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2020 metų veiklos ataskaita 

2020 metais dirbau Šilutės rajono savivaldybės valdančiojoje daugumoje. 

    Esu išrinktas Šilutės rajono savivaldybės Ekonomikos ir finansų komiteto nariu, 

Antikorupcijos komisijos nariu, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos tarybos pirmininku, Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų 

kraštas“ valdybos nariu ir esu naujai paskirtas Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos 

pirmininku. 

      2020 metais vykdžiau rinkėjų man patikėtas pareigas. Dalyvavau visuose Tarybos, 

Komiteto, Komisijos bei Valdybos posėdžiuose. 

       Nauja veikla, kurioje 2020 metais dalyvavau, yra Šilutės rajono savivaldybės turizmo 

taryba. Daugiau apie tai: http://siluteinfo.lt/2020/12/01/pradejo-veikla-silutes-rajono-

savivaldybes-turizmo-taryba/. 

         Dalyvavau Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ Vietos 

projektų atrankos komiteto posėdžiuose, Valdybos narių posėdžiuose, visuotiniuose narių 

susirinkimuose. Metai „Žuvėjų kraštas“ grupei buvo geri. Daugiau apie tai: 

https://www.zuvejukrastas.lt/vietos-projektai/igyvendinti-vietos-projektai, 

https://www.zuvejukrastas.lt/vietos-projektai/igyvendinami-vietos-projektai. 

          Ekonomikos ir finansų komiteto, Tarybos posėdžius galite pažiūrėti: 

https://www.youtube.com/channel/UCC-

O2p5GJRgrI5MHCm5tWxw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1. 

           Knygos yra vienas iš mano pomėgių, todėl su entuziazmu imuosi veiklos, 

susijusios su Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos 21 filialo veikla. Baigta 

bibliotekos pertvarka. 2020 m. sujungtos paskutinės dvi viešosios bibliotekos ir mokyklos 

bibliotekos, kurias buvo galima sujungti, ir Šilutės rajone galutinai užbaigta sujungtų 

bibliotekų reforma.  Biblioteka Šilutės rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

bendruomenėje siekia išlikti žinoma, patikima, patrauklia ir saugia intelektinių žinių, 

informacijos, skaitybos bei kultūrinės edukacijos paslaugų teikėja. Jos paslaugų itin reikia šiuo 

karantino laikotarpiu, kai nėra pakankamai galimybių naudotis kitomis kultūros paslaugomis 

(teatrais, muziejais, kt.). Pamario bendruomenėje šią kultūrinę spragą užpildo bibliotekoje ir 

jos filialuose teikiamos tradicinės paslaugos (pvz., knygų išdavimas), nuotoliniu būdu 

transliuojami susitikimai su knygų autoriais. 

Aplankiau beveik visus 21 rajone esančius bibliotekos filialus, kai kuriuos po keletą 

kartų. Padalinau bibliotekoms, vaikų darželiams knygų. 

Daugiau apie bibliotekos veiklą: https://www.silutevb.lt/silute/parengti-ir-igyvendinti-

projektai/, 

 https://www.silutevb.lt/silute/wp-content/uploads/Taryba/geguzes6.pdf . 

            2020 metų balandžio mėnesį kaip LŠS Šilutės šaulių 308-osios kuopos šaulys kartu su 

kolegomis budėjau Šilutės mobiliame koronaviruso patikros poste. 

            Sulaukiau paklausimų, skambučių žmonėms aktualiais klausimais. Visada į juos 

reaguoju, padedu spręsti iškilusias problemas, randame sprendimo būdų. 

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys                                                      Edvardas Jurjonas 
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