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ATASKAITA

savivaldybeje man yra patikdtos mero pavaduotojo pareigos, todel, meruinesant, vykdau visus teises aktais merui priskirtus jgaliojimus, iiskyrusnumatytuosius Vietos savivaldos jstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4-g ir rs-22punktuose.

Meras man yra pavedqs 5ia veiklos sritis: aplinkos kokybes gerinimas irapsauga; atliekq tvarkymas; miesto komunalinis 0kis; infrastrukturos prieiiura;
savivaldybes ir valstybes turto valdymas; turizmo organizavimas; sqlygLl verslopletrai sudarymas; keleiviq veiimo vietiniais marSrutaii organizavimas; gyventojq
poilsio organizavimas; kultOros politika; miesto ir mokslo jstaigq santykiq pletra;
vieSosios tvarkos ir gyventojq rimties prieii0ra.

Taip pat esu savivaldybes Kolegijos narys, einu Finansq ir ekonomikos
komiteto pirmininko pavaduotojas pareigos, AB ,,Klaipedos vanduo,, stebdtojq
tarybos pirmininkas, saugaus eismo komisijos narys, Klaipddos regiono pletros
tarybos, Privatizavimo komisijos bei Nevyriausybiniq organizacijq tarybos narys,
Peticijq komisijos pirmininkas.

Taip dalyvauju keleto savivaldybes administracijos direktoriaus sudarytqdarbo grupiq veikloje, vadovavau Administracinei komisijai, kuri, pasikeitus
jstatymams, baige savo misijq20t6 metq pabaigoje.

2016 metais inicijavau ugdymo istaigq aplinkos tvarkymo plano parengimq.
Sio plano pagrindu 2ot7 metq iavivaldybes biudzete jau yra numatyta zenkli suma
pesdiqjq ir dviradiq takams, vedantiems i mokyklas sutvarkyti. Kad vaikai, jq teveliaiir pedagogai bent kojq nesu5laptq. Per ketetq metq turetq buti sutvarkyta visq
ugdymo jstaigq a plinka.

20tG metai Klaipedoje buvo paskelbti darnaus judumo metais, siekiant
supaZinti miesto gyventojus su naujomis tendencijomis Europoje planuojant bei
organizuojant imoniq judejimq visq ruiiq transportu, tuo padiu darant kuo maZesnj
poveiki sveikatai bei aplinkai. Man buvo pavesta koordinuoti Darnaus judumo metq
priemon iq pla no, ku rj pa renge saviva ldybes ad min istracija, vykdymq.

Kulturos politikos srityje pagrindinis demesys buvo skiriamas nuosekliam
kultoros sektoriaus finansavimui, siekiant, kad asignavimai kult[rinei veiklai
Klaipedoje iki 2020 metq iiaugtq dvigubai. lki iiol tai daroma sekmingai.

Taip pat parengta ilgalaikd kultOros strategija bei intensyviai rengtasi
konkursui Europos kulturos sostines vardui 2022 metai gauti.

Tarp Klaipedos miesto savivaldybes ketveriems metams nustatytq pletros
prioritetq yra ir pajOrio papl0dimiq bei miesto parkq tvarkymo kokybe. 2ot6 metais
nuveikta nemaiai, kad centrinis Smiltynds paplUdimys atitiktq auk5diausius



tarptautines Melynosios veliavos standartu s, o 20!7 metais juos atitiktq ir bentvienas i5 Melnrages papludimiq. suplanuoti ir pradeti Klaipedos poilsio parkorekonstrukcijos ll etapo darbai, pradetos konkursinds proceduros del sqjndiio parkotolimesnes pletros darbq.
Ataskaitiniais metais mano iniciatyva sudaryta nuolatine darbo grupe, kuriaivadovauja meras, a ktualiausiems vieSojo tra nsporto kla usimams sprqsti.
Aplinkosaugos srityje bene daugiausiai r0pesdiq kele piivalomas dvinaresrinkliavos ui atliekq tvarkymq ivedimas. Teko nemaiai padirbeti, kad Vyriausybesprimestas neapgalvotas sprendimas nepadidintq rinkliavos ,,ul 5iuk5les,,gyventojams' Tadiau jstatymu atdmus teisq deklaruoti susidarandius atliekq kiekius,

5i rinkliava keliais Simtai procentq gali padideti kai kuriems verslo subjektams.
Nuolatine akiratyje esanti tema - tvarka prie atliekq konteineriq daugiabudiq

namq kvartaluose bei sanitarine iiq kvartalq priezi0ra.
Kartu su kolege J. simonavidiute inicijavome vienos dienos nakvynes namq

statybq Dubysos gatveje, gerokai atokiau nuo gyvenamqiq namq, kad pastoges
neturintys asmenys turetq kur gauti ir sanitarines paslaugas.

Labiausiai dZiaugiuosi ir didiiuojuosi, kad nuo planavimo, kalbq pereita prie
darbq - i5 esmes atnaujinta Debreceno bei Pempininkq mikrorajonq centrq aplinka,
rekonstruoti fontanai. 2ot7 metais bus atnaujintas Zardes, o 2o1g Vingio
mikrorajono centras.

Ant mano darbo stalo visada po ranka yra Klaipedos miesto strateginis bei
Bendrasis planai, rinkimq kampanijos metu duoti paiadai bei jq tiesioginis atspindys
Savivaldybes veiklos prioritetuose.

Nesu kabinetinis Zmogus - kasdien pesdiomis nueinu nemaiai kilometrq,
tiek miesto centre, tiek gyvenamuosiuose kvartaluose. Todel apie realiq situacijq
mieste suZinau ne i5 Ziniasklaidos ar dokumentq, ne tik Zvelgdamas pro kabineto ar
automobilio langq, o kalbddamasis su imondmis, lankydamasis net ir atokiausiuose
Kla ipedos uikampiuose.

Todel 5i ataskaita tera tik privalomas formalumas: atsiskaityti rinkejams
tenka kasdien, susitinkant kiemuose, gatvese, aikitese, renginiuose, internete,
iniasklaidoje.
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