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2015m. kovo mdn. 1 d. buvau i5rinkta i Klaipedos miesto savivaldybes taryb4. Tarybos
nario pareigas pradejau vykdyti 20l5m.geguZes men.7 d. I savivaldybes taryb4buvau iSrinkta pagal
partijos ,,Tvarka ir teisingumas" sqraS4 kuriame buvau ira5yta Nr.2, po rinkimq mano numeris
partij os s4raSe nepasikeite.

Savivaldybes taryboje esu Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto nare;
Kontroles komiteto nare; Savivaldybes tarybos kolegijos nare; Etikos komisijos pirmininke;
Antikorupcijos komisijos nar6; Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos nare; Respublikines ligonines
stebetojq tarybos nare ir savivaldybes tarybos sprendimu paskirta Klaipedos miesto savivaldybes
visuomenines administraciniq gindq komisij os pirmininke.

2015 metais dalyvavau visuose savivaldybes tarybos posedZiuose, kuriq metu pasisakiau kai
kuriais svarstomais klausimais.

Miesto pletros ir planavimo komitetas nuo 2015-05-13 iki 2015-12-31 d surenge 18
posedZiq, kuriq metu buvo svarstyta 99 klausimai. Visuose komiteto posedZiuose dalyvavau, teikiau
siulymus ir pastabas del pateiktq sprendimo projektq ir svarstomq klausimq. Darbo intensywumas
komitete buvo didelis. Daug demesio buvo skiriama miesto ekonomines pletros skatinimui, apleistq
miesto teritorijq centrineje dalyje ir senamiesdio investicines aplinkos klausimams. Dalyvavau
komiteto i5vykstamajame posedyje, kurio metu buvo apZilretos apleistos miesto senamiesdio
teritorijos, buvo duotos uZduotys savivaldybes administracijos darbuotojams iSsiai5kinti ir pateikti
komiteto nariams apleistq pastatq ir statiniq savininkus, iSanalizuoti galimybes del Siq teritorijq
tvarkymo. Buvo svarstomi atskirq teritorijq detaliqjq planrl igyvendinimo klausimai, Klaipedos
miesto 2015-2017 metq strateginio veiklos plano pakeitimai,2013-2020 metq miesto savivaldybes
strateginio pletros plano pakeitimai .

Kontroles komitetas 2015m. surenge 8 posedZius, apsvarste 23 klausimus. Dalyvavau
Komiteto posedZiuose sprendZiant del savivaldybes biudZeto ir turto naudojimo efektyvumo bei
teisetumo; del kontroles rezultatq igyvendinimo efektyvumo; del savivaldybes kontroles ir audito
tarnybos veiklos planq ir jq [gyvendinimo; del centralizuoto vidaus audito skyriaus informacijos ir
jos vertinimo del energetiniq i5tekliq savivaldybei priklausandiose biudZetinese istaigose ir kitais
komiteto svarstytais klausimais. Teikiau pastabas ir sillymus svarstomais klausimais.

2015 metais savivaldybes tarybos kolegijos posedZiuose dalyvavau sprendZiant strateginius
miesto pletros projektus ir Siuo metu aktualius miesto Zmonems klausimus.

2015 m.liepos men. 30 d. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu Nr.T2-187
buvau paskirta Etikos komisijos pirmininke .2015 metais lryko trys komisijos posedZiai. Komisija
atliko 7 savivaldybes politikq elgesio tyrimus, prieme 7 komisijos sprendimus, i5 kuriq 6 atvejais
savivaldybes politikai pripaiinti paZeidp Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodekso ir
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2009 m. kovo men. 26 d. sprendimu Nr.T2-120 patvirtintq
Etikos komisijos nuostatq reikalavimus irlar kitus teises aktus, I atveju komisija konstatavo, kad
savivaldybes politikas nepaZeide Sirl teises aktq reikalavimq. Komisija taip pat sprende komisijos
veiklos organizavimo klausimus ir kitus bendro pobldZio klausimus, susijusius su komisijos
veikla.



2015 metais savivaldybes Visuomenind administraciniu gindrl komisija tokios suddties,
kad atitiktq teises aktq reikalavimus ir galetq nagrineti fiziniq ir juridiniq asmenq
skundus(pra5ymus), buvo sudaryta tik 2015m rugsejo men. 24 d. 2015m organizavau komisijos
posedZius- ivyko 9 posedZiai, kuriq metu i5nagrineti 24 asmenq skundai (pra5ymai) ief
savivaldybes vieSojo administravimo subjektq priimtq individualiq administraciniq ut q i. u"ikrn,q
teisetumo. I5 jq: 13 skundq(pra5ymq) atmesta kaip nepagr[sti; 1 skundZiamas individualus
administracinis aktas panaikintas; 2 bylos nutrauktos kaip nepriskirtos komisijai; priimti 4
sprendimai, ipareigojantys Klaipedos miesto savivaldybes administractjq i.'ykdyti i<omisijos
nurodym%l skundas(pra5ymas) paliktas nenagrinetas; 3 skundq atsisakyta priimti nagrineti.
Komisija sprende gautq juridiniq ir fiziniq asmenu skundq(pra5ymq) nagiinejimo termiml
pratgsim4 komisijos veiklos organizavimo ir kitus klausimus, susijusius su komisijos veikla ir jos
kompetencijai priskirtomis funkcijomis. Komisijoje darbas buvo labai intensyvus.

2015 metais dalyvavau Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos darbe , buvo sprendZiami
Klaipedai labai aktualus turizmo pletros klausimai, aptarti senamiesdio investicines aplinkos
gerinimo klausimai.

Dalyvavau [vairiuose renginiuose ir priemonese, kur buvo aptariama miesto savivaldybes
teritorijq planavimo, atskirieji detalieji planai, savivaldybds ekonomines pletros klausimai, kiti
miesto Zmondms riipimi klausimai. Gavusi gyventojq paklausimus ar pra5ymus, kreipiausi I
savivaldybes administracijq ,visais atvejais administracijos darbuotojai sprende g".*oriSkui it
operatyviai.
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