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Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariu esu isrinktas 2011-2015 metij kadencijai Liberal^
ir centre sajungos partijos atstovu. Esu Liberal^ ir centro sajungos frakcijos narys.

2012 metais Klaipedos miesto savivaldybes tarybos darbe dirbau vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Konstitucija, 1994-07-07 Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos istatymo Nr. 1-533
nuostatomis bei Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamentu bei kitais teises aktais.

2012 metais dalyvavau frakcijos, koalicijos ir Tarybos posedziuose ir atstovavau savo rinkejus.
Issamiai nagrinejau parengtus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimus, dalyvavau juos
svarstant ir priimant. Vykdant Tarybos man pavestas funkcijas, esu Klaipedos m. Tarybos narys, AB
,,Klaipedos energija" stebetoju^ tarybos pirmininkas, Savivaldybes teritorijn planavimo komiteto narys,
Savivaldybes peticijit komisijos pirmininkas.

Kaip AB ,,Klaipedos energija" stebetojq tarybos pirmininkas dalyvavau ir vadovavau 2012
m. stebetoju^ tarybos posedziuose. Posedziuose svarsteme bendroves ketvirtinius bei metinius
fmansines ir ukines veiklos rezultatus, taip pat nagrinejome bendroves planinius rodiklius. Stebetoju^
taryba siais metais ypatingai demesj. skyre bendroves veiklai, kuri leistij atpiginti silumos kaina^
gyventojams. Deja del to, kad didziaja dalimi siluma gaunama is rusiskn gamtiniij dujq ir ji^ kaina
neprognozuojamai auga, zenkliai atpiginti silumos kainos nepavyksta. Posedziuose nagrinejome
bendroves pletros bei gamybos optimizavimo galimybes. Taip pat issakeme nuomon^ del bendroves
uzimamii teritorijij, jij perspektyviniq panaudojimo galimybiii. Daug demesio skirta naujos atlieki^
deginimo gamyklos statybos klausimams nagrineti, taip pat kitiems klausimams, kurie leistii mazinti
silumos kaina^ gyventojams.

Esu Savivaldybes teritorijq planavimo komiteto narys. Dalyvavau komiteto posedziuose,
kuriii metu buvo svarstomi komiteto kompetencijai skirti klausimai, susij^ su Klaipedos miesto
teritorijn urbanistinio planavimo dokumentii rengimu. Komiteto darbe vadovavomes 2007-2013 m.
Klaipedos miesto pletros planu, miesto bendruoju planu bei kitais tiek miesto tarybos, tiek ir kitij
institucijii parengtais ir patvirtintais dokumentais. Ypatingai didelis demesys buvo skirtas svarstant
naujai parengta^ miesto strategin[ planq. 2013-2020 metams. Strateginiame plane gyniau, kad atsirasti^
priemones, kurios musii miest% darytq patrauklesn[ ir jame butq geriaus isvystyta infrastruktura.
Komitete svarsteme ir nagrinejome ne tik teritorijii planavimo dokumentus, bet ir kitus svarbius
miestui parengtus tarybos sprendimus. Komiteto darbe visada vadovavausi galiojanciais teises aktais



bei nuostatomis, kurie leistij miestui harmoningai vystytis, butu_ nepazeidziami nagrinejami£ teritorijit
kaimymt interesai bei uztikrintas teritorijii isisavinimas.

Esu Savivaldybes peticijq komisijos pirmininkas. Per ataskaitin^ laikotarp[ Jvyko sios
komisijos 3 posedziai, kurii^ metu isnagrineti piliecii^ pateikti klausimai. Nustatyta, kad pilieciij
pareiskimii negalime pripazinti peticijomis. Visai atvejais pilieciij pareiskimai buvo perduoti nagrineti
savivaldybes administracijai, pareikalaujant, kad atitinkami specialistai spre_stu_ keliamus pilieciq
klausimus.

Kaip savivaldybes tarybos narys nuolat palaikau rys[ su rinkejais. Gave_s rinkejii paklausimus ar
pageidavimus, visada juos isnagrineju ir patariu, kaip geriau isspre_sti jiems rupimus klausimus.
Praejusiais metais ypatingai daug klausimij buvo iskil? del visi^ miesto sriciu^ institucijn finansavimo
mazinimo, galimybes gauti papildomai biudzetiniq arba paramos lesu_. Visais siais atvejais padedavau
pareiskejams susivokti esamoje ekonomineje situacijoje ir neprarasti vilties geriau gyventi 2013
metais.
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