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2015 nretq kovo 1 dien4 r,ykusiame Lietuvos Respublikos Savivaldyhiq tarybq rinkimuose

buvau iSrinktas i Klaipedos nr, savivaldybes tarybq nariu.s partijos Tvarka ir teisingumas sqraSe. 'lai

mano antrcrji kadencija. Klaipedos miesto savivaldybes taryboje.
Nuo$irdZiai dekoju visiems, kurie tikejo ir palaike asmeni5kai mane bei m[tsq komand4 rinkinrtrosc.

2015 metais iki kovo ld, dalyvavau praejusios kadencijos savivaldybes tarybos darbe, kur irricijavar-r

alkoholio prckybos darbo laiko apribojim4 r,adinamuose,.naktin€s prekybos taikuose".
Nau.iojo.ie 

-l'arybos kadencijoje dirbanre Tvarkos it teisingumo grupeje su nare Aldona Staponkiene

valdanOioje koali sijoje.
Lluvau iSlinktas sveikatos bei socialiniq reikalq komiteto pirmininko pavaduotoju, dalyvavzru

jo darbe, sprendZiant aktualius klausimus miestiediams. Posedii! metu teikiau pasitrly'nrtrs del

pateiktq sprenrlirnr4 projektq, aktyviai dalyvavau diskusiiose su komiteto nariais bei I'isttoniertcs

atstovais.
Kaip sveikatos apsaugos sistemos ir akademines bendruornends atstovas. dirhdarr-ras Klaipedos

nr, savivaldybes taryhoje, iSskirtini demesi skiri,u aktualiioms ir problemoms, kurios glaud2iai sie.jasi

su sveikatos apsaugos, Svietimo klausimais,
Jau antrai kadencijai buvau iSrinktas Klaipedos m. savivaldybes Benclruontends sveikatos tarybos

pirmininku,
Nuo 2011m, Klaipedos miestas aktyviai dalyvauja Pasar.rlinds svsikatos..organizaci.ios sveikq

miestq tinkle. Tai svarbi iniciatyva, formuojant miesto ivaizdi bei strategijq. Sios veiklos iSdava -
2016 nretai Klaipedoje paskelbti darnaus judumo metais.

Aktyvus darbas su savivaldybcs administracija, bei Klaipedos miesto visuomenes sveikatos bitrru

leidq ldiegti naujq sveikatinimo veiklq mieste - ypad 2015 metais seiljoran'ls, kurie ir bLrvo jiems

dedikuoti. Treti rnetai i5 eiles organiz-uotas sveikiausios imones renginys. Mano iniciatyva br"rvo

itrauktos priemones: pietines miesto dalies nemalonaus kvapo tyrimai, sveikatininro pro.iektr'1

lemimas.
20 | 5 metais dalyvavau Nuolatines konlisiios reglamentLri

pasiIlymus naujai reglamento redakcijai.
Nu<l nau.iosios Tarybos pradZios esu paskittas dirbti AB ..Klaipedos

dalyvavau jos posedZiuose, kuriq metu buvo wirtinamos imones
ataskaitos bei priimami svarbtts strate giniai spretrdirniti.

Be to 2015 rn. nrdeni esu paskinas iKlaipedos slar.rgos iigonines hei Klaipedos

Creitosios medicinos pagalbos stebe{oiu tarytr4, tadiau 6iq susirinkirnai kol kas nev-vko'

Per ataiskaitini laikotarpj aktyr,iai hendravau su miesto gyventojais, atsiZvelgiant i.itt pageidavir:rr'rs

si Il iau sprqsti pro blemas. pasitelki ant savi val dybes adm i nistrtrcii 4.

Ataskaitcr.je paminejau tik svarbiausius akcentus dirbant darbzl savivald.vbes 'faryboje. laukiu

visuomet het kokiq pasiulymtl, ide.iq, kutias galediau realizuoli.
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