TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TOMAS KATKUS, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, Verslo, ekonomikos ir
finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir Keleivinio
transporto organizavimo komisijos pirmininkas.
Praėjusiais metais Telšių rajono savivaldybės gyventojai pasitikėjo manimi ir suteikė
Telšių rajono savivaldybės tarybos nario mandatą. Šį įpareigojimą priimu su dideliu atsakomybės
jausmu ir žinių siekimu.
Dalyvaudamas rinkiminėje kampanijoje tiksliai žinojau, kuriose veiklos srityse noriu
dirbti, tad tik gavęs mandatą siekiau tapti Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto nariu, Telšių
jaunimo reikalų tarybos nariu bei keleivinio transporto organizavimo komisijos nariu. Šiuos tikslus
pavyko įgyvendinti ir buvau išrinktas komiteto pirmininko pavaduotoju, Jaunimo reikalų tarybos
pirmininku ir Keleivinio transporto organizavimo komisijos pirmininku. Taip pat 2015 m. rugsėjo
24 d. sudarius Telšių miesto darnaus judumo komitetą tapau šio komiteto nariu.
Apibendrinus pirmuosius savo metus Telšių rajono savivaldybės taryboje, galiu pasakyti,
kad tai buvo susipažinimo metai. Skirti pamatyti, kaip yra kuriami, derinami bei tvirtinami įstatymo
projektai. Kaip įvairiose situacijose veikia patyrę politikai ir politikos naujokai.
Esu Lietuvos socialdemokratų partijos narys, todėl Telšių rajono savivaldybės taryboje
dirbu Lietuvos socialdemokratų partijos-Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje.
Priimdamas sprendimus vadovaujuosi Lietuvos socialdemokratų partijos deklaruojamomis
vertybėmis bei patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos programa.
Per 2015 metus dalyvavau visuose vienuolikoje vykusių tarybos posėdžių. Komiteto metu
diskutavau bei teikiau pasiūlymus svarstomais klausimais.
Telšių rajono keleivinio transporto organizavimo komisija
Komisiją 2015 metais kviečiau į 8 posėdžius, kurių metu apsvarstėme 28 klausimus,
susijusius su vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų trasų, važiavimo laikų keitimu, nuostolingų
maršrutų nutraukimu bei keleivių ir mokinių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutarčių
sudarymu ar pratęsimu. Siekdamas įsigilinti į esamas problemas bei kuo geriau jas išspręsti, į
posėdžius kviečiau vežėjus, mokyklų atstovus, bendruomenių atstovus bei kitus suinteresuotus
fizinius bei juridinius asmenis, kai buvo svarstomi su jais susiję klausimai.
Atsižvelgdami į tai, kad vietinio susisiekimo maršrutuose yra nepakankamas keleivių
srautas ir patiriami dideli nuostoliai, pasiūlėme Savivaldybės administracijai nutraukti 4 vietinio
reguliaraus susisiekimo (priemiesčio) maršrutus, pakoreguojant kitų maršrutų trasas ir laikus.
Pakoreguotos miesto reguliaraus susisiekimo maršrutų trasos ir laikai. Komisija aptarė ir
rekomendavo optimizuoti mokyklinių autobusų maršrutus, tenkindama mokinių pavėžėjimo
poreikius ir sumažindama ridą.
Pagal gyventojų prašymus atnaujinti arba pakoreguoti 5 priemiesčio maršrutai. Vienu
atveju talkinant Telšių miesto seniūnui Malūno gatvėje buvo įrengta nauja stotelė taip sudarant
galimybę gyventojams vykti į sodų bendriją „Žilvinas“.
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Prieš priimdamas sprendimus dėl autobusų maršrutų keitimo visada stengiuosi apvažiuoti
maršrutą ir įvertinti, ar siūloma trasa atitinka keliamus reikalavimus, ar keleivius bus saugu įlaipinti
ir išlaipinti.
Telšių jaunimo reikalų taryba
2015 m. Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą kviečiau į 9 posėdžius, kuriuose
svarstėme klausimus dėl tarybos veiklos plano patvirtinimo, projektų paraiškų finansavimo,
jaunimo problemų sprendimo ir kitus klausimus, susijusius su jaunimo politikos formavimu bei
įgyvendinimu. Taip pat organizuoti išplėstiniai, išvažiuojamieji posėdžiai, kuriuose dalyvavo
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, vietos bendruomenių atstovai. Surengti du neplaniniai
išplėstiniai posėdžiai. Vienu atveju gavau pranešimą iš Mobilaus darbo su jaunimu darbuotojų, kad
šių į bendruomenės patalpas nebeįleidžia Lieplaukės bendruomenės atstovė. Siekiant išlaikyti
jaunimo užimtumą rajone, nieko nelaukiant buvo suorganizuotas išplėstinis posėdis su vietos
bendruomenės atstovais, mobilaus darbo su jaunimu darbuotojais. Pasikvietę seniūnę problemą
išsprendėme ir užtikrinome darbo su jaunimu galimybę Lieplaukės miestelyje. Kitu atveju kviečiau
išplėstinį posėdį dėl mobilios aplikacijos „TELSE“ finansavimo galimybės. Į posėdį pakvietėme
Telšių turizmo centro, Telšių kultūros centro ir Telšių r. sav. administracijos Strateginio ir
investavimo skyriaus atstovus. Posėdžio metu visi pritarė, kad programėlė yra reikalinga, tačiau
finansinių galimybių padėti neturi. Kad mobili programėlė išliktų ir veiktų visu pajėgumu,
finansavimą skyrė Telšių rajono jaunimo reikalų taryba.
Nuo 2004 metų jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas ne tik ne didėjo, bet net mažėjo,
nors poreikis projektams finansuoti vis augo. Žinodami, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančių
nevyriausybinių organizacijų, neformalių jaunimo grupių projektų finansavimas yra svarbus jaunų
žmonių motyvavimas, socialinių įgūdžių, kompetencijų kėlimas ir skatinimas burtis į asocijuotas
struktūras, kreipėmės į administracijos direktorių su prašymu padidinti iš biudžeto skiriamas lėšas
jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti. Į prašymą buvo atsižvelgta ir finansavimas padidintas
nuo 4344 iki 8000 eurų.
Dėkoju Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojams už kantrybę ir už puikų
darbą kartu. Dėkoju Telšių rajono gyventojams už gautus paklausimus, prašymus, už norą spręsti
problemas. Ir atsiprašau tų, kurie tikėjosi daugiau išgirsti mane kalbant Savivaldybės tarybos
posėdžių metu. Jiems atsakau, kad valdančioji dauguma pateikia visas pastabas, išsiaiškina visus
klausimus ir pasiekia kompromisus dar iki tarybos posėdžio, o politikuoti tarybos metu dar
išmoksiu. Tikiuosi puikaus darbo ir ateinančiais metais.

