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Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

 

 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

2019 kovo 3 dieną įvykusiuose Lietuvos savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, kaip  

V. Grubliausko komiteto „Vytautas Grubliauskas ir komanda“ rinkiminio sąrašo narys, buvau 

išrinktas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą. Pirmojo tarybos posėdžio metu balandžio 18 dieną 

prisiekiau ir pradėjau eiti tarybos nario pareigas. Pirmajame posėdyje buvau paskirtas į miesto mero 

pavaduotojus, šiose pareigose dirbu ir dabar ir stengiuosi jas atlikti dorai ir sąžiningai, ginti viešąjį 

interesą ir tarnauti klaipėdiečių labui. Paminėtina, jog dirbu valdančios koalicijos frakcijoje „Už 

Klaipėdą“, sudarytoje iš V. Grubliausko komiteto ir dviejų Lietuvos centro partijos atstovų. 

Valdančiai koalicijai taip pat priklauso trys frakcijos „Už Klaipėdos ateitį“ nariai ir Tėvynės 

sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 6 atstovai. Visi siekiame vykdyti koalicinę 

sutartį, koalicinę programą bei įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus. 

Atlikdamas tarybos nario ir mero pavaduotojo pareigas, vadovaujuosi LR Konstitucijos, 

Vietos savivaldos įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir kitų valstybės bei 

savivaldybės teisės aktų man suteiktomis teisėmis ir įgaliojimais, savo pareigas suvokiu, ne kaip 

valdymą, bet , kaip tarnystę miestui ir jo bendruomenei. 

Mano veiklos sritys ir apimtys labai įvairios bei reikalaujančios kruopštumo, atidumo ir 

atsakomybės prieš kolegas ir rinkėjus. Pagrindinis mano, kaip tarybos nario, darbas vyksta 

Savivaldybės tarybos posėdžių ir tarybos komitetų lygmenyse. Praėjusiais metais dalyvavau visuose 

miesto Tarybos posėdžiuose – 12 posėdžių, „Mažojoje taryboje“- Kolegijoje dalyvavau visuose 

trijuose šio atstovavimo formato posėdžiuose. Esu deleguotas į Kultūros, švietimo ir sporto 

komiteto bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetus. Pastarajame esu išrinktas komiteto 

pirmininko pavaduotoju. 2020 metais Kultūros, švietimo ir sporto komitete dalyvavau visuose 24 

posėdžiuose, Sveikatos ir socialinių reikalų - keturiolikoje iš penkiolikos. Viename šio komiteto 

posėdyje negalėjau dalyvauti dėl susidubliavusių įpareigojimų - turėjau vykti į komandiruotę.  

Paminėtina, kad 2020 metų pabaigoje Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 

24 d. sprendimu Nr. T2-202, tapau Kontrolės komiteto nariu bei sudalyvavau 1 posėdyje. Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-311, buvau paskirtas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos nariu.  

Kaip mero pavaduotojui, man priskirtos labai įvairios veiklos ir projektų kuravimo sritys: 

Veiklos sritys:  

1. vaikų ir suaugusiųjų ugdymas, bendrojo lavinimo organizavimas, švietimas; 

2. socialinės paslaugos, socialinė raida; 

3. vaikų ir jaunimo teisių apsauga; 

4. gyventojų sveikatos priežiūra; 

5. gyventojų užimtumas ir migracija; 

6. kūno kultūros ir sporto plėtojimas; 

7. infrastruktūros plėtra; 

8. savivaldybės ir valstybės turto valdymas; 



9. kultūros politika; 

10. miesto ir uosto santykių plėtra;  

11. miesto ir mokslo įstaigų santykių plėtra; 

12. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo vykdymo priežiūra savivaldos lygmeniu. 

 

Pagrindiniai projektai. Kuruoju ir koordinuoju nemažą miesto kultūrai, švietimui, sportui, 

socialinei sričiai ir infrastruktūrai svarbių projektų skaičių. Paminėsiu tik kai kuriuos. Visų pirma, 

tai „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)“. Vykdant šį 

projektą tiek praėjusiais 2020 metais, tiek ir šiais metais, sprendėme įvairius su futbolo mokyklos 

konversija, jos pritaikymu, įveiklinimu ir aprūpinimu susijusius klausimus. Bendrų visų mūsų 

pastangų dėka artėja miesto sportininkų, bendruomenės ir jaunųjų klaipėdiečių laukiama data - 

gegužės 31 dieną Futbolo mokyklos pastatas su visa infrastruktūra turi būti priduotas miesto darbų 

priėmimo komisijai ir pradėtas eksploatuoti. 

Dar vienas miesto kultūrai ir istorinei atminčiai labai svarbus projektas -„Šv. Jono bažnyčios 

atstatymas“. Mero potvarkiu esu paskirtas ir dirbu darbo grupės vadovu Šv. Jono bažnyčios 

Klaipėdoje atkūrimo procesui organizuoti. Pažymėtina, kad miestas šiam projektui pajudinti iš 

„mirties taško“ daugybę metų skyrė nemažai dėmesio ir pastangų, tačiau tik 2020 metais mums 

bendromis pastangomis pavyko pasiekti akivaizdų proveržį Šv. Jono bažnyčios atstatymo 

reikaluose. Įvyko keli vizitai į Lietuvos Kultūros ministeriją, kurių metu su ministerijos aukščiausia 

vadovybe radome bendrą kalbą ir supratimą, kad šis projektas svarbus ne tik liuteronų 

bendruomenei, ar Klaipėdos miestui, bet ir visai Lietuvai, kaip svarbus kultūrinis objektas ir šalies 

tarptautinės politikos veiksnys plėtojant bendradarbiavimą su Vokietija ir kitomis protestantiškomis 

Šiaurės Europos valstybėmis. Ministerijoje buvo parengtas sprendimo projektas ir teiktas svarstyti 

LR Seime, kuriame žaibo greitumu gavo pritarimą, kaip visai valstybei svarbus projektas. Žinoma, 

laukia dar labai daug darbų, tačiau pirmas svarbus žingsnis padarytas - valstybė įsipareigojo globoti 

šį objektą. 

Vienu reikšmingiausių iš mano kuruojamų projektų laikau švietimo infrastruktūros gerinimo 

projektą „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybos šiaurinėje miesto dalyje“. Naujos mokyklos 

šiaurinėje dalyje statyba yra svarbi daugelių aspektų - geografiniu, socialiniu, demografiniu ir 

švietimo paslaugų klaipėdiečiams teikimo gerinimo prasmėmis. Dalyvaudamas darbo grupėje dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų 

bendrojo plano projekto parengimo, gerai žinau švietimo įstaigų infrastruktūros problemas, todėl 

kuo greitesnis naujos mokyklos atsiradimas Žolyno kvartale - pirmaeilis miesto valdžios rūpestis. 

Dalyvauju įvairių visuomeninių tarybų prie miesto tarybose veiklose. Jos daugiau mažiau 

atspindi mano kuruojamas veiklos sritis ir projektus, todėl savo darbą jose vertinu kaip labai svarbų 

ir reikšmingą. 

 

Sporto reikalai. Esu Klaipėdos miesto sporto tarybos narys - ši institucija teikia 

rekomendacijas savivaldybės administracijai ir informaciją miesto tarybai miesto sporto strategijos 

formavimo, vaikų sportinio ugdymo, atskirų sporto ir neformalaus ugdymo sričių finansavimo 

klausimais, svarbūs yra kūno kultūros ir masinio sveikatinimo bei sportavimo reikalai, sporto 

infrastruktūros problemos ir rekomendacijos, kaip jas gerinti, todėl būdamas sporto taryboje esu 

tartum tarpininkas tarp sportuojančios miesto bendruomenės ir miesto valdžios. Dalyvauta visuose 

2020 metais vykusiuose sporto tarybos posėdžiuose (12).  

Su sporto reikalais mieste mane sieja ir kiti darbai. Dar praėjusioje kadencijoje dalyvavau 

darbo grupėje rengusioje ir įgyvendinusioje antrąjį Klaipėdos sporto reformos etapą. 2019-2020 

metais Mero pavedimu vadovavau darbo grupei Klaipėdos miesto sportininko krepšelio 

apskaičiavimo metodikai pagal sporto šakas ir jų veikimo principus bei biudžetinių sporto mokymo 

įstaigų pertvarkymo priemonių įgyvendinimo planui parengti. Tai ir buvo padaryta 2020 balandžio 

23 d. išvadų teikimu Savivaldybės Merui. 



Vienu didesnių pasiekimų sprendžiant Klaipėdos sporto reikalus laikyčiau sėkmingą 

biudžetinės įstaigos „Klaipėdos futbolo mokykla“ interesų gynimą Lietuvos futbolo federacijoje. 

Dar 2019 m. LFF paskelbė, kad vykdant FIFA nurodymą, Lietuvos jaunučių ir jaunių Elitinių lygų 

(U-14, U-15, U-16 ir kt.) čempionatuose nebegalės dalyvauti biudžetinėse futbolo mokyklose 

sportuojantys vaikai. Tai galės daryti tik privačių klubų auklėtiniai. Mes su sporto skyriaus vedėja 

R. Rumšiene buvome pakviesti dalyvauti LFF Vykdomojo komiteto posėdyje, kuriame po ilgų ir 

karštų diskusijų pasiekėme, kad Klaipėdos futbolo mokyklai būtų padaryta išimtis ir jos auklėtiniai 

dalyvavo 2020-2021 Lietuvos futbolo čempionatuose. Mes nurodėme, kad miestas pertvarkys BĮ 

Futbolo mokyklą į VŠĮ, taip ir buvo padaryta praėjusių ir jau 2021 metų miesto tarybos 

sprendimais. 

2019 metais paaiškėjus, kad Lietuva gavo teisę rengti Pasaulio salės futbolo čempionatą 

(Futsal) mūsų šalyje, buvau įtrauktas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudaromą darbo 

grupę pasirengimui 2020 m. pasaulio salės futbolo čempionatui Lietuvoje koordinuoti. Turėjome 

kelis ŠMSM rengtus pasitarimus, atlikome parengiamuosius darbus, kaip šį renginį geriau 

organizuoti Klaipėdoje, kadangi vieno iš pogrupių varžybas buvo nutarta rengti mūsų mieste. 

Corona viruso pandemija pakoregavo planus, todėl FIFA nutarė pasaulio čempionatą perkelti į 

2021 metus, tačiau 2020 buvo atliktas didelis parengiamasis darbas, dėl ko LFF VK Klaipėdą jau 

dabar vertina kaip geriausiai pasirengusią Pasaulio čempionato varžyboms (geriau už Vilnių ir 

Kauną).  

 

Kultūra. Kultūros ir meno taryba sudaryta iš įvairių miesto kultūros ir meno bendruomenės 

deleguotų atstovų, teikia rekomendacijas miesto valdžiai, kaip gerinti kultūros padėtį mieste, svarsto 

įvairių meno sričių dalinio finansavimo ir rėmimo klausimus. Tai labai sudėtinga mano veiklos 

sritis, siekiu išgirsti, kuo gyvena kultūrinė miesto bendruomenė ir kaip miestas galėtų prisidėti prie 

kultūrinės situacijos gerinimo. Dalyvauta 10 posėdžių, dėl posėdžių gausos negalėjau sudalyvauti 3.  

Taip pat esu Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos narys. Svarbiu Mero įgaliojimo 

vykdymu laikau savo dalyvavimą Europos jaunimo sostinės tarybos veikloje, kaip žinia 2022 

Klaipėda taps visos Europos jaunimo sostine. Todėl pasirengimas būsimiems ir jau vykstantiems 

proginiams renginiams ir jaunimo iniciatyvoms, kuriose naudojami miesto biudžeto pinigai yra 

labai svarbus ir reikšmingas. Mano funkcija šios tarybos darbe - ne nurodinėti, ką ir kaip reikia 

daryti, bet patarti ir nukreipti, o iškilus problemoms, bendrai jas spręsti. Žinoma, šį renginį, kaip ir 

daugybę kitų - sportinių, kultūrinių ir socialinių projektų gerokai pakoregavo COVID-19 pandemija 

Lietuvoje ir karantino apribojimai. Todėl mūsų užduotis - Europos jaunimui paskleisti žinią, jog 

Klaipėda gyva ir veikia, o įvairūs jaunimo projektai yra sėkmingai įgyvendinami ir net įgauna 

pagreitį - yra sėkmingai įgyvendinama. 

2023 metais Klaipėdos miestas ir visa Lietuva minės Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos Respublikos šimtmetį. Tai įspūdinga data mūsų šaliai ir vienas reikšmingiausių tarpukario 

istorinių įvykių, kurio jubiliejui privalome deramai pasirengti. 2020 m. buvau paskirtas vadovauti 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečio sukakties minėjimo programos sudarymo, 

darbo grupei, kurioje yra ne tik įžymūs klaipėdiečiai, bet ir užsienio lietuvių JAV diasporos 

atstovai, žymūs šalies diplomatai ir visuomenininkai. Paramą organizuojant šventinius renginius 

patvirtino Lietuvos Šaulių, savanorių organizacijos ir Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos 

atstovai. Esame nuveikę nemažai darbų, pirmiausia, jau beveik parengtas pagrindinis renginių 

planas ir numatyta, kad jubiliejinis šimtmetis turėtų būti minimas keturių dimensijų lygmeniu - 

vietos, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu. Tolesni mūsų veiksmai priklauso nuo Lietuvos 

Respublikos Seimo ir Vyriausybės sprendimų.  

Dalyvauju Mažosios Lietuvos savivaldybių istorinės ir regioninės tapatybės atstatymo 

darbuose. Esu Mažosios Lietuvos etnografinio regiono Heraldikos kūrimo darbo grupės narys. Jau 

šešti metai, kai septynios regiono savivaldybės siekia įtvirtinti savo istorinę tapatybę, pasirinkdami 

regiono simboliu - BRIEDĮ. Yra visų savivaldybių merų pritarimas šio simbolio patvirtinimui.  



Esu Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo 

komisijos pirmininkas, priklausau Vasaros koncertų estrados projekto konkurso organizavimo darbo 

grupei. 

2020 m. buvau deleguotas į Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro meno tarybą, aktyviai 

dalyvavau tarybos organizuojamuose posėdžiuose.  

 

Švietimas. 2020 metais vadovavau darbo grupei Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrajam plano projektui 

parengti, kuris jau buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Atstovauju 

Klaipėdos miesto savivaldybei kolektyvinėse derybose dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo 

ir švietimo pagalbos įstaigų vadovų kolektyvinės sutarties tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos sudarymo. 

Esu Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių priėmimo komisijos narys, Vaikų priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas komisijos narys, Biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykių 

reguliavimo komisijos pirmininkas. 

 

Miesto ir bendruomenės reikalai. Esu Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 m. 

strateginio plėtros plano rengimo švietimo, kultūros, ir sporto darbo grupės pirmininkas, aktyviai 

dalyvavau visuose posėdžiuose.  

Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto NVO socialinių projektų 

vertinimo komisijos narys. 

Esu visada atviras ir prieinamas įvairiomis komunikavimo priemonėmis: telefonu (skelbiamu 

viešai), elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose. Nuolat gaunu įvairių paklausimų ir siūlymų. Esu 

paskaičiavęs, kad per savaitę į mane kreipiasi 2-3 pareiškėjai su vienokiais ar kitokiais klausimais ar 

problemomis. Taigi per metus susidaro gan ženklus skaičius. Pasitaiko ir su mano tiesiogine veikla 

nesusijusių klausimų ar prašymų (kiauras stogas, šlampa sienos, perkasti takai, trukdantys grįžti 

namo...). Padedant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingiems padaliniams, 

stengiamės kuo operatyviau sureaguoti ir padėti, labai džiaugiuosi, kad bendras darbas vyksta 

sklandžia, galime patenkinti gyventojų prašymus ir lūkesčius. Žinoma yra situacijų kurių 

sprendimai užtrunka.   

Kiekvienas iš mūsų pagal išgales prisidėjo ir prisideda sprendžiant problemas susijusias su 

pandemijos keliamais iššūkiais. Dabar esame, tarsi apsipratę su šalia vaikštančia grėsme ir kai kas 

net nebemato pandemijoje didelio pavojaus. Tačiau gerai prisimenu, kiek gerų žmonių skambučių, 

siūlančių savanorišką pagalbą buvo praėjusių metų pavasaryje. Skambino studentai, socialiniai 

darbuotojai, viešbučių savininkai... visi siūlė savo pagalbą. Noriu Jums visiems tarti didelį AČIŪ. 

2020 metais išmokas, skirtas paslaugoms, susijusioms su tarybos nario veikla naudojau pagal 

paskirtį vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis. 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys       Arvydas Cesiulis  
 


