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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 2019 metų kovo 3 d. pirmą kartą buvau išrinktas į Šilutės rajono savivaldybės Tarybą 

bei tų pačių metų balandžio 25 d. daviau priesaiką ir oficialiai tapau Tarybos nariu. Esu jauniausias 

IX-ojo šaukimo Šilutės rajono savivaldybės Tarybos narys. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcijos narys.  

 

 2020 metai buvo neeiliniai visų mūsų gyvenimuose. Dėl susiklosčiusios pandeminės 

situacijos visi turėjo prisitaikyti ir pakeisti veiklos būdus. Ne išimtis ir Šilutės rajono savivaldybės 

Taryba bei jos darbas. Šiais metais posėdžiai vyko mišriu būdu – nuotoliniu ir gyvai. Praleidau vieną 

Tarybos posėdį dėl savo vestuvių. Posėdžiams visuomet ruošiuosi atidžiai. Pasirengimas prasideda 

dar prieš posėdžius, kuomet klausimai svarstomi komitetų posėdžiuose. Stengiuosi, kad neliktų 

neatsakytų klausimų apie svarstomus sprendimo projektus. Manau, kad savivaldoje labai svarbu 

diskusija ir konsensuso atradimas. Savo veikla Tarybos posėdžiu metu to ir siekiu.   

 

 Esu Socialinių reikalų komiteto narys. Dėl pateisinamų priežasčių praleidau vieną 

komiteto posėdį. Dalyvavau dviejuose išvažiuojamuose komiteto posėdžiuose. Pirmasis Saugų vaikų 

globos namuose, kurio metu meras ir administracija pristatė būsimas įstaigos pertvarkas. Daugelis 

darbuotojų tuomet domėjosi, kas nutiks su įstaigos darbuotojais ir, ar įstaigos direktorius galės toliau 

eiti savo pareigas. Meras patikino, kad darbuotojų niekas neatleis, o direktorius galės dalyvauti naujai 

sukurtos įstaigos – „Vaiko gerovės ir globos centro“ – vadovo konkurse. Antrasis išvažiuojamasis 

posėdis buvo į Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Jo metu susipažinome su 

biuro patalpomis, veikla ir darbuotojais. Karantino laikotarpiu biuras buvo išties svari atrama 

sveikatos apsaugos sistemai Šilutės rajono savivaldybėje. Taip pat, biuras dalyvauja įvairiose 

programose ir bus svarbus karantininiu ir postkarantininiu laikotarpiu žmonėms, kuriems reikės 

psichologinės pagalbos.  

 

 Opozicijos esu deleguotas į Antikorupcijos komisiją. Esu šios komisijos pirmininkas. 

Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  paskirtis - vykdyti Šilutės rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir 

pasekmes, skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje, skatinti švietimo įstaigų 

dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.  

2020 metais Antikorupcijos komisija inicijavo ir atliko  Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų (toliau-ASPĮ) VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centro 

korupcijos indekso nustatymą. Vadovaujantis teisės aktuose numatytais vertinimo  kriterijais ir balais 

komisija nustatė: VšĮ Šilutės ligoninei -112 ASPĮ, kas pagal skaidrios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vardo suteikimo kriterijus ASPĮ, teikianti stacionarines paslaugas ir neturinti monitoriaus 

atitinka skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui; VšĮ Šilutės pirminės sveikatos 

priežiūros centro -110 ASPĮ, kas pagal skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

kriterijus ASPĮ teikianti ambulatorines paslaugas ir turinti monitorių atitinka skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos vardui. 

Siekiant įgyvendinti Savivaldybės administracijos tarnautojų, Savivaldybei pavaldžių 

įstaigų, įmonių darbuotojų ir politikų, antikorupcijos komisijos narių švietimą korupcijos prevencijos 

klausimais 2020 m. dalyvauta mokymuose, seminaruose, konferencijose: 

       1. 2020-02-07 Seminaras ,,Korupcijos rizikos veiksniai įstaigų valdyme“ Seminare 

dalyvavo 3 asmenys. 



       2. 2020-06-11 Nuotolinis seminaras ,,Interesų konfliktai ir jų valdymas“ Seminare 

dalyvavo 7 asmenys. 

       3. 2020-11-14 Nuotolinis mokymas ,,Lobistinės veiklos viešumas ir skaidrumas“ 

dalyvavo 5 asmenys. 

       Per ataskaitinį laikotarpį Antikorupcijos komisija gavo 3 skundus, 2 skundai gauti 

iš įmonių buvo svarstyti Antikorupcijos komisijos posėdžiuose, vienas skundas gautas iš gyventojo, 

nebuvo svarstytas, nesant korupcijos apraiškų. 

      Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma - posėdžiai. Ataskaitiniu 

laikotarpiu Komisija posėdžiavo 4 kartus.  

2020-01-13 svarstyta: 

1.  Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita. 

2. Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. korupcijos prevencijos programos 2019 

metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita. 

3.  Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos plano sudarymas. 

2020-02-14 svarstyta: 

1. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai 

Šilutės ligoninei ir Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centrui. 

2020-05-18 svarstyta: 

1. ,,Enim Lightning“ skundas dėl galimų viešųjų pirkimų pažeidimų. 

2. Kiti klausimai. 

2020-11-16 svarstyta: 

1. Šilutės rajono Savivaldybės sprendimo ,,Dėl Šilutės rajono valdybos 

1993-12-06  

potvarkio Nr. V-458 ,,Dėl patalpų perdavimo“  pakeitimo. 

2. Šilutės rajono savivaldybės viešojo pirkimo ,,Centrinė gatvių apšvietimo 

valdymo sistema, LED šviestuvai ir jų instaliavimas pagal poreikį“. 

 

 Antrieji metai jaunimo reikalų taryboje (toliau – JRT) buvo gana turiningi. Nepaisant 

to, kad pandeminis laikotarpis, tačiau posėdžiai vyko dažnai ir reguliariai (jei ne gyvai, tai kitokiais 

prieinamais būdais). Kryptinga JRT veikla ir tęsiamos iniciatyvos davė savo rezultatų – 2021 biudžete 

numatyta skirti lėšas atviram jaunimo centrui. Šio centro įkūrimas būtų didelis žingsnis jaunimo 

politikos rajone plėtojimui bei stiprinimui. Savaime suprantama, kad dėl bendros pasaulinės situacijos 

nepavyko nuveikti visų JRT suplanuotų veiklų. Todėl labai tikiuosi, kad ateinantys metai bus vėl 

normalūs, o JRT galės įvykdyti tai, ką esame numatę. 

 

 Be visų aukščiau išvardintų valdymo organų dar esu ir Šilutės rajono savivaldybės 

studentų rėmimo komisijos, Lietuvininkų vilties premijos atrankos komisijos, Turizmo tarybos narys. 

Apie jas trumpai: 

 Studentų rėmimo komisija egzistuoja antruosius metus. Šiais metais studijų rėmimui 

buvo pateiktos 6 paraiškos, 4 iš jų atitiko reikalavimus ir gavo pritarimą. Asmeniškai stengsiuosi, kad 

ateityje ši programa susilauktų daugiau dėmesio ir daugiau studentų ja pasinaudotų bei grįžtų gyventi 

ir dirbti į savo gimtą kraštą.  

 Lietuvininkų vilties premijos atrankos komisija pernai daug darbo neturėjo. 

Einamaisiais metais nebuvo pateikta nei viena paraiška, todėl buvo svarstyta 2019 metų kandidatūra. 

Jai neatitikus premijos nuostatų nominantas  nebuvo išrinktas. Labai apmaudu, kad premija su tokiu 

kilniu tiksliu nėra įteikiama jos vertiems žmonėms.  

 Turizmo taryba ataskaitiniu laikotarpiu surengė 2 posėdžius. Pirmasis posėdis 

apskritai buvo pirmasis naujai susikūrusios tarybos posėdis, kurio metu buvo atlikti procedūriniai 

veiksmai. Posėdžio pabaigoje įteikiau posėdžio pirmininkui gyventojo prašymą dėl pagalbos rengiant 

vandenlenčių parką. Antrojo posėdžio metu buvo išklausyta Šilutės rajono savivaldybės turizmo ir 



informacijos centro informacija apie veiklą karantino metu bei dalyvavimą projektuose. Pirmininkas 

pristatė situaciją ir nuveiktus darbus padedant vandenlenčių parko iniciatyvai.  

 

 Ataskaitiniais metais buvo pritarta vienam mano pasiūlymui. Vasario mėnesį 

vadovaudamasis Europos sąjungos tarybos priimta direktyva pateikiau siūlymą administracijai veikti 

proaktyviai ir parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų įtvirtinta nuostata, kad miesto viešuosiuose 

vietose vykstančiuose renginiuose būtų uždrausta naudoti plastikinius vienkartinius indus. Rugpjūčio 

mėnesio tarybos posėdyje tokiam sprendimo projektui buvo pritarta vienbalsiai. 

 

 2020 metais raštu kreipiausi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją dėl 

elektromobilių įkrovimo stotelės, gautos iš Transporto kompetencijų agentūros, esamos situacijos. 

Plačiau: https://www.facebook.com/112962040472124/posts/143324924102502/ 

Inicijavau tarybos narių kreipimąsi į merą dėl rezoliucijos su raginimu Šilutės rajono 

savivaldybės vardu kreiptis į Borisovo miesto vykdomojo komiteto pirmininką ir Borisovo miesto 

tarybos narius, reikalaujant užtikrinti Baltarusijos Konstitucijos 33 ir 35 straipsniuose laiduojamas 

įsitikinimų laisvo reiškimo, taip pat susirinkimų, mitingų, eitynių, demonstracijos ir piketų laisvės 

teisę. Plačiau: https://www.facebook.com/112962040472124/posts/142636027504725/  

 Inicijavau tarybos narių kreipimąsi į administraciją bei atsakingas institucijas dėl 

akmeninio grindinio išsaugojimo M. Jankaus gatvės rekonstrukcijos metu. Plačiau: 

https://www.facebook.com/112962040472124/posts/142636594171335/  

 

 Liepos 13 d.; Rugsėjo 28 d.; Lapkričio 16 d. raštais kreipiausi į Lietuvos automobilių 

kelių direkciją dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio nr. 2208 Pėžaičiai – Švėkšna ruožas nuo 6,93 

iki 11,26 km ir nr. 4221 Švėkšna – Bliūdsukiai – Šyliai ruožas nuo 6,45 iki 7,25 km asfaltavimo 

darbų. 

 

 Esu įsitikinęs, kad tik betarpiškas bendravimas su žmonėmis gali padėti tarybos nariui 

atlikti savo pareigas, kurios apibrėžtos įstatymuose. Gyventojai nesibodi kreiptis socialinių tinklų 

pagalba, telefonu ar pakalbinti gatvėje. Visada išklausau ir, jei įmanoma, stengiuosi atrasti sprendimą 

problemoms. Nors šiemet gyvų susitikimų daug nebuvo, tačiau išnaudojau visas įmanomas progas 

pabūti kartu su žmonėmis.  

Dalyvavau miestelių šventėse – Šv. Jokūbo atlaiduose ir agapėje Švėkšnoje, Šiaudinių 

skulptūrų plenere Vilkyčiuose, Dagotuvių šventėje Žemaičių Naumiestyje.  

Nepraleidau ir Valstybinių švenčių ir kitų svarbių minėjimų - Vasario 16 d. Lietuvos 

valstybės atkūrimo minėjimas Švėkšnoje, Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

minėjimas Jomantų kaimo kapinaitėse prie signataro kapitono Juozo Karvelio kapo, Birželio 14 d. 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Švėkšnoje, Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas Švėkšnoje, 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos, Sovietų sąjungos gulago lagerių (1941 – 1955) 

aukų pagerbimo ir Armalėnų kaime rastų palaikų kapavietės pašventimo ceremonija, Mokslo ir žinių 

dienos minėjimas Švėkšnoje.  

Tai pat dalyvavau ir kituose renginiuose, tokiuose kaip Šv. Jokūbo piligrimų kelias bei 

Tarptautinis žuvienės virimo čempionatas.  

 Jau antri metai vyksta mano kartu su Švėkšnos seniūnija organizuojamas mažojo 

futbolo turnyras „Meškos“ taurė.  

 Pirmą kartą buvo organizuojamas prisijungimas prie tarptautinės upių švarinimo 

iniciatyvos. Kartu su kolegomis švarinome Atmatos upės pakrantę Rusnėje. Kadangi Pamario kraštas 

labai tampriai susijęs su vandeniu, tai manau, kad tokios akcijos yra ypatingai prasmingos.  

 Šiemet susitikimų patirtį papildė ir dalyvavimas susitikime su Naujakurių 

bendruomene, kurį inicijavo pati bendruomenė. Labai džiugu, kad žmonėms įdomūs rajono politikai  

ir svarbi jų veikla. Kuo tampriau bendraus ir bendradarbiaus visos savivaldos institucijos, pradedant 

https://www.facebook.com/112962040472124/posts/143324924102502/
https://www.facebook.com/112962040472124/posts/142636027504725/
https://www.facebook.com/112962040472124/posts/142636594171335/


nuo mero ir baigiant seniūnaitijomis bei gyventojais, tuo efektyviau ir sklandžiau įgyvendinamas bus 

savivaldos principas bei idėja.  

 

 Apibendrinant, nors metai ir buvo pilni iššūkių dėl susiklosčiusios pandeminės 

situacijos, tačiau veiklos netrūko. Pradedant nuo susitikimų su gyventojais ir baigiant raštų rengimu 

administracijai. Džiugina atsirandantis abipusis supratimas su administracijos darbuotojais. Tikiuosi, 

kad šis supratimas virs bendradarbiavimu ir pagalba įgyvendinant idėjas.  

Tuo pačiu noriu paskatinti gyventojus kreiptis su visais kylančiais klausimais – 

pradedant nuo problemų ir baigiant pasiūlymais bei idėjomis.  

  

 

  

 

  


