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2022 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, esu paskirtas Šilutės

rajono savivaldybės turizmo tarybos pirmininku. 2022 metais vykdžiau rinkėjų man patikėtas

pareigas. Dalyvavau Tarybos, Komiteto, Komisijos, bei išvažiuojamuosiuose posėdžiuose.

Ekonomikos ir finansų komiteto, Tarybos posėdžius galite pažiūrėti:

https://www.youtube.com/results?search_query=silute+ekonomikos+posedziai

https://www.youtube.com/results?search_query=silute+tarybos+posedziai

2022 metais dalyvavau Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos veikloje. Daugiau apie vykdomus

projektus:

https://siluteinfo.lt/apie-mus/turizmo-taryba/

Dalyvavau susitikimuose su Šilutės rajono gyventojais, bendravome aktualiais klausimais.

Dalyvavau miestelių šventėse, Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos

nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimuose. Susitikinėjau su Šilutės miesto bei rajono žmonėmis,

bendravome aktualiais klausimais.

Kartu su kolegomis nepritarėme rinkliavos didinimui už atliekų tvarkymą. Su savivaldybės atliekų

tvarkymo kontrolieriumi ir kitais darbuotojais ieškome vidinių resursų šiai situacijai išspręsti.

Lankiausi Šilutės ir rajonų mokyklų valgyklose, pietaudavau ir aptardavome su maistą gaminančiu

kolektyvu, ką būtų galima pagerinti, kad vaikai gautų kuo sveikesnį maistą.
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2022-05-27 sudaryta sutartis tarp Tskaltubo miesto savivaldybės (Sakartvelas) mero Genadiy

Balanchivadze ir Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, siekiant plėtoti abiem

pusėms naudingą bendradarbiavimą sveikatos, kultūros, turizmo, sporto, ekonominių mainų ir kitose

bendrų interesų srityse, stiprinti tarpusavio supratimą ir draugystę.

Lankiau Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialus, domėjausi vykdoma veikla, darbuotojų ir

skaitytojų poreikiais. Gruodžio 1 d. dalyvavau Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame

kraštiečio Petro Pretkelio juodosios keramikos ir tapybos darbų parodos atidaryme. Paliko įspūdį tai,

kad šis menininkas kuria savo darbus laikydamasis etnokultūros tradicijų.



Lapkričio 11 d. dalyvavau altininko, dirigento, muzikologo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos

profesoriaus Donato Katkaus ir muzikos kritikės Rasos Murauskaitės knygos „Užrašai iš Rokantiškių

pristatyme. 

2022 m. Šiltės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir filialuose surengta įvairių literatūros vakarų,

susitikimų su žymiais žmonėmis, knygos pristatymų (Roberto Petrausko knygos „Poltava“, Šilutėje

gyvenančios menininkės Raimos Zander knygos „Bohema neis į dangų“, Ramunės Sakalauskaitės

knygos apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską knygos „Gyvenimas, koks jis buvo“ ir kt.). Vyko

Sigutės Trimakaitės koncertas, Justino Stanislovaičio dainuojamosios poezijos vakaras. Šilutės

miesto gimtadieniui Vasaros kiemelyje vyko muzikinė poetinė programa „Artfcl + Petras Šimonis“

(Vilnius). Pasirodyme skambėjo elektroninės muzikos dueto „Artfcl“ (Andrius Laucevičius, Matas

Samulionis) ir jaunosios kartos aktoriaus Petro Šimonio eilės, persipynė elektroninė, eksperimentinė,

džiazo muzika, šiuolaikinė poezija ir aktorystė. Šis pasirodymas pakeitė visus susirinkusiųjų

įsivaizdavimus, koks turi būti poetinis vakaras. Surengta profesionalaus ir mėgėjiško meno parodų,

susitikimų su meno kūrėjais.
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