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Su kovo mėnesio rinkimais baigiasi šios  kadencijos Šilutės rajono  

savivaldybės tarybos darbas. Sudaromos sąlygos naujai išrinktiems  

rajono politikams imtis Savivaldybės reikalų. Todėl ši glausta  

ataskaita apie ketverius metus atstovaujant krašto žmonių interesams  

savivaldybės taryboje.  

 Ir man pačiam, ir kolegoms kilo nemažai idėjų, kurios buvo  

pristatytos Taryboje. Pradedant nuo Savivaldybės  tarybos darbo  

reglamento tobulinimo iki,pvz., naujagimio kraitelio dalinio finansavimo  

arba kompensacijų vaikų ugdymui darželių negalinčių lankyti vaikų  

tėvams.  

 Deja, reikiai pripažinti, kad ir kokius pasiūlymus Savivaldybės  

taryboje teikiau tiek aš pats, tiek bet kuris kitas opozicijai  

priklausantis Tarybos narys - visi jie buvo,,buldozeriu" nustumiami į  

šoną.  

Tiesa, kai kurios idėjos vėliau, jau kaip administracios sprendimai,  

buvo įgyvendintos, pvz. sudarant galimybę rajono mokytojamas nemokamai  

pasiskiepyti nuo gripo. Tačiau tokių sprendimų, deja, buvo mažai.  

  Kita vertus, reikia pastebėti, jog valdančios daugumos atstovai  

nepateikė jokių konkrečių pasiūlymų. Nei vieno. Sekretoriatas  

nefiksavo nei vieno valdančiajai daugumai priklausančio Tarybos nario  

pasiūlymo (bent jau apie tai nėra jokių dokumentų, gal atsiras...)  

Visi Tarybos sprendimai buvo paruošti  ir pristatyti administracijos,  

kuriai ilgą laiką vadovavo administracijos direktorius V. Pozingis,  

beje, daugumos pasitikėjimą praradęs tik iškėlus jam baudžiamąją  

bylą - opozicija jo kandidatūros nepalaikė nuo kadencijos pradžios,  

nuolat reiškė pastabas dėl blogo darbo ir nepagarbaus elgesio su  

gyventojais, reiškė nepasitikėjimą.  

 Teisybės dėlei, reikia pastebėti, jog absoliuti dauguma  

administracijos paruoštų sprendimų buvo palaikomi ir opozicijos, už  

juos, kaip už būtinus ir užtikrinančius sklandų Savivaldybės  

darbą, balsavau ir aš. Tiesa, nemažai kartų paklausdamas ar  

pasitikslindamas informaciją, kurią, man rodos, administracijos  

darbuotojai ruošia kur kas geriau ir atidžiau nei kadencijos  

pradžioje.  

 Apibendrinant ir baigiant šią trumpą apžvalgą lieka išreikšti  

viltį, jog, nepaisant akivaizdaus dabartinės opozicijos ignoravimo,  

viliuosi, jog laimėjusi rinkimus dabartinė opozicija nesielgs taip pat  

su būsimąja. O esant kitokiam rinkimųrezultatui - valdančioji  

dauguma labiau realizuos demokratijos duotus instrumentus, atsisakydamą  

vis dar (kaip apmaudu) vyraujančio demokratinio centralizmo principo.  

Linkiu raono gyventojams išsirinkti raono politikus ,kurie nebijotų  

pakelti galvas ir sakyti bei balsuoti Tarybos posėdžiuose taip, kaip  

galvoja.  

 

Pagarbiai,  

Audrius Endzinas 


