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ATASKAITA

savivaldybeje man yra patiketos mero pavaduotojo pareigos, todel, meruinesant' vykdau visus teises aktais merui priskirtus jgaliojimus, i5skyrusnumatytuosius Vietos savivaldos jstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4-g ir 1,s-22punktuose.

Praeitq kadencijq Klaipedos miest
kaip mero pavaduotojo, veiklos sritis:
turizmo organizavimas; sElygL, verslo pletr
pletra; miesto komunalinio ukio prieiirlra; aplinkos kokybes gerinimas ir apsauga;atl ie kq.-tva rkymas; kele iviq veZ i mo vietin ia is ma ri ruta is orga n izavi ma s.

5iq kadencijq meras patikejo man dar ir papildomas veiklos sritis: vieSosiostvarkos ir gyventoiq rimties prieiirira bei kurturos poritika.
Taip pat tebesu savivaldybes l(olegijos narys, einu Finansq ir ekonomikoskomiteto pirmininko pavaduotojas pareigos, esu darkart i5rinktas AB ,,Klaipedosvanduo" stebetojq tarybos pirmininku. Be to, buvau ir esu Saugaus eismo komisijos

narys, Klaipedos regiono pletros tarybos narys, Dviradiq transpoito komisijos prie LR
Susiekimo ministerijos narys.

Dar esu Administracines komisijos, Peticijq komisijq pirmininkas, privatizavimo
komisijos bei Nevyriausybiniq organizacijq tarybos narys. Taip dalyvauju keletosavivaldybes administracijos direktoriaus sudarytq darbo grupiq veikloje, esupaskirtas darbo grupes Darnaus judumo metq paminejimo priemoniq pranojgyvendinimo stebesena i vadovu.

Atskiru mero potvarkiu man, be kita ko, pavesta koordinuoti projektus
,,Bastionq g' ir naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danq statyba ir prieigq
sutvarkymu" ir ,,Atgimimo aik5tes sutvarkymas, didinant patrautiumq investicijoms,
skatina nt la n kytojq sra utus,,.

Kaip ne kartq esu raiqs ataskaitose,
sumanymus gali tik tuo atveju, jei jq svarba
administracijq. Net ir mero pavaduotojui
darbuotojus, nes jie yra profesionalai, beveik
ir stengiasi iSvengti naujq iniciatyvq, nes
ru pesdius.

miesto Tarybos narys jgyvendinti savo
sugeba jtikinti kolegas bei Savivaldybes
kartais sunku jtikinti administracijos
jtikejq savo neklystamumu. O daZnokai
jos jiems reiSkia papildomus darbus,

Tadiau yra ir maloniq i5imdiq. Dvi i5 jq lvardiju, kaip vienus i5 prasmingiausiq
metq darbq' Pirma, vykdant rinkiminj paZadq padvigubinti finansavimq kultrJrai,
buvo parengtas ir aprobuotas planas kaip, kokiais parametrais per ketverius metus
palaipsniui tai bus padaryta, Jau po 3 metq Klaipedos miesto savivaldybes biudiete



bus kulturai bus skirta beveik 6 proc. metiniq iSlaidq. puse i5 jq - ne biudietinemsjstaigoms, o kUrybinems iniciatyvoms finansuoti.
ju ir neformalioje darbo grupeje, kuri
kultUros sostines vardui 2022 metais

vertas to vardo, kad jo suteikimas duotqpapildomq imputsq mDsq bendruomenes raidai.

mokyklas.

Pastarqjq sutartj neseniai patvirtin
priemimas" liko apribotas rajono vald
kiekvienu konkrediu atveju. Bet tai, vis d
laisvq moksleiviq ir jq tevq pasirinkimq, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.Kadangi iki tol buvau jvardijamas
prie5as, dabar didZiuojuosi vadinamas
nemaZai asmeniniq pastangq (ir diplomati
parafuoti ir pasiraSyti.

Ui darbq pletojant dviradiq transporto infrastrukturq 201,5 metais Klaipedaantrq kartq pripaiinta Lietuvos dviradiq miestu. Daugeliu atveju esu labai kritijkasmisq miesto dviradiq transporto infrastrukturos ativilgiu, tadiau dziaugiuosi, kadekspertai pripazjsta, jog Klaipeda 5ioje srityje, palyginti su kitais Lietuvos miestais,
savivaldybemis neabejotinai pirmauja. Be to, Klaipeda apsisprende eiti darnausjudumo kryptimi. Siose srityse esu jdeiqs nemazai darbo ir 5irdies.

lr anksdiau nemaZai demesio skyriaus vie5osios tvarkos sridiai. o po rinkimq
meras pavede man kuruoti 5iq sritj oficialiai. DZiaugiuosi, kad pavyko jtikinti kolegas
bei savivaldybes administracijq didinti asignavimus Siai sridiai, paivirtinti atitinkamq
programE.

Jos jgyvendinimas leis Vie5osios tvarkos skyriui dar glaudZiau bendradarbiauti
su policija bei dirbti po darbo dienos pabaigos. Diiaugiuosi, kad iis skyrius labai daug
demesio skiria paieidimq prevencijai, o ne vien baudoms. Kita vertus, reikalinga ir
viena, ir kita, nes tvarka bei Zmoniq saugumas yra visq mrJsq siekiamybe, tadiau pati
savaime neatsiranda.

Nauja patirtis vadovavimas Administracinei komisijai, kuri sprendiia
klausimus, skirti ar neskirti baudas fiziniams asmenims pagal pareigunq suraiytus
protokolus del jvairiausiq paZeidimq. stebina seimo nustatyti neadekvatus baudq
dydZiai ui skirtingus paZeidimus. PavyzdZiui, uZsiruke taksistas tuiciame savo
automobilyje - keli eurai baudos. Tie patys keli eurai -ir ui isverstq vie5oje vietoje
atliekq krUvq.



Sios komisijos nariai yra neformaliai apsisprendq didiiausias baudas skirti uiekonominius paieidimus bei nepriiilrimq Sunq padarytq iarq.
15 kasdieniq darbq rutinos iiskyriau siror,- gar, kad tai nauja patirtis, gar, kadjie sielai artimesni. o gal todel, kad jq reikime miesto bendruomenei yra sunkiainugindijama.

Didziuojuosi, kad formarusis mano, kaip mero pavaduotojo, ,,gyventoiqpriemimas" praktiSkai nevyksta. Nes su visais suinteresuotais miesto (ir ne tikmiesto) gyventojais bendrauju tiesiogiai: telefonu, elektroniniu pa5tu, socialiniuosetinkluose' susitinkame abiems prr.r, tinkamu iaiku. o daznas laisvai uieina ir ijanksto nepraneiqs' Jei tik randa kabinete, nes brlna darbo dienq, kai pats j tqkabinetq vos speju uZeiti...
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