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2015 metq Lietuvos savivaldybiq tarybq rinkimq kampanijos metu, atstovaudamas Lietuvos

Liberalq S4jUdZio sqraS4, buvau iSrinktas i Klaipedos miesto tarybq, kurioje atstovauju Liberalq

s4jDdZio frakcij4 ir igyvendinu jos rinkimq program4.

Savo veikl4 miesto taryboje vykdau besivadovaudamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LR

Vietos savivaldos, Privadiq interesq deklaravimo istatymq, Politikq elgesio kodekso, Klaipedos miesto

savivaldybes reglamento ir kitomis LR teises aktq imperatyviomis nuostatomis.

Rinkimq kampanijos metu mano deklaruotas credo- ne imti, bet duoti, ne Ladeti, bet daryti- yra

nuosekliai realizuojamas- esu isitikings, kad ne individualiai deklaruojamos populistines iniciatyvos, bet

kruop5tus, nuoseklus grupinis darbas frakcijoje, koalicijoje, komiteto veikloje yra tikrasis raktas i
politing ir miestiediq interesq realizavimo sekmg.

Nuo kadencijos taryboje pradZios (2015 m.balandLio 16 d.) metais dalyvavau visuose Klaipedos

savivaldybes tarybos posedZiuose, kuriuose buvo svarstomi svarbiausi miesto pldtros, bendruomenes

gyvenimo problemq sprendimo klausimai.

2015 metq geguZes 13 d. Mero teikimu buvau i5rinktas Klaipedos miesto tarybos Kulturos,

Svietimo ir sporto komiteto pirmininku. Ataskaitiniu laikotarpiu man vadovaujant ivyko 15 Komiteto

posedZiq, kuriuose nagrinejami savivaldybes politikos formavimo Kult[ros, Svietimo/ugdymo, sporto

bei jaunimo reikalq srityse klausimai, Sios politikos igyvendinimo krypdiq ir b[dq, miesto kulturos

infrastukt[ros bei kultDrines veiklos, Svietimo, sporto tinklq optimizavimo, nevalstybiniq Svietimo

istaigq programq, neformalaus moksleiviq ir suaugusiqjq ugdymo finansavimo tobulinimo reikalai.

Ataskaitiniu laikotarpiu svarstyta 126 klausimai- i5 jq- 7 informacinio pobldZio.

Be darbo komitete, turiu labai platq politiniq, visuomeniniq ir socialiniq isipareigojimq lauk4. Esu

visuomeniniq tarybq prie Klaipedos miesto tarybos- Sporto, Kultlros ir Meno, Nevyriausybiniq

organizacijq ir Svietimo tarybq narys. Sios institucijos yra svarbus instrumentai visos miesto

bendruomenes, atskirqTos grupiq ir politiniq bei administraciniq struktDrq interesq rai5kos , jq s4veikos

tobulinimo kontekste ir atspindi platq interesq ir mieste vykstandiq procesq spektr4. Taip pat Komiteto

buvau deleguotas ir dirbau MaZosios Lietuvos muziejaus taryboje.



Klaipedos miesto Mero ir savivaldybes administracijos Direktoriaus isakymais buvau itrauktas i

ir dirbau Siose darbo grupese bei komisijose:

Komisijoje ,,Nenumatytiems atvejams del priemimo i ikimokyklines ir prie5mokyklines

grupes" svarstyti;

Komisijoje ,,Buriavimo, irklavimo, baidariq ir kanojq sporto Sakq sportinei veiklai ivertinti";

Komisijoje sudarytoje i5analizuoti ir ivertinti Klaipedos pedagogq Svietimo ir kultUros centro

veikla

Darbo grupese :

Del Atlyginimo uZ dalini vaiko iSlaikymq Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigose,

igyvendinandiose ikimokyklinio ar prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apraSo

patvirtinimo ir atlyginimo dydZio nustatymo;

Klaipedos miesto Mokyklq tinklo pertvarkos grupe

Darbo grupe , sudaryta ,,Klaipedos miesto sporto sistemos reformos veiksmq plano antrajam

etapui igyvendinti"

Esu derybines grupes ,,Del teritorines kolektyvines sutarties Svietimo sutarties sudarymo" pirmininkas

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau dviejq Klaipedos savivaldybes istaigq ir imoniq stebetojq tarybos

sudetyse- esu Klaipedos pirminio sveikatos prieZiuros centro stebetojq tarybos pirmininkas ir priklausau

AB ,,Klaipedos vandenys" stebdtojq tarybai.

UZsiimta visuomenine, Svieteji5ka ir akademine veikla:

Respublikineje konferencijoje, skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai pamineti skaidiau

prane5im4,, Vie5ojo ir privataus sektoriq antikorupcine veikla. Bendradarbiavimo dilemos";

Dalyvavau Svietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje tarptautineje konferencijoje

,,Kokybi5kas ikimokyklinis ir pradinis ugdymas: k4 galetume padaryti geriau?".

Taip pat dalyvavau ivairiuose renginiuose, priemonese bei susitikimuose su miesto

bendruomends, verslo, planavimo, kDrybinit4 organrzacijq atstovais bei atskirais piliediais, su kuriais

svarsteme aktualius miesto pletros, Svietimo, kultlros ir sporto vyst ausimus.
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