
KLAIPBDOS MIESTO SAVIVALDYBES

TARYBOS NARIO ARTURO RAZBADAUSKO

VEIKLOS ATASKAIT A U Z2OT9 METUS

vykdydamas savo, kaip miesto tarybos nario pareigas, vadovaujuosi Lietuvos Respublikos
istatymais bei Klaipedos miesto tarybos patvirtintu reglamentu. Remiantis sio reglament. 9.3 punktu
teikiu savo veiklos ataskait4 uL2019 metus.

2019 m' kovo 3 d. buvau iSrinktas Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariu nuo
visuomeninio rinkimq komiteto ,,Vltautas Grubliauskas ir kornanda". Ataskaitirriu laikotrrpiu dirbau
valdandioj e koalicij oj e. priklausydamas trakcij ai,.uZ Klaiped4' -.

2019 metais dalyvavau visuose tarybos posedZiuose, pasisakiau aktualiais rniestui ir io
gyventojams klausimais, teikiau pasir)lymus savo kompetenciiq ribose.

Dirbu rniesto tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq komitete, aktyviai dalyvauju i;io komiteto
darbe. PosedZirl metu teikiu sifllymus ir pastabas del nagrinejamrl sprendimq projektq ir kitq klausimq.
Komitete buvo svarstomi svarbls klausimai: del daugiaprofilinio modemaus vakarq Lietuvos regiono
tretinio lygio asmens sveikatos prieZiuros ir gydl,pe Klaipedos universiteto centro, kompleksiniq
paslaugq teikimo sutrikusios raidos ir / ar negali4 turirrtierns vaikarns ir jq Seimoms, pagalbos i namus

bei dienos socialines globos namuose paslaugq pletojimo. budindiq globejq skaidiaus be tevq globos

likusiq vaikq prieZiuros aktualijq bei kiti reikalaujantys padidinto dsmesio projektai.

Vadovauju Bendruornenes sveikatos tarybai, kurios posedZiai vyksta kart4 per menesi.

Bendruomen€s sveikatos taryboje nustatytos prioritetines visuomen€s sveikatos paslaugq pletojimo

gaires. PosedZiuose kartu su Lietuvos Respublikos Seimo sveikos g)'vensenos komisijos nariais teikti

sillymai Lietuvos Respublikos Vpiausybei del sveikatos stiprinimo bei tausojimo gairiq ig'lvendinimo
priemoniq, kurios yra itrauktos i Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos isalqinn+,

Numa['tas planas 2020 m. Bendruomenes sveikatos tarybos darbams, kviediant i Klaiped4

Lietuvos Respublikos Seimo narius, kas duotrl iniciatyv4 siekiant ivertinti aplinkos tariios poveiki

sveikatai istatyminiame kontekste.

2019 m. dalyvavau nuolatines Etikos komisijos darbe. Pateikiau pasi[lyrnus teikirmt pataisas

Vyriausiosios tarnybines etikos komi sij os veiklai.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau stebetojo darb4 paskirtose institucijose. 2019 m. rugpj[dio 2 d.

pradejau stebdtojo darbq V$J Klaipedos medicinineje slaugos ligonineje, 2019 m. rugsejo 26 d. BI

Klaipedos teritorine ligoniq kasoje, 2019 m.lapkridio 20 d. VSI Jlrininkq sveikatos prieZiiiros cenhe.

Tarybos nario atlyginimo esu atsisakgs nuo kadencijos 2015 metais pradZios. Kitas Ll5as, kurios



yra akirigmos trarybos rrariru su j'o veikla susijusioms islaido,ms, ,r,raudoju 
dyb6s

tarybos vetklos toglarnento rusilat5rta fvarka.

Per 20t9.mer,us, au garmm dnkqiq ear-si bqi Jq
Fceipiansi su paklausimais i savlvaldybes administracij4.

su rinkejeis bendrauju tiesiogiai, telefunu,elektroniniuprtstrr, soolaliniuosefinhluusia
Mar.ro ruobilus telefonro,+37} 6gg.0t 4A3,e" pa$ras:

Ataskaitoje panrinejau tik svar'biausias detalesdirbantsardvaldybos E$u ri,f
visus nauJas i#jas.
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