
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nuo 2019 metų esu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal 
visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“ sąrašą. Priklausau frakcijai „Naujas startas“. 
Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės opozicijos lyderis. 
 
2021 metais įvyko 11 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Dalyvavau visuose 
tarybos posėdžiuose, aktyviai pasisakiau svarstomais klausimais. Mano iniciatyva 
savivaldybės tarybos reglamentas papildytas iniciatyva „Piliečių tribūna“, skatinant 
gyventojus išsakyti savo pozicijas ir mintis savivaldybės tarybos posėdžiuose. 
 
Esu Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto narys. 2021 metais įvyko 14 komiteto 
posėdžių. Dalyvavau visuose posėdžiuose. Komiteto posėdžiuose ypatingą dėmesį skyriau 
klausimams, susijusiems su rajono biudžeto lėšų panaudojimu. Naudodamasis suteiktomis 
tarybos nario teisėmis, siekiant užtikrinti efektyvų biudžeto lėšų panaudojimą, prašiau 
informacijos iš įvairių institucijų ir įstaigų, naudojančių biudžeto lėšas. Vienu atveju mano 
prašyta informacija nebuvo suteikta, tad kreipiausi į teismą su prašymu įpareigoti Vilkaviškio 
muzikos mokyklą suteikti mano prašomą informaciją. Galutinis teismo sprendimas buvo 
priimtas 2022 m. kovo 31 d. – Kauno apygardos teismas patenkino mano ieškinį ir įpareigojo 
Vilkaviškio muzikos mokyklą suteikti mano prašomą informaciją apie biudžeto lėšų 
panaudojimą. Didelį dėmesį komiteto posėdžiuose skyriau vis dar egzistuojančios „laisvų 
etatų“ politikos eliminavimui. Analizuojant pirties paslaugų teikimą, teikiau paklausimą dėl 
nuomonės pateikimo Vilkaviškio rajono verslo tarybai ir Kauno pramonės, prekybos ir amatų 
rūmų Vilkaviškio atstovybei.  
 
Esu Kontrolės komiteto narys ir pirmininkas. 2021 metais įvyko 5 posėdžiai. Dalyvavau 
visuose posėdžiuose. Mano iniciatyva buvo organizuotas jungtinis Kontrolės komiteto ir 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis aptariant Kontrolės ir audito 
tarnybos atlikto „Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos 
sutaupytų biudžeto lėšų panaudojimo auditą“. Mano iniciatyva į komiteto posėdžių 
darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas „Dėl pavedimo atlikti Mero fondo 2020 m. išlaidų 
teisėtumo auditą“. Atlikus auditą, komitetas priėmė sprendimą šiuo klausimu ir konstatavo, 
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kad Vilkaviškio rajono meras naudodamas Mero fondo lėšas pažeidė Mero fondo lėšų 
naudojimo tvarkos aprašą. 
 
Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisijos narys. 2021 metais įvyko 4 posėdžiai. 
Dalyvavau trijuose posėdžiuose. 
 
Dalyvavau Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studijos rengimo darbo 
grupės veikloje. 2021 metais įvyko 7 darbo grupės posėdžiai, dalyvavau penkiuose iš jų. 
Teikiau pasiūlymus rengiamai Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studijai. 
 
Atstovaudamas viešą interesą, raštu ir žodžiu bendravau su Vilkaviškio rajono gyventojais, 
teikiau paklausimus savivaldybės administracijai, savivaldybei pavaldžioms įstaigoms ir 
organizacijoms. Ypatingą dėmesį skiriu savivaldybės vykdomiems viešiesiems pirkimams: 
kreipiausi į Vilkaviškio rajono merą, prašant suteikti prieigą stebėti vykdomų viešųjų pirkimų 
procedūras. Gavus neigiamą atsakymą, dėl jo teikiau raštus LR Seimo nariui ir LR Seimo 
savivaldybių reikalų komitetui. 
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