Kauno rajono savivaldybės tarybos nario
Sauliaus Davainio veiklos ataskaita už 2019 metus
2019 m. Lietuvoje vykę savivaldybių tarybų rinkimai suformavo naujas tarybas visose 60
savivaldybių – tarp jų ir Kauno rajone. Aš, kaip tarybos narys, prisiekiau 2019 m. balandžio 18 d. ir nuo tos
dienos dalyvavau 8 Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstyta ir pritarta
daugiau nei 300 klausimų.
Kadencijos laikotarpiui (2019-2023 m.) esu išrinktas Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto
pirmininku, bei Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos pirmininku. Rotacijos principu
šešiems mėnesiams buvau išrinktas ir Kauno rajono trišalės tarybos pirmininku. Esu daugiavaikių šeimų
rėmimo fondo narys, bei VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos narys. Darbas
šiose komisijose, tarybose, fonde, komitete ir pačioje Kauno rajono savivaldybės taryboje man, kaip politikos
mokslų magistrui, suteikia ne vien tik galimybę spręsti aktualius Kauno rajono žmonėms klausimus siekiant
gerinti jų gyvenamąją aplinką, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, švietimą, ūkio ir verslo sąlygas,
tačiau ir semtis politinės patirties savivaldos lygmenyje bei analizuoti vykstančius politinius procesus.
Nors tarybos nariu esu išrenkamas jau antrą kartą (pirmoji kadencija buvo 2011-2015 m.), tačiau
iššūkiai, kurie iškilo šios kadencijos pradžioje, buvo itin sudėtingi. Sprendimas, kuris labiausiai neramino
Kauno rajono bendruomenę buvo inicijuotas kaimyninės – Kauno miesto savivaldybės tarybos, kuri inicijavo
bandymą praplėsti miesto ribas Kauno rajono teritorijos sąskaita. Kartu su Kauno rajono savivaldybės
vadovais, kolegomis tarybos nariais, Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos atstovais, teko
aplankyti ne vieną Kauno rajono seniūniją, žmonėms aiškinant galimas destrukcines tokio sprendimo
pasekmes ir galimą žalą.
Kauno rajono trišalės tarybos vardu, dėl tokio Kauno miesto tarybos sprendimo kreipėmės į
aukščiausias Lietuvos Respublikos institucijas ir šalies vadovus – LR Prezidentą, LR Seimo pirmininką, LR
Ministrą pirmininką, LR Vidaus reikalų ministrę, LR Seimo kontrolieriaus įstaigą ir kt. prašydami įvertinti
teisinius, socialinius ir ekonominius tokio sprendimo aspektus bei imtis priemonių, kad šis klausimas būtų
sprendžiamas demokratiniu keliu atsižvelgiant į gyventojų nuomonę, ekspertų vertinimus, ekonominius
skaičiavimus ir galimas pasekmes. Džiugina tai, kad Kauno rajone gyvenantys žmonės aktyviai dalyvavo
susitikimuose ir kėlė klausimus susijusius su galimomis tokio sprendimo pasekmėmis, atsiliepė į Kauno rajono
bendruomeninių organizacijų sąjungos parašų rinkimo iniciatyvą ir aiškiai išreiškė savo valią – 26 tūkst.
Kauno rajono gyventojų pasirašė, kad nenori būti prijungti prie miesto teritorijos.
Galiausiai, 2019 m. pabaigoje LR Seime priimti teisės aktų pakeitimai nustatė, kad siekiant
„perdalyti“ savivaldybių teritorines ribas, bus privaloma „atsiklausti“ visų norimos prijungti savivaldybės
teritorijos gyventojų, o ne tik tos dalies – kurią norima prijungti.
Tikiu, kad 2020 m. bus taip pat pilni iššūkių, tačiau veikdami kartu – galime nuveikti daug!
Kauno rajono gyventojus, iškilus klausimams, kviečiu kreiptis:
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