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VEIKLOS ATASKAIT A UT,2O15 METUS

Klaipedos miesto Tarybos nario pareigas pradejau vykdyti 2015 m. balandZio 16 d. Taryboje

atstovauju Tevynes Sqjungos - Lietuvos krik5dioniq demokratq (TS-LKD) partijE, esu Sios partijos

atstovq Taryboje frakcijos pirmininkas. TS-LKD frakcija yra konstruktyvioje opozicijoje Tarybos

valdandiajai koalicijai, savo veiklos Taryboje prioritetais paskelbusi - miestiediq gyvenamosios

aplinkos, sveikos gyvensenos ir socialines saugos s4lygq gerinimq; jaunqjq ktaipediediq

kft'ybi5kurno il pilieti5kumo ugdymE; miesto gyventojrl bendruomeni5kumo ir savivaldos vystym4;

komunaliniq mokesdiq na5tos miestiediams sumaZinim4, korupcijos prevencij4.

Savo veikl4 miesto taryboje suprantu kaip pilieting pareig4 - savanori5k4 isipareigojin4

rinkejams, todel atsisakiau atlyginimo uZ darbo laik4 Tarybos (taip pat komiteto, komisijq) posedZiq

metu.

Dalyvavau Tarybos posedZiuose, pasisakiau juose svarstomais aktualiais miesto bendruomenei

klausimais. Atstovaudamas opozicinei frakcijai, savo pasisakymais stengiausi atkreipti Tarybos

nariq - valdandiosios daugumos - demesi i sprEstinus, miestiediams aktualius klausimus, taisytinus

Tarybos sprendimq projektus. Teikiau konkredius pasiulymus (savo ir' fi'akcijos vardu) Tarybos

posedZiuose svarstytq Tarybos sprendimq projektams. Tarp jq paZymetini pasillymai

nevienareik5rni5k4 vertinim4 visuomeneje turejusiems sprendimq projektams:

- ,,Del atlyginimo uZ dalini vaiko i5laikym4 Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo

istaigose, igyvendinandiose ikimokyklinio al prie5mokyklinio ugdymo programas,

nustatymo tvalkos apra5o patvirlinimo ir atlyginimo dydZio nustatymo";

- ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes vietin€s rinkliavos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5

atliekq turetojrtr ir atliekq tvarkymo maZinimo";

- ,pel fiksuotq pajamq mokesdio dydZiq, taikornq isigyjant verslo liudijimus 2016rnetais

vykdomai veiklai, patvirtinimo".

Taip pat teikiau pasiDlyrnus del tarybos posedZiq darbotvarkes, pasiulymus protokoliniams

pavedimams svarstytais klaus imais,



veikla Kultiiros, Svietimo ir sporto komitete. Gilinausi i sio komiteto kompetencijai
priskirtq stidiq (bendrojo lavinimo, ikimokyklinio il papildomojo ugdymo, kulturos bei sporto)
klausimus, dalyvavau 9 - iose komiteto posedziuose. Teikiau prasymus savivaldybes merui,
savivaldybes administracijos direktoriui, siekdamas gauti papildomos nreclZiagos arba informacijos
komitete svarstltais klausimais. Teikiau pasiulymus posedziuose nagrinejamq Tarybos sprendimq
projektams.

veikla Reglamento komisijoje. Parengiau (kartu su opoziciniq fi'akcijq atstovais) ir pateikiau
svarstymui komisijoje alternatyvq Tarybos veiklos reglamento projekt4. Savo ir. frakciios varclu
teikiau pas ifilymus komi sijoj e rengiamo Re g lamento pr.ojektui.

Kita veikla- Reguliariai susitikdavau su Klaipedos miesto gyventojais (TS-LKD bDstineje,
Liepq 3)' Miesliediams rDpimais klausimais (del eilir; i vaikq darZelius, del ikainiq uZ atliekq
surinkirnq ir tvarkyrnq, del mokesdio uZ verslo 1iudijimus, del daugiabudiq namq renovavimo, del
,'Dlaugystes" geleZinkelio stoties pletros ir pan.) i mane kreipesi 29 asmenys. Atskir.ais atvejais jr1

praiymus (skundus) ar parei5kimus persiundiau savivaldybes merui ar.ba savivaldybes
administracijos direktoriui. Skyiau laiko ivairiems rrlieste vykusiems renginiams, dalyvavau
susitikimuose, diskusijose il konferencijose, kuriuose buvo nagrinejami miesto kulturos, Svietirno ar

spofto klausimai.

Noriu paLymdti, kad Sioje ataskaitoje pateikti svarbiausi rrano visuomenines veiklos miesto

Taryboje akcentai. I5samesnius duomenis apie veikl4 Kult[ros, Svietino ir spor.to komitete,

Reglamento komisijoje galima rasti.jq posedZiq, taip pat Tarybos posedZiq protokoluose.
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