TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

LAIMA JURYTĖ-ZAKARAUSKIENĖ, Laima Jurytė-Zakarauskienė, vykdydama savo, kaip
tarybos nario veiklą pirmiausia vadovaujuosi Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu.
Mano atstovavimas komisijose, komitetuose ir kt.:
 Esu sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja,
 Miesto vietos veiklos grupės narė,
 Administracijos komisijos prie Telšių rajono savivaldybės pirmininkė,
 Pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų komisijos pirmininkė,
 Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos narė,
 Telšių miesto Garbės piliečio vardo kandidatūrų svarstymo komisijos narė.
Kita veikla: Lietuvos socialinio darbo tarybos narė. Tarybos pagrindiniai tikslai: organizuoti ir
stebėti socialinio darbo politikos įgyvendinimą, konsultuoti bei teikti pasiūlymus Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms ministerijoms, savivaldybių institucijoms ir t.t.
Dalyvavimas posėdžiuose: visada atsakingai dalyvauju posėdžiuose, 2015 metais dėl ligos
nedalyvavau 3 kartus Tarybos posėdžiuose.
Parengti sprendimai: 2 (Administracijos komisijos prie Telšių rajono savivaldybės veiklos
ataskaita, Telšių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos ataskaita).
Bendravimas su rajono gyventojais: Per 2015 metus į mane raštu kreipėsi dėl kiemo sutvarkymo
(2015-06-05), dėl Telšių rajono savivaldybės mero rinkimų reorganizavimo ir įstatymų keitimo
skubos tvarka (2015-08-21), dėl kompensacijos būstui šildyti, kai naudojamas kietas kuras
(malkomis) (2015-12-07). Gavus raštišką kreipimąsi visada susisiekiu su pareiškėju, išsiaiškinu
situaciją, ją analizuoju bei atitinkamai peradresuoju pagal kompetenciją skirtai institucijai.
Visada atsakingai žvelgiu į rajono gyventojų išsakomas problemas žodžiu, telefonu, pati aktyviai
dalyvauju bendruomenių renginiuose, pasitarimuose, diskusijose. Domiuosi Tarybos posėdžio
medžiaga bei derinu sprendimus su susijusiomis institucijomis. Pati būdama sveikatos ir socialinių
reikalų komiteto narė pagrindinį dėmesį skiriu socialinėm problemos. Todėl atidžiai studijuoju su
socialine sritimi susijusius sprendimus. Inicijavau socialinių paslaugų plano diskusijas, skatinau
sudaryti planą pagal rajono poreikius ir realiai įgyvendinamus sprendimus. Tuo pagrindu inicijavau
diskusijas socialiniais klausimais sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Teikiau siūlymus steigti
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socialinę globą šeimoje, budinčių šeimų atsiradimą rajone, būsto pirkimą vaikams, gyvenantiems
vaikų globos namuose, nuosekliai domiuosi rizikos šeimų problemomis bei galimybėmis vaikui
augti savo ar globėjų šeimose. Prieš priimdama sprendimus, kurie kelia abejonių ar trūksta
pagrįstumo, konsultuojuosi su specialistais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Prieš
priimdama sprendimus prioritetą tarybos nario veikloje skiriu bendravimui su bendruomenėmis,
įstaigomis, asmenimis. Sveikatos ir socialinių reikalų komitete svarstant klausimus esu aktyvi,
išreiškiu savo nuomonę ir pastebėjimus. Siekiu, kad būtų numatomas darbų tęstinumas,
nuoseklumas ir sprendimų pagrįstumas. Svarstant klausimus, kurie nėra išdiskutuoti arba parengti
sprendimai nėra pagrįsti visuomenės nuomone, skatinu persvarstyti ar išdiskutuoti.
Rengiant Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti
naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašą pateikiau siūlymą, kad būtų numatytos
darbo užimtumo priemonių, skirtų socialines pašalpas gaunantiems asmenims, finansavimas. Deja,
kol kas lėšos dar nė karto nebuvo panaudotos. Taip pat siūliau bendradarbiauti su verslo
asociacijomis, kad verslininkai būtų suinteresuoti padėti rizikos asmenims įsijungti į darbo
priemones prisidedant prie jų išlaikymo iš nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei
socialinei paramai.
Tarybos nario veiklą laikau labai atsakinga pareiga. Todėl diskutuodama ar pateikdama savo
nuomonę, posėdžiuose vadovaujuosi aiškumo principu. Ypatingai socialinėje srityje yra daug
problemų, kurias sunku spręsti. Tad, manau, svarbiausia turėti aiškią siekiamybės bei numatomų
rezultatų viziją.
Formuojant biudžetą Darbo partijos frakcijoje diskutuojame ir pateikiame siūlymus, kurie gimsta
bendraujant su Telšių bendruomene ir atsižvelgiant į gyventojų poreikius.

