
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narės Editos Gaubienės 2021 metų veiklos ataskaita 
 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė esu nuo 2019m. balandžio 12d. Išrinkta pagal 

visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“ sąrašą. Priklausau opozicijoje esančiai frakcijai „Naujas 

startas“. 

 Ataskaitiniais metais įvyko 11 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Dalyvavau 

dešimtyje iš jų, pasisakiau kai kuriais svarstomais klausimais, išreiškiau pastebėjimus dėl kai kurių tarybos 

posėdžiams rengiamų sprendimų projektų nepakankamos kokybės bei teisinio aiškumo. 

 Esu Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narė. 2021 metais vyko 13 komiteto 

posėdžių. Jų metu buvo svarstomi įvairūs komiteto kompetencijai priskirti klausimai bei Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektai. Kaip ir kasmet komiteto posėdžiuose buvo svarstomos 

sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų įstaigų veiklos ataskaitos, socialinės paramos bei socialinių 

paslaugų teikimo rajono gyventojams klausimai. Pažymėtina, kad 2021m. buvo patvirtintas Vilkaviškio 

rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas, pagal kurį 

buvo vertinamos visos rajono sveikatos priežiūros įstaigos. Savivaldybės mero potvarkiu buvau įtraukta į 

vertinimo komisijos sudėtį ir dalyvavau įstaigų vertinime. 

 Taip pat buvo patvirtintas savivaldybei aktualus trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros kompensavimo tvarkos aprašas.  

 Nemažas komiteto dėmesys 2021 metais buvo skiriamas ir socialinės paslaugos „Asmens higienos ir 

priežiūros paslaugų organizavimas“ Vilkaviškio rajono savivaldybėje plėtrai. Socialinės paramos skyriui 

atlikus apklausą dėl paslaugos poreikio buvo paruoštas ir 2022m. vasario mėnesį priimtas šių paslaugų 

skyrimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašas.  

 Komiteto posėdžių metu nuolatos buvo domimasi COVID-19 ligos  bei vakcinacijos situacija rajone 

bei išklausoma susijusi su tuo informacija. 

 2021 metų rugpjūčio mėnesį vyko išvažiuojamasis Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto 

posėdis, kurio metu  komiteto nariai lankėsi Kybartų socialinių paslaugų centre, Gudkaimio socialinės globos 

namuose, Gudkaimio vaikų dienos centre bei Gudkaimyje esančiuose Savarankiško gyvenimo namuose, o 

taip pat susipažino su Šiaudiniškių vaikų dienos centro veikla. Per apsilankymą domėtasi įstaigų veikla, turima 

materialine baze, poreikiais, aptartos problemos.  

 2021m. vasario 10d. vyko jungtinis Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės komiteto ir Socialinių 

reikalų ir sveikatos komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstytas klausimas „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto "Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo 

programos sutaupytų biudžeto lėšų panaudojimo" audito. 

 Esu Antikorupcijos komisijos narė ir pirmininkė. Atsižvelgiant į pasikeitusį Vietos savivaldos 

įstatymą 2021 metais tarybos sprendimu buvo patvirtinti naujos redakcijos Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatai.   

 Komisija posėdyje svarstė ir pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaitai.  

 Antikorupcijos komisijos nariai turėjo galimybę dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, todėl 

pasinaudodama šia galimybe dalyvavau nuotoliniuose mokymuose: „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“ bei „ Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų 

konfliktai ir jų valdymas“. 

 Per ataskaitinį laikotarpį pranešimų apie korupcijos pasireiškimą Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijoje, jos įstaigose ar įmonėse negauta. 

 Su gyventojais bendrauju tiesiogiai su jais susitikdama, telefonu bei elektroniniu paštu. Stengiuosi 

atsakyti į jiems rūpimus klausimus, pagal galimybes padedu spręsti iškilusias problemas, tam pasitelkdama 

savivaldybės administracijos darbuotojus ar kitus kompetentingus asmenis.    
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