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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Esu IX-ojo šaukimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė. Priklausau valdančiosios

daugumos koalicijai, taip pat esu partijos „Laisvė ir teisingumas“ frakcijos narė. Šilutės rajono

savivaldybės taryboje priklausau Socialinių reikalų komitetui. Nuo 2021 metų spalio 21 d. esu šio

komiteto pirmininkė.

Dalyvavau vienuolikoje Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Dalyvavau

vienuolikoje Socialinių reikalų komiteto posėdžių. Dėl ligos nedalyvavu viename socialinių

reikalų komiteto ir viename Tarybos posėdyje. Nuolat dalyvauju valdančiosios daugumos

koalicijos ir frakcijos pasitarimuose. Dalyvavau išvažiuojamame dviejų komitetų jungtiniame

posėdyje į Šilutės jaunimo erdvę. Taip pat dalyvavau neeiliniame Socialinių reikalų komiteto

posėdyje. 

Esu Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisijos

pirmininkė, Kintų Vydūno kultūros centro stebėtojų tarybos pirmininkė, taip pat Šilutės kultūros

ir pramogų centro stebėtojų tarybos narė.

Priklausau Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-

2025 metų bendrojo plano rengimo darbo grupei, Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų tinklo

pertvarkos projekto parengimo darbo grupei.

2021-01-18 Valdančiosios daugumos nuotolinis posėdis.

2021-01-18 iki 2021-01-28 Individualus mėgėjų meno kolektyvų paraiškų vertinimas.

2021-01-21 Socialinių reikalų komiteto nuotolis posėdis.

2021-01-27 Susitikimas su Šilutės sporto mokyklos treneriu Juknaičiuose.

2021-01-28  Nuotolinis Tarybos posėdis.

2021-02-01 Mėgėjų meno kolektyvų paraiškų svarstymo ir finansavimo nuotolinis posėdis.

2021-02-11 Biudžeto pristatymas.

2021-02-18 Socialinių reikalų komiteto nuotolis posėdis.

2021-02-22 Šilutės kultūros ir pramogų centro stebėtojų tarybos nuotolis susirinkimas,

ataskaita, veiklos planas.

2021-02-23 Ekonomikos ir finansų komiteto organizuotas visų komitetų jungtinis posėdis

(nuotolinis). Posėdžio metu buvo papildomai svarstomas 2021 m. biudžeto sprendimo projektas.

2021-02-25 Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos

komisariato nuotolinis renginys, kuriame aptarti 2020 metų Tauragės apskrities vyriausiojo

policijos komisariato Šilutės rajono policijos  komisariato veiklos rezultatai.

2021-02-25 Nuotolinis Tarybos posėdis

2021-03-02 Nuotolinis Kintų Vydūno kultūros centro tarybos posėdis, kur pristatyta 2020

metų veiklos ataskaita ir 2021 m. Kintų Vydūno kultūros centro veiklos siekiai.

2021-03-15 Valdančiosios daugumos nuotolinis posėdis.

2021-03-18 Socialinių reikalų komiteto nuotolinis posėdis.

2021-03-25 Nuotolinis tarybos posėdis.

2021-04-19 Valdančiosios daugumos nuotolinis posėdis.

2021-04-22 Nuotolinis socialinių reikalų komiteto posėdis.

2021-04-29 Nuotolinis tarybos posėdis.
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2021-05-20 Socialinių reikalų nuotolinis posėdis.

2021-05-27 Nuotolis tarybos posėdis.

2021-06-03 Susitikimas su UAB "Šilutės turtas" atstovais dėl planuojamojo statyti prekybos

centro "Rimi”.

2021-06-14 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2021-06-16 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2021-06-22 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2021-06-23 Tarybos posėdis.

2021-07-15 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2021-07-15 Neeilinis tarybos posėdis.

2021-07-22 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2021-07-29 Tarybos posėdis.

2021-10-18 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2021-10-21 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2021-10-26 Išvažiuojamasis dviejų komitetų jungtinis ekonomikos ir finansų ir socialinių

reikalų komitetų posėdis į Šilutės atvirą jaunimo centrą.

2021-10-28 Tarybos posėdis.

2021-11-15 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2021-11-18 Socialinių reikalų nuotolinis posėdis (hibridinis).

2021-11-25 Tarybos posėdis (nuotolinis).

2021-12-02 Neeilinis Socialinių reikalų komiteto posėdis. Susitikimas su Šilutės ligoninės

vyr. gydytoju.  Posėdis vyko mišriu būdu.

2021-12-06 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2021-12-09 Socialinių reikalų nuotolinis posėdis (hibridinis).

2021-12-15 Šilutės kultūros ir pramogų centro susirinkimas.

2021-12-16 Tarybos posėdis (nuotolinis).

2021-12-29 Kintų Vydūno kultūros centro stebėtojų tarybos posėdis.
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