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2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Per ataskaitinius 2022 metus dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir

atsakomybe savo rinkėjams bei rajono bendruomenėms.

Šiuo metu esu Socialinių reikalų komiteto narė, Šilutės rajono savivaldybės atstovė į Lietuvos 

savivaldybių asociacijos suvažiavimą, Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje atstovė nuo mūsų 

savivaldybės, Leidybos finansavimo komisijos narė.

2022 metais vykdžiau rinkėjų man patikėtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės 

pareigas. Dalyvavau Tarybos posėdžiuose, Socialinių reikalų komiteto posėdžiuose – eiliniuose ir 

neeiliniuose, nuolat dalyvavau ir domėjausi švietimo situacija ir problemomis, dalyvavau Švietimo tinklo 

pertvarkos darbo grupės darbe. Nuolat bendravau su Savivaldybės gyventojais gyvai ir per nuotolį, 

dažniausiai iškilus problemoms. Kai kurias pavyko išspręsti bendradarbiaujant su seniūnais, Savivaldybės 

administracija, teko kreiptis ir į ministerijas bei Vyriausybės kanceliariją. Gaila, bet ne visiems gyventojams 

ir ne visas jų problemas pavyko išspręsti – pritrūko išminties ir geranoriškumo administracijos vadovams. 

Kadangi ataskaitą teikiu už paskutinius šios kadencijos Šilutės rajono savivaldybėje metus, 

surašiau svarbiausius darbus ir pasiekimus per visą kadencijos laiką. 

Mūsų – TS-LKD frakcijos –  Šilutės rajono savivaldybėje aktyvus darbas politikoje, 

nuolatinis bendravimas su dabartiniais LR Seimo ir Vyriausybės nariais, Premjere ir ministrais davė 

rezultatų: išasfaltuotas kelias į Klaipėdą per Skomantus;asfaltuojamas kelias Gardamas-Ramučiai.

Daugiau teisingumo ir progreso Valstybinėse įmonėse, kur vadovauja sąžiningai konkursus

laimėję vadovai: Macikų socialinės globos namuose; UAB Šilutės veislininkystė; Šilutės profesinio mokymo

centre.
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Dėl mokytojams kompensuojamų kelionės į darbą išlaidų buvome atkaklūs ir tikslą pasiekėme.

Į dienos šviesą iškėlėme nešvarius kai kurių politikų reikalus: vyksta ikiteisminiai ir 

teisminiai procesai, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino supainiojus viešuosius ir privačius 

interesus  ne vieną Tarybos narį. Tikime, kad mūsų aktyvus darbas opozicijoje užkirto kelią arba bent 

sutrukdė dar ne vienam naudotis mūsų visų pinigais savo naudai.

Teko ginti ne tik teisėtus gyventojų interesus, bet ir pačiai gintis nuo ... neteisingo Etikos

komisijos sprendimo – buvau nepatogi, buvo bandoma susidoroti. Teisingumas triumfavo.

Didžiausias mano laimėjimas -  pergalė prieš SMARVĘ. Keletą metų iš eilės dėl iš Grabupių 

pusės sklidusio smarvės kentėjo Grabupių, Grabupėlių, Šilutės miesto ir priemiesčio, net Traksėdžių 

gyventojai. Dvejus metus aktyviai siekiau, kad būtų atliekamas tyrimas Šilutės mieste ir apylinkėse, tyrimas 

užtruko ir dėl karantino, bet baigėsi sėkmingai. Šios pergalės  nebūčiau pasiekusi be gyventojų pasitikėjimo

ir bendradarbiavimo, ypač Grabupių gyventojų.

Mano iniciatyva Šilutės rajono savivaldybė yra Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos 

narė. Jaučiu  krikščionišką pareigą populiarinti mūsų krašte šį seniausią Europos kultūros kelią. 5 metus 

kartu su Šilutės Vydūno ir Švėkšnos gimnazijų mokytojais organizuojame piligrimų žygį Šilutė-Gardamas-

Švėkšna-Šilutė. Dalyvių vis daugėja: praeitais metais dviračiais ir pėsčiomis keliavome apie 100 piligrimų!
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