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2020 metus

ataskaita už

Vadovaudamasis Neringos savivaldybės Tarybos Reglamento 12.6 punktu,
teikiu savo, kaip Tarybos nario, ataskaitą rinkėjams už 2020 metus. 2020 m.
dalyvavau visuose savivaldybės Tarybos posėdžiuose. Vadovaudamasis Neringos
savivaldybės Mero patvirtintu komitetų darbo grafiku, organizavau Neringos
savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto veiklą. 2020
m. įvyko visi planuoti komiteto posėdžiai, kuriuose buvo išnagrinėti 133
klausimai. Vieną papildomą komiteto posėdį organizavome „Dėl pasirengimo
naujiems mokslo metams, kurio metu išklausėme švietimo ir kultūros įstaigų
vadovų informaciją. Metų eigoje dalyvavau organizuotuose susitikimuose su
gyventojais
gyvenvietėse. Dalyvavau Socialdemokratų frakcijos darbe,
pasitarimuose ir posėdžiuose. Su miesto gyventojais susitikinėjau ir asmeniškai,
gyventojams rūpimais klausimais. Be vadovavimo Švietimo, kultūros, jaunimo ir
sporto komitetui , esu savivaldybės tarybos Biudžeto , finansų ir ūkio komiteto
nariu ir dalyvavau komiteto darbe. Neringos savivaldybę kartu su meru D.
Jasaičiu atstovauju Klaipėdos regiono plėtros taryboje ir dalyvauju jos veikloje.
2020 m. ypatingi Lietuvos vietos savivaldai. 30 metų kai bendromis
pastangomis kuriame savo nepriklausomą valstybę - Lietuvą. Šis laiko tarpas
paženklintas gražiais pasiekimais ne tik Lietuvoje, bet ir Neringoje. Visą tą
laikotarpį buvau renkamas į Neringos savivaldybės Tarybą, todėl ir įvykiai,
pasiekimai, žmonės su kuriais dirbau ir kuriems visi dirbome ir dirbame slenka
kaip kino filme. Turiu pasidžiaugti mūsų bendruomenės nariais L. Vodopjanovu
tapusiu-Vyskupu, St. Mikeliu ilgamečiu Neringos meru išrinktu į LR Seimą,
daugkartiniu Lietuvos čempionu A. Burkšu 30 metų renkamu į Neringos
savivaldybės Tarybą, daugkartiniu Lietuvos čempionu A.Bagdonu išrinktu į LR
Seimą, buvusiais mokiniais D. Jasaičiu – išrinktu Neringos meru, didžiuojuosi
neringiškiais
mokytojais,
gydytojais, valstybės
tarnautojais, paprastais
darbininkais, savo sąžiningu darbu, puoselėjančiais Neringą. Per 30 m. pasikeitė
kurorto infrastruktūra: sutvarkyta Juodkrantės krantinė, neatpažįstamai pasikeitė
švietimo įstaigos, sutvarkyta visose gyvenvietėse Geriamojo vandens gerinimo ir
nuotekų valymo sistemos, pastatyti gyvenamieji būstai, tvarkoma viešoji
infrastruktūra, pėsčiųjų ir dviračių takai, kurorte ypatingas dėmesys skiriamas
kultūros renginiams ir jų kokybei, parengti planavimo dokumentai, strateginiai
planai. 2000 metais Kuršių nerija buvo įrašyta į UNESCO kultūros paveldo
sąrašą, kaip kultūrinio kraštovaizdžio objektas. Džiaugiuosi, kad likimas leido man
prisidėti prie visos mūsų bendruomenės akivaizdžios kaitos.

Man didžiausią nerimą kelia mažėjantis viešbučių ir vietų juose skaičius,
blogai, kad restauruoti ar perstatyti viešbučiai, poilsio ir svečių namai
išparduodami atskirais vienetais ir pamažu virstame pajūrio miegamuoju rajonu
pasiturintiems žmonėms. Mane, kaip ir daugelį mūsų bendruomenės narių,
jaudina vykdomi plyni miško kirtimai ir tai vyksta žinant kokia pažeidžiama yra
visa Kuršių nerija.
2020 m. parengiau foto parodą „KOPŲ PASLAPTIES BEIEŠKANT ..“skirtą Kuršių
nerijos įrašymo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 20 – mečiui ir UNESCO
pasaulio paveldo Lietuvoje metams. Paroda buvo eksponuojama Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.
Šie metai buvo gana sudėtingi dėl COVY 19 epidemijos ir 2 kartus paskelbto
karantino. Pirmą kartą per 30 metų Tarybos ir komitetų posėdžiai vyko
nuotoliniu būdu, tai irgi savotiškas iššūkis visiems posėdžių dalyviams.
Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybą 2020 m. rugsėjo 15 d. priėmė
sprendimą skirti šių metų „Auksinės Krivūlės“ riterio apdovanojimą Neringos
savivaldybės Tarybos pasiūlytam kandidatui Vigantui Giedraičiui. Man tai buvo
absoliutus netikėtumas. Esu dėkingas tiems kurie mane pastebėjo, patikėjo
manimi ir įvertino. Ačiū visiems, šis garbingas apdovanojimas tai ne tik mano,
bet ir visos mūsų bendruomenės įvertinimas.
Stengiausi dalyvauti Neringos savivaldybės strateginio plano 2021-2030
metams pristatymo sesijose, teikiau pasiūlymus dėl šio dokumento.
Geriau apie mano darbą savivaldybės Taryboje gali spręsti ir vertinti rinkėjai.
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