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Tarybos nario veiklos ataskaita už 2014 metus 
 

Mieli neringiškiai, noriu raštu atsiskaityti savo rinkėjams ir glaustai pristatyti Jums 
pagrindines savo veiklos savivaldybės taryboje kryptis bei nuveiktus darbus.  Neringos  
savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjau eiti 2011 m. balandžio 14 dieną. Tai – jau antroji 
mano kadencija savivaldybės taryboje.  Per visą ataskaitinį laikotarpį dirbau griežtai 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Neringos savivaldybės tarybos 
veiklos reglamentu. 2014 metais vyko 12 tarybos posėdžių, kuriuos atsakingai lankiau ir 
nepraleidau nei vieno tarybos posėdžio. Atidžiai studijavau parengtus tarybos sprendimus, 
dalyvavau juos rengiant, svarstant ir priimant. Palaikiau ir pritariau priimant racionalius ir pasvertus 
sprendimus, kurie skatina miesto plėtrą ir tenkino vietos gyventojų poreikius bei interesus. 
Nepritariau tiems sprendimams, kurie, mano nuomone, buvo neteisingi, neracionalūs, politizuoti bei 
tenkinantys tik individualius poreikius. 

         Esu švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto narys. Dalyvavau visuose dvylikoje 
komiteto posėdžių, kurie ivyko 2014 metais.  

Nepritariau švietimo tinklo pertvarkos planui, trijų švietimo įstaigų apjungimui. Mano 
nuomone taip buvo žengtas pirmas žingsnis Juodkrantės pagrindinės mokyklos uždarymo link. 

Džiaugiuosi, kad Preiloje ir Pervalkoje buvo įrengti lauko treniruokliai, apie kurių įrengimą 
komitete diskutavome jau keletą metų. Pritarėme dviejų lauko teniso aikštelių rekonstrukcijai, bei 
naujos padelio aikštelės įrengimui. Siūlymas rekonstruoti krepšinio ir tinklio atkšteles Nidoje, 
Preiloje ir Pervalkoje palaikymo nesulaukė, tad lieka apgailestauti, kad šiose gyvenvietėse nėra 
aikštelių, kurios atitiktų aikštelėms keliamus standartus, kurios skatintų aktyviai sportuoti ne tik 
vietos gyventojus, bet ir kurorto svečius. 

Esu Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys. Džiaugiuosi, kad Neringos jaunimas 
yra toks pilietiškas ir aktyvus. Būtent ,,Neringos jaunimo apskritojo stalo” iniciatyva 2013-03-28 
buvo įteikta rezoliucija savivaldybės merui ir savivaldybs tarybai su 107 neringiškių parašais  dėl 
jaunimo centro įsteigimo. Džiaugiuosi, kad 2014 m. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu buvo 
priimtas sprendimas įkurti atviras jaunimo erdves ir buvo atsižvelgta į jaunimo poreikius. 

Žinoma, siūliau racionalesnį sprendimą rekonstruojant sporto mokyklą įrengti jaunimo ir sporto 
centrą, bet šis mano pasiūlymas palaikymo nesulaukė. 

Be jau minėtų pareigų esu Neringos savivaldybės apdovanojimų komisijos narys bei Neringos 
savivaldybės tarybos liberalų frakcijos narys. 
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