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Esu Klaipedos miesto savivaldybes mero pavaduotoja. Vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatymu bei kitais teises aktais reglamentuojandiais mano veikl4.

Mero potvarkiu man priskirtos veiklos sritys yra: vaikq ir suaugusiqlq ugdymas, bendrojo lavinimo

organizavimas, Svietin-ras, socialines paslaugos, socialine raida, vaikq ir jaunimo teisiq apsauga,

gyventojq sveikatos prieZiDra. gyventoiq uZimtLrmas ir migracija. klno kult[ros ir sporto pleto.iimas,

infrastruktlros plitra, Savivaldybes ir valstybes tut'to valdymas. namq renovacija ir kiemq

tvarkymas, miesto ir uosto santykiil pletra, Lietuvos Respublikos lygiq galimybiq istatymo
vykdymo prieZiura savivaldybes lygiu.

Kaip tarybos nare dalyvauju Finansq ir ekor-romikos komiteto veikloje.2016 m. vyko 25

komiteto posedZiai, dalyvavau 2l posedyje, pasisakiau ir teikiau sillymus ivairiais klausimais'

Komiteto posedZiams rengiuosi atsakingai nes Sis komitetas yra vedantysis, kurio prioritetas yra

pagr.istas savivaldybes biudZeto lesq naudojimas atitinkantis Tarybos vali4 iSdestyta strateginiame

veiklos plane.
Atsakingai dalyvauju visuose Tarybos posedZiuose 2016 vyko l2 posedZiq. Esu kolegijos

narys taip pat dalyvavau visuose 6 posedZiuose. Tiek tarybos posedZio metu tiek kolegijoje

konstruktyviai pasisakau ir teikiu sillymus.
2016 metais meras savo potvarkiais, administracijos direktorius isakymais skyre mane i

ivairias darbo grupes. Viena i5 sridiq yra Svietimo klausimai. Padejau rengti Svietimo pe arkos

plan4, 2016 m. jis sekmingai buvo patvirtintas miesto taryboje. Dalyvavau tobulinant vaikq

priemimo ! ikimokyklines istaigas tvarkq. Dabar esu Klaipedos miesto savivaldybes vaikq

prien-rimo iikimokyklines istaigas narc. komisi.ios kLrri r.ragrine.ia individr,ralias tevq bedas

iprendZiant vaikq priemim4 j ugdymo istaigas. Kita sritis susi.iusi su biudZetiniq istaigq vadovq

darbo santykiq r.eguliavimo tvafka. Buvo parengtos tvarkos apraSas pagal kurf 2016 m. meras

vadovavosi skiriant vadovams priedus, kornandiruojant juos ar leidZiant atostogq.

Kuruojant socialiniq reikalq sriti inicijavau senyvo amZiaus asmenq globos paslaugq

pletros analizE. Jos i$vados ldme, kad straleginiame veiklos plane atsirado naujq senq Zmoniq

socialiniq globos namq statyba Melnrage.ie. Siemet.iie bus projektuojami.

Esu Klaipedos stomatologir.res poliklinikos stebetojq tarybos pirmininke. AtsiZvelgiant i
Sios istaigos perspektyvas ir gerinant sveikatos paslaugq prieinamum4 Klaipedoie buvo atlikta

galimybiq- studija, kuii numate pirminiq sveikatos paslaugq istaigq apiungim4 ir galimai naujos

poliklinikos statyb4 Klaipedoj e.

Aktyviai dalyvauju sporto reformos trediojo etapo igyvendinime. Nors ir sunkiai sekasi

atlikti auk5to meistriSkumo siekimo analizg Klaipedos mieste, tadiau galiu pasidZiaugti,

fi nansavimo skaidrun'ro siekiamybe sporto bendruomeneie igauna supratim4.

Bsu AU Klaipedos energija. UAI) Ktaipedos rcgiono attiekq tvarkyn-ro centro stebetojq

tarybos r-rard. Dalyuur.lr SiLl jnronirl valdymc. Pagrindiniai uZdaviniai kuriuos keliu tai veiklos

skaidrumas, efektyvur.nas ir gyvcmto.jq pasitcnkittinras Siq irnoniq paslaugornis.

l-uriu nustatyt4 gyventojLl priemimo laik4 trediadieniais nuo 15 iki l6 val. Gyventoius

priimu ir kitu iS anksto suderintu laiku. l5klausius gyventojq problemas, pavedu administracijai

atlikti vienokius ar kitokius veiksmus ir atsakyti gyventojams ms aktualias klausimais' Visada

praSau informuoti apie priimtus sprendimus'
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