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Klaipedos m. savivaldybes tarybos nare dirbu vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymo ivardintais pagrindiniais principais ir nuostata, kad siavivaldybes tarybos nariai
uZ savo veikl4 yra atsakirrgi ir atskaitingi rinkejams ir visai savivaldybes bendruomenei.

Po savivaldos rinkimLl 2015 m, kovo 26 d, buvo pasirasyta koalicijos sutaftis,,pirmyn,
Kf aipeda!" isipareigo.iant 2015-2019 m, Tarybos kadencijos laikc,tarpiui prisiimti bendr4
atsakomybg uZ skaidrq ir profbsionalq miesto valdym4, ir atsakingai dirbti Klaipedos miesto
gyventojq labui. Tikejausi dalykiSko ir konstruktyvaus darbo klaipediediq labui. Deja, po dviejq
metq darbo koalicijoje, turiu konstatuoti apgailetin4 fakt4, kad koalicijos sutarties paftneri ai yra
grieil"ai ,'sur[Siuoti" pagal .iienrs leidZiarnas veiklos ribas. Bujoja dviguLbi standartai: iniciatyvos
teise suteikta tik Liberalq sqj[dZio lrakcijos nariams, kitiems - palikta teise tik pritarti, be
alten-ratyvq ir svarbiausia - nekelti, nerengti ir neteiktijokiq pasiDlymq.

Metus laiko dirbau su sprendimo projektu ,, Del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
2015 m' gruodZio 22 d. sprendimo Nr. T2-355,,DeI keleiviq veZimo kainrl patvirtinimo,,pakeitimo
arba kitaip vadinamu projektu DEL LENGVATINIO PRADINUKo BILIETO.

,,Nustatyti nuo 2017 m. vasario 1d. m0nesinio vardinio brilieto papildymo tarif4
Klaipddos mieste besimokantiems bendrojo ugr|ymo programas qr,kdaniiq mokyklq 1-4
klasiq mokiniams, kuriems savivaldybOs biudZeto s4skaita suteikiama teis6 jsigyti bilietq su 95
procenfq nuolaida, - 1,35 Eur.,,

Liberalai koalicijos posedZiuose vis atidejinejo sprendimo projekto teikim4 Tarybai,
kaskart reikalaudami ji tobulinti. Deka Savivaldybes administracijos specialistrl, buvo kruopsiiai
sutvarkyti visi teisiniai dalykai.20l5 m, gruodZio 22 d. sprendimo projektq teikiau Tarybai, deja
liberalq ir iStikimq.iq partneriq - rusq aljanso - jis brutaliai buvo atmestas, Tokia yra apgailetina
darbo miesto tarybos koaticiioje su tiberalais patirtis.

Negaledama igyvendinti koalicijos sutartyje numatytq darbq - skaidraus miesto valdymo,
igyvendinti socialdemokratq programos nuostatq, taip pat miesto bendruomends teikiamq
pasiDlymq, iniciatyvq, susiduriant su teiktq pasillymq bei iniciatyvq ignoravimu ir atmetimu, o
svarbiausia negaledama atsakingai dirbti Klaipedos miesto gyventojq labui,2O17-01-26
NUTRAUKI U dalyvavi rn4 koal ici jo.y e.

I)arbas savivaldl'bds miesto iikio ir aplinkosaugos, K.ontrol6s komitetuose.
Antikorupcijos komisijoje.

Aktyviai dalyvavau Miesto Dkio ir aplinkosaugos komitetas posed:Ziuose, visada gilinuosi i
svarstomus sprendimq projektus, teikiu pasi[lymus. Mano teikimu buvo organizuotas komiteto
iSvaZiuojamasis posedis savivaldybes imoneje ,,Naujasis turgus" del prekeiviq nusiskundimu
blogomis darbo sqlygomis.

Klaipe0os oriesto savivaldybds
tarybos ir nrero sekretoriatas
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DalykiSkai ir vaisingai dirba Kontroles komitetas ir savivardybes Kontrorieriaus tarnyba.
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DNS bendriiq veikros audito ataskaitos, apgintas viesas

Antikorupcijos komisij oje atlikau
bDsto pletros.

tyrim4 ir teikiau pranesim4 del Savivaldybes sociarinio

Naudo'iosi TEISE i5 savivaldybes administracijos ar kitq savivaldybes jstaigq, savivaldybeskontroliuojamq irnoniq gauti vis4 tarybos nario veiklai reikaling4 ; savivaldybes tarybojenagrine'iamais ar rengiamais nagrineti klausimais susiiusi4 informacij4, rasau paklausimus,savivaldybes institucijoms, savivaldybes administracijai, kitoms savivaldybes jstaigoms, imonemsir organizaciiorns, taip pat valstybes institucijoms, atstovaudama klaipedieiiq interesus, reguliariairengiu susitikimus su klaipediediais.

ptLIETrSKUM,{ sKAT'rNANirOS rNrcIATYVOS
Esu globej a, organtzatore. iniciatore parodor-konkurro ,,Nupieskime valsfybes dien4Sveniianii? Ktaipdd4" uostamiestyje, organizuoto siemet jau ketvirt qkart. Jame dalyvauja visosKlaipedos miesto ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo istaigos. Si renginys skiriamas paLymetiKovoll-qiq Lietuvos valstybes atkDrimo Sventg. Renginys jau tapo tradiciniu, Konkurso isskirtinisbruozas - piesiniai eksponuojami ant virviq gatvese, kai "ekspo zicijr4sale,, virsta Turgaus ir Tiltqgatves' Gausiai susirenka teveliai su vaikais pasiziur€ti piesiniq, puoiianiiq miest., kasmetpakabinarne apie 6 -7 tDkst. darzelinukq ir mokiniq piesiniq. Dziugu, kad prisilunge ir aplinkiniqrajonq ugdymo istaigos. Deja, miestas 5io pitietiSko renginio, papuosianiio miest4, netnetraukia iKovo ll-osios Sventiniq renginiq s4ra54. Nors dalyviq skaiiius ispiidingas.

,,PRUSA,. _ PREMI.|OS JSTEIGIMAS
Klaipedai - senas, turtingos istoriios miestas. Ypac reiksn-ringas prusiskasis miestcrperiodas, todel esu pagrindine steigeJa prusiskosios istorines ir kult;rines Klaipedos atmintiespremijos ,,PrDsa"' Pirmoji 2014-q)q n-retq istorines ir kultDrines Klaipedos atminties premija,,pr[sa,,

skirta filologei Jovitai Saulenienei.
2015-qJq metq istorines ir kultUrines Klaipedos at

Demereckui - uZ prDsiskosios istorines atminties gaivinim
e Klaipedos istoring atminti rin
' iSsibarsdiusias senas unikalias
skrities I.Simonaitytes bibliotekos Arbeitsgemeinschaft der
yvo, muziejq ir privadiq kolekciiu
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