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Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje esu pirmą kadenciją. Norėdamas kiek įmanoma 

labiau prisidėti prie programos tikslų įgyvendinimo, esu Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete 

ir Antikorupcijos komitete. Aktyviai dalyvauju Tarybos veikloje. 

2020 metais iš viso dalyvavau 30 posėdžių, kuriuose išreiškiau palaikymą ar 

prieštaravimą, balsavau priimant sprendimus, kurie mano nuomone, gali turėti palankių ir 

reikalingų pasekmių Klaipėdos miestui ir jo gyventojams. Stengiuosi dalyvauti visuose 

Klaipėdos savivaldybės diskusijose, ypatingai kas liečia senamiesčio problemas, senamiesčio 

eismo ir infrastruktūros, miesto aplinkosaugos  klausimais. Analizuoju ir stengiuosi dalyvauti 

eismo organizavimo Klaipėdos mieste iškilusiais klausimais. Stebiu ir stengiuosi dalyvauti 

sporto infrastruktūros ir kitais Klaipėdos miesto sporto visuomenės keliamais klausimais.  

Darbas miesto Taryboje. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba savo įgaliojimus 

įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus 

rengia komitetai bei komisijos savo posėdžiuose. Klausimus Tarybos posėdžiams analizuoja ir 

teikia komitetai, bei įvairios komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos bei 

savivaldybės administracija. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja 

jų įgyvendinimą. Per 2020 metus įvyko 12 Tarybos posėdžių, iš jų dalyvavau 11, priimti 317 

sprendimai.  

Kaip tarybos narys, atstovaujantis Klaipėdiečius, 2020 metais  kreipiausi į Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos direktorių gerb. Gintarą Neniškį, dėl įvairių 

bendruomenėje kylančių klausimų, tokių kaip: 

1. Dėl priežasčių, kodėl vilkinamas „žaliųjų rodyklių“ sugrąžinimas į miesto gatves;  

2. Norėdamas įsitikinti, kokiu principu yra daromos įvairios studijos ir skiriama pinigų 

iš miesto biudžeto, domėjausi, kiek buvo skirta Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos lėšų galimybių studijoms, monitoringui ir pan., per pastaruosius 5 

metus. Teikiau savo pastabas. 
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Darbas Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete: Įvyko 22 komiteto posėdžių, svarstyti 117 

klausimai, dalyvavau 16 posėdžių.  

Atsižvelgdamas į miesto gyventojų susirūpinimą ir keliamus klausimus, 2020 metais 

kreipiausi į Klaipėdos miesto savivaldybės Ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininką Alvidą 

Šimkų, dėl 

1. Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymo. Siūliau, kad 2021 metų 

biudžete atsirastų lėšos kvartalo infrastruktūrai rengti, bei kad būtų skelbiami aukcionai 

sklypų įsigijimui, ryšium su Klaipėdos miesto „Mėlynojo proveržio“ strategija, kurioje 

sakoma, kad gyventojų skaičius Klaipėdoje iki 2030 m. išaugs 25 tūkstančiais 

gyventojų ir turime imtis priemonių šiai strategijai įgyventi.  

2. Šimtmečio mokyklos, Senvagės gatvėje, statybos eigos. Siūliau pakviesti į komitetą 

savivaldybės administracijos atsakingus darbuotojus, kad pateiktų kalendorinį darbų 

vykdymo grafiką, patvirtintą statytojo ir rangovo, bei atsakytų į komiteto klausimus, dėl 

darbų vėlavimo.  

3. Biržos tilto remonto tęsimo. Siūliau įtraukti Biržos tilto remonto darbus į 2021 m. 

strateginį veiklos planą, bei skirti tam lėšas 2021 m. biudžete. Kadangi  išnagrinėjęs 

ekspertizės ataskaitą bei kitus papildomus dokumentus apie tiltui atliktus darbus, 

pateikiau priežastis, dėl ko matau būtinybę šiuos darbus tęsti, viena iš jų automobilių 

greičio ribojimas iki 20 km/h, kas didina taršą miesto senamiestyje, bet nesprendžia 

problemos iš esmės.  

Taip pat, kaip ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys stengiuosi pabrėžti, kad įvairūs 

sprendimai ir projektų tvirtinimai, turi būti atliekami remiantis logika ir išanalizavus realią 

situaciją, o ne atlaidžiai švaistant biudžeto lėšas.  

Darbas Antikorupcijos komisijoje: Įvyko 4 posėdžiai, dalyvavau 3 posėdžiuose. 

Susipažinęs su Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. 

programos priemonių įgyvendinimo planu, pasiūliau atlikti priemonių vykdymo terminų 

korekcijas, t.y. paspartinti priemonių įgyvendinimą.  

Klaipėdos miesto Taryboje deklaruoju save Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

(LVŽS) frakcijos nariu. Kaip Tarybos narys, buvau kviečiamas į visuomeninių organizacijų 

sambūrius, dalyvavau LŽVS frakcijos organizuojamuose susitikimuose su bendruomenėmis. 

Dalyvavau svarstant Miesto Bendrąjį planą, teikiau pasiūlymus dėl jo korekcijų. 

Buvau susitikęs su Klaipėdos Valstybinio uosto direkcijos atstovais dėl uosto plėtros 

galimybių, uosto veiklos efektyvinimo. 

Palaikau ryšį su miesto bendruomene, išklausau esamas problemas mieste, t.y. žmonės 

skundžiasi, kad netvarkomi daugiabučių namų kiemai, aktualios automobilių parkavimo 



problemos, eismas, bei oro tarša. Atsižvelgiant į žmonių nuogąstavimus, teikti pasiūlymai 

komitetui, kad būtų atkreiptas dėmesys į išsakytas problemas. 

Taip pat 2020 metais dalyvavau ir kituose bendruomenių susitikimuose bei verslo 

forumuose, aktyviai reiškiau savo poziciją aktualiais klausimais, teikiau pasiūlymus, domėjausi 

esama situacija mūsų mieste. 

 

Savivaldybės tarybos narys   Arūnas Tuma 


