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 Šilutės rajono savivaldybės Taryba. Posėdžiai yra pagrindinė tarybos veiklos forma, 
o dalyvavimas tarybos posėdyje, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme, yra 
tarybos nario pareiga. Tarybos posėdžiuose renkuosi dalyvauti proaktyviai. Tai reiškia sisteminį 
darbą dar prieš prasidedant tarybos posėdžiams: susipažinimas su darbotvarke, sprendimo projektų 
analizė, darbas pagrindinio komiteto ir neeiliniuose posėdžiuose, informacijos susirinkimas ir analizė, 
bendravimas su suinteresuotomis šalimis ir, galiausiai, sprendimo priėmimas. Už vieno mygtuko 
paspaudimo slypi ilgas kelias, kuris dažniausiai nematomas. Kiekvieno tarybos nario sąžinės ir garbės 
reikalas yra, koks tas kelias bus. Tikiu, kad ne aš vienas jaučiu mūsų rajono gyventojų lūkestį ir viltį, 
jog taryboje priimami sprendimai yra pasverti, išdiskutuoti, nešališki, tinkamai apsvarstyti bei 
geriausiai atliepiantys kraštiečių interesus.   
 

Kaip jau ne kartą minėjau savo ataskaitose, kad kaip vieną iš savo veiklos savivaldybės 
taryboje misijos dedamųjų, matau diskusijų iniciavimą. Būtent diskusijų, o ne politikavimo. Labai 
apmaudu, kad kartas nuo karto oponentai mūsų norą įvykdyti savo pareigas rinkėjams ir labiau 
įsigilinti į pateikiamų sprendimų projektų motyvus užduodant nesuderintus bei ne visada patogius 
klausimus, pavadina politikavimu. Manau, kad kuomet iš politinio lauko pradings diskusija, tuomet 
prarasime ir demokratiją. Todėl ir toliau stengsiuosi, kad, bent jau mūsų rajone, demokratijos tik 
daugėtų, o mechaniškas mygtukų spaudinėjimas būtų praeito politinio brendimo etapo reliktas. 

 
Šie metai tarybos darbe vėl nebuvo tradiciniai. Dėl suprantamų priežasčių dalį laiko 

dirbome mišriu būdu. Neišvengta ir nesusipratimų, apie kuriuos rašiau savo socialiniuose tinkluose: 
„Apie tarybos posėdžio metu įvykusią tam tikro pobūdžio cenzūra.  
Baigus svarstyti darbotvarkės klausimus, kuriuose buvo pateikti sprendimo projektai bei vienas 
informacinis pranešimas ir priėjus 28 klausimą "Kiti klausimai" tiesioginė vaizdo ir garso 
transliacija portale "YouTube" posėdžio pirmininko (mero) buvo vienašališkai nutraukta. Gavęs 
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gyventojų, stebėjusių posėdį, žinutes, kad posėdžio nebemato, kreipiausi į merą ir paklausiau: "kuo 
remiantis nutraukta posėdžio transliacija?" Gavau atsakymą, kad "posėdis baigėsi", o dabar kiti 
klausimai. Tokiu būdu gyventojai neteko galimybės stebėti bei klausytis apie 40 minučių toliau 
vykusio posėdžio. 
Manau, kad yra du aspektai, kodėl tokia tvarka yra ir gali būti žalinga bei turėtų būti ištaisyta. 

1. Dalyvaudamas savivaldos rinkimuose rėmiausi principu, kad visa savivaldybės veikla turi 
būti kuo viešesnė. Gyventojai tarybai suteikia mandatą, todėl turėtų gauti visą informaciją, 
kaip taryba jų suteiktais įgaliojimais naudojasi. Tokia cenzūra viešumo ir skaidrumo tikrai 
nedidina. 

2. Kaip taisyklė, diskutuojant kitais klausimais, opozicija turi galimybę paklausti tų klausimų, 
kurie įdomūs gyventojams. Ir jie ne visada yra patogūs administracijai bei rajono valdžiai. 
Nerodant ir nukerpant tą posėdžio transliacijos dalį, kuomet užduodami šie klausimai, yra 
apribojama ne tik visuomenės teisė žinoti, bet ir opozicijos teisė būti išgirstai. Demokratinėje 
valstybėje to neturi būti! 

Todėl ėmiausi iniciatyvos ir surašiau kreipimąsi į merą dėl posėdžių transliavimo iki tikrosios jų 
pabaigos bei nukirptos buvusio posėdžio dalies parodymo visuomenei. Pakviečiau visus tarybos 
narius jį pasirašyti. Visa opozicija kreipimąsį pasirašys, bet ar bus prisidedančių iš valdančiosios 
daugumos? Atsakymą jau greitai sužinosime. Laikau kumščius, kad ir daugumoje yra tarybos narių, 
kurie gerbia opozicijos teisę būti išgirstai.“ Nors kreipimosi nei vienas valdančiosios daugumos 
atstovas neišdrįso pasirašyti, tačiau galiu pasidžiaugti, kad po surašyto rašto cenzūra nebepasikartojo.   
 

2021 metų Šilutės rajono savivaldybės biudžetui kartu su frakcijos bičiuliais teikėme 
pasiūlymus dėl „vaiko kraitelės“ numatymo Šilutės rajono savivaldybės gyventojų naujagimiams bei 
mokytojų, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo darbo vietos , išlaidų už kurą kompensavimui. 
Pasiūlymai valdančiosios daugumos pritarimo nesulaukė, tačiau sukėlė nemažai diskusijų. TS-LKD 
frakcijos ir mano darbotvarkėje šie klausimai išlieka, stengsiuosi, kad jie išliktų ir tarybos 
darbotvarkėje. 
 
 Rudenį buvau išrinktas TS-LKD frakcijos taryboje seniūnu. Kiekvienas TS-LKD 
frakcijos taryboje narys veikia pagal savo sąžinę ir naudojasi laisvu, rinkėjų jam suteiktu mandatu. 
Tačiau naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis idėjų paieškos ir jų generavimas, diskusijos bei 
koordinavimas vyksta nuolatos ir neapsiribojant darbo valandomis. Didelė garbė ir dar didesnė 
atsakomybė būti šios frakcijos galva. Todėl 2022 metams esu išsikėlęs ambicingą tikslą – kad 
patvirtintame 2022 metų biudžete atsirastų lėšų bent vienam mūsų frakcijos pasiūlymui. Žinant 
pastarųjų metų tendencijas ir tarybos daugumos frakcijų santykį su opozicinėmis frakcijomis, tai 
tikrai nėra paprasta užduotis. 
 
 Tarybos opozicijos kolegų buvau išrinktas opozicijos lyderiu ir pristatytas paskutiniame 
2021 metų tarybos posėdyje. Iš karto teko kibti į darbą ir ginti vertybes bei standartus, kurie, mūsų 
manymu, yra nepakeičiami demokratinėje valstybėje. Opozicijos vardu kreipiausi į tarybą su šiuo 
pareiškimu: „ Opozicija kreipiasi į posėdžio pirmininką ir visą tarybą, atkreipdama dėmesį į šiandien 
pasirodžiusią viešą informaciją dėl teismui perduotos baudžiamosios bylos, kurioje kaltinimai dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo pareikšti 4 kaltinamiesiems, tarp 
jų ir Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojui ir šio posėdžio pirmininkui Sigitui Šepučiui. 
Nustatyta, kad pavojingomis atliekomis buvo užteršta beveik 8 tūkst. kv. m. ploto teritorija esanti 
Šilutės mieste. Skaičiuojama, kad tokiu būdu buvo padaryta didelė – daugiau nei 55 mln. eurų, turtinė 
žala gamtai, atsirado kitų sunkių padarinių aplinkai. Manome, kad kol paaiškės daugiau aplinkybių 
ir informacijos, tarybos posėdžiui pirmininkaujant kaltinamajam baudžiamojoje byloje visai tarybai 
būtų daroma milžiniška reputacinė žala ir visiškai diskredituotume tarybos instituciją Šilutės rajono 
savivaldybės ir visos Lietuvos gyventojų akyse. Atsižvelgiant į visą tai, prašome visos tarybos, 



kiekvieno tarybos nario ir pirmininkaujančio, kad būtų pakeistas posėdžio pirmininkas. 
Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos reglamentu, posėdžiui siūlome pirmininkauti 
Ekonomikos komiteto pirmininkui.“ Labai apmaudu, kad dėl opozicijos pasiūlymo net nebuvo 
balsuota ir taip galimai buvo sulaužytas pagrindinis tarybos veiklos dokumentas – reglamentas. 
Atsižvelgdami į aplinkybių visumą ir opozicijos teisių ignoravimą dalis tarybos narių boikotavo 
posėdį ir jame nedalyvavo.  

    
 
 Socialinių reikalų komitetas. Be einamųjų sprendimų projektų svarstymo dėl jų 
teikimo tarybos posėdžiui buvo suorganizuoti ir du neeiliniai posėdžiai. Jungtinio išvažiuojamojo  
dviejų komitetų posėdžio metu aplankėme 2021 m. įsteigtą Šilutės atvirą jaunimo centrą. Kad prieš 
tai egzistavusi Atvira jaunimo erdvė turi plėstis ir apimti didesnį ratą paslaugų rodė jaunuolių 
aktyvumas lankantis. Juridiškai centras yra įsteigtas, tačiau faktiškai vis dar neturi savo pastovių 
patalpų. Todėl artimiausiu metu svarbiausias darbas bus surasti Šilutės atviram jaunimo centrui jo 
misiją, poreikius ir teisinius reikalavimus atitinkančias patalpas.  
 
 Nuotolinio socialinių reikalų komiteto posėdžio metu su naujuoju Šilutės ligoninės 
vadovu A. Starkumi buvo paliestas platus spektras temų: nuo covid-19 pandemijos valdymo iki naujų 
specialistų pritraukimo galimybių. Įstaigos vadovas pripažino, kad specialistų trūksta ir savivaldybės 
kovoja tarpusavyje, jog pritrauktų juos į savo ligonines. Dar 2020 metų lapkritį kreipiausi į 
savivaldybės specialistus su siūlymu pasekti kitų savivaldybių gerąja praktika ir įdiegti kompensacijų 
skyrimo reikiamų specialybių gydytojams mechanizmą. Tuomet klausimas pritarimo nesulaukė, 
tačiau klausantis ligoninės vadovo akivaizdu, kad poreikis yra išlikęs. Ateinančiais metais 
pasistengsiu klausimą įtraukti į politinę tarybos darbotvarkę ir prisidėti prie sprendimų paieškos.  
 
 Antikorupcijos komisija. 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.  
 
 Norint atpažinti korupciją kasdieninėje veikloje reikia turėti tam įrankius. Įrankiai 
įgyjami per mokymus, į kuriuos komisija savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybei 
pavaldžių įstaigų, įmonių darbuotojus ir politikus, antikorupcijos komisijos narius kviečia reguliariai. 
2021 m. dalyvauta šiuose nuotoliniuose mokymuose, seminaruose: 
       1. 2021-04-29 ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teoriniai ir praktiniai aspektai“. 



      2. 2021-10-12 ,,Lobistinė veikla ir jos deklaravimas. Praktika ir patarimai“. 
      3. 2021-12-02 ,,Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: naujovės ir pakeitimai 
nuo 2022 m. sausio 1d.“. 
 

Šiais metais komisiją pasiekė daug svarbių klausimų: Šilutės rajono savivaldybės 
tarnybinių automobilių naudojimas (sprendimo projektas priimtas tarybos posėdyje); Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Šilutės rajono valdybos 1993-12-06 potvarkio Nr. 458-V ,,Dėl 
patalpų perdavimo ,,pakeitimo“ (atlikus tyrimą ir išsiaiškinus aplinkybes priimtas sprendimas imtis 
prevencinių priemonių dėl patalpų naudojimosi neatlygintinai sutarčių sudarymo); Šilutės rajono 
savivaldybės viešasis pirkimas ,,Centrinė gatvių apšvietimo valdymo sistema, LED šviestuvai ir jų 
instaliavimas pagal poreikį“ (tyrimas nebaigtas); Savivaldybės vadovų darbotvarkių skelbimas (teikta 
rekomendacija skelbti detalesnes darbotvarkes).  

 
Labai svarbu paminėti, kad komisija viena iš pirmųjų Lietuvoje pasinaudojo pakeista 

Vietos savivaldos įstatymo nuostata dėl susipažinimo su konkretaus viešojo pirkimo dokumentais. 
Nors ir nebuvo apsieita be papildomos biurokratijos, tačiau su dokumentais pavyko susipažinti ir 
tikimės, kad ši praktika sėkmingai bus taikoma toliau.  

 
 Jaunimo reikalų taryba. JRT veikla nepaisant pandemijos vyko sistemingai. Posėdžiai 
buvo organizuojami kone kiekvieną mėnesį su keliomis išimtimis vasarą ir Kalėdiniu laikotarpiu. 
Buvo pasiektas vienas iš didžiausių numatytų tarybos tikslų – Šilutės atviro jaunimo centro įkūrimas. 
Nepaisant nepatogių patalpų klausimo ir nežinomumo, kaip bus ateityje, atviras jaunimo centras 
atlieka savo misiją ir pateisina lūkesčius su kaupu. Aktyvūs jaunimo darbuotojai didina centro 
lankomumą bei išlaiko suteikiamų paslaugų kokybę.  
 

Vyko ir „Pamario jaunimo iniciatyvų apdovanojimai“, kuriuose šiemet buvo numatytos 
keturios nominacijos – „už jaunimo pilietiškumo ugdymą“, „už Šilutės meninio įvaizdžio 
puoselėjimą“, „už jaunimo talentų ugdymą“ ir „už jaunimo verslumo ugdymą“. Šių apdovanojimų 
svarba yra išties didelė – atpažinti asmenų bei asmenų grupių pastangas veikiant jaunimo sferoje ir 
tuo pačiu parodyti visiems, kad tokios pastangos yra matomos ir vertinamos. Tikiuosi, kad įkvėpti šio 
renginio jaunuoliai kitais metais patys lips į sceną atsiimti savų apdovanojimų.  

 
Taip pat dalyvavome atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajono savivaldybėje 

galimybių studijos pristatyme. Tai buvo reikalinga analizė, padėjusi giliau pažvelgti į jaunimo 
poreikius bei planuoti būsimas ir tikslingas jaunimo politikos trajektorijas mūsų rajone. Studijos 
pagrindinė išvada, kad darbo su jaunimu apimtis tikslinga didinti 3-4 kartus. Bendradarbiaudami su 
savivaldybės administracija, jaunimo centru ir kitomis institucijomis to ir sieksime artimiausiais 
metais.  

Visų politikų misija turėtų būti nesumenkinti jaunimo politikos reikšmės savivaldoje ir 
kiek įmanoma daugiau prisidėti prie jos plėtojimo. Neabejodamas galiu teigti, kad matau tame prasmę 
ir prie to prisidėsiu. 
 
 Be visų aukščiau išvardintų valdymo organų dar esu ir Šilutės rajono savivaldybės 
studentų rėmimo komisijos, Lietuvininkų vilties premijos atrankos komisijos, Turizmo tarybos, 
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narys. Apie jas trumpai. 
 
 Studentų rėmimo komisija. 2021-ieji buvo treti šios komisijos veiklos metai. 
Atsižvelgiant į mano ir kolegų pasiūlymus buvo šiek tiek pakoreguoti reikalingų specialybių sąrašo 
pateikimo grafikai. Nuo šiol studentams yra mažiau nežinomybės, nes jau prieš rinkdamiesi studijų 
kryptis gali matyti, ar jų specialybė įtraukta į šį sąrašą.  Programos žinomumas ir pasinaudojimas ja 



laipsniškai didėja. Galiu pasidžiaugti, kad savivaldybės administracija visiems studentams, kurių 
paraiškos pripažintos atitinkančiomis reikalavimus, skiria reikalingą finansavimą.  
 
 Lietuvininkų vilties premijos atrankos komisija. Premija šiais metais vėl nebuvo 
niekam įteikta. Artimiausiu metu ir atsižvelgiant į dabartines realijas bus svarstoma, kaip pakoreguoti 
premijos teikimo nuostatus, kad ši graži ir ilgametė tradicija išlaikytų tęstinumą. 
 
 Turizmo taryba. Šiemet posėdžiuose buvo daugiau turinio, tad galima pasakyti, jog 
tarybos veikla įsibėgėja. Lankėmės Sakūčių kaime ir kartu su iniciatyvos autoriumi apžiūrėjome 
siūlomos įrengti prieplaukos Minijos upėje galimą lokaciją. Aptarę paruoštą koncepciją, klausimą 
pristatėme savivaldybės vadovams, tačiau, bent jau kol kas, pritarimo iš jų nebuvo sulaukta. Taip pat, 
išplėstiniame turizmo tarybos posėdyje svarstėme šv. Jokūbo piligrimų kelio siūlomus maršrutus ir 
sujungimo su aplinkinėmis atkarpomis galimybes bei galimus ženklinimo būdus. Netrukus po 
posėdžio Šilutės – Švėkšnos kelio atkarpą įveikiau pėsčiomis, tad atėjus laikui teikti pasiūlymus 
galėsiu pasidalinti kvalifikuotomis įžvalgomis. Tiek turizmo, tiek savivaldybės tarybos posėdžiuose 
nuolatos keliu klausimą dėl Šilutės turizmo ir informacijos centro (toliau – TIC) internetinio puslapio 
siluteinfo.lt kokybiško vertimo į rusų kalbą. Iš TIC ataskaitos matyti, kad rusakalbių turistų dalis 
mūsų savivaldybėje vis didėja, tad informacijos pateikimas suprantama kalba yra ypatingai svarbus.  
 
 Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija. Komisija įsteigta 
2021-ųjų metų pabaigoje ir kol kas taisyklėse numatytų aplinkybių komisijos susirinkimui nebuvo. 
 
 COVID-19 pandemija. Aktyviai dalyvavau pandemijos suvaldymo procese pagal 
esamas galimybes. Veiklos prioritetas buvo aktualios informacijos gyventojams pateikimas laiku. 
Nuolat dalinausi duomenimis, statistika ir kita svarbia informacija socialiniuose tinkluose. Keletą 
kartu žodžiu kreipiausi į savivaldybės vadovus ir į Šilutės ligoninės vadovą dėl Covid-19 skyriaus 
užimtumo detalizuotos statistikos viešinimo. 2021-04-13 raštu kreipiausi į savivaldybės 
administracijos direktorių ir gydytoją dėl su Covid-19 liga susijusios rajono statistikos ir ja 
pasidalinau su rajono gyventojais tiek socialiniuose tinkluose, tiek gyvai.  
 
 Sunkių išbandymų akivaizdoje priešakinėse linijose stovėję medikai apgynė visus, 
kuriuos galėjo, negailėdami savęs. Jų pastangos negali būti pervertintos ir nežinau, ar kada už jas 
galėsime tinkamai atsilyginti. Tačiau, kaip rašoma lipdukuose, kurie užklijuoti ant dažno mediko 
kabineto durų, mažiausia, ką galime padaryti: „PASAKYKITE AČIŪ!“ 



Ir toliau aktyviai domiuosi kelių asfaltavimo procesu Šilutės rajone. Vasario 2 d.; 
vasario 23 d.; kovo 9 d. raštu kreipiausi į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl valstybinės 
reikšmės rajoninio kelio nr. 2208 Pėžaičiai – Švėkšna ruožas nuo 6,93 iki 11,26 km asfaltavimo darbų. 

 
 Išnaudodami esamą situaciją ir padidėjusį gyventojų IT raštingumą kartu su frakcijos 
kolegomis pradėjome nuotolinių susitikimų sesiją su Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 
gyventojais. Susitikimai buvo protokoluojami, diskusijų metu gyventojų pristatytos problemos, 
mums tarpininkaujant, sprendžiamos su savivaldybės administracija arba centrine valdžia. Ši 
iniciatyva davė daug naudos, nes gyventojai kėlė aktualius ir reikšmingus klausimus. Neabejotinai 
šie susitikimai turės tęstinumą ir labai tikiuosi, kad galėsime pakeisti formą iš nuotolinių į gyvus. 
 

 
 



Be abejo ir šiemet buvau atviras bendrauti su visais Šilutės (ir ne tik) gyventojais. Gyvai, 
skambučiais, socialiniais tinklais etc. Dalyvavau miestelių šventėse – Šv. Jokūbo atlaiduose ir agapėje 
Švėkšnoje, Saugose „Po malūno sparnais“, Katyčių „Sugrįžimuose“, Inkaklių bendruomenės 
kasmetinėje šventėje. 

 

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

Tarptautinis žuvienės virimo čempionatas.  
 

 

 



 Jau trejus metus iš eilės vyko mano kartu su frakcijos bičiuliais Z. Merliūnu ir A. 
Kurliansku bei Švėkšnos seniūnija organizuojamas mažojo futbolo turnyras „Meškos“ taurė. Šiemet 
dalyvavo net 7 komandos, o laimėjo svečiai iš Rusnės.  
 
 Apibendrinimui. Nors metai ir pandeminiai bei buvo įvairių ribojimų, tačiau mano, kaip 
tarybos nario darbotvarkė buvo gana intensyvi. Be jau aptartų veiklų, labiausiai džiugina tai, kad 
gyventojai vis dažniau kreipiasi ir nebūtinai ieškodami pagalbos, o teikdami ir pasiūlymus bei idėjas. 
Tiek šiuos metus, tiek visą savo kadenciją stengiuosi visus kraštiečius įtraukti į savivaldą ir domėtis 
vietine politika. Kuo labiau gyventojai įsitrauks į savivaldos sprendimų priėmimo procesą, tuo 
skaidresnė ir efektyvesnė bus jos veikla. Likę paskutiniai šios tarybos kadencijos metai žada būti labai 
darbingi, tačiau laukiu Jūsų žinučių, skambučių ar sustabdymo gatvėje, net skatinu tai daryti, ir 
kviečiu dalintis savo probelmomis, idėjomis, pasiūlymais.  
 
  
  
 
  
 
  


