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ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

Praėję metai buvo sudėtingi ir mūsų rajonui, ir visai Lietuvai. Teko prisitaikyti 

prie iššūkių ir išmokti išnaudoti naujas galimybes. Nuotolinis darbas, ugdymas, 

kvalifikacijos kėlimas tapo kasdienio gyvenimo dalimi, o neišvengiamas 

užsidarymas namuose pareikalavo ir ištvermės, ir kantrybės, ir būtinybės iš naujo 

pažinti savo artimuosius.  

Rajono savivaldybės taryba taip pat prisitaikė prie naujų reikalavimų, ir darbas 

vyko sklandžiai. Liberalų sąjūdžio frakcija, kurioje dirbu su savo kolegomis 

Audriumi Endzinu ir Algirdu Geču, delegavo mane dirbti Ekonomikos ir 

finansų komitete, ir kas mėnesį arba „gyvai“, arba nuotoliniu būdu jame buvo 

svarstomi svarbūs ir neatidėliotini rajono gyventojams klausimai. Su buvusiomis 

ir būsimomis artimiausių posėdžių darbotvarkėmis ir klausimais galima 

susipažinti čia:  https://www.silute.lt/taryba/posedziai/44 

 

Taip pat tęsiau darbą Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje 

"Žuvėjų kraštas", į kurią mane delegavo Šilutės rajono savivaldybės taryba. Ši 

organizacija yra tobulėjanti, inovacijoms atvira organizacija, telkianti pilietinės 

visuomenės, vietos valdžios ir verslo sektorius, įtraukdama žvejybos atstovus 

(fizinius ir juridinius asmenis) bendrai veikla, siekianti įgyvendinant vietos 

plėtros strategiją paskatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir kurti 

įsidarbinimo galimybes bei padidinti socialinę įtrauktį, ypač jaunų žmonių. 

Posėdžiai, projektų svarstymas vyko ir „gyvai“, ir nuotoliniu būdais.  

https://www.zuvejukrastas.lt/apie-mus 

 

Sudėtingas ir įdomus darbas buvo Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno 

kolektyvų projektų vertinimo komisijoje. Įdomus, nes pati esu artima kultūrai  

https://www.silute.lt/taryba/posedziai/44
https://www.zuvejukrastas.lt/apie-mus


ir menui, o sudėtingas, nes suma, kurią reikėjo padalinti gražiam būriui mėgėjų 

meno kolektyvų, mano manymu, yra ženkliai per maža. Mūsų rajone mėgėjų 

meno tradicijos yra gana gilios, ir nepakankamas dėmesys šitai sričiai graso 

atpurtyti paskutiniuosius entuziastus ir jau tikrai nevilioja jaunų žmonių rinktis 

kolektyvo vadovo duonos.  

 

Ypatingai džiugu, kad sulaukiu nemažai rajono gyventojų skambučių, laiškų, 

kreipimųsi dėl pagalbos sprendžiant vienus ar kitus klausimus.  Dauguma 

atsakymų randama netrukus, nes kai kurios problemos iškyla dėl informacijos 

trūkumo (tiksliau, trūkstant įgūdžių ją rasti) arba nesusikalbėjimo.  

 

Smagu, kad darbas opozicijoje irgi gali būti konstruktyvus bei rezultatyvus. 

Švietimo darbuotojų skiepijimas nuo gripo savivaldybės lėšomis buvo inicijuotas 

mūsų frakcijos ir buvo įgyvendintas 2020 metais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


