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2017 m. dalyvauta I I iS 12 tarybos,
visuose 23-uose sveikatos ir socialiniq reikalq
komiteto posedZiuose.

Dalyvauta daugumoje antikorupcijos,
narkotikq kontroles, etikos, materialines
paramos skyrimo komisijose bei bendruomenes
sveikatos, neigaliqfq reikalq tarybos

posedZiuose.

Dalyvauta darbo grupiq veikloje del seniflnaidiq veiklos, Klaipedos mieste ir alkoholio
prekybos vietq atstumo nustatymo Klaipedoje. Po pateiktq siulymq seniflnaidiai gali naudotis
Svietimo [staigq patalpomis seniunaidiq veiklai.

Dalyvauta pasitarime ir projektq pristatyme del poZeminiq perejq [rengimo Silutes pl..
Pateiktos pastabos ir siulymai.

Dalyvauta saugaus eismo komisijoje, kur buvo sprendZiami eismo pakeitimai Baltijos pr..
I5sakyta gyventojq pozicija, del ketinimo Baltijos pr. nuo Minijos g., uZdrausti stoveti
automobiliams.

Visuomenei surinkta ir pateikta informacija,kad20lT daugiau klaipediediq gavo socialinE
paramqir buvo praplestos paramos teikimo formos klaipediediams.

Visuomenei _ surinkta ir pateikta informacija, kiek 2017 buvo pritaikyta bustq
neigaliesiems' Nuo 2015 Sis skaidius padvigubejo, nis prie bustq pritaikyrno prisideda ir
savivaldybd savo le5omis.

Susitikta su Minijos 128, l30C namq gyventojais del Siq namq problemq kiemuose.. po
ra5ti5ko kreipimosi I savivaldybg, kiemuose sutvarkytos duobes. ZOiS m. bus [rengtas apSvietimas.

Susitikta su saviZudybiq prevencijos biuro vadovu Mariumi Strid6. Diskutuota del
socialiniq darbuotojq mokymq organizavimo saviZudybiq prevencijos tema ir del ,,Asmens su
saviZudybes rizika psichosocialinis vertinimo" tvarkos apraso[gyvendlnimo Klaipedos mieste.

Zvejybos uosto rajone, daugiabudiq laiptinese platinta informacija apie vie54 anoniminiq
narkomanq susirinkim4.

Prisideta prie laisves gynejq
bendruomenese.

dienos organizavimo ir lauh4 kurenimo Klaipedos
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obusq parko., ir V5l,senamiesdio pirmines
posedZiuose. 2016 kaip VSl,senamiesdio

tarybos pirmininkas kreipiausi ! savivaldybg del
. [staigos [statinis kapitalas buvo suformuotas

[staigai nuperkant medicininE irangq. 
--^EvvEv'

2017 m. dalyvauta Tautiniq kulturu centro tarybos posedziuose.

Tarybos nario paklausimai, siUlymai, kreipimaisi:

Reaguojant I gyventojq skundus kreiptasi:
l. del stebejimo kamerq [rengimo prie Minijo s 9.129 ;2. del neveikiandio ap5vietimo Sulupes g.20, 11, Nidos g.40, Minijos l2g, I3I.

kiemuose. Po praneSimo ap5vietimas buvo sutvarkytas;
3. del papildomo ap5vietimo [rengimo prie Sturmanrl 28,34,32,30. [rengtos papildomos

ap5vietimo lempos;
4. del teritorijos sutvarkymo Baltijos pr.

praneSimq teritorij a nuSienauta;
111. (nebaigta statyba prie Nidos g. lb). po

5. del duobiq sutvarkymo adresais: Minijos g. 128, 130C. Po kreipimosi duobes
sutvarkytos;

6. del Sunq aik5teliq [rengimo 2017 m.. Surinkta informacija apie planuojamus darbus
vie5inta per socialinius tinklus;

7. ra5tas del le5q poreikio, jei socialiniams darbuotojams ir jq padejejams butq
skaidiuojamas Vyriausybes nutarimu patvirtintas koeficientq vidurkis nuo 2018 m.;

8. del Mituvos g. ir Nidos g. (ties Nidos g 15) neasfaltuotq gatviq atkarprl [traukimo !
asfaltuoj amq gatviq s4ra56

Darbas komitete ir komisijose:

Sve ikato s ir s o cialiniy r e ikalq komit e t e :

Dalyv aut a vi suo s e komite to po s d diiuo s e.

Mano siulymu komitete svarstytas klausimas del Klaipedos turizmo ir kulttros
reprezentavimo Lietuvoje ir uZ jos ribq.

Teiktas siulymas, kad savivaldybes administracija [vertintq galimybE socialiniams
darbuotojams 10 proc. padidinti darbo uZmokest[.

I5sakytos pastabos del triuk5mo prevencijos Klaipedos miesto savivaldybes vieSosiose
vietose taisykliq.

Svarstant klausim4 del sporto metq Klaipedoje paskelbimo i5sakyta pastaba, kad turetq
btti numatytos ir sporto infrastrukttiros gerinimo priemones. Pritarta tarybos nares Vaidos
Zvikienes siiilymui, kad pra5yti administracijos parengti mokyklrtr stadionq atnaujinimo plan4.
Planas parengtas ir darbai prasides nuo 2018.

N ar ko t i k4 ko ntr o I d s komi s ij oj e (p irmininka s)

Dalyvauta visuos e komisij os pos ddZiuos e
Organizuotas vie5as anoniminiq narkomanq susitikimas, i. j.I veiklos pristatymas.

Dalyvavo organizacijos nariai i5 visos Lietuvos. Susitikime dalyvavo Klaipedos jaunimo
organizacijq vadovai, Svietimo [staigq atstovai, visi norintys klaipediediai bei specialistai.

Svarstytas organizacijos ,,Rigra" kreipimasis del ,,metadono" prieinamumo Klaipedos
mieste.

Zalos maZinimo programai 20 metq. Posedis vyko VS[ Klaipedos psichikos sveikatos
centre. Komisijos nariai galejo pamatyti kaip dirba ,Melynojo autobusiuko" darbuotojai.

)



ZIV prevencines veiklos vertinimas Klaipedos mieste.
lvarsfrta Klaipedo s priklausomybes ligq centroveiHos ataskaita.
Klaipedos tarpinstitucinio bendradarbia'vimo koordinatorius pristate savo veiklq.Svarstyta kokios narkotiniq medziagq uartoiimo prevencines priemones yra taikomosKlaipedos mieste'.Savo priemones pristate pol[iios, ,,n!ikuto, biuro, svietimo skyriaus atstovai.

kaviniq-Hfr:1?il.t#:1',*t 
koki-e veiksmai atiielami Jet drohoii" p"-r.vf"s laiko ribojimo, det

0""-""r:l?tfl$rPsichoaktvviq 
medZiagq vartojimo Klaipedos miesto mokiniq tarpe tyrimo

Parengtas rastas I sveikatos apsaugos ministerij4 del medicininio preparato ,,Nalaxon..prieinamumo opioidq vartotojams.
Parengtas atsakymas Klaipedos technologijq mokymq centrui del individualaus atvejo.

Mater ial ind s par amo s te i kimo komis ij oj e.

Dalyvauta visuose komisij os posddiiuos e.
Komisijoje nuolat aktyviai pasisakyta, kad nepasiturintiems asmenims b[tq teikiamamaterialine parama.
Pagal 2017. m. patvirtint4 n q materialines paramos teikimo tvark4 ir atsiradus manosiulymui, apmoketi asmenims tuiikutor draudimq Teritoriniq ligrl kasoms, esant ypatingomssElygoms, komisijoje buvo patenkinti visi gvoyrno- i.tuig,l p.*v^"i 

-aa 
tokiq draudimqapmokejimo.

Neigali4ia re iknl4 taryba (pirmininko pavaduotoj as)

Komisija svarste siuos neigaliesiems aktualius klausimus:l' Del ',Klaipeda2017 m. Lietuvos kulturos sostine" jos metu vykdomq renginiq. Ar Sierenginiai bus pritaikyti Klaipedos Zmonems su negalia? Kas numatyta Zmonems su negalia?2' Del nuolaidq sistemos Zmonems su iegalia Klaipedosrni.rto tuti[ros istaigose.3- Del Klaipedos papliidimiqpritaikymoieigariesiems.
4' Eksperimentas - Zmonems su negalia ieSojo transporto prieinamumas Klaipedosmieste.

5. Del Danes skvero projekto pritaikymo ne[galiesiems6' Prisideta prie konferencijos organizaviilo ,,Kulturos prieinamumas ne[galiesiemsKlaipedos mieste"
7. Susitikimas su seimo

pertvarkos.
nare Ausra Maldeikiene. Diskutuota del socialiniq [moniq

Iniciatyvos:

' Zvelvbls- uos]9 rajono gyventojai galejo dalyvauti nemokamoje v{ ,,Klaipedos jflrquosto direkcijos" ekskursijoje po uosto akvatorijq. vi.sintu inrorma.i.;a upi"-iivyka, 'ytifuregistracija.
o Inicijuotos ir organizuotos ,,Gilijos" pradines mokyklos ir ,,Vyduno.. gimnazijos

moksleiviq ekskursijos I Klaipedos m. savivuiayug. Pristatyta tarybos ir miesto administracijos
veikla moksleiviams.

o Pilieti5kumo paskaita su Klaipedos kolegijos studentais.o Kartu su ,,Dands" socialiniq paslaugq centro klientais lankytasi pas Klaipedos miestomere. Susitikimo metu diskutuota apie Klaipedos pioblemas.



o Kartu su vsl,Bendruomenes pokydiq fondu", Klaipedos savivaldybes bibliotekosKalnupes filialu orelnizuglo1 dvi rtibq dalini;" arii;ktuipeai.eiq sunesti r[bai ir daiktai buvoi5dalinti nepasiturintiems klaipediediams.
o

mokykliniq geroves centru, Kalnupes.biblioteka inicijuota
aprangaperd .'l-qiq' 

Surinktos mokyklines prekes, tio.to
1.o Kartu su B[ Nakvynes n11{s ir. Kalnupes 

_biblioteka inicijuota Kaledine akcija
il[:$T"t?ft'#|.;rY*HJ"p*"n,, pirstinemis suriniti. Klaipediediq s#nni rubai perdu"ti iir

o Nelgaliqiq taryboje teiktas siDlymas, o Sventes bDtqverdiamos I gestq kalbq. Valstybiniq Svendiq metu v. Zveiyb?:.*jtg rajone-organizuota kai bendruomenespareigtnai, vaikai galejo Zaisti ant batuto.o Su policijos pareigiinais patruliuota gatvese bei dalyvauta kitose viesojo saugumopriemonese' Nuolat policija informuoju apie gafi;ui-d-o-us nusikaldamas veikas, [tartinusasmenis.

q organizacijq susitikimas su
Vilniaus ir Kauno. Susitikimo

vertinti so c i aliniq ir sveikato s oryanizacijtl proj ektai.

Tarybos nario bendravimas su rinkdjais:

It3?*:,:t_:Ii:t:?3,1i1,* yyui,sisitikimuose henrr , *, .i-L6jais. visi riipimaisklausimais gali kreiptis tel. 8681i tzzz iaael.pastu "1li;""jil:-liT:j
Tqin nof crroiciof-+i ^^l:*^ ^^ -i -1? : ,. r rTaip pat susisiekti galima socialiniame tinkle F
Liekiq-Kl"i ro/^OAo1O1 A ^^ * +^---1^ ^ -

Savivaldybes tarybos narys Saulius Liekis


