
Klaipddos miosto savivaldvb0s
tarybos ir mero sckretoriatle

Nr.IN5 "
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS NARIO

ARVYDO CESIULIIO VEIKLOS ATASKAI'T A U i, 20 1 8 METUS.

Liepq g. 11, LT-91502 Klaipeda, mob.3706711181i, el. p.: arv)'das.cesiulisr@kl_aipeda.lt;

2019-02-26 Klaipeda

2015 metq savivaldybiq tarybq ir merq rinkimq metu buvau i5rinktas i Klaipedos miesto

tatybq ir per 4 metus trunkandi4 kadencij4 vykdZiau valdandios koalicijos program4 ,,pirmyn
Klaipeda". Dirbdamas miesto taryboje ir jai pavaldZiose savivaldybes atstovaujamose struktlrose,

stengiausi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostata, kad ,,valdZios

istaigos tarnauja Zmondms", Vietos savivaldos istatymu, Valstybes politikq elgesio kodeksu,

savivaldybes Tarybos darbo reglamentu ir kitais valstybes teises aktais, ipareigojandiais tarybos

narius dirb,ti miesto bendruomends labui, ne deklaruoti, bet realiais veiksmais prisideti prie

teigiamq pokydiq miestiediq gyvenime, skatinti ir puoseleti demokratines bei pilietines vertybes ir
remti piliertines iniciatyvas, stiprinandias pilieting visuomeng ir ivairiq miestiediq grupir"l

bendradarbiavim4.

Ataskaitiniais metais, tiek ir per vis4 tarybos nario kadencrjq, manau, savo pareigas atlikau

kruop5diai ir s4Ziningai, Tai dalinai irodo mano dalyvavimo posedZiuose lankomumo rodikliai.

Dalyvavau visuose miesto tarybos posedZiuose (2018 m. l3 posedZiq). Esu miesto tarybos kolegijos

narys. Sioje savivaldybes atstovaujamoje strukt[roje praejusiais metais posedZiavome 6 karlus.

Nesu praleidgs nei vieno posedZio.

Ketvirtus metus dirbu miesto tarybos Kulturos, Svietimo ir sporto komiteto pirmininku.

Komitetui priklauso 5e5iq skirtingq frakcijq ir politiniq grupiq atstovai, todel savo, kaip komiteto

pirmininko pagrindine funkcija laikau ne asmeniniq iniciatyvq ir kitq politinio aktyvumo rodikliq

vaikym4si, tadiau dermes ir konsensuso tarp komiteto nariq uZtikrinime. Gerai suprantu, kad

politiko daubas - tar komandine ir kolektyvine veikla, todel siekti ne idejq, bet pozicijq

suderinamumo miestiediq interesq vardan, mano poZilriu, yra pagrindine pirmininko pareiga ir ,

dristu tiketis, man tai pavyko. Per 2018 metus turejome 24 KSS komiteto posedZius, kuriuose

daugelis sprendimq projektq svarstymq pasibaigdavo komiteto nuomones pareiSkimu bendru

sutarimu. Per besibaigiandius kadencijos metus nesu praleidgs nei vieno komiteto posedZio.

20lB metais toliau dirbau savivaldybei priklausandiq imoniq ir istaigq stebetojq tarybose: i

stebetojq tarybas deleguoto miesto tarybos nario pareigas vykdZiau Klaipedos pirmines sveikatos

prieZiflros centre (tredioji poliklinika) - Sioje istaigoje atlikau stebetojq tarybos pirmininko funkcijE;

taip pat - AB Klaipedos vandenys ir UAB Klaipedos gatviq ap5vietimas stebetojq tarybose.

Be darbo miesto taryboje, komitete ir kolegijoje, dirbu visuomeninese tarybose prie Klaipedos

miesto tarybos. Esu Svietimo, Sporto, Kult[ros ir meno tarybrl narys. Taip pat labai svarbiomis



pareigomisr sau laikau darb4 MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus taryboje ir muziejaus problemq

sprendim4, Mano poZitriu, Sios tarybos Wa svarbios, kaip tarpininkai tarp atskirq focus

bendruome:niq ir miesto valdZios.

Pastaruoju metu kai kuriq visuomeniniq tarybq veiklos reglamentavime matau vis daugiau

taisytinq dalykq. PabreLtina, kad, nors Siq strukt[ry balsas savivaldos politikoje yra patariamasis,

tadiau tampa vis labiau akivaizdu, kad sporto, kultfros bendruomenes, priemus naujos redakcijos

Siq tarybq nuostatus, nuo realios itakos formuojant savivaldybes politik4 kulturos ar sporto srityse,

fakti5kai liko nu5alintos. Suprantu, kad pokydiai nuostatuose buvo atlikti, siekiant sustiprinti

skaidrum4 ivairq projektq, veiklq ir programq finansavime, tadiau minetoms taryboms liko tik

susipaZininno su sprendimq projektais teisd, o realius finansavimo svertus turi tik administracijos

direktorius. Toki4 situacij4 b[tina taisyti.

Be kita ko, esu ivairir4 miesto tarybos ir administracijos direktoriaus sudary'tq komisijq ir

darbo grulpiq narys. 2018 metais miesto tarybos sprendimu buvau itrauktas i reformuot4

Antikorupc;ijos komisij4, toliau dinbu Svietimo tinklo pertvarkos grupeje, tarp pat Mokiniq

priemimo i Klaipedos mokyklas komisijoje, esu sporto tarybos deleguotas i Kvotq nustatymo sporto

projektq ir programq daliniam finansavimui2}l9 metams darbo grupg ir joje i5rinktas vadovu.

Kaip, 1s1y6os narys, ir kaip miestietis tampriai bendrauju su ivairiomis miesto socialinemis

grupemis bei bendruomendmis ir jq interesus atstovaujandiomis organrzacijomis. Palaikau gerus

ry5ius su il<imokykliniq ugdymo istaigq visuomeninemis organizacijomis nagrinejant pedagogams

aktualius ,Carbo uZmokesdio kelimo ir kitq socialiniq aspektq gerinimo klausimus. Tokio

bendradarbiavimo nauda yra akivaizdi- tiesiogiai girdeti bendruomeniq siekius ir miesto valdZios

vykdomos politikos veftinimus.

Asmt;ni5kai ir komiteto lygmenyje ne kart4 esu kelgs svarbius klausimus miesto savivaldybes

administra<;ijai:

Del tampresnio bendradarbiavimo su Klaipedos universitetu;

Del l',laipedos universiteto veiklos optimizavimo priemoniq 2018-2019 metq plano projekto;

Del a.lternatyvaus ugdymo laboratorijos steigimo bendradarbiausiant su KU;

Del elektroninio bilieto projekto realizavimo eigos Klaipedos bendrojo lavinimo mokyklose;

Ne kart4 keltas klausimas del Melnrages bendruomends ir bibliotekos pastato projektavimo ir

konstrukcij os delsimo bei nepakankamos eigos.

KSS komiteto bendros iniciatyvos deka savivaldybes administracija emesi rengti Investicijq i

sporto infrastruktur4 strategij os 2019-2025 m projekt4. O kiek dar paklausimq: del pagrindines

mokyklos Lolyno gatveje statybos ka5tq i5augimo, nepatenkinamos sporto aik5tynq bDkles po

remonto ir rekonstrukcijos prie Klaipedos bendrojo lavinimo mokyklq ir kitq miesto sporto objektq;

del sporlo infrastruktr.ros nepatenkinamo eksploatavimo ir panaudojimo miestiediq reikmems.



Per praejusius metus ne kart4 dalyvauta svarstant miestui labai svarbius ir opius klausimus -
rengiant naujos Jtrq kadetq mokyklos steigimo projekt4, svarstant ir tobulinant nauj4 Mokiniq

elektroninio priemimo i Klaipedos mokyklas tvark4 ir sprendZiant kitus miestiediams svarbius

klausimus. Kaip jau mindta, viena lauke ne karys, todel apibendrinat pasakytina, kad per 4 metq

tarybos kadencijos laikotarpi padaryta daugybe maLr4 ir dideliq darbq, kai kurie darbai dar laukia

savo sprendimo...

I5laidos susijusios su tarybos nario veikla per vis4 kadencij4 buvo naudojamos grieZtai

prisilaikant savivaldybes tarybos reglamento nustatytos tvarkos.
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