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2020 metais, kaip ir praeitais metais, savo veilką Šilutės r. savivaldybėje vykdžiau LR 
Liberalų sąjūdžio partijos frakcijoje kartu su kolegomis Algirdu Geču ir Daiva Plikšniene.  
Pasidalinus frakcijos veiklą komitetuose, man teko garbė atstovauti LR Liberalų sąjūdžio 
partijos frakciją Kaimo reikalų ir teritorijų planavimo komitete. Kolegos taip pat delegavo į 
strateginio planavimo ir  savivaldybėsTarybos reglamento ruošimo darbo grupę. 
 Atsiskaitomąjame laikotarpyje aktyviai tęsiau darbą šiose grupėse (bei 
komitete)dalyvaudamas šių grupių (ir komiteto) posėdžių veikloje, teikdamas pasiūlymus, 
dalyvaudamas diskusijose siekiant išaiškinti (patikslinti) ir, kai kada, išplėsti svarstomus 
klausimus, tenkinant savivaldybės gyventojų lūkesčius. Su šiais lūkęsčiais nuosekliai 
susipažindavau (ne karantininiu laikotarpiu) rengiamuose susitikimuose seniūnijose ir 
seniūnaitijose.  
Deja, 2020 metais svivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, sulaukėme pandemijos iššūkio ir 
reguliarūs susitikimai su rinkėjais turėjo persikelti į virtualią erdvę.  
Tai nėra nei lengvas, nei paprastas procesas, tačiau galiu pasidžiaugti, jog bendravimas 
nenutrūko. Gera to iliustracija galėtų būti kad ir religinių bendruomenių finansavimo 
klausimas svarstytas savivaldybės Taryboje. 
 Šio klausimo svarstymo metu diskusija buvo ir pakankamai plati , ir pakankamai gili bei 
vieša. O ir sprendimai, nepaisant kai kurių išlygų, priimti gerokai racionalesni, nei buvo 
galima tikėtis susipažinus su pirminiu projektu. 
 Dalį atskaitinio laikotarpio teko vadovauti rajono tarybos opozicijai, kuri sudaryta Iš LR 
Liberalų sąjūdžio partijos frakcijos narių ir TS frakcijos narių. Šiiuo laikotarpiu pasiekti 
periodiški svarstomų klausimų rajono Taryboje ir kitų aktualijų (iškeltų susitikimų su 
bendruomenėmis metu) aptarimai su rajono meru, kitais savivaldybės pareigūnais.  
Kaip tokių susitikimų ir aptarimų rezultatas paminėtinas pasiektas sutarimas (buvo 
įgyvendintas savivaldybės administracijos) dėl pedagogų (ir soc.darbuotojų) skiepijims 
savivaldybės lėšomis nuo sezononio gripo. Gripo susirgimų skaičius rajone šiemet kaip 
niekad mažas. 
 Aktyvus dalyvavimas savivaldybės Tarybos posėdžių ir komitetų (svečio teisėmis 
dalyvavau ir kitų komitetų veikloje) veikloje pakankamai išsamiai nušviestas savivaldybės 
žiniasklaidoje. O pageidaujantiems susipažinti detaliau visada galima tai padaryti 
susipažįstant su rajono tarybos posėdžių vaizdo įrašais (ar stebint tiesioginę transliaciją) . 
Apibendrinant galima būtų pasakyti, jog 2020 metai buvo sudėtingi savo iššūkiais ir 
darbais, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto.  
Deja, bet su patirtų iššūkių pasekmėmis  teks dorotis dar pakankamai ilgai. 
 
 

 


