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Klaipeda

2Ot5 metais Klaipedos miesto savivaldybes taryboje vykdiiau veiklq
numatytq LR savivaldos jstatyme ir Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos veiklos reglamente.

2Ot5 m. pavasari dar dalyvavau senosios - 20tt- 20tS m. kadencijos

savivaldybes tarybos darbe.

2OI5 m. kovo 1 dienq jvyko Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq
rinkimai. LLS sqra5e buvau ira5ytas l-9 numeriu, tadiau Klaipedos miesto
rinkejai i5reiSke dideli pasitikejimq ir Lietuvos liberalq sqj0diio sqraSe

reitingavo mane de5imt pozicijq aukStyn.

2015 metus dalyvavau senosios ir naujosios kadencijq Klaipedos miesto
tarybos posedZiuose (iSskyrus tuo atvejus, kuomet buvau iSvykqs j

darbines komandiruotes Vilniuje, Anglijoje ir Airijoje) bei Miesto pl6tros
ir Strateginio planavimo komiteto posedZiuose. PosedZiq metu pateikiau
siulymus del pateiktq sprendimo projektq, del apleistq pastatq Klaipedos
mieste, miesto planavimo perspektyvq. Kartu su kitais Tarybos nariais
inicijavau, jog Klaipedos miesto savivaldybes administracija parengtq

keletq Tarybos sprendimq, kalbejau Tarybos posedZiq metu aktualiais
miestiedia ms klausimais.
2OI5 m. dalyvavau Privatizavimo komisijos darbe (3 pos6dZiai), o nuo
2015 m. pavasario buvau paskirtas 5ios komisijos pirmininku. Tenka

konstatuoti, kad privatizavimo fondo surinkimo rezultatai priklauso nuo
Klaipedoje pasiIlytq patraukliq objektq, kuriq ndra daug, skaidiaus.

Kita vertus, pasikeitus istatyminei bazei (Privatizavimo komisija nuo 2015
m. pavasario priima sprendimus tik d6l pritorimo (nepritarimo)
savivaldybei nuosovybes teise priklausoniiq okcijtl jtroukimo
(iibraukimo) i privatizavimo objektq sqroiq) ir pan. Privatizavimo
komisijos funkcijos ir veikla gerokai susiaurejo.

2015 m. pradZioje dar dalyvavau Klaipedos universitetines ligonin6s
stebdtojq tarybos posedZiuose, kuriuose buvo patvirtinas KUL 2015 m.

veiklos planas, ligonines veiklos, finansines ataskaitos, planai ir kt.



2OI5 metais dalyvavau AB ,,Klaipedos vanduo" stebetojq tarybos
posediiuose kuriq metq buvo tvirtinamos imones finansinds ir Ukines
veiklos ataskaitos ir priimami svarbus strateginiai sprendimai
Realizuojama AB ,,Klaipedos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekq tvarkymo strategijos vizija ,,Klaipedos mieste ir rajone
veikianti moderni, kompaktiSka, savaranki5ka, visuomenes poreikius ir
interesus atitinkanti jmone, uZtikrinanti nepertraukiamq, ilgalaiki
techniniu ir ekonominiu poZiuriais vartotojams prieinamq gyvybi5kai
b0tinq geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq
teikimq." Modernizuota ir iSplesta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo infrastruktUra turetq uZtikrinti aukStus paslaugq kokybes,
apf inkos apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, 2OtS m. pabaigoje
"Klaipedos vandenims" buvo perduoti visi nuotekq tinklai Klaipedos
mieste. Nors Klaipedos miesto gyventojai uZ geriamq vandenj ir nuotakq
surinkimq moka vienq maZiausiq kainq Lietuvoje, galima daryti prielaidq,
kad vandens kaina brangs.

2015 metais dalyvavau MaZosios Lietuvos muziejaus tarybos darbe
formuojant MaZosios Lietuvos muziejaus veiklos strategijq, tvirtinant
muziejaus veiklos planus, dalyvauti formuojant naujos ekspozicijos
skirtos Antrajam pasauliniam karui koncepcijq, Klaipedos piliavieteje.
Teko dalyvauti kituose svarbiuose renginiuose muziejuje pristatant
iSskirtinq Klaipedos, kaip jurinio miesto, reik5mq Lietuvai, istorinius
Klaipedos kraSto aspektus ir kt.

2OI5 m. dalyvavau Zymiq Zmoniq, istoriniq datq, lvykiq iamZinimo ir
gatviq pavadinimo suteikimo komisijos darbe. 15 dalies ir mano iniciatyva
buvo nutarta iamZinti kai kuriuos Zymius Klaipedos miesto, kraSto ir
MaZosios Lietuvos veikejus (R.Valsonokas, D.Volfsonas, E. Galvanauskas
ir kt.).

Klaipedos m. savivaldybes administracijos Ukio departamentui pateikiau
keletq paklausimq del gatviq, Saligatviq remonto bei kitq tvarkymo
darbq i kuriuos buvo operatyviai reaguota.
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