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2020 metai buvo kitokie, privertę sustoti, suteikę galimybę apsvarstyti tai, ką nuveikiau ir
kokių tikslų sieksiu ateityje. Žinoma, gyvenimas nesustojo vietoje, pasikeitė tik bendravimo formos,
tačiau siekiai, planai ir noras įgyvendinti savo rinkėjams duotus pažadus niekur nepradingo.
Šešeri metai pirmininkaujant Teritorijų ir kaimo reikalų komitetui padeda man, kartu su kitais
komiteto nariais, prisidėti prie to, jog pamario krašto gyvenimo kokybė, patogumas gerėtų ir būtų
pritaikytas pačių gyventojų poreikiams. Visuomet maniau, kad Tarybos sprendimuose privaloma
išvengti politinių žaidimų. Išrinkti gyventojų atstovauti jų interesams savivaldoje privalome dėti
maksimalias pastangas, kad patenkintumėme rinkėjų lūkesčius. Deja, dėl pasaulį sukausčiusios
pandemijos ir šalyje įvestų itin griežtų karantininių apribojimų teko atsisakyti komitetui būdingų
apsilankymų konkrečiose vietose, kuriose gyventojams kyla problemų. Bandydavome jas spręsti,
kaip dabar jau tapo įprasta, nuotoliniu būdu.
Vis dėlto Tarybos nario veikla neapsiriboja vien tik komitetais, tarybos posėdžiais ar darbo
grupėmis. Dažnai susitinku su gyventojais, kaimo bendruomenėmis ir sprendžiu jų problemas
važiuodamas į vietą, o kartais, jei tai įmanoma, telefonu. Būna atvejų, kai gyventojai tiesiog ieško
informacijos, kur reikia kreiptis, kad jiems Savivaldybės specialistai padėtų išspręsti rūpimus
klausimus, o kartais nori susitikti gyvai ir padiskutuoti kraštui aktualiomis temomis. Bet kokiu atveju,
nesvarbu, kokia problema kyla mūsų rajono gyventojams, visos jos yra svarbios.
Dar viena man itin aktuali ir labai rūpima sritis – pamario jaunimo reikalai. Penkerius metus
pirmininkauju Jaunimo reikalų tarybai ir džiaugiuosi matydamas, kad mūsų darbas ne tik duoda
rezultatų, bet ir vis labiau skatina jaunimą įsitraukti į Šilutės bendruomenę, atrasti savąją vietą
savivaldos gyvenime ir supratimą, kad ne tik savivaldybės administracija ar Tarybos nariai gali spręsti
jų užimtumo klausimą. Labai svarbu, kad Šilutėje gyvena tiek iniciatyvių žmonių, kurie per penkerius
metus, matau kaip stipriai pasikeitė. Dabar jaunimas žino, kad jie bus išgirsti, kad Jaunimo reikalų
taryba yra ta vieta, kurioje jie drąsiai gali išreikšti savo nuomonę. Kartu dirbame ir visi šios tarybos
nariai atsakingai įsiklausome į jaunimo balsą. Ypač džiugina tai, kad vis daugiau pamario jaunuolių
įsitraukia į savanorišką veiklą specialiai akredituotose įstaigose gimtajame mieste. Šiemet net tris
kartus daugiau nei praėjusiais metais savanorių dalyvavo šioje veikloje. Jaunimo savanoriškos
tarnybos modelis numato sistemingą savanorišką veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius po 40 val. Šiuo
metu savanoriais galima būti Šilutės atviroje jaunimo erdvėje, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, Šilutės
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Kintų pagrindinėje mokykloje, Šilutės senelių namuose, Šilutės
socialinių paslaugų centre, Šilutės visuomenės sveikatos biure, Šilutės kameriniame dramos teatre
bei Šilutės Hugo Šojaus muziejuje. Rudenį antrą kartą surengti apdovanojimai „Jaunimo iniciatyva
2020“. Ir nors dėl COVID-19 viruso renginys perkeltas į virtualią erdvę, džiugina tai, kad tradicija
tęsiama ir, tikiu, tęsis dar ne vienerius metus.
Taip pat priklausau Sporto tarybai. 2020-ieji metai negailėjo mūsų sportininkams gerų
rezultatų. Aukštų sportinių laimėjimų pasiekė ir Šilutės vardą 2020 metais garsino 39 sportininkai,
kuriuos treniravo ir varžyboms ruošė 8 treneriai.

Pirmininkauju „Sidabrinės nendrės“ komitetui. O šis komitetas – neeilinis. Posėdžiaudami
galime netiesiogiai prisiliesti prie išskirtinių pamariečių. Čia gyvena ir kuria labai daug išskirtinių
asmenybių. Tad nuspręsti, kam atiteks šis vienas garbingiausių savivaldybės apdovanojimų –
atsakinga užduotis. 2020 metais premija atiteko 1993 metais baletmeisterės, pedagogės Loretos
Margaritos Černeckienės suburtai Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos vyresniųjų liaudiškų šokių
grupei „Juknaičiai“.
Itin atsakingai žiūriu į Šilutės krašto žmonių man suteiktą mandatą Šilutės rajono savivaldybės
taryboje. Dalyvavau visuose Tarybos posėdžiuose ir aktyviai reiškiau savo nuomonę. Visuomet
buvau, esu ir būsiu už tai, kad Taryboje privalai būti girdimas ir matomas. Ir ne dėl savo paties
populiarumo, o todėl, kad galėtum išspręsti Šilutės rajono gyventojams aktualias problemas, padėti
jiems susitvarkyti su iškilusiais sunkumais.
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