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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS

ALINOS URBONIENĖS

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. balandžio 25 d. daviau priesaiką ir tapau XI-ojo šaukimo Šilutės rajono

savivaldybės tarybos nare. Priklausau valdančiosios daugumos koalicijai, taip pat esu Demokratų

partijos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narė. Nuo 2021 metų spalio 21 d. pirmininkauju Šilutės

rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komitetui.

Dalyvavau 9 Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, visuose Socialinių reikalų

komiteto posėdžiuose, jungtiniame visų komitetų posėdyje dėl 2022 m. biudžeto pristatymo.

Taip pat dalyvavau 3 neeiliniuose Tarybos posėdžiuose dėl partnerystės su Rusijos Federacija

(Kaliningrado sritimi) ir Baltarusijos respublika nutraukimo, dėl Intereg projektų, dėl

administracijos direktoriaus atleidimo. Nedalyvavau 2 Tarybos posėdžiuose ir 1 neeiliniame

Tarybos posėdyje. Nuolat dalyvauju valdančiosios daugumos koalicijos ir frakcijos

pasitarimuose.

Suorganizavau 6 išvažiuojamuosius/išeinamuosius socialinių reikalų komiteto posėdžius į

Šilutės rajono Švėkšnos “Saulės” gimnaziją (domėjomės ukrainiečių vaikų integracija į ugdymo

procesą), į Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centro Juknaičių ambulatoriją (domėjomės

problemomis, darbo sąlygomis, prisirašiusiųjų pacientų skaičiumi), į Pamario progimnaziją (dėl

prailgintų mokslo metų, mokymosi sąlygų šiltuoju metu), pas Rusnėje gyvenančius ukrainiečius

(domėjomės jų gyvenimo sąlygomis, integracija į visuomenę, įsidarbinimo galimybėmis), į

Šilutės PSPC Vainuto skyrių (domėjomės centro veikla, pacientų skaičiumi, vykdomomis

prevencinėmis programomis, svarstytos naujų medikų pritraukimo į Šilutės rajoną galimybės), į
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renovuotą Šilutės kultūros ir pramogų centrą (domėjomės patalpų įveiklinimu, kaip įsikūrė po

renovacijos) ir į Šilutės sveikatingumo ir sporto centrą (domėjomės įvykdytais darbais).

Esu Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisijos

pirmininkė. Sausio mėnesį dešimt dienų vyko individualus mėgėjų meno kolektyvų paraiškų

vertinimas. Įvertinta 30 Šilutės rajono mėgėjų meno kolektyvų paraiškų. Dalyvavau pasitarime,

dėl mėgėjų meno kolektyvų paraiškų vertinimo, taip pat mėgėjų meno kolektyvų paraiškų

svarstymo ir finansavimo nuotoliniame posėdyje. Kaip komisijos narė dalyvavau Šilutės rajono

savivaldybės mėgėjų teatrų apžiūroje Usėnuose, suaugusiųjų šokių kolektyvų apžiūroje Juknaičių

seniūnijos salėje, liaudiškos muzikos kapelų ir kitų instrumentinių kolektyvų apžiūroje Žemaičių

krašto etnokultūros centre, folkloro kolektyvų apžiūroje Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre,

chorų ir vokalinių ansamblių apžiūroje Šilutės kultūros ir pramogų centre.

Esu Kintų Vydūno kultūros centro stebėtojų tarybos pirmininkė. Posėdyje pristatyta 2021

metų veiklos ataskaita. Taip pat pateikti 2022 m. Kintų Vydūno kultūros centro veiklos siekiai.

Priklausau Šilutės kultūros ir pramogų centro stebėtojų tarybai, esu šios tarybos narė.

Pateikta Šilutės kultūros ir pramogų centro 2021 metų veiklos ataskaita, Šilutės kultūros ir

pramogų centro 2022 metų veiklos plano projektas. Aplankytas renovuojamas Šilutės kultūros ir

pramogų centras. 2022 m. rugsėjo 20 d. dalyvavau Šilutės kultūros ir pramogų centro

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir  direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams ir

kultūrinei veiklai pareigoms eiti konkurso komisijoje.

Esu paminklinio objekto, įamžinančio Šilutės krašto gyventojų tremtį ir laisvės kovas,

idėjos konkurso vertinimo komisijos narė. Šios komisijos posėdis vyko 2022-12-29, konkurso

užduotis – pasiūlyti paminklinio objekto, įamžinančio Šilutės krašto gyventojų tremtį ir laisvės

kovas, idėją, iš konkursui pateiktų pasiūlymų atrinkti geriausią pasiūlymą, kurį įgyvendinus bus

įamžinti tragiški Lietuvos ir Šilutės krašto istorijos epizodai, t. y. sovietinė okupacija

(1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) ir nacistinė okupacija (1941–1944 m.), pagerbtos okupacinių

režimų aukos, įprasmintas pasipriešinimas okupacijoms, pagerbti Šilutės krašto žmonių – karo

pabėgėlių likimai, įamžintas pasipriešinimas okupaciniams režimams 1940–1990 m., taip pat

Sąjūdžio, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Sausio 13-osios epizodai. 

Priklausau Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-

2026 metų bendrojo plano projektui parengti darbo grupei. Dalyvavau posėdyje dėl švietimo

įstaigų pedagoginių darbuotojų vykimo į darbą išlaidų kompensavimo, Šilutės rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrojo plano

rengimo. Pateikta informacija apie Tūkstantmečio mokyklų projektą, savivaldybių bendrojo

ugdymo mokyklų tinklo stiprinimą.

Esu Šilutės rajono savivaldybės strateginių renginių projektų vertinimo komisijos narė.

Pirmame posėdyje buvau išrinkta šios komisijos pirmininke. Dalyvavau individualiame paraiškų

vertinime, taip pat strateginių renginių finansavimo posėdyje.

Dalyvavau susitikime su vidaus reikalų ministre civilinės saugos klausimais. Prisijungiau

prie Rusnės bendruomenės kartu su savivaldybe organizuojamo piketo Vilniuje: - „Dėl

netvarkomų vandens kelių Nemuno deltos saugomose teritorijose“. Piketas vyko prie biudžetinės

įstaigos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir prie Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos.

Dalyvavau sausio 13-osios, vasario 16-osios, kovo 11-osios minėjimuose, Ventės rage

renginyje – akcijoje “Laisvės švyturiai negęsta”, kur įžiebti Ventės rago ir Nidos istoriniai

švyturiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir vienybei su Ukraina. Taip pat dalyvavau

Vainuto miestelio Joninių šventėje, Rusnės festivalyje, Žuvienės virimo čempionate, akcijoje
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“Visa Lietuva šoka”, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje, daugiafunkcinio centro atidaryme,

Šilutės rajono sakralinių giesmių šventėje „Teskamba giesmės“, Šilutės meno mokyklos

Kalėdiniame padėkos vakare – koncerte “Muzikinis šerkšnas” ir kituose renginiuose.

2022-01-12 Frakcijos posėdis.

2022-01-13 Dalios Jankauskienės tapybos paroda “Sustoti, įkvėpti, gyventi Šilutės F.

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.

2022-01-17 Valdančiosios daugumos koalicijos nuotolinis posėdis.

2022-01-20 iki 2022-01-30 Individualus mėgėjų meno kolektyvų paraiškų vertinimas.

2022-01-20 Socialinių reikalų komiteto nuotolis posėdis.

2022-01-28 Mėgėjų meno kolektyvų paraiškų vertinimo komisijos pasitarimas.

2022-02-02 Mėgėjų meno kolektyvų paraiškų svarstymo ir finansavimo nuotolinis posėdis.

2022-02-03 Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos

2022-2026 metų bendrojo plano projektui parengti darbo grupės posėdis.

2022-02-10 2022 metų savivaldybės biudžeto projekto pristatymas.

2022-02-14 Valdančiosios daugumos koalicijos nuotolinis posėdis.

2022-02-16 Vasario 16-osios minėjimas.

2022-02-17 Socialinių reikalų komiteto nuotolis posėdis.

2021-02-21 Šilutės kultūros ir pramogų centro stebėtojų tarybos susirinkimas.

2022-02-23 Nuotolinis Kintų Vydūno kultūros centro tarybos posėdis.

2022-02-24 Nuotolinis Tarybos posėdis.

2022-03-01 Neeilinis tarybos posėdis.

2022-03-11 Kovo 11-osios minėjimas.

2022-03-21 Valdančiosios daugumos nuotolinis posėdis.

2022-03-24 Socialinių reikalų komiteto nuotolinis posėdis.

2022-03-25 Konferencija “Socialinio darbo aktualijos, iššūkiai ir galimybės Šilutės rajono

savivaldybėje”.

2022-03-31 Tarybos posėdis.

2022-04-04 Jungtinis visų komitetų posėdis.

2022-04-07 Išvažiuojamasis Socialinių reikalų komiteto posėdis į Šilutės rajono Švėkšnos

“Saulės” gimnaziją.

2022-04-07 Frakcijos pasitarimas.

2022-04-11 Neeilinis tarybos posėdis.

2022-04-21 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2022-04-28 Tarybos posėdis.

2022-05-03 Strateginių renginių paraiškų vertinimo komisijos posėdis.

2022-05-03 iki 2022-05-06 individualus strateginių renginių paraiškų vertinimas.

2022-05-05 Išvažiuojamasis Socialinių reikalų posėdis į Šilutės PSPC Juknaičių skyrių.

2022-05-10 Strateginių renginių paraiškų vertinimo komisijos posėdis.

2022-05-19 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2022-05-26 Tarybos posėdis.

2022-06-02 Išvažiuojamasis Socialinių reikalų komiteto posėdis į Šilutės Pamario

progimnaziją.

2022-06-10 Teartų apžiūra Usėnuose.

2022-06-17 Socialinių darbuotojų sąskrydis Šilutėje.

2022-06-23 Socialinių reikalų komiteto posėdis.
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2022-06-29 Susitikimas su vidaus reikalų ministre Agne Bylotaite.

2022-06-30 Tarybos posėdis.

2022-07-08 Išvažiuojamasis socialinių reikalų komiteto posėdis į Šilutės pirminio

sveikatos priežiūros centro Vainuto skyrių.

2022-07-18 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2022-07-21 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2022-07-28 Tarybos posėdis.

2022-09-20 Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir

 direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams ir kultūrinei veiklai pareigoms eiti konkursas.

2022-09-22 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2022-09-23 Metų socialinio darbuotojo ir socialinio partnerio rinkimų posėdis.

2022-10-05 Šilutės Kultūros ir pramogų centro atidarymo ceremonija.

2022-10-06 Išvažiuojamasis Socialinių reikalų komiteto posėdis pas Rusnėje gyvenančius

ukrainiečius.

2022-10-07 Auksinės krivūlės apdovanojimų ceremonija Vilniuje.

2022-10-10 Savivaldos dienos šventė.

2022-10-13 Šilutės rajono savivaldybės suaugusiųjų šokių kolektyvų apžiūra Juknaičių

seniūnijos salėje.

2022-10-23 Šilutės rajono liaudiškos muzikos kapelų ir kitų instrumentinių kolektyvų

apžiūra Žemaičių krašto etnokultūros centre.

2022-10-17 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2022-10-20 Socialinių reikalų komiteto posėdis.

2022-10-27 Tarybos posėdis.

2022-11-14 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2022-11-17 Socialinių reikalų nuotolinis posėdis.

2022-11-18 Folkloro kolektyvų apžiūra Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre.

         2022-11-20 Chorų ir vokalinių ansamblių apžiūra Šilutės kultūros ir pramogų centre.

         2022-11-23 Piketas Vilniuje.

2022-11-24 Tarybos posėdis.

2022-11-24 Išeinamasis Socialinių reikalų komiteto posėdis į renovuotą Šilutės kultūros ir

pramogų centrą ir į Šilutės sveikatingumo ir sporto centrą.

2022-12-05 Šilutės daugiafunkcinio centro, buvusios sanatorijos "Eglutė" atidarymas.

2022-12-12 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2022-12-14 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2022-12-15 Socialinių reikalų nuotolinis posėdis.

2022-12-16 Valdančiosios daugumos koalicijos posėdis.

2022-12-22 Tarybos posėdis.

2022-12-27 Neeilinis Tarybos posėdis.

2022-12-29 Paminklinio objekto, įamžinančio Šilutės krašto gyventojų tremtį ir laisvės 

kovas, idėjos konkurso vertinimo komisijos posėdis.

Tarybos narė                                                                        Alina Urbonienė




