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           2020 metus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 
pasitiko COVID-19 išbandymu. Praktiškai visi posėdžiai buvo nuotoliniai, išskyrus vasarą, kai 
suvaržymai buvo sustabdyti.  
          2020 metais, laikotarpiu nuo 2020-01-21 iki 2020-12-15, įvyko 15 komiteto posėdžių (tame 
tarpe vienas išvažiuojamasis į Klaipėdos miesto nakvynės namus (Dubysos g. 39, Viršutinė g. 21). 
          Komiteto nariai taip dalyvavo posėdžiuose: K. Bagdonas dalyvavo visuose komiteto 
posėdžiuose, L. Girskienė (iš 12 posėdžių) dalyvavo 9-iuose, A. Cesiulis -14(iš 15), A. Razbadauskas 
-13(iš 15), J. Šeršniov -7 (iš 15), V. Raugelė – 10(iš 15), A. Vaitkus (iš 2 posėdžių) – 2, A. Velykienė 
-9 (iš 13). 
         Keitėsi komiteto narių sudėtis - A. Vaitkus perėjo į kitą komitetą ir į jo vietą A. Velykienė.  
         Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 89 klausimai. 
         Vieni svarbiausių komitete svarstomų klausimų: 
         • COVID-19 valdymas Klaipėdos mieste. (Šiuo klausimu buvo kviečiami savivaldybės 
specialistai, kurie nuolat pristatydavo esamą pandemijos situaciją Klaipėdos mieste.) 
         • Dėl sveikatos paslaugų gerinimo Klaipėdos  miesto ir Klaipėdos regiono pacientams. (Kalbėta 
apie sveikatos paslaugų optimizavimą, priimtas sprendimas, kai tik baigsis pandemija, šiuo klausimu 
organizuoti išplėstinę diskusiją su įvairių sričių specialistais.) 
         • Dėl savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano. (Sprendimas svarbus tuo, kad 
plane yra skirtas ypatingas dėmesys socialinių paslaugų plėtrai) 
         • Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos. 
(klausimas ypač aktualus miestiečiams, įvairioms bendruomenėms. Šiuo klausimu gyventojai pateikė 
daug pasiūlymų į kuriuos Savivaldybės administracija atsižvelgė rengiant priemonių planus ateičiai). 
         • Dėl organizavimo Europos jaunimo sostinė – Klaipėda projektą, dalyvavimas tarptautiniuose 
ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose ir rėmimas. Ypatingai aktualus projektas siekiant ne tik 
išlaikyti jaunimą Klaipėdos mieste, įgalinti jaunimo organizacijų atstovus veikti ir tobulinti savo 
įgūdžius, juos taikyti ateities veiklose.  Projektas taip pat aktualus ir pritraukti jaunus žmones rinkti 
Klaipėdą darbui, šeimos kūrimui, savirealizacijai. Šiuo projektu tikimasi, kad Klaipėdos vardas bus 
populiarinimas visoje Europoje. 
          • Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka ir 
finansavimas (sprendimas svarbus tuo, kad aktyvių bendruomenių gyventojai prisidėtų prie 
Klaipėdos kūrimo pagal vietos bendruomenių poreikius). 
          Išvažiuojamasis posėdis į Klaipėdos mesto nakvynės namus (Dubysos g. 39, Viršutinė g. 21). 
metu  aplankyti du objektai. Susipažinta su Dubysos g. 39  Nakvynės namuose (moduliniuose 
nameliuose) broko ištaisymo, kitų iškilusių klausimų, sprendimu. Taip pat aplankyti Nakvynės namai 
Viršutinė g. 21. Įsitikinta, kad sąlygos jos gyventojams labai geros, o personalas padedama integruotis 
į pilnavertį gyvenimą. 
         Su visais svarstytais klausimais ir priimtais sprendimais galite susipažinti: 
https://www.klaipeda.lt/lt/sveikatos-ir-socialiniu-reikalu-komiteto-posedziu-protokolu 
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