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2021 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
paskirtas Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos pirmininku.
2021 metais vykdžiau rinkėjų man patikėtas pareigas. Dalyvavau visuose Tarybos, Komiteto,
Komisijos bei Valdybos posėdžiuose.
Ekonomikos ir finansų komiteto, Tarybos posėdžius galite pažiūrėti:
https://www.youtube.com/channel/UCCO2p5GJRgrI5MHCm5tWxw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1.
2021 metais dalyvavau Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos veikloje. Daugiau apie
vykdomus projektus:
http://siluteinfo.lt/apie-tic/vykdomi-projektai
Dalyvavau Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ Vietos
projektų atrankos komiteto posėdžiuose, Valdybos narių posėdžiuose, visuotiniuose narių
susirinkimuose.
Daugiau
apie
įgyvendinamus
ir
įgyvendintus
projektus:
https://www.zuvejukrastas.lt/vietos-projektai/igyvendinami-vietos-projektai
https://www.zuvejukrastas.lt/vietos-projektai/igyvendinti-vietos-projektai
Dalyvavau miestelių šventėse, Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimuose.
Susitikinėjau su Šilutės miesto bei rajono žmonėmis, bendravome aktualiais klausimais.
Kaip ir kiekvienais metais lankiau Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialus,
domėjausi vykdoma veikla, darbuotojų ir skaitytojų poreikiais. Kalbėjome apie atliekų rūšiavimo

svarbą, knygų pristatymą senjorams, negalintiems atvykti į biblioteką. Prisidėjau asmeniškai prie
knygų pristatymo žmonėms, kuriems ši paslauga yra būtina.
2021 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka įgyvendino veiklos programą, skirtą Lietuvos
Respublikos Seimo paskelbtiems Vytauto Mačernio, Juozo Lukšos-Daumanto, Marijos
Gimbutienės metams bei valstybinėms šventėms, įžymioms datoms, sukaktims, rašytojų jubiliejams
paminėti, naujų knygų sutiktuvėms ir kitiems kultūriniams renginiams. Aprūpino vartotojus
reikalingais dokumentais, išduodant panaudai į namus arba skaityti bibliotekoje. Formavo
visuomenės teigiamą požiūrį į skaitymą, pasitelkiant kūrybišką literatūros populiarinimą, palaikant
ir plėtojant skaitymą skatinančią aplinką bei užtikrinant jos prieinamumą. Atnaujino viešųjų
interneto prieigos taškų kompiuterių ir interneto infrastruktūrą, dalyvaujant LR Kultūros
ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Padėjo
gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir
internetu, dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“. Įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos finansuotus 5 projektus.
Aktualizavo spausdintinius ir rankraštinius Pamario krašto knyginio paveldo dokumentus,
duomenis, ikonografiją elektroninėse ir tradicinėse laikmenose, užtikrino sukauptų vertybių saugą,
panaudą ir prieigą vartotojams, puoselėjo Šilutės krašto savitumą ir etninę kultūrą. Teikė
edukacines, neformalaus švietimo, Kultūros paso bei informacines paslaugas. Teikė mokamas
paslaugas ir didino nemokamų inovatyvių paslaugų spektrą bibliotekos lankytojams. Palaikė ir plėtė
bendradarbiavimą su švietimo, kultūros įstaigomis, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis.
2021 m. knygų pristatymo į namus paslauga buvo teikiama 175 bibliotekos paslaugų
vartotojams, nunešta 4 915 knygų ir periodinių leidinių. Knygnešystė suaktyvėjo ir tapo
populiaresnė karantino metu dirbant bekontakčiu būdu.
Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto
Laurinaičio padėka už savanorišką ir nuoširdų indėlį į Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio
įgyvendinimą Šilutės rajono savivaldybėje.
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