
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario Rimvydo Palubinsko 

veiklos ataskaita už 2021 metus 
 

Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal visuomeninio rinkimų 

komiteto „Naujas startas“ sąrašą. Esu frakcijos „Naujas startas“ seniūnas. 

2021 metais dalyvavau visuose tarybos posėdžiuose, kurių buvo 11. Kėliau klausimus, 

aktyviai pasisakiau, gyniau viešąjį interesą. Savivaldybės tarybai paruošiau ir pateikiau 

sprendimo projektą „Dėl buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įsirengimo dalinio 

kompensavimo“, kuriam buvo pritarta. 2021 metais savivaldybės biudžete tam buvo skirta 30 

tūkstančių eurų, už kuriuos pareiškėjams kompensuota dalis buitinių nuotekų valymo įrenginių 

įsigijimo ir įsirengimo patirtų išlaidų. Šio sprendimo kompensavimo mechanizmas skatina 

aktyviai gyventojus teikti paraiškas daliniam išlaidų kompensavimui, kartu yra tausojama vietos 

ekosistema.  

Suabejojęs Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai teikiamais sprendimo projektais bei 

priimtais sprendimais, raštiškai 2 kartus kreipiausi į vyriausybės atstovą Marijampolės 

apskrityje, kad išaiškintų teikiamų ir priimtų sprendimo projektų atitiktį Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo nuostatoms. 

Dėl mano nuomonės, išsakytos tarybos posėdžio metu, buvo kreiptasi į savivaldybės 

Etikos komisiją. Komisija įvertinusi mano elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės 

politikų elgesio kodeksui, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui, kitiems teisės aktams, 

reglamentuojantiems Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms, konstatavo, kad 

mano išsakyta nuomonė nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ar 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, ar kituose teisės aktuose nustatytų Savivaldybės 

tarybos nario elgesio principų. 

Esu Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto narys ir pirmininko pavaduotojas. 

Per praėjusius metus komitetas posėdžiavo 16 kartų. Dalyvavau visuose komiteto 

posėdžiuose. Aktyviai pasisakiau dėl išplėstinių seniūnaičių sueigų veiklos organizavimo ir jų 

sprendimų įgyvendinimo.  

Kėliau įsisenėjusią kaimo bendruomenių problemą, dėl valstybinės žemės plotų 

priskyrimo visuomenės poreikiams, užkertant kelią juos privatizuoti. Pasitelkus išplėstines 

seniūnaičių sueigas, buvo sudarytas siūlomų neprivatizuoti sklypų sąrašas, kuriuos norima 

priskirti visuomenės poreikiams. Dėl sklypų paskirties pakeitimo jau yra derinama su 

Nacionaline žemės tarnyba ir greitu metu bus ruošiamas sprendimo projektas savivaldybės 

tarybai.  

Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narys. 

Dalyvavau visuose 4-uose NVO  tarybos posėdžiuose. Šių posėdžių metu svarstėme 

savivaldybės finansinį prisidėjimą prie NVO projektų dalinio finansavimo, tvirtinome 

programas, kuriose dalyvauja nevyriausybinės organizacijos. Pasitvirtinome 2021–2022 metų 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos planą.  

Dirbau „Prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų 

vietų nustatymo“, „Vilkaviškio rajono savivaldybės poilsio ir turizmo sezono laikotarpio ir 
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teritorijų, kuriose leidžiama verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiu“ ir „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų 

gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos” darbo grupėse. 

Aktyviai bendravau su Vilkaviškio rajono gyventojais. Jiems padėjau teikiant paklausimus 

savivaldybės administracijai ir valstybinėms įstaigoms. Sprendžiant įvairius gyventojų 

klausimus, vykau į vietą aiškintis situacijos ir ieškoti problemų sprendimo būdų. 
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