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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS NARYS
TEVYr\IES s4Jr]t{cos - LrETrryos KRrKSiroNrg DEMOKRATU

F'RAKCIJOS PIRMININKAS
anfiNes 3ARBSYS

2017 METU VETKLOS ATASKATTA

Klaipedos miesto, savivaldybes tarybos nariu buvau i5rinktas 2015 m. kovo 1 d. vykusiq

savivaldybiq tarybq rinkimq metu Tevynes s4jungos - Lietuvos krik5dioniq demokratq sqraSe.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario

Esu isteigtos opozicines'Ievynes s4jungos - Lietuvos

2017 m. vasario men. 6 d. Tevynes s4jungos -
pirmininkas.

Dalyva visuosie 12 tarybos posedZiq.

miesto savivaldybes tarybos posedZiuose uZdavinejau klausimus, teikiau

pasi0lymus bei isakiau. Tevynes sqjungos-Lietuvos kriksdioniq demokratq vardu siDleme

pritati iai Klaipedos uosto pletrai - 4 uosto pletros variantui, ivertinus miestui

reikalingas kompensacijas. Tevynes sqjungos-Lietuvos krikidioniq demokratq siflymu skirtos

biudZeto ir Svietimo ministerijos leSos ir pakeisti langai P. Ma5ioto progimnazijoje.

Pagrindini sidlymai ir sprendimai:

- Ypating4 dernesi skyriau 2077 metr4 biudieto projektui. Nepritariau le5q skyrimui

apmoketi uZsakomuosius straipsnius spaudoj e.

- Nepritariau 2"016 metq biudZeto vykdymo ir 2016 metq strateginio veiklos plano

ataskaitai, nes liko nepanaudota daugiau kaip20 milijonq eurg;

- Svarstant 20n7-2019 metq strategini veiklos plan4 pasiuiiau skirti daugiau le5q ir
2017 metais pakiesti darZeliuose visas higienos nonnq neatitinkandias loveles;

- Del Klaipedr:s miesto savivaldybes vietines rinkliavos uZ komunaliniq atliekq

surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 sumaZinimo siuliau Zenkliai mailinti

kain4 - iki 20 procentq, kad b[tq greidiau sugr4Zintos gyventojq permoketos leSos.

- 2An-2019 m. strateginio veiklos plano igyvendinimui;
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- Del Ledo ritulio turnyro ,,Baltijos i5Siikio taure - 2017" vykdymo Klaipedoje

programos dalinio finansavimo sifiliau I pajamry'i5laidq s4mat4 iskaidiuoti ir
planuojamas uZ bilietus gauti pajamas.

- Nepritariau nnokejimams uZ komunaliniq atliekq sutvarkym4 dydi:iui, nes juose net

30 procentq, didliq4 rinkliavos dali sudarandiq, pastovirl sqnaudq numatomos

administravimo i5laido s ;

- Del Klaipedos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipedos g. 31) rekonstravimo

siekiant i5plesti ugdymui skirtas patalpas pasitleme Tauralaukyje palikti veikiandi4

prading mokykl4;

- Nepritariau Klaipedos miesto savivaldybes turto investavimui ir UAB ,,Gatviq

ap5vietimas" istatinio kapitalo didinimui, kai vietoj suremontuotq ap5vietimq

poZeminese perdjose, pesdiqiq takuose, gatvese pietineje bei centrineje miesto dalyse

yra perkamos brangios dekoratyvines gatviq ap5vietimo atramos senamiesdiui
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Kaip opozicines lfevynes sqiungos - Lietuvos krik5dioniq demokratq frakcijos atstovas

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu nuo 2015 m. geguZes 7 d. esu paskirtas

Kontroles komiteto pinnininku. Organizavau 10 kontroles komiteto posedZiq, kuriuose

apsvarstdme 36 klausimus.

Kontroles komitetas posedZiuose svarste siuos ir kitus klausimus:

- Apsvarstg Kontroles ir audito tarnybos ra5t4 del rinkliavq Klaipedos Vydtno
gimnazijoje ir ,,smeltesoo progimnazrloje, pasitleme Svietimo skyriui parengti

rekomendacijas del paramos rinkimo btidq Svietimo ir ugdymo istaigose;

- Apsvarstp UABi ,,Vildmina" veiklos audito ataskaitqnutareme kreiptis i Savivaldybes

administracijos Socialiniq reikalq departament4, kad Sis i5nagrinetq socialines

paslaugos teilkimo galimybg UAB ,,Vildmina" bei kad butq paruostas veiklos

optimizavimo planas ir numatytas investicijq poreikis;

- Apsvarstg daugiabudirl namq bendrijq valdymo orgail+ veiklos prieZiuros ir kontroles

vykdymo vertinim4 nutareme sitrlyti Savivaldybes administracijai sprgsti klausim4

del ZmogiSkqjq resursq trdkumo ir lstatymu priskirrq daugiabudiq namq bendrijq

valdymo organr+ veiklos prieZiuros ir kontroles funkcijq vykdymo Butq ir
energetikos poskyryje;
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- Svarstant informacija apie Klaipedos miest4 aptarnaujandiq viesojo transporto

autobusq plovimo (valymo) kontrolg nutarta si[lyti perZiureti sudaryt4 Keleiviq
veZimo paslaugq teikimo sutarti ir stiprinti jos r,ykdymo kontrolg;

- Apsvarst9 asmens skund4 del Tauralaukio gatviq nusprgsta Kontroles ir audito
tarnybos atsakym4 perduoti nagrineti Antikorupcijos komisijai;

- Del Svietimo istaigq pastatq apsaugos organizavimo vertinimo rekomendavome

savivaldybes administracijai perZiureti ir ivertinti Svietimo istaigos paslaugos

poreikius it apsvarstlti galimybg praplesti paslaugq teikimo orgarizavimq
organizuojant ne tik svietimo istaigq pastatq, bet ir teritoriiq apsaugQ, taip pat

ivertinti reikalingas korekcijas techninese specifikacijose, bei rekomenduoti

Savivaldybes administracijai i5nagrineti del papildomo 1109 Ern mokejimo;
Klaipedos miesto savivaldybes taryba pritare Kontroles komiteto 2017 metv veiklos

komitetas/23l6.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu nuo 2015 m. geguZes 2g d. esu

sudarytos Klaipedos miesto savivaldybes tarybos kolegijos narys. Dalyvavau Sesiuose Kolegijos
posedZiuose svarstant 8 ldausimus. UZdaviau klausimus, pasisakiau. Svarbiausias klausimas -

Klaipedos valstybinio jurq uosto (Zemes, vidines akvatorijos, isorinio reido ir susijusios
infrastrukfuros) bendrojo plano 4 koncepciniq alternatyvq svarstymas, kurio metu sifliau
aktyviau bendradarbiauti Klaipedos valstybinio jurq uosto direkcijai ir savivaldybes

administracij ai, siekiant rasti naudingiausi4 miestui sprendim4.

Klaipedos miesto savivaldybds tarybos sprendimu nuo 2015 m. geguZes 7 d. esu

patvirtintas Finansq ir ekonomikos komiteto nariu. Dalyvavau dvide5imt a5tuoniuose komiteto
posedZiuose. Teikiau siulymus bei pasisakiau komiteto posedZiq metu.

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu nuo 2015 m. geguZes 28 d. esu

paskirtas Juriniq ir vidaus vandenq reikalq komisijos nariu. Dalyvavau trijuose komisijos
posddZiuose, svarstdme 6 klausimus. Dalyvavau svarstymuose, teikiau pasiulymus del Danes

upes vietines reik5mes vidaus vandenq kelio tvarkymo, prieZiuros ir eksploatavimo, del jachtos

o'Lietuva" remonto ir i5saugojimo, del laivq nuleidimo prieplaukos bei privaZiavimo prie jwos
kranto.
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Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu nuo 2017 m. rugsejo 14 d. esu

paskirtas Nevyriausybiniq organizacijq tarybos nariu. Dalyvavau dviejuose komisijos
posedZiuose.

Kaip Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys organizavau moksleiviq pilietines ir
patriotines viktorinas, dalyvavau mokyklq bei jaunim o organizacrjq organizuotose renginiuose -
pasitarimuose, minejimuose, konferencijose ir pamokose. Prisidej au organizttojant ir aklyviai
dalyvavau Valstybinese ir miesto Sventese.

Per ataskaitinilaikotarpi bendravau su Xniasklaida, daviau interviu laikrasdiams.
televizijoms.

Gyventojus priimu Tevynes sqiungos - Lietuvos krik5dioniq demokratq biistineje Liepq
g. 3, Klaipeda suderinus priemimo laik4 mobilaus telefono numeriu +3706g6 55g03;
Elektroninis pa5tas arunas. barbslis@klaipeda. lt .

Tarybos narys


