Šilutės savivaldybės tarybos nario Algirdo Gečo veiklos ataskaita už 2020 metus
2021 m. vasario 8 d.
Šilutė
Jau pirmuosiuose IX šaukimo savivaldybės tarybos posėdžiuose aš buvau įtrauktas į Socialinių
reikalų bei Kontrolės komitetus. 2019 m. birželio 12 d. savivaldybės tarybos posėdyje Mero teikimu
buvau patvirtintas ir savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininku. Tą veiklą toliau tęsiau. Be
to, aš dirbau įvairiose darbo grupėse, kurios sprendė reikšmingus mūsų kraštui klausimus. Tęsiau
savo darbą kaip Šilutės miesto Hugo Šojaus muziejaus tarybos pirmininkas.
Ką aš nuveikiau 2020 metais? Kaip vertinu savo veiklą?
Dar kartą pabrėžiu, kad siekiu sąžiningai, aktyviai dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose,
Socialinių reikalų ir Kontrolės komitetų veikloje. Puikiai suprantu, kad priimami sprendimai ( ir mano
pozicija taip pat ) tikrai atlieps mūsų Šilutės krašto žmonių gyvenimo kokybę.
Dėmesys mūsų krašto švietimo reikalams
Jau penktą kadenciją dirbu savivaldybės taryboje ir visada ypatingą dėmesį skiriu mūsų krašto
švietimo reikalams. Praėjusiu laikotarpiu ypač didelį dėmesį skyriau mokytojų padėjėjų situacijai
savivaldybės mokyklose. Mūsų savivaldybės mokyklose labai daugėja vaikų su taip vadinamais
specialiais poreikiais. Mokytojui sunku, kai didelėje klasėje yra keli tokie, ypatingo dėmesio
reikalaujantys, mokiniai. Čia į pagalbą ir ateina mokytojo padėjėjas. Ne kartą apie tai kalbėjau
Socialinių reikalų komitete, savivaldybės taryboje, kėliau klausimus ir teikiau siūlymus. Mano
manymu, čia trūksta gilesnės įžvalgos, gerų sprendimų, kurie būtų naudingi mano minėtiems
mokiniams, jų lavinimui ir, aišku, palengvintų labai sunkų ir atsakingą mokytojo darbą.
Pasibaigus pirmajam karantinui ir prasidedant naujiems mokslo metams, kėliau klausimą dėl
būtinybės tinkamai atlyginti mūsų mokytojams už darbą, kuris viršijo darbo sutarties veiklas pirmojo
karantino metu. Kėliau klausimą apie tai, kiek Šilutės rajono savivaldybė sutaupė savarankiškų lėšų
tuo laikotarpiu, kai mokyklos nedirbo, siūliau tas lėšas ir panaudoti papildomam mokytojų darbui
apmokėti. Savivaldybės vadovai mano siūlymų, deja, neišgirdo – iki šiol neaišku, kiek lėšų buvo
sutaupyta, na, o mokytojų darbo teisingas apmokėjimas buvo įvertintas, kaip tuščias politikavimas
artėjant LR Seimo rinkimams. Tiesa, 2020 m. pabaigoje savivaldybės mokyklų vadovams buvo
duotas nurodymas išmokėti premijas mokytojams iš sutaupytų mokos fondų lėšų. Bet gavosi ne kas
– vieni gavo, kiti negavo to apmokėjimo. Iš esmės pedagogų bendruomenė liko nuvilta.
Vadovavimas Etikos komisijai
2020 m. man teko toliau vadovauti Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijai. Be manęs
šioje komisijoje dirbo tarybos nariai V. Kamarauskas ir E. Padimanskas, taip pat ir seniūnaičiai R.
Grigalis bei G. Šarka. Ką nuveikė Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija ataskaitiniu
laikotarpiu?
Per tą laikotarpį vyko keturi Etikos komisijos posėdžiai, kuriuose buvo aptarti gana įvairūs
klausimai. Pirmasis komisijos posėdis įvyko 2020 m. sausio 21 d. Jame buvo aptarti gana formalūs

klausimai dėl Etikos komisijos nuostatų papildymo. Taip pat buvo patvirtinta nauja Etikos
komisijos sudėtis ir komisijos pirmininko pavaduotoju vienbalsiai išrinktas R. Grigalis.
2020 m. balandžio 21 d. posėdyje komisija daugiausia dėmesio skyrė informacijai, susijusiai su
savivaldybės tarybos nario T. Budrikio galimai neteisėta veikla. Buvo vieningai komisijos narių
priimtas nutarimas dėl tyrimo tuo klausimu pradėjimo ir papildomos informacijos komisijos
nariams pateikimo.
2020 m. gegužės 26 d. įvykusiame Etikos komisijos posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl
savivaldybės tarybos nario T. Budrikio elgesio vertinimo padarius administracinį nusižengimą. Po
gana ilgų ir įtemtų diskusijų aš, kaip Etikos komisijos pirmininkas, komisijos nariams pasiūliau
balsuoti už tokį sprendimą : „Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija pripažįsta, kad
Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Budrikis pažeidė Lietuvos Respublikos Valstybės
politikų elgesio kodeksą ir Tarybos nario priesaiką. Tačiau komisija, įvertinusi tai, jog T. Budrikis
pripažino savo kaltę ir netrukdė tyrimui, rekomenduoja T. Budrikiui viešai atsiprašyti“.
Tačiau tokiam mano siūlymui pritarė tik du komisijos nariai, du buvo prieš, o vienas nebalsavo.
Tokiu būdu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija nepritarė tam, kad Šilutės rajono
savivaldybės tarybos narys T. Budrikis padarė neteisėtą veiklą.
2021 m. sausio 5 d. Etikos komisija savo posėdyje svarstė du klausimus, dėl VšĮ „ Šilutės ligoninė“
gydytojos A. Piktžirnienės kreipimosi ir klausimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės S.
Tamašauskienės kreipimosi.
Pirmuoju klausimu po gana ilgų diskusijų komisija priėmė vieningą nutarimą, jog Šilutės rajono
savivaldybės tarybos narys E. Padimanskas nepažeidė LR politiko elgesio kodekso ar institucijos ,
kurioje jis eina pareigas veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kituose teisės aktuose nustatytų
valstybės politikų elgesio principų ar reikalavimų. Komisija pasiūlė susidariusią situaciją
išanalizuoti VšĮ „Šilutės ligoninė“ vadovui ir minėtos įstaigos Etikos komisijai.
Antruoju klausimu komisija posėdžio metu peržiūrėjo vienos šalies televizijos vaizdo įrašą, kuriame
Šilutės rajono savivaldybės meras V. Laurinaitis išdėstė savo mintis dėl Šilutės krašto religinių
bendruomenių pastatų tvarkymo finansavimo. Komisijos nariai neįžvelgė , jog mero žodžiuose būtų
diskriminacijos ženklų. Taip manė keturi komisijos nariai. Aš, kaip Etikos komisijos pirmininkas,
sąmoningos diskriminacijos taip pat neįžvelgiau, bet išsakiau savo nuomonę, primindamas
sudėtingą mūsų Šilutės krašto istorinę praeitį ir paraginau merą tokiais jautriais klausimais kalbėti
atsakingiau. Todėl balsuojant susilaikiau.
Galima apibendrinti, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dirbo operatyviai ir
tinkamai reagavo į iškilusias problemas. Be posėdžių, kuriuose buvo aptariami atskiri klausimai ir
priimami nutarimai, Etikos komisijos nariai reguliariai buvo supažindinami su naujais dokumentais,
reglamentuojančiais komisijos darbą. Savo ruoštu aš, kaip komisijos pirmininkas nuolatos raginau
komisijos narius domėtis esama padėtimi, kelti negeroves ir pan. Bet reikia pripažinti, jog komisijos
nariai itin didelio aktyvumo nerodė. Tam įtakos, matyt, turėjo ir kilusi pandemija ir su ja susiję
apribojimai.
Komisijos darbą vertinu patenkinamai. Labiausiai mane, kaip Etikos komisijos pirmininką, nuvylė
2020 m. gegužės 26 d. komisijos nutarimas, kuris aiškiai parodė, kad komisijos narių apsisprendimą
labiau lemia ne etiniai, bet politiniai motyvai.

Veikla įvairiose darbo grupėse
Ataskaitiniu laikotarpiu teko dirbti darbo grupėje , kurioje siekiama parengti Šilutės rajono
savivaldybės kultūros centrų pertvarkos projektą. Ši darbo grupė buvo sudaryta mero potvarkiu Nr.
M1-33, 2020 m. liepos 31 d. ir jai pirmininkauja pats savivaldybės meras. Per ataskaitinį laikotarpį
įvyko tik du darbo grupės posėdžiai. Mano pozicija tuo klausimu yra aiški: nereikia griauti
dabartinės mūsų rajone veikiančios kultūros centrų struktūros. Suprantu, kad kai kuriose seniūnijoje
reikėtų sustiprinti veiklą kultūros srityje, bet grįžti prie senojo modelio būtų klaidingas sprendimas.
Ši komisija dar savo darbo nebaigė, toliau čia dirbsiu ir atstovausiu savo poziciją.
Taip pat Šilutės rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-43, 2020 m. spalio 9 d. buvau įtrauktas
į darbo grupę Šilutės prieplaukos uosto koncesininko veiklai tirti. Buvau paskirtas šios darbo grupės
pirmininku. Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko du darbo grupės posėdžiai . Ši darbo grupė buvo
sudaryta po to, kai Kontrolės komitete kilo pagrįstų įtarimų, kad Šilutės uosto koncesininko veikla
yra galimai neskaidri.
Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko 2020 m. spalio 13 d. Jo metu buvo nutarta kreiptis į Šilutės
prieplaukos (uosto) koncesininką ir prašyta jo pateikti visus ūkinės ir finansinės veiklos 2019 metų
dokumentus, įskaitant pirminius buhalterinius apskaitos dokumentus, susijusius koncesijos sutarties
vykdymu. Dokumentus prašėme pateikti per 10 darbo dienų laikotarpį. Šis nutarimas 2020 m.
spalio 28 d. buvo pateiktas koncesininkui ir per 10 darbo dienų jo atsakymo nebuvo gauta.
Antrasis darbo grupės posėdis vyko 2020 m. gruodžio 7 d. Jame buvo pritarta siūlymui skelbti
nepriklausomą auditą dėl Šilutės prieplaukos koncesijos sutarties vykdymo. Šilutės rajono
savivaldybės administracija įpareigota išsiaiškinti, kas gali atlikti tokį nepriklausomą auditą. Ir apie
šį darbo grupės nutarimą informuoti koncesininką. Tokiam nutarimui buvo pritarta vienbalsiai. Toliau
dirbsiu šioje darbo grupėje ir sieksiu ginti viešąjį interesą. Mane stebina, toks koncesininko nenoras
kalbėtis, pristatyti savo veiklą, ją viešinti. Turiu pastabų ir savivaldybės administracijai, kuri
neužtikrina, kad mūsų visų didelis turtas būtų tvarkomas skaidriai ir būtų tinkamai atstovauta
bendruomenės interesams.
Veikla Kontrolės komitete
Kontrolės komiteto veiklos tikslai – Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo
kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų
įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų,
jų nebekartoti ateityje. Per ataskaitinį laikotarpį vyko aštuoni komiteto posėdžiai. Aš dalyvavau
šešiuose iš jų. Man asmeniškai labiausiai įsiminė liepos 1 d. išvažiuojamasis komiteto posėdis į
Šilutės prieplauką. Būtent šiame posėdyje tapo akivaizdi būtinybė kuo atidžiai ištirti koncesininko
veiklą. Reikšmingai vertinu ir kitus komiteto posėdžius.

Vadovavimas Šilutės miesto H. Šojaus muziejaus tarybai
Man malonu prisidėti ir tiesiogiai dalyvauti prie darbų, kurie vyksta Šilutės miesto Hugo Šojaus
muziejuje. Manau būtinai reikia tinkamai įvertinti atsakingą muziejininkų triūsą rengiant šiuolaikines
parodas, minint mūsų valstybės ir istorines datas, pristatant mūsų kraštą ir vietos žmonėms,
mokiniams ir atvykstantiems iš svetur. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko keli H. Šojaus tarybos
posėdžiai, iš kurių išskirčiau paskutinį, vykusį Ž. Naumiestyje, kuriame buvo pristatyta vietos
muziejaus, H. Šojaus muziejaus filialo, koncepcija ir atliekami bei numatomi atlikti darbai. Tai tikrai
nuteikia optimistiškai ir leidžia tinkamai įvertinti mūsų muziejininkų darbą.
2018 metai buvo galimybė atsigręžti į mūsų valstybės ištakas. 2019 metai buvo reikšmingi – paminėję
mūsų valstybės šimtmetį, tikrai turėjome galimybę kitaip pažvelgti ir į mūsų šalies vietos savivaldą.
Bet praėję 2020 metai tiesiog privertė suprasti, kokie esame pažeidžiami ir kaip svarbu telktis, padėti,
būti atsakingiems ir dorai atlikti visus savo – tiek didelius, tiek mažus - darbus.
Linkiu to sau ir visiems jums.
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