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2019 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose buvau išrinktas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariu. 2019 m. balandžio 18 d. prisiekiau ir buvau paskirtas į 

Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojus. Pareigas pradėjau eiti nuo balandžio 24 d., merui 

pavedus, jam nesant, vykdau teisės aktais merui priskirtus įgaliojimus. 

Kuruoju šias veiklos sritis: savivaldybės ir valstybės turto valdymas; turizmo organizavimas; 

sąlygų verslo plėtrai sudarymas; infrastruktūros priežiūra; miesto komunalinis ūkis; aplinkos kokybės 

gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas; 

gyventojų poilsio organizavimas; miesto ir uosto santykių plėtra; namų renovacija ir kiemų 

tvarkymas; miesto ir mokslo įstaigų santykių plėtra; viešosios tvarkos ir gyventojų rimties priežiūra. 

Kaip tarybos narys esu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos narys, Miesto ūkio 

ir aplinkosaugos komiteto pirmininko pavaduotojas, dalyvauju Finansų ir ekonomikos komiteto bei 

Kontrolės komiteto veikloje, esu Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos pirmininkas, Klaipėdos 

miesto smulkaus ir vidutinio verslo tarybos narys, Antikorupcijos komisijos narys. 

Esu Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos narys. 2020 m. šios 

komisijos darbas buvo labai aktualus ir reikšmingas susidūrus su COVID-19 infekcija. Vyko 17 

posėdžių, dalyvavau visuose. Teikiau pasiūlymus ir sprendimo variantus įvairiais klausimais.  

Taip pat esu Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Lietuvos savivaldybių asociacijos 

suvažiavimo, Eismo saugumo komisijos narys, Klaipėdos regiono turizmo tarybos narys. 

2020 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu esu deleguotas į 

Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegiją, vyko vienas posėdis.  

Dalyvauju Klaipėdos miesto mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų 

darbo grupių veikloje: Vasaros koncertų estrados projekto konkurso organizavimo; darbo grupė 

bendriems Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto klausimams nagrinėti 2019–2023 

metų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui; Šv. Jono bažnyčios Klaipėdoje atkūrimo procesui 

organizuoti; dėl Kvapų ir aplinkos taršos stebėsenos; darbo grupė dirvožemio taršos chromu 

problemai analizuoti; dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo; darbo grupę, kuri sieks identifikuoti svarbiausias kliūtis ir 

sudaryti visas sąlygas, kad aukštą pridėtinę vertę kuriantis užsienio šalių verslas ir kompetentingi 

specialistai būtų pritraukti į Klaipėdos miestą; darbo grupė dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo 

plano monitoringo; darbo grupė dėl vietinės rinkliavos už automobilių statymą tarifų ir apmokestintų 

zonų peržiūros sudarymo; Strateginio planavimo darbo grupėje. 



Sunkiu COVID-19 pandemijos metu, nors ir nebuvau Klaipėdos miesto savivaldybės 

ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių 

planui parengti darbo grupės nariu, aktyviai dalyvavau šios darbo grupės veikloje.  

Dalyvavau ruošiant Klaipėdos miesto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto strateginį veiklos 

planą, svarstant Klaipėdos uosto bendrąjį planą, Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, teritorijų 

detaliuosius planus ir projektinius sprendinius, teikiau siūlymus jų pakeitimui bei papildymui. 

Mero pavedimu koordinuoju šių Projektų įgyvendinimą: „Futbolo mokyklos ir baseino 

pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant 

sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto 

bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A)“; „Baltijos prospekto ir Šilutės plento sankryžos 

rekonstrukcija“; „Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, 

bendruomenės poreikiams“; „Savivaldybės administracinių patalpų rekonstrukcija ir/ar perkėlimas“; 

„Pietinio aplinkkelio (IX B koridoriaus) statyba“; „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant 

patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“; „Šv. Jono bažnyčios atstatymas“; „Memelio 

miesto“ teritorijos išvystymas“; „Klaipėda 2030: ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo 

veiksmų planas“; „Konversinių teritorijų įveiklinimas“; „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba 

šiaurinėje miesto dalyje“.  

Dirbau koordinacinėje darbo grupėje „Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų 

strateginio plėtros plano projektui parengti“. 

Koordinavau mero pavestus infrastruktūrinius Klaipėdos miesto projektus, teikiamus 

Lietuvos ateities ekonomikos DNR planui. Aktyviai dalyvavau ruošiant savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymo įgyvendinimui būtinus sprendimų projektus. 

Siekiant greitinti procedūras stambiems investuotojams ir įgyvendinti vadinamąją „žaliojo 

koridoriaus“ iniciatyvą kartu su VšĮ „Klaipėda ID“ koordinavau pasitarimus tarp 20 skirtingų viešojo 

sektoriaus institucijų – įgyvendinant susitarimą apie 4 kartus sutrumpinant šiuo metu vienas 

biurokratiškai nelanksčiausių procesų – statybą leidžiančių dokumentų išdavimą.  

Vadovavau tarpinstitucinei darbo grupei dėl laivo „Sūduvis“ švartavimo vietos parinkimo, 

kurios parinktai laivo „Sūduvis“ švartavimo vietai - dešinės Danės upės krantinėje prie Pilies tilto, 

priešais Karlskronos aikštę, pritarė miesto Taryba. 

Dalyvavau Klaipėdos regiono specializacijos rengime, asociacijos „Klaipėdos regionas“ 

veikloje. 

Dalyvavau LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

veiklos ir Klaipėdos uosto bendrojo plano dalykinių sąlygų sąvado, aplinkos apsaugos klausimais. 

Koordinavau LRS Žemės ūkio komiteto išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje, skirtą žemės ūkio 

produkcijos gabenimo ir jos aplinkosaugos klausimams. 



Dalyvavau pasitarimuose Vyriausybės kanceliarijoje, Susisiekimo ministerijoje, Aplinkos 

ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“ svarbiais Klaipėdai susisiekimo, 

Klaipėdos uosto, Smiltynės perkėlos veiklos, Vidaus vandens kelio Kaunas-Klaipėda, aplinkos taršos 

ir kvapų mažinimo, Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės, geležinkelių pervežimų 

klausimais. 

Dalyvavau susitikimuose su Seimo nariais aplinkosaugos, susisiekimo infrastruktūros, 

savivaldybės biudžeto formavimo, skolinimosi didinimo galimybių, aktualiais investicinių miesto ir 

regiono projektų klausimais LR Seime, Klaipėdoje ir nuotoliniu būdu.  

Dalyvavau visuose 12 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose, 3 Kolegijos 

posėdžiuose, 19 iš 22 Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiuose, 18 iš 26 Finansų ir 

ekonomikos komiteto posėdžiuose, 6 iš 8 Kontrolės komiteto posėdžiuose, vedžiau 5 Jūrinių ir vidaus 

vandenų reikalų komisijos posėdžius, kuriuose ypatingą dėmesį skyrėme Danės upės didesniam 

įveiklinimui, visuose 4 Antikorupcijos komisijos posėdžiuose, 5 iš 7 Smulkaus ir vidutinio verslo 

tarybos posėdžiuose.  

Aktyviai bendrauju su gyventojais, gauti 34 prašymai dėl asmeninio priėmimo. Į gyventojų 

klausimus taip pat atsakau telefonu bei elektroniniu paštu.     

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys         Arūnas Barbšys  

 

 


