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2016 metais, dirbdamas Klaipedos miesto tarybos Liberalq sqjudZio frakcijoje, toliau
vykdZiau bendruomenes iSrinkto atstovo i savivaldybes taryb4 pareigas ivairiuose man paskirtuose
politinio atstovavimo baruose. Savo veikl4 miesto taryboje ir kitose vieSose veiklose grindZiau
besivadovaudamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LR Vietos savivaldos, Privadiq ir vieSq
interesq deklaravimo, Politikq garbes kodekso, Klaipedos miesto tarybos veiklos reglamento bei kitq
Respublikos istatymq, reglamentuojandiq politikq veiklos principus ir nuostatas idejomis, vertybemis
ir preferencijomis..

Vienas pagrindiniq politikq vietos savivaldos institucijose isipareigojimq ir ipareigojimq-
atsakingas ir kruop5tus darbas Miesto tarybos posedZiuose, komitetq, komisijq ir visuomininiI tarybq
veiklo.ie. Siuos darbus pagal savojegas ir suvokim4, manau, atlikau atsakingai ir kruopSjiai.
Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavau visuose Miesto tarybos posedZiuose, kuriuose buvo svarstomi
svarbiausi miesto strategines pletros ir [kio reikalai, analizuojami svarbiausi bendruomenes
gyvenim4 apibreZiantys biudZeto sandaros, pajamq surinkimo ir jq paskirstymo klausimai bei kiti
miesto bendruomenei aktual[s dalykai. Tikiuosi, kad posedZiq metu nebuvau tik pasyvus lvykiq
posedZiq saleje stebetojas ir prisidejau prie racionaliq problemq sprendimq bldq paieSkos ir
rezultatyviq veiksmq.

Antrus metus dirbu miesto tarybos Kult[ros, Svietimo ir sporto komiteto pirm_[ninku.
PaZymetina, kad nors mfisq komitetas tiesiogiai neskirsto finansavimo leSq, taiiau mes atidZiai
nagrinejame ir stebime miesto administracijos veikl4 finansuojant kultDrinius, formalaus ir
neformalaus Svietimo bei masinio sporto ir kDno kultDros ugdymo projektus bei siekiame
maksimalaus administracijos veikslo efektyvumo bei skaidrumo. Per 2016 metus ivyko 23 komiteto
posedZiai, kuriuose svarstyta 194 ivairaus pobDdZio klausimai. Nesu praleidgs nei vieno komiteto
posedZio.

Kaip komiteto pirmininkas, dirbu savivaldybes tarybos kolegijoje. 2016 dalyvavau visuose
praejusiais metais vykusiuose kolegijos posedZiuose, kuriuose svarsteme miestui ir bendruomenei
svarbius pletros ir miestiediq gyvenimo kokybes gerininlo klausimus.

Be darbo kornitete ir Kolegijoje aktyviai dalyvauju jvairiuose visuomeniniuose ir
socialiniuose forumuose ir struktfirose. Esu iSrinktas i visuomenines Sporto, Svietimo, KultDros ir
meno, Nevyriausybiniq organizacijq tarybas prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos. Sios
institucijos, viena vertus, tiesiogiai neturddamos sprendimq priemimo galios svarbiq problemq
sprendimui, yra labai reikSmingos, kaip atskirq klaipediediq focus grupiq interesq rai5kos
instrumentai. Per Sias tarybas ir su jq pagalba miesto politikai ir administracija turi galimybg
operatyviai surinkti reikaling4 informacij4 apie problemas ivairiose srityse ir priimti pamatuotus ir
svarbius sprendimus.

Savivaldybes direktoriaus isakymu esu paskirtas ir antrus metus dirbau Auk5to sportinio
meistriSkumo sistemos tobulinimo darbo grupeje, taip pat ,,Svietimo tinklo pertvarkos" ir ,,Ddl
atlyginimo uL dalinj vaiko iSlaikym4 Klaipedos nriesto savivaldybes Svietimo istaigose,
igyvendinandiose ikimol<yklinio ar prieSnrokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5o
patvirti rrimo ir atlygi ni mo dydZio nustatymo ;

Esu MaZosios l-ietuvos istori.jos muzic'.iaus ir Zve.jq Kulturos rlmq meno tarybq narys.
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau dvie.jq Klaipedos savivaldybes istaigq ir imoniq stebetojq tarybq
sudetyse - esu Klaipedos pirminio sveikatos prieZilros centro stebetojq tarybos pirmininkas ir
priklausau AB ,,Klaipedos vandenys" stebetojq tarybai.

Aktyviai dalyvavau Klaipedos miesto kultlros strategijos iki 30 rengimo renginiuose bei
darbo grupese, susitikimuose su miesto Svietimo ir sporto bendr
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