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ATASKAITAUZ2OI6 METUS

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

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

2016 metus.
Bldamas Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariu, 2016 metais i5stojau i5 partijos ,,Tvarka ir
teisingumas" ir tapau nepriklausomos frakcijos nariu, buvau i5rinktas Sios frakcijos pirmininko
pavaduotoju. Vis4 ataskaitini laikotarpi dirbau valdandioj e koalicij oj e.

2016 metais dalyvaudamas savivaldybes tarybos posedZiuose pasisakiau aktualiais miestui ir jo
gyventoj ams klausimais, teikiau pasillymus savo kompetencij os ribose.

Miesto sveikatos ir socialiniq reikalq komitete esu iSrinktas pirmininko pavaduotoju. Aktyviai
dalyvauju Sio komiteto darbe, posedZiq metu teikiau sillymus bei pastabas del svarstomq klausimq

ir pateiktq sillomq sprendimq projektq. Daug demesio buvo skiriama Klaipedos miesto socialiniq
paslaugq gerinimui, naujq veiklq Sioje srityje itvirtinimui. Silliau atkreipti demesi del globos namrl

nepakankamq paslaugq, aktyviai itraukti bendruomenes sprendZiant ivairius sveikatos bei socialinius

klausimus.
Jau antr4 kadencij4 vadovauju Bendruomenes sveikatos tarybai, per 2016 m. ataskaitini laikotarpi

buvo suren gta 12 posedZiq. Nuo 201 I m. Klaipedos miestas aktyviai dalyvauja Pasaulines sveikatos

organizacijos sveikq miestq tinkle. Tai svarbi iniciatyva, formuojant miesto ivaizdi bei strategij4.

Sios veiklos i5dava -2016 metai Klaipedoje buvo paskelbti darnaus judumo metais. fvairios veiklos,

dedikuotos Siai datai, buvo igyvendintos.
Mano iniciatyva buvo organizuojama kasmetine VydDno studentq bei sveikatinimo konferencija

,,Svyturio" arenoje, suvienijanti miesto bei Klaipedos universiteto pajegas, leidZiandius pritraukti i
Klaipedq studijuoti naujq jaunuoliq.
2016 metais dalyvavau Nuolatines komisijos reglamentui rengti posedZiuose, teikiau pasillymus
nauj ai reglamento redakcijai.
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau stebetojo darb4 paskirtose institucijose. 2016 m. buvau i5rinktas

pirmininku Klaipedos slaugos ligonines bei Klaipedos miesto Greitosios medicinos pagalbos

stebetojq tarybose. Svarsteme Siq istaigq paslaugq gerinimo, kokybes vadybos, strategines veiklos

bei finansines ataskaitas.
Be to dalyvauju kaip narys AB ,,Klaipedos vanduo" stebetojq taryboje.

2016 m. tarybos nariui su jo veikla susijusiomis i5laidomis skiriamas leSas naudoju pagal

savivaldybes tarybos veikos reglamento nustatyt4 tvark4.
Su rinkejais bendrauju tiesiogiai, telefonu, elektroniniu pa5tu, socialiniqose tinkluose. Mano mobilus

telefonas + 370 869801423, e-pastu:

Ataskaitoje paminejau tik svarbiausius akcentus dirbant savivaldybes Taryboje, laukiu visuomet'bet

kokiq pasillymq, idejq, kurias galediau realizuoti.

Pagarbiai
Arttiras Razbadau


