
 
SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO VEIKLOS 

ATASKAITA UŽ 2021 METUS 

 

           Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 2021 metais savo darbą vykdė COVID-19 viruso ir 

jo atmainų įveikimo fazėje - siekdamas suvaldyti pandemiją kvietė miestiečius skiepytis, saugoti 

save ir savo artimuosius.  

          2021 metais, laikotarpiu nuo 2021-01-11 iki 2021-12-17, įvyko  28 komiteto posėdžiai (vienas 

posėdis, dėl kvorumo nebuvo, neįvyko). Visi posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, laikantis nustatytų 

rekomendacijų. 

          2021 metai Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui buvo labai intensyvūs, posėdžių (lyginant 

su 2020 metais) buvo beveik dvigubai daugiau. Daugiausia dėmesio skirta COVID-19, strateginiam 

veiklos planui, Klaipėdos universitetinei ligoninei, Klaipėdos nakvynės namams. 

          Komiteto nariai taip dalyvavo komiteto posėdžiuose: K. Bagdonas dalyvavo visuose 28 

komiteto posėdžiuose, A. Cesiulis – 27 (iš 28),  A. Razbadauskas -  26 (iš  28),  Kontautas - 24 (iš 

28 posėdžių), J. Šeršniov - 22 (iš 28), V. Raugelė – 24 (iš 28), A. Velykienė – 26 (iš 28  posėdžių). 

         Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 132 klausimai, vieni  

svarbiausių komitete svarstomų klausimų: 

         • COVID-19 valdymas Klaipėdos mieste. (Savivaldybės administracijos specialistai nuolat 

pateikdavo informaciją apie esamą pandemijos situaciją Klaipėdos mieste. Komiteto nariai ir 

Savivaldybės administracijos darbuotojai, siekdami didinti pasiskiepijusių gyventojų skaičių mieste, 

teikė siūlymus). 

         •  Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programos 

ir priemonių plano patvirtinimas. (Klausimo, susijusio su Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos ataskaitos rodiklių gerinimu ir plano patvirtinimu, svarstyme  dalyvavo Miesto 

ūkio ir aplinkosaugos komiteto nariai, visuomenės atstovai.  Jie išsakė savo pastabas ir pasiūlymus). 

          • Klaipėdos miesto bendrasis planas. (Priimtas sprendimas atveria daug galimybių miestui, 

miestiečiams ir investuotojams). 

         •  Įvairių  socialinių paslaugų ir darbo sąlygų gerinimas (socialinę riziką patiriantiems vaikams, 

socialinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio kėlimas, pagalba globėjams, įtėviams, ilgalaikės globos 

paslaugų prieinamumo gerinimas, asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens 

namuose skyrimas, nakvynės namų darbuotojams). 
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         • VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės veiklos tobulinimo įgyvendinimas. (Atlikta, 

nepriklausoma (viena iš veiklos tobulinimo priemonių) darbuotojų apklausa dėl įstaigos vidinio 

mikroklimato). 

          • Pristatytas rekomendacijų Klaipėdos universitetinės ligoninės veiklos plano įgyvendinimas ir 

atlikti darbai. (Posėdyje dalyvavo ir ligoninės profsąjungų atstovai). 

         • Sveikatos paslaugų gerinimas Klaipėdos  miesto ir Klaipėdos regiono pacientams. (Komiteto 

nariai dalyvavo Klaipėdos universiteto organizuojamoje LR Seimo Sveikatos komiteto 

išvažiuojamame komiteto posėdyje (Klaipėdoje), kur galėjo tiesiogiai užduoti klausimus LR 

Sveikatos ministrui, LR Seimo nariams). 

         Su svarstytais klausimais ir priimtais sprendimais galima susipažinti: 

https://www.klaipeda.lt/lt/sveikatos-ir-socialiniu-reikalu-komiteto-posedziu-protokolu 

archyvas/2021-m./8389  
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