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Darbas Taryboje
Opozicijos vadovė, Strateginio planavimo, finansų ir infrastruktūros komiteto. Antikorupcijos
komisijos, Privatizavimo komisijos, Reglamento komisijos narė. Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų ir Lietuvos žaliųjų partijos (jungtinės) frakcijos pirmininkė.
Dalyvavimas posėdžiuose, pasirengimas posėdžiams ir pasitarimams, pranešimų rengimas,
pasiūlymų teikimas, susitikimai su bendruomenėmis ir gyventojais, NVO, pasiūlymų derinimas,
viešinimas socialiniuose tinkluose.
Skundų ir prašymų nagrinėjimas, atsakymų ir paklausimų rengimas, susirinkimų, renginių
organizavimas, siūlymų, Tarybos sprendimų projektų rengimas ir teikimas
Dėl galimo DGNSB pirmininko įgaliojimų viršijimo
Dėl beglobių gyvūnų karantinavimo paslaugų savivaldybėje, pasitarimas ŽŪM, pasiūlymų
rengimas
Dėl covidinės situacijos blogėjimo, opozicijos kreipimosi į LRV rengimas
Dėl lėšų želdinių priežiūrai planavimo metodikos keitimo.
Dėl teisių taikyti lengvatas ūkio subjektams ribų
Dėl Reglamento keitimo
Dėl galimybių išsaugoti J.Baranausko pušynėlį
Dėl socialinio verslo galimybių mieste ir jo rėmimo/skatinimo
Dėl galimybių suteikti NT objektui teisinę apsaugą
Dėl Kėdainių g. želdinių išsaugojimo.
Dėl ugdymo proceso karantino metu
Dėl a/m stovėjimo prie ligoninės.
Konsultacijos ir pasiūlymai SADM ir SAM dėl COVID tyrimų suvienodinimo
Dėl rekonstruotos Jakšto gatvės saugumo
Dėl socialinio būsto galimybių
Dėl Antikorupcijos komisijos darbo organizavimo .
Dėl galimai netinkamo Nevėžio valymo ir taršos
Dėl galimybės įsigyti gretutinį sklypą Pelkių g.
LR Seimo kontrolieriui dėl netinkamo administracijos atsakymo
Dėl ąžuolų giraitės Molainiuose išsaugojimo galimybių
Dėl galimo mobingo biudžetinėje įstaigoje
Dėl Orhuso konvencijos netaikymo SEMC kūrimo procese
Dėl Rožyno bendruomenės kreipimosi
Susitikimas su PSPC PS atstovais
Konsultacijos, pasiūlymai dėl A.Baranausko pušynėlio sutvarkymo
Dėl savivaldybių ir VMVT įgaliojimų gyvūnų gerovės klausimais
Dėl nepakankamo ikimokyklinių įstaigų finansavimo
Dėl žemadažnio triukšmo šaltinių suvaldymo Katkų g.
Dėl Laisvės a. medžių išsaugojimo.

Dėl Vasario 16-osios liepų sužalojimo
Dėl galimybių panaikinti savivaldybės leidimą medžiams kirsti
Dėl galimo mobingo biudžetinėje įstaigoje
Konsultacijos su Vartotojų teisių apsaugos tarnyba dėl galimų ūkinės veiklos neatitikimų ir
vartotojų teisių pažeidimo
Sprendimo projekto Dėl miesto švaros ir tvarkos taisyklių rengimas
Pasiūlymų SAM ir NVSC rengimas dėl apsaugos nuo COVID priemonių gyvenamosiose
teritorijose rengimas
Dėl Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo taikymo ir NSB įstatų atitikimo
Dėl naujos gatvės dangos kokybės nagrinėjimas.
Dėl triukšmo sienelės įrengimo galimybių
Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų valomų vidaus ir lauko plotų normatyvų
Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijų skyrimo, konsultacijos su VDAI
Kreipimosi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl galimo vyresnio amžiaus asmenų
diskriminavimo švietimo ir socialinėse įstaigose bei viešose vietose rengimas
Pasiūlymų dėl SVV skatinimo mieste po COVID 19 pandemijos poveikio rengimas
Dėl vaikų su raidos sutrikimais priešmokyklinio ugdymo atidėjimo
Dėl atskirosios nuomonės išreiškimo galimybių ir formų
Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir žiedinių sankryžų normatyvų taikymo
Dėl vietų socialinės globos įstaigose neatitikimų
Konsultacijos su VMI dėl verslo liudijimų kainų keitimo
Dėl 2016 m. mieste pasodinto ąžuolų parko
Dėl ,,Grauduvos’’ veiklos ir situacijos Ramygalos g. kapinėse
Dėl situacijos Dariaus ir Girėno namo Nr. 20
Dėl Amilinos keliamo žemadažnio triukšmo
Dėl Bataliono g.3 renovacijos darbų priėmimo komisijos organizavimo
Dėl Amilinos keliamo triukšmo ir problemos sprendimo galimybių.
Dėl Panevėžio Šiaurinės gatvės žalos gamtai sustabdymo
Dėl šaligatvio prie LŽNS būklės ir lifto neįgaliesiems Bendruomenių rūmuose
Dėl asmenų mokėjimo už socialinės globos paslaugas struktūros ir jų išlaikymo socialinės globos
įstaigose, pardavus jų NT
Dėl administracinių ginčų komisijos kompetencijos, nagrinėjant savivaldybės atsakymus
piliečiams
Dėl Panevėžio Šiaurinės gatvės žalos gamtai sustabdymo, konsultacijos su AM, AAD
Dėl privalomo lankomosios priežiūros darbuotojų temperatūros matavimo PSPC pastate,
konsultacijos su PSA ir VDAI
Dėl savanorystės organizavimo ir teisinių šios veiklos aspektų
Dėl planuotos Klaipėdos, Dariaus ir Girėno bei Projektuotojų gatvių sankryžos rekonstrukcijos
nevykdymo
Dėl pastato Tinklų g. 8 būklės ir galimo pritaikymo
Dėl suolelių ir kitos infrastruktūros įrengimo skirtingų kategorijų gatvėse
Kreipimosi į Ekonomikos ministeriją rengimas dėl naujos transformatorinės pramoniniame rajone
Dėl UAB Stigma pretenzijų

Dėl alaus gamyklos veiklos gyvenamąjame rajone
Dėl neveikiančių požeminių atliekų konteinerių
Dėl paramos teikimo NVO, konsultacijos su VMI
Dėl neįgaliojo išmokų nepervedimo laiku
Dėl savavališkai įrengtų a/m stovėjimo vietų Molainių g.
Dėl galimos grėsmės asmens bei aplinkinių sveikatai ir gyvybei
Dėl Senvagės želdynų naikinimo sustabdymo
Dėl galimos paramos verslo įkūrimui Panevėžio savivaldybėje
Dėl netinkamo medžių genėjimo
Tarybos sprendimo projekto dėl Tvarkos ir švaros taisyklių keitimo rengimas
Dėl griūvančio vandens bokšto Aldonos g. keliamos grėsmės
Dėl suolelių įrengimo mieste
Dėl galimo nukrypimo nuo Bataliono g.3 renovacijos projekto
Dėl galimų neatitikimų Šiaurinės gatvės techniniame projekte.
Dėl atliekų aikštelės įrengimo Stetiškių mikrorajone
Dėl galimų klastojimų SEMC projekte
Dėl galimų karantino sąlygų pažeidimų Panevėžio kolegijoje
Dėl Reglamento komisijos nuostatatų keitimo
Dėl mobilaus patikros punkto Panevėžyje
Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo atnaujinimo karantino sąlygomis
Dėl miesto medikų aprūpinimo apsaugos priemonėmis
Dėl maisto tiekimo vienišiems asmenims karantino metu
Dėl vaikų žaidimų aikštelių įrengimo mieste
Dėl galimybės vykdyti parlamentinę kontrolę
Dėl galimo persekiojimo, remiantis Gyvūnų laikymo mieste taisyklėmis
Dėl galimai neteisėtai vykdomos viešos paskirties pastato stogo renovacijos
Dėl galimų neatitikimų miesto centrinės dalies TP dokumentuose
Dėl Panevėžio vadovų delegacijos išvykimo į Italiją aplinkybių ir administracijos darbuotojų
saugumo užtikrinimo
Dėl saugumo užtikrinimo viaduko teritorijoje, konsultacijos su VPK
Konsultacijos su PS dėl ikimokyklinių įstaigų sujungimo
Dėl netvarkomų šaligatvių Kniaudiškių g.
Konsultacijos su LR SM dėl pašto išnešiojimo miesto ir rajono teritorijose
Dėl transporto lengvatų taikymo racionalumo
Dėl ikimokyklinių įstaigų ir daugiabučių kiemų apšvietimo
Dėl Bataliono g.3 sienų dangos pakeitimo
Dėl galimybių miesto gatvėse įrengti įstrižinio stovėjimo vietas, pritaikytas neįgaliesiems
Dėl neprižiūrimo vaiko ir jo šeimos situacijos
arybos sprendimų projektų dėl verslo liudijimų kainų sumažinimo rengimas
Dėl Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyrio laiško pavaldžioms įstaigoms
Dėl statybų gretimame sklype Mackevičiaus g. galimo neteisėtumo
Dėl cheminių medžiagų žvyruotose gatvėse naudojimo galimo kenksmingumo

