
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES

TARYBOS NARIO ARTURO RAZBADAUSKO

VEIKLOS ATASKAIT A Ui' 2018 METUS

Vykdydamas savo, kaip miesto tarybos nario pareigas, vadovaujuosi LR istatymais bei miesto

tarytros patvirtintu reglamentu. Remiantis Sio reglamento 9.3 punktu teikiu savo veiklos ataskait4 uZ

2018imetus.

Ataskaitini laikotarpi dirbau valdandioje koalicijoje nepriklausandiq partijoms frakcijoje, buvau

Sios frakcijos primininko pavaduotojas.

2018 metais dalyvavau visuose tarybos posedZiuose, pasisakiau aktualiais miestui ir jo
gyventoj ams klausimais, teikiau pasillymus savo kompetencijq ribose.

Miesto tarybos sveikatos ir socialiniq reikalq komitete einu pirmininko pavaduotojo pareigas,

aktyrTiai dalyvauju Sio komiteto darbe, posedZiq metu teikiau sitlymus ir pastabas del nagrinejamq

sprendimq projektq ir kitq klausimq. 2018 m. balandZio 26 d.Klaipedos miesto taryba pritare Klaipedos

ekonominds pletros strategijai ir igyvendinimo planui iki 2030 metq. Dalyvavau partneriq

bendradarbiavimo sutardiq ir igyvendinimo modelio dokumentq rengime. Komiteto darbe buvo

sprerrdZiami socialiniq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimo, socialinio biisto, socialiniq paslaugq

teikirno klausimai.

Vadovauju bendruomenes sveikatos tarybai, kurios posedZiai vyksta kart4 per menesi. Nuo

201 1 metq Klaipedos miestas aktyviai dalyvauja Pasaulines sveikatos organizacijos sveikq miestq tinkle.

Turedami Si iditbi galejome 2018 m. igyti Europos sporto miesto titul4. Kasmet asmenine iniciatyva

prisirledu organizuojant ,,Svyturio" arenoje vykstandi4 sveikatinimo konferencij4, skirt4 Vydtino

atmirrimui. Bendruomenes sveikatos taryba numatd prioritetines veiklos sritis, gerinant gyventojq

sveikatq.

Be to, teikiame pasiiilymus Klaipedos miesto savivaldybes administracijai organizuojant

pirm ing sveikato s prielinr q.

2018 metais dalyvavau nuolatines komisijos savivaldybds reglamentui rengti posedZiuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau stebetojo darb4 paskirtose institucijose. Nuo 2016 metq esu

i5rinl<tas pirmininku Klaipedos slaugos ligonines bei Klaipedos miesto greitosios medicinos pagalbos

stebe:tojq tarybose. Dalyvauju ir pirmininkauju posedZiuose Siose istaigose. Stvarsteme jq veiklos ir

finanLsines ataskaitas, nagrinejome skundus bei pacientq pasitenkinimo paslaugomis rodiklius.

Taip pat nario teisemis dalyvauju AB ,,Klaipedos vanduo" stebetojq taryboje.



Tarybos nario atlyginimo esu atsisakgs nuo kadencijos 2015 metais pradZios. Kitas le5as, kurios

yra skiriamos tarybos nariui su jo veikla susijusioms i5laidoms, naudoju vadovaudamasis savivaldybes

tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

Per 2018 metus nagrinejau gautus rinkejq pasiiilymus, parei5kimus bei skundus. Jq pagrindu

kreipiausi paklausimais i savivaldybes administracij 4.

Su rinkejais bendrauju tiesiogiai, telefonu, elektroniniu pa5tu, socialiniuose tinkluose.

Mano mobilus telefonas +370 698 0l 423, e. pa5tas:

Ataskaitoje paminejau tik svarbiausias detales dirbant savivaldybes Taryboje, esu dekingas uZ

visus pasitilymus, naujas idejas.

Pagarbiai,

Arhlras Razbadauskas


