aktualių klausimų.
Komitetas svarstė miesto biudžetą, strateginį veiklos planą
bei aktyviai dalyvavo svarstant pandemijos sukeltus
ekonominius padarinius bei pagalbos paketus nuo Covid-
19 nukentėjusioms grupėms, verslo sektoriams bei teikė
siūlymus. 

Finansų ir ekonomikos komiteto kompetencijos yra šios:
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teikia pasiūlymus dėl savivaldybės ir jos institucijų kreditų ir paskolų ėmimo ir suteikimo,
garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
savo iniciatyva ar Savivaldybės tarybos pavedimu rengia projektus bei pasiūlymus ekonominės ir
socialinės raidos planavimo klausimais;
nagrinėja prioritetinių verslo sričių skatinimo priemones;
svarsto ir teikia išvadas dėl investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;
teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės ir akcijų bendrovėse efektyvesnio panaudojimo;
svarsto sprendimų projektus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų
valstybės fondų lėšų bei materialinio turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
svarsto sprendimų projektus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už
perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą, šaltą vandenį bei gamtines dujas;

Finansų ir ekonomikos komiteto buvau deleguotas į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio
plėtros plano 2021 – 2030 m. rengimo darbo grupę, kur vyko 6 posėdžiai. Dalyvauta 5. 

2020 metais vyko 7 Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos posėdžiai. Kaip svarbiausius tarybos darbus
įvardinčiau Covid-19 pagalbos paketų vertinimą bei rekomendacijų formavimą savivaldybės
administracijai, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo projektų vertinimas, kur buvo pakeisti
finansuojamų projektų kriterijai atsižvelgiant į pandemijos metu verslo ir miestiečių poreikius. SVV
taryba nuolat analizuoja verslo sektoriams aktualias problemas bei teikia rekomendacijos
Savivaldybės administracijai. Nuolat susitinku su verslininkų organizacijomis, interesantais, aptariame
aktualias problemas bei ieškome galimus sprendimo būdus. Kaip

Dalyvavau visuose 4 Antikorupcijos komisijos posėdžiuose bei visuose 8 Kontrolės komiteto
posėdžiuose. 
Darbas miesto taryboje yra komandinis, todel nuolat konsultuojuosi ir bendradarbiauju su
kolegomis, valdančiosios daugumos ir opozicijos taryboje atstovais, Administracijos vadovais bei
specialistais. Taip pat nuolat bendrauju su įvairiomis klaipėdiečių bendruomenėmis, žmonemis, savo
kompetencijų bei teisių ribose visada stengiuosi padėti kiekvienam interesantui.  Darbas
savivaldybes taryboje yra itin atsakingas, kuriame vadovaujuosi sąžiningumo, skaidrumo ir gerai
paruoštų namų darbų principais.
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