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Klaipedos miesto savivaldybes taryboje dirbu nuo 2019 in. balandzio  18 d. Klaipedos miesto
Taryboje priklausau Lietuvos valstie6iu ir Zaliuju sajungos (LVZS) frakcijai, kuri Klaipedos miesto
Taryboj e yra opozicijoje.

Per   ataskaitini   lalkotarpj,   kaip   Klaipedos   miesto   savivaldybes   tarybos   narys,   dirbau
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  vietos  savivaldos  istatymu,  Klaipedos  miesto  savivaldybes
tarybos veiklos reglamentu ir kitais teis6s aktais.

Per   ataskaitini   laikotarpi   !vyko   12   Klaipedos   miesto   savivaldybes   tarybos   posediiu,
dalyvavau visu 12-kos posedziu darbe. Posedziuose buvo priimta vir§ 300 sprendimu.

Taip pat 2020  in.  dirbau miesto  savivaldybes tarybos  komitetuose, tarybose,  komisijose  ir
darbo grupese:

1. Miesto  pletros   ir  strateginio  planavimo  komiteto  narys.   Komitetas  vykdo  Klaipedos
miesto savivaldybes strateginio pletros ir veiklos plaqu, teritoriju planavimo dokumentu sprendiniu
ir   savivaldybes   atskiru   tikio   §aku   pletros   programu   realizavimo   priezitira,   svarsto   ir   teikia

pasitilymus   ruo§iant   Savivaldybes   strategini   pletros   plana   ir   pan.   strategines   miesto   pletros
klausimus.

2. Kontroles  komiteto  narys.   Sis  komitetas  svarsto  savivaldybes  kontrolieriaus  kitu  metu
veiklos plano projekta ir teikia pasirilymus del §io plano projekto papildymo ar pakeitimo, ivertina
savivaldybes  kontrolieriaus  ateinan6iu  metu  veiklos  planui  vykdyti  reikalingus  asignavimus  ir
i§vada del ju teikia savivaldybes tarybal, svarsto savivaldybes kontrolieriaus parengta ataskait4 del

jo   veiklos   plano   ivykdymo,  jos   pagrindu   rengia   ir   teikia   savivaldybes   tarybai   i§vadas   del
savivaldybes  turto   ir  le5u  naudojimo  teisctumo,  tikslingumo   ir  efektyvumo   bei   savivaldybes
kontrolieriaus veiklos ir kt. klausimus.

3. Klaipedos  miesto  akademiniu  reikalu taryba  (KMART),  tarybos  pirmininkas.  Si  taryba

yra   prie   Klaipedos   miesto   savivaldybes   sudaromas   ir   visuomeniniais   pagrindais   veikiantis
patariamasis  kolegialus  organas   Savivaldybes  ir  mokslo  istaigu  bendradarbiavimo  klausimams.
KMART    veiklos    tikslas    -    stiprinti    bendradarbiavima    tarp    Savivaldybes    ir    akademines
bendruomenes.

4. Jdrines  kulthros  koordinacines  tarybos  (JKKT)  narys.  JKKT  sudaroma  prie  Klaipedos
miesto   savivaldybes  tarybos,  siekiant  koordinuoti  jtirines  kulttiros   ir  jtirinio  miesto   identiteto
formavimo  klausimus.  Tarybos  tikslas  prisideti  prie  Lietuvos,  kaip jtiru  valstybes,  ir  Klaipedos

uostamies5io     jtirini     identiteto     formavimo     kulttiros,      socialines,     sporto,     aplinkosaugos,
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paveldosaugos,  rekreacijos,  miesto infrastrukttiros,  edukacijos,  mokslo, jtirininku rengimo, jtiriniu
organizaciju veiklos ir komunikacijos srityse.

5. Jchniu  ir  vidaus  vandenu  reikalu  komisijos  narys,  pirmininko  pavaduotojas.  Komisija
nagrineja ivairius jtirinius, vidaus vandenu, miesto ir uosto bei kitus iskylan6ius klausimus.

Taip  pat  dirbau  Klaipedos  miesto  savivaldybes  strateginio  pletros  plano  2021-2030  in.
rengimo §vietimo, sporto, kulthros darbo grup6je.

Nagrinejamu klausimu  sara§ai bei pozicija,  i§sakyta juos  svarstant ir balsuojant,  atspindeti

posediiu protokoluose, kurie pasiekiami Klaipedos miesto savivaldybes tarybos intemeto prieigoje
adresu:https://www.klaipeda.It/lt/taryba/tarybos-sprendimai/2020-in.-tarybos-sprendimai/7342.
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