JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DAIVARO RYBAKOVO
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2015 m. buvau išrinktas į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą.
Tarybos nario veikloje vadovaujuosi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais
Lietuvos Respublikos įstatymais.
Jurbarko rajono savivaldybės taryboje dirbu valdančiosios
daugumos koalicijoje, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijoje.
2016 m. dalyvavau 9 Tarybos posėdžiuose. Priklausau
Jurbarko jaunimo reikalų komisijai, kurioje sprendžiame jaunimo
užimtumo problemas. Esu Antikorupcijos, Gyvūnų daromos žalos
nustatymo, Ekstremalių situacijų komisijų narys.
Per 2016 metus aktyviai bendravau su rajono bendruomenėmis,
pavieniais gyventojais, sprendžiau jų problemas. Dėl gyventojų
problemų bei su siūlymais, kaip gerinti viešąjį administravimą ir
biudžeto lėšų naudojimą, savivaldybės administracijai parengiau 11
raštų. Kartu su bendruomene sprendėme dviračių takų priežiūros,
eismo saugumo, savivaldybės pastatų priežiūros problemas.
Pateikiau siūlymą, kuris jau iš dalies įgyvendintas, – sumontuoti GPS stebėjimo sistemas tarnybiniame
transporte. Skaidrus tarnybinio transporto naudojimas yra vienas iš tikslų, kurių siekti privalo savivaldybės
administracija.
Savo veikoje nemažą dėmesį skiriu rajono kultūriniam gyvenimui. Per ataskaitinius metus surengiau
diskusiją kultūros politikos tema, kurios metu diskutuojant kilo mintis atgaivinti seniau veikusią ir visų jau
užmirštą Kultūros tarybą. Mano iniciatyva šios tarybos veikla yra atnaujinta.
Kartu su frakcijos kolegomis sprendėme atliekų tvarkymo problemas. Kategoriškai pasisakiau prieš lėšų
skyrimą UAB TRATC iš rajono biudžeto. Reikalavau, kad bendrovės vadovas Kęstutis Komskis pateiktų
bendrovės veiklos ir skolų suvaldymo planą.
Nemažas pastangas per ataskaitinius metus dėjau investitorių paieškai. Į Jurbarko rajoną kartu su
parlamentaru Žygimantu Pavilioniu pakvietėme atvykti vietų investicijoms ieškančius verslininkus iš JAV. 2016
metais, lankydamasis Gruzijoje, susitikau su Kedos miesto meru, su kuriuo aptarėme bendradarbiavimą verslo ir
kultūros srityse. Inicijavau bendradarbiavimą tarp Jurbarko ir Kedos miestų. Gaila, tačiau kol kas
bendradarbiavimo sutarties su šia Lietuvai draugiška šalimi neturime.
Visada aktyviai bendrauju su Jurbarko rajono gyventojais, seniūnais, bendruomenių pirmininkais ir
bendruomenių nariais įvairiais jiems rūpimais klausimais. Ir šiais kadencijos metais sieksiu glaudaus, atviro
bendradarbiavimo tarp Tarybos nario ir rajono bendruomenės, kartu kursime tikrąją savivaldą, pagrįstą kiekvieno
iš mūsų iniciatyva, atsakomybe ir atskaitomybe.
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