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Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariu buvau išrinktas 2011 m. vasario 27 d. 

vykusių savivaldybių tarybų rinkimų metu Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų 

sąraše. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario priesaiką daviau balandžio 12 d. Esu 

įsteigtos opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas. 

Dalyvavau visuose 13 posėdžių. 

Kaip opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas 

vadovavau Kontrolės komitetui. Organizavau ir pirmininkavau 10 kontrolės komiteto posėdžių. 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitai, ji 

patalpinta internete adresu:  

http://www.klaipeda.lt/lit/2014-12-18-sprendimai/2814 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ 
VEIKLOS ATASKAITAI  (T2-335)   

1 PRIEDAS 

2 PRIEDAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2011 m. balandžio 28 d. esu 

patvirtintas Strateginės plėtros komiteto nariu. Dalyvavau penkiolikoje komiteto posėdžių. 

Teikiau siūlymus bei pasisakiau komiteto posėdžių metu, ypatingą dėmesį skirdamas įgyvendinti 

2014-2016 m. strateginį veiklos planą  bei strateginio plėtros plano 2013-2020 m. ir 2015-2017 

m. strateginio veiklos plano  ruošimui, detaliai svarsčiau 2014 m. biudžetą. Išklausiau strateginio 

veiklos plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą, svarsčiau Kultūros fabriko ir kitus iš ES lėšų 

finansuojamus investicinius projektus. Dalyvavau svarstant galimybes sutvarkyti Klaipėdos 

buvusios prekybos bazės teritoriją. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2011 m. gegužės 27 d. esu 

paskirtas Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos nariu. Dalyvavau penkiuose komisijos 

posėdžiuose. Dalyvavau svarstymuose, teikiau pasiūlymus dėl Klaipėdos Žuvininkystės vietos 

veiklos grupės veiklos, dėl prekybos šviežia žuvimi, Jūrinės kultūros projektų dalinio 

finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų atskira biudžeto eilute, dėl žuvų kvotų skirstymo. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2011 m. spalio 27 d. patvirtintas 

naujai sukurtos Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos nariu, pasisakiau jos posėdžiuose, kuriuose svarstėme turizmo plėtrą 

http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bG5pVWIyWm5tS0pwMFdMTG5hdVpvWkxaeDV0dlltbXVsNnlZclptaW1LWE1wR3VwbG1mQ3BKalBac2Rwb0pXaG1zbk1uWnFVWTJiSG9zSmxiSjJhbFplYlpKNmJwSm1lWmRhVmxXaXVtSmVTelp1bG5aaG9xcDFrbUp4bW1jdWluSnBsWm01dXhuSmprMmFZbldXVGxablR5WnlicTVOeXlvbVhhSlpkbW1tWWFHaHFhbWFVbld2U2w4bHVyNVJzbVolMkJi
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bG5pVWIyWm5tS0pwMFdMTG5hdVpvWkxaeDV0dlltbXVsNnlZclptaW1LWE1wR3VwbG1mQ3BKalBac2Rwb0pXaG1zbk1uWnFVWTJiSG9zSmxiSjJhbFplYlpKNmJwSm1lWmRhVmxXaXVtSmVTelp1bG5aaG9xcDFrbUp4bW1jdWluSnBsWm01dXhuSmprMmFZbldXVGxablR5WnlicTVOeXlvbVhhSlpkbW1tWWFHaHFhbWFVbld2U2w4bHVyNVJzbVolMkJi
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bm5pWmIyeG5rNkpwMFdqTG02dkVvWnJabkp0dlltZXVtNnpDcldtaW1xWEhwR1NwbG1mSHBKWFBhc2Vib0pxaG1NbktuVzJVbUdhWm9wWmxaWjJYbGNlYmFKNXVwSkdlWjlaamxXeXVtcGVUemNtbG1KaVlxc2xreEp4bW1aeWlsNXFaWm10dW1YSnFrNWVaWjJYSmxablRucHhzcTVkeXg0bVVhSmhkbm1tZGFHaHFiS2pFcTJtVWxKUnVtNXFneDhlZHNXNXVsM0tk
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=blhocGI1bG53cUprMFdQTGFxdVdvWkhablp0cVltaXVuS3lacld5aXlxV2JwR3FwbVdmRXBHblBZc2VZb01TaGs4bk1uV3lVYUdhY29zSmxhcDJZbFolMkJibEo2V3BKZWVhTlprbFcydW1wZVN6WjJsYkpocHFzeGttSnhwbVppaXg1cHBacHR1eEhKa2syS2FhbVdibGNYVHg1eHFxNWh5bVltYWFKUmR5R21kYUdwcWE2aVhxMldWWkpScG04aWdtTWZNc1oxdVozS1g=
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Klaipėdos mieste, licencijų išdavimo tvarkos tobulinimo perspektyvas, Klaipėdos buvusios 

prekybos bazės teritorijos sutvarkymo galimybes. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2011 m. spalio 27 d. esu 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos 

nariu, dalyvavau visuose komisijos posėdžiuose. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2011 m. spalio 27 d. esu išrinktas 

atstovu į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą. Dalyvavau Lietuvos savivaldybių 

asociacijos suvažiavime. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2012 m. kovo 29 d., Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos Strateginės plėtros komiteto deleguotas atstovas, esu patvirtintas 

Klaipėdos miesto Jaunimo reikalų tarybos narys, pasisakiau jos posėdžiuose aktualiais jaunimo 

politikos klausimais. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetuose, komisijose ir tarybos posėdžiuose 

uždavinėjau klausimus, teikiau pasiūlymus bei kalbėjau savo arba Tėvynės sąjungos – Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcijos vardu. Teikiau pasiūlymus Miesto strateginiam planui, miesto 

biudžetui, domėjausi klausimais susijusiais su komunalinių atliekų tvarkymu, paslaugų kaina, 

atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais, miesto planavimo, miesto biudžeto, Tremties 

ekspozicijos įrengimu buvusiame KGB pastate, mokyklų pertvarkos ir kitais miestui aktualiais 

klausimais. 

Pritariau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkai bei Andrejaus Rubliovo mokyklos reorganizavimui.  

Dalyvavau Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimo pasiruošime, 2014-2020 

integruotos teritorijos vystymo programos ir Atgimimo aikštės tvarkymo svarstymuose. 

Išklausiau Klaipėdos miesto Aplinkos monitoringo 2013 m. ataskaitą 

Pagal gyventojų kreipimąsi teikiau paklausimus bei organizavau pasitarimus dėl 

Labdaros ir paramos organizacijos „SOS vaikai“ patalpų. Kreipiausi dėl atminimo akmens 

memoriale „Atmink tautos kančią“ defektų. Kreipiausi dėl atminimo lentos prie buvusio KGB 

pasato S. Nėries g. 4 pakeitimo. Pasiūliau panaikinti Komunarų gatvės pavadinimą, pakeisti 

sovietinių kolaborantų S. Nėries ir Liudo Giros vardais pavadintų gatvių pavadinimus. 

2014-04-30 TS-LKD frakcijos iniciatyva 19 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių 

pareiškė paramą Lietuvos televizijos ir radijo komitetui, kad uždraudė Pirmojo Baltijos kanalo, 

„NTV Mir Lithuania“ bei „RTR Planeta“ kanalų transliacijas, bei pasveikino, kad komisija 

nustatė pažeidimus ir pritaikė sankcijas už skelbimą informacijos, kurioje kurstomas karas, 

neapykanta, raginama susidoroti su grupe žmonių.  

2014-09-24 po Viačeslavo Titovo kalbų Rygoje ir jo paskelbto paneigimo, kuriame jis 

rašo, kad iš konteksto yra paimti sakiniai „Na, apskritai čia neįmanoma gyventi, jeigu mes dar 

porą metų taip gyvensime, Lietuvoje tikrai kaip Ukrainoje bus pilietinis karas“, paneigime rašo 

„Savo interviu aš ir kalbėjau apie tai, kad vykdomas Lietuvoje informacinis karas, nukreiptas 



 3 

prieš Rusiją, iškreipiama tiesa, auganti įtampa, šalies Prezidentės pasiūlymas pažeidžiant 

Konstituciją apriboti rusakalbių kanalų transliavimą, gali sulaukti bet kokios gyventojų reakcijos 

bei sukelti grėsmę mūsų visų saugumui.“, manydamas, kad tokie V. Titovo pasakymai 

prieštarauja Klaipėdos miesto tarybos narių Lietuvos Respublikai duotai priesaikai pasiūliau 

Viačeslavui Titovui prisiimti atsakomybę už tokius žodžius ir atsistatydinti iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos narių. 

Kaip Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys organizavau moksleivių pilietines ir 

patriotines viktorinas, dalyvavau mokyklų bei jaunimo organizacijų organizuotose renginiuose – 

pasitarimuose, minėjimuose, konferencijose ir pamokose. 

Per ataskaitinį laikotarpį bendravau su žiniasklaida, daviau interviu Klaipėdos miesto 

laikraščiams, rodijo stotims ir televizijoms. 

Gyventojus priimu Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų būstinėje Liepų 

g. 3, Klaipėda. Mobilus telefonas: 8686 55803;  

Elektroninis paštas arunas.barbsys@klaipeda.lt . 

 

 

Tarybos narys         Arūnas Barbšys 
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