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laiko ir rraujo alkoholio kontroles istatymo igyvendinim
Laisves gynejrl dienos renginiuose buvau

bendruomenese.

Siq punllq atsiradimo Klaipedoje. Nuo 2018 m. Sie

sveikatos centre ir BI Klaipedos sveikatos bi
priklausomus asmenis bei jq artimurosius. Metq pabai

u eiti nuo 2015 05 07. 2018 m. savo, kaip
miesto tarybos nario, veiklq vykdLiau

Ljantis LR savivaldybes istatymo
is, tarybos veiklos reglamentu, kitais

ktais.

I miesto taryb4 buvau i5rinktas pagal
s4raS4,os Respublikos Liberalq sqjudZio

LR Liberalq sqjudZio frakcijoje
2018 m. dalyvauta visuose tarybos

iuose ir 20 i3 22 sveikatos ir socialiniu
komiteto posedZiuose.
Dalyvauta daugumoje antikorupcijos,

ikq kontroles, etikos, materialines paramos
skyri komisijose bei bendruomends sveikatos,
nel qjq reikalq tarybos posedZiuose.

Dirbta darbo grupeje del alkoholio
laiko ribojimo ir alkoholio kontroles

paZeidimq Klaipedoje. Sifllyta riboti
laik4 prekybos laik4 alkoholiu imonems
nuolat paLeidLiq istatym4 ir vyksta teises
paZeidimai. Prisideta organizuojant

kon cijq - susitikim4 del alkoholio ribojimo
Klaipedoje su verslo atstovais.
tsakingas uL laub4 kiirenim4 Klaipedos

sultantai dirba V5{ Klaipedos psichikos
Konsultantai nemokamai konsultuoja
susitikta ir aptarta galimybe toliau tgsti
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Susitikta su Klaipedoje dirbandiais priklau iq ligq konsultantais. Tarpininkauta del

Siq konsultantq veikl4 kitose Klaipedos vietose. Organi i du (2018-2019 m.) vie5i seminarai Siu
konsultantq veiklai pristatyti visuonLenei ir speciali

2018 m. dalyvauta; UABr ,,Klaipedos auto parko", VSf ,,Senamiesdio pirmines
sveikatos prieZiiiros centro" stebetojq tarybos ir tautiniq

Lankytasi Klaipedos bendruomeniniuose vaikq
ItDrq centro tarybos posedZiuose.

globos namuose. Dometasi del butu
pirkimo, vaikams i5 globos namq, pr:aktinio igyvendini

2018 - 2019 m. Dalyvauta susitikimuose su:
. Susitikime su architektais pristatant

statybos.
sprendimus del daugiabudio Zalgirio 13a



Su Zvejybos uosto bendruomene da
Kalnupes g. rekonstrukcij os.

o Klaipedos biudZetirriq socialiniq ir svei
Siq sektoriq darbuotoj arns.

o Su LR Seimo nariais del darbo
o Su architektais pristatant senelirl

pnsratym4.
o Su DNSB ,,Kaukaso' atstovais. Ben

ap5vietimo irengimcl.o 2019 01 15 Klaipedos savivaldybes Ka
su gyventojais ir pateikta tarybos
administracijos direktorius Saulius
pateike mieste planuojamus atlikti

Dalyvauta ,,Darom" akcijclje. Kartu su partij
stadiono prieigos.

Tarybos nario paklausimai, siulymai, kreipi

Reaguojant i gyventojq skundus kreiptasi del:
o duobiq sutvarkymo ir gatviq asfaltavi

6, Rambyno 15, Nidr:s 48. Po kreipi
o takelirl sutvarkymo adresais: Kalnupes

nam4 sutvarkl.ti takeliai;

o teritorijos Baltijos per. 111 staty
gyventojams;
Pajfirio progimnazij os futbolo aik5tes
Vydlno gimnazijos mini futbolo ai

aik5tele;
o 2019 m. planuojamq kiemq ap5vietimo
o statybq Naikupes g,

Darbas komitete ir komislijose:

Sveikatos ir socialinitl reikalry komitete:

Dalyvauta 20 komiteto posediiry ii 22.
Teiktas siulymas svarsty'ti klausim4 del vaikq

ligonines psichiatrij os departamento vaikq skyriuje.
Dalyvauta komiteto posed,yje Bf Seimos ir

budindiq globejq veiklos.
Svarsfrtas klausimas del biudZetiniq i

ataskaitos pateikimo.
Komiteto siiilymq deka paLvyko pasiekti,

uZmokestis pakiltq 30 proc.

Narkot ikq kontrole s komi s i1i oj e (p irmininkas)

D alyv auta v isuo se komisij o s po sd diiuose.
Priklausomybiq konsultantq veiklos pristatym

a

a

kad

susitikime su uosto direkcija del

rigq vadovais del darbo uZmokesdio

io socialiniams darbuotoiams.
rt statybos arehitekt[riniq sprendimrl

darbq irrauta del teritorijos tvarkymo

upes bibliotekoje organizuotas susitikimas
rio veiklos ataskaita. Susitikimo metu

inas ir pavaduotoja Alina Velykiene

bidiuliais tvarkytos Klaipedos centrinio

adresais: Sulupes g. 10a, 11a, Naikupes 9,
duobes sutvarkytos;
21, P. Komunos 10a. Kalnupes 21 aplink

SuZinota informacija pateikta

rkymo darbq;
renovacijos darbq. Pilnai renovuota futbolo

iatrq trDkumo Respublikineje Klaipedos

geroves centre. Ai5kintasi situacija del

darbuotojq darbo uZmokesdio analjzes

2018 m. socialiniams darbuotoiams darbo

Klaipedos bendruomenei



Del nepilnamedirtr priklausomybiq gydymo p
interven,cij 6s programos taikymo Klaipedos mieste.

umo Klaipedos mieste. Anksfivosios

Del Respublikinio priklausomybes ligq centro ipedos filialo veiklos.
Vakarq regione veikiandiq priklausomq q reabilitacijos bendruomeniq veiklos

pnstafynnas.

Del alkoholio prekybos ir naujo alkoholio
mieste

Del Zalos maZinimo programos Klaipedoje vei

Mat e ri al ind s p ar amo s te ikimo komi s ij oj e.

Dalyvauta visuose komisijos posedZiuose,

troles istatymo igyvendinimo Klaipedos

los perspektyvq.

iuose nuolat aktyviai pasisakyta, kad

nuom4.iui uZ savivaldybes bDsto

oja0

rl

rbo rink4. Geroji patirtis".
utuota del socialiniq imoniq pertvarkos.

negalia.

Gorkio progimnazijos mokiniams vesta

Svente. Sventeje dalyvavo bendruomenes

nepasiturintiems asmenims b[tU teikiama materialine ma.
Ai5kintasi del galimybes padengti skolas

Ne igaliUj t! reikalq taryb a (pirmininko

Komisija rinkosi 4 kartus, svarstyta i 1 klausi
Per ataskaitini laikotarpi organizuota:
Konferencij a ,,Zmonit4 su nLegalia integracija i
Susitikimas su seimo nariu JDstu DZiugeliu. Di
Svarstytas klausimas del miesto ir sporto rengi

Iniciafyvos:

iq prieinamumo Zmonems su

o Liepos 6d. Zvejybos uosto rajone inicij Lietuvos himno giedojimas.
o Dalyvauta susitikime su Klaipedos ko gijos studentais. PristatTta tarybos nario

veikla.
r Klaipedos m tarybos posedZiq saleje,

pilieti5kr;mo pamoka.
. Zveiybos uosto rajone organizuota kaim

pareig[rLai, vaikai galejo Laistiant batuto.
o Su policijos pareigunais patruliuota gat bei dalyvauta kitose vie5ojo saugumo

nusikalstamq veikq.priemonese. Nuolat policij4 informuoju apie galimai da

Vertinti socialiniq ir sveikatos organizacijg
vertinimo komisijai.

I5laidos susijusios su tarybos nario veikla. 018 ir 2019 m. tarybos nariui su jo veikla
susijusioms i5laidoms apmoketi i5 savivaldybes bi buvo skiriama 300 € i5moka kas menesi.

los reglamento nustatylq tvark4: kurui,Sias leiias naudojau pagal savivaldybes tarybos
automobilio remontui, kompiuterio nuomai, rySio kitoms kanceliarinems i5laidoms.

Tarybos nario bendravirnas su rinkdjais:
Telefonu, elektroniniu padtu, gyvai susitiki bendrauju su rinkejais. Visi riipimais

klausimais gali kreiptis tel. 868113'222 arba el.pa5tu
Taip paLt susisiekti galima socialiniame tinkle F

, liekiss@gmail.com
http s : //www. facebook.
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