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2015 METU ATASKATTA

2015 metais, kaip Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, vykdZiau veikl4 numatyt4 LR
savivaldos istatyme ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamente.

2015 metais ivyko 10 miesto tarybos posedZiq, dalyvavau visuose posedZiuose. Dalyvavau
Miesto Dkio ir aplinkosaugos komiteto posedZiuose bei Sio komiteto darbe. Pateikiau siulymus
komiteto posedZio metu, pasisakiau Tarybos posedZiq metu aktua.liais klausimais priimant sprendimus,
tvirtinant mero, savivaldybes administratoriaus ir savivaldybes kontrolieriaus tarnybos ataskaitas. Prie5
svarstant svarbius miestui strateginius klausimus, susitikinedavau, diskutuodavau su gyventojais ir
isiklausydavau i jq nuomonQ.

DZiugina tai, kad i Sios kadencijos taryb4 buvo iSrinkta daugiau moterq ir jaunimo.

Darbas Miesto iikio ir aplinkosaugos komitete
Esu Sio komiteto narys. 2015 m. ivyko 15 komiteto posedZiq, dalyvavau - 12, kuriuose svarstyti

74 klausimai. Norediau pasidZiaugti visq komiteto nariq konstruktyviu darbu. Nepriklausomai nuo
partines, frakcijines priklausomybes, komiteto nariai aktyviai dirbo klaipediediq naudai.

2015 metais ir vel nepavyko surasti sprendimo del oro tarSos matavimo stoteliq irengimo prie
LEZ ir AB ,,Klaipedos nafta" teritorijq.

Darbas komisijose
Esu Jiiriniq ir vidaus vandenq reikalq komisijos narys. lvyko 5 komisijos posedZiai. Juose buvo

svarstomi strateginiai ir aktualDs klaipediediams klausimai. Pagrindinis demesys buvo skirtas Danes
upes vietines reikSmes vidaus vandens kelio prieZi[ros ir tvarkymo projektui. Pritarta dviejq miesto
Zuvininkystes vietines veiklos grupiq ikurimui, siekiant dalyvauti ES finansuojamuose projektuose.
Buvo pritarta del prekybos vietq i5pletimo prekiauti SvieZia Zuvimi Zvej\ turgelyje Danes krantinese ir
Melnrageje. Prioritetu komisijos darbe 2016 metais turetq bDti glaudus bendradarbiavimas su KVJUD
del maZqjq valdiq uostelio statybos pietineje miesto dalyje.

Atstovavimas institucij ose
Atstovauj u Klaipedos mi esto savivaldybes tarybai Siose in stitucij o se :

V5{ Paupiq pirmines sveikatos prieZi[ros centras stebetojq tarybos narys, UAB ,,Gatviq
ap5vietimas" stebetojq tarybos narys, UAB Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centro stebetojq
tarybos pirmininkas, VSl Jlrininkq sveikatos prieZifiros centras stebetojq tarybos pirmininkas.

Miesto gyventojai gali kreiptis el. paStu: arba tel.: 8 687 52 827.
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