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MERO ATASKAITOS TEIKIMO TEISINIS PAGRINDAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMAS (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.912832; 2003, Nr.73-3357, Nr.104-4636)
13 straipsnis. Tarybos veiklos formos
2 dalis. Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus tarybos veiklos reglamente nustatyta
tvarka turi pateikti savivaldybės gyventojams viešą atlikto darbo ataskaitą. Ataskaitą savivaldybės tarybos
vardu pateikia meras.
21 straipsnis. Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai
1 dalis. Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą.
2 dalis. Meras:
8 punktas. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei įstaigų ir įmonių
vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimus.
3 dalis. Meras analizuoja padėtį savivaldybėje ir siūlo savivaldybės tarybai sprendimų projektus bei
rekomendacijas viešojo administravimo įstaigoms šiais klausimais:
1 punktas. Viešosios tvarkos ir gyventojų rimties;
2 punktas. Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, invalidų bei senelių slaugos ir
rūpybos;
3 punktas. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir
jaunimo papildomo ugdymo;
4 punktas. Gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo;
5 punktas. Migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo bei
viešųjų darbų organizavimo.
5 dalis. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai už savo veiklą ir rinkėjams už
savivaldybės veiklą.
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS (patvirtintas 2003-07-03
sprendimu Nr.T1-76)
III TARYBOS ĮGALIOJIMAI IR STRUKTŪRA
10 skyrius. Savivaldybės tarybos įgaliojimai
35 punktas. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka išklauso mero, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų
vadovų ataskaitas bei atsakymus į tarybos narių paklausimus ir priima dėl jų sprendimus.
VII.TARYBOS PRIEŽIŪRINĖ VEIKLA
45 skyrius. Mero ir kitų Savivaldybės pareigūnų atskaitomybė tarybai
1 punktas. Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą.
47 skyrius. Tarybos sprendimų įgyvendinimas ir kontrolė
7 punktas. Meras rengia gyventojams susirinkimus, kuriuose ne rečiau kaip kartą per metus informuoja
apie savivaldybės tarybos ir kolegijos reikalus, kolegija kartą per metus arba prireikus atsiskaito už savo veiklą
tarybai.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2000,
Nr.72-2272, Nr.102-3215)
6 straipsnis. Teisė gauti informaciją
1 dalis. Kiekvienas žmogus Lietuvos Respublikoje turi teisę susipažinti su visais valstybės ir savivaldybių
valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų oficialiais dokumentais, išskyrus tuos , kurie
įslaptinti įstatymų nustatyta tvarka.
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TARYBOS, KOLEGIJOS IR KOMITETŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
Per 2004 metus užregistruoti 433 sprendimų projektai ir informacijos (2003 m.- 276), gauti 76 raštai,
išsiųsta – 19 (2003m. – gauta 27, išsiųsta - 12).
Kontrolės komitetas (pirmininkė Albina Bumblauskienė) surengė 7 posėdžius, kuriuose apsvarstė 37
klausimus (2003 m. - 7posėdžiai ir 53 klausimai).
Ekonomikos ir finansų komitetas (pirmininkas Steponas Kazlauskas) surengė 11 posėdžių, kuriuose
apsvarstė 285 klausimus (2003 m. - atitinkamai 10 ir 218).
Įvyko 11 Socialinių reikalų komiteto (pirmininkas Alvidas Šimelionis) posėdžių, kuriuose apsvarstyta
250 klausimų (2003 m. - atitinkamai 10 ir 160).
Įvyko 11 Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto (pirmininkas Algimantas Elijošius) posėdžių, kuriuose
apsvarstyti 189 klausimai (2003 m. - atitinkamai 9 ir 102).
Iš viso 2004 m. įvyko 14 Tarybos posėdžių, kuriuose priimti 339 sprendimai (2003 m. - atitinkamai 13
ir 290).
Sprendimai, priimti įvairiais klausimais :
Klausimai

2002 m.

2003 m.

2004 m.

Organizaciniai
Mokesčių lengvatų
Turto perdavimo-priėmimo, mainų
Nekilnojamojo turto
Įstatų, nuostatų, taisyklių , tvarkų patvirtinimo, pakeitimo
Lėšų skyrimo, perkėlimo
Kiti finansiniai
Įvairių projektų tvirtinimo
Paslaugų kainų, tarifų, normų nustatymo
Įvairių programų, fondų tvirtinimo
Ūkinės - finansinės veiklos
Sprendimų atšaukimo
Kiti

29
13
17
31
25
18
12
8
5
17
7
0
34

56
12
15
20
56
18
8
13
8
11
21
1
40

36
4
22
14
63
37
19
37
14
24
21
7
41

Iš viso

216

290

339

Savivaldybės taryba sudarė 2 nuolatines komisijas: Peticijų, kurios pirmininku paskirtas Tarybos
narys Algis Bulsis, ir Valstybės tarnautojų vertinimo, kurios pirmininke paskirta Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė;
Taryboje veikė 4 nuolatinės komisijos: Etikos ir procedūrų (pirmininkė Vinceta Bubilienė),
Administracinė (pirmininkas Algimantas Čeponis), Privatizavimo (komisijos pirmininkas Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kamarauskas), Karo prievolės atrankos (pirmininkė mero
pavaduotoja Stasė Skutulienė).
Taryba patvirtino programas: Antikorupcinę, Viešųjų darbų, Kultūros vertybių tvarkymo ir kitų
išsaugojimo darbų, Visuomenės sveikatos rėmimo, Švietimo įstaigų veiklos, Šilutės kultūros ir pramogų centro
veiklos, Šilutės teatro veiklos.
Patvirtino direktyvinį dokumentą – Šilutės rajono strateginį plėtros planą 2005 – 2014 metams.
Savivaldybės Administracijos padaliniai paruošė sprendimų projektų ir jie buvo patvirtinti Taryboje:
Biudžeto ir finansų skyrius – 43;
Ekonomikos ir ūkio skyrius – 20;
Informacijos skyrius – 2;
Juridinis skyrius – 29;
Kaimo reikalų skyrius – 2;
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Kanceliarija – 13;
Kultūros skyrius – 45;
Planavimo ir plėtros skyrius – 27;
Socialinės paramos skyrius – 15;
Švietimo skyrius – 37;
Architekto tarnyba – 5;
Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnyba – 1;
Kontrolieriaus tarnyba – 2;
Turto tarnyba – 98.
Įvyko 12 Tarybos kolegijos posėdžių. Jų metu priimti 2 sprendimai: ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų’’ ir ,,Dėl rajono Savivaldybės 2004 metų biudžeto
projekto’’ bei 82 protokoliniai sprendimai, iš jų:
Dėl detaliųjų planų rengimo – 51;
Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo – 24;
Dėl specialiųjų planų rengimo – 4;
Dėl lėšų skyrimo iš Administracijos direktoriaus rezervo – 2;
Dėl rajono mokymo įstaigų stogų remonto –1.
Pasirašiau 400 įvairių raštų, iš jų:
LR Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei – 33,
Ministerijoms – 110,
Įmonėms, įstaigoms – 221,
Piliečiams – 36.
Stengiausi aktyviai dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) darbe. Dalyvavau visuose LSA
tarybos posėdžiuose, o valdybos posėdžiams siuntėme siūlymus. LSA valdybai gegužės mėnesį pateikiau
konkrečių siūlymų dėl teisės aktų pataisymų, kurie efektyviai pagerintų savivaldybių veiklą. Nurodžiau 15
teisės aktų, kurie trukdo efektyviai dirbti, bet įstatymų leidėjai neskuba taisyti įstatymų. Savivaldybė per LSA,
ministerijas bandė paveikti Vyriausybę, kad nereikėtų grąžinti iš patvirtinto biudžeto pinigų, tačiau jokio atsako
kol kas nesulaukta.
Daug kartų LSA svarstė ir Savivaldybė teikė savo siūlymus dėl Savivaldybės mero tiesioginių rinkimų,
Vietos savivaldos įstatymo modelio, dėl Savivaldybių tarybų rinkimų, seniūnų tiesioginių rinkimų ir pan.
Aš, kaip rajono meras, su dar dviem Savivaldybės tarybos deleguotais Tarybos nariais Š. Laužiku ir A.
Endzinu dalyvavome Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžiuose. Per 2004 metus įvyko 4 posėdžiai. Jame
buvo svarstomi ir mūsų rajono savivaldybei aktualūs klausimai: „Žemės reforma ir pasėlių deklaravimas”,
„Europos Sąjungos parama. Galimybės”, „Euroregiono “BALTIJA” (ERB) veiklos pristatymas. Klaipėdos
regiono vaidmuo”, „Dėl Klaipėdos apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo įgyvendinimo
priemonių plano 2004-2005 m. patvirtinimo“, „Dėl Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo plano 2002-2006 m.
patvirtinimo” ir kiti klausimai.
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BIUDŽETAS, FINANSAI IR TURTO VALDYMAS
2004 m. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje iš viso planuota surinkti 22801,5 tūkst. Lt mokesčių.
Įvairių dotacijų forma gauti 45890,2 tūkst. Lt, kitų pajamų forma – 2634,4 tūkst. Lt. Apyvartos lėšos biudžeto
lėšų stygiui dengti - 2012,2 tūkst. Lt. Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai turėjo sudaryti 73676,8
tūkst.Lt. Tačiau patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,7 proc. ir gauta 2035 tūkst. litų viršplaninių
pajamų.
Biudžeto pajamų plano vykdymas:
Pajamų ekonominės
klasifikacijos kodas
1
1 1
1 1 1
1 1 1

1

1

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 2

1 1 1

1

1 1 3

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1

1 1 3

2

1 1 3

3

1
1
1
1

1 1
1 2

1 1 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
1
1
1

10
10
10
10
10
10
1
2

1 3 2
1 3 2
1 3 2

1
2

1 3 3
1 3 3
1 3 3
1 3 4

1
2

1
3
3
3
3
3

1
1 1
1 2
2
3

3
1
2

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio planas
4
22801,5
19701,5

3

19701,5

22406,0

4

11185,5

11746,0

5

5706,0

7175,0

6

2810,0

3485,0

7
8
9
10

2800,0
300,0
300,0

2257,6
308,0
308,0

Eil.Nr
.

Pajamų pavadinimas
2
Mokesčiai (2+7+13)
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
Gyventojų pajamų mokestis iš
viso (4+5+6)
Gyventojų pajamų mokestis
(gautas iš VMI)
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių išlaidų struktūros
skirtumams išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms iš
gyventojų pajamų mokesčio
išlyginti
Turto mokesčiai (8+11+12)
Žemės mokestis
Fizinių asmenų
Juridinių asmenų
Paveldimo ir dovanojamo turto
mokestis
Įmonių ir organizacijų
nekilnojamojo turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
(14+15+18+19)
Mokestis už aplinkos teršimą
Valstybės rinkliavos (16+17)
Licencijos
Kitos rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Kitos rinkliavos
Dotacijos (21+24+27+30)
Dotacijos iš užsienio šalių
Einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti
Dotacijos iš tarptautinių
organizacijų
Einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos
Einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti
Dotacijos iš kitų valdymo lygių

5

11

Įvykdyta
5
25037,7
22406,0

6,9

12

2500,0

1942,7

13

300,0

374,1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

300,0
0,0

330,2
0,0

45890,2
0,0

12,9
31,0
45827,2
0,0

0,0

0,0

27

0,0

0,0

28
29
30

45890,2

45827,2

24
25
26

1 3 4

1

1 3 4

1

1 1 1

1 3 4

1

1 1 2

1 3 4

1

1 1 3

1 3 4

1

1 1 4

1 3 4

2

1 3 4

2

1 1 1

1 3 4

2

1 1 2

1 3 4

2

1 1 3

1 3 4

2

1 1 4

1 4
1
1
1
1

4
4
4
4

1
1
1
1

1
1
1

1
2

1 4 1

1

3

1 4 1
1 4 1

2
2

1 2

1 4 1

2

1 3

1 4 1

4

1 4 1

4

1

1 4 1

4

4

1 4 2
1 4 2
1 4 2

1
1

1

1 4 2

1

3

Einamiesiems tikslams
(32+36+37+38)
Speciali tikslinė dotacija iš viso
(33+34+35)
Valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti
Moksleivių krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Bendrosios dotacijos
kompensacija
Bendroji dotacija
Kita dotacija ir lėšos iš kitų
valdymo lygių
Kapitalui formuoti
(40+44+45+46)
Speciali tikslinė dotacija iš viso
(41+42+43)
Valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms ) funkcijoms
atlikti
Moksleivių krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Bendrosios dotacijos
kompensacija
Bendroji dotacija
Kita dotacija ir lėšos iš kitų
valdymo lygių
Kitos pajamos
(48+59+66+67+68)
Turto pajamos (49+53+56)
Palūkanos
Palūkanos už paskolas
Palūkanos už depozitus
Palūkanos už vertybinius
popierius (išskyrus akcijas)
Dividendai
Dividendai
Palūkanos už kapitalo
naudojimą
Nuoma
Nuomos mokestis už valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus
vandenų fondo vandens
telkinius
Kita žemės, vandens telkinių bei
kitų gamtos išteklių nuoma
Pajamos už prekes ir paslaugas
(60+65)
Pajamos už teikiamas paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Pajamos už atsitiktines
paslaugas
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31

45078,2

45015,2

32

44563,2

44500,2

33

21545,2

21545,2

34
35

21698,0
1320,0

21635,0
1320,0

36

515,0

515,0

39

812,0

812,0

40

812,0

812,0

812,0

812,0

47

2634,4

2488,9

48
49
50
51

735,0
0,0

780,7
26,1

37
38

41
42
43
44
45
46

26,1

52
53
54

0,0

0,0

56

735,0

754,6

57

700,0

718,4

58

35,0

36,2

59

1514,4

1253,4

60
61

1514,4
117,7

1253,4
114,9

62

431,7

346,6

55

1 4 2

1

4 2

1 4 2
1 4 2

1
2

6

1 4 3
1 4 4
1 4 5
3

3 1
3 1 1
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

3 1 2
3 1 3
3 2
3 2 1
3 2 1

4

1

3 2 1

5

1

3 2 1

7

1

3 3 1

4

1 1

Įmokos už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kitose
įstaigose
Kitos pajamos
Pajamos už prekes
Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos
Perduodamos lėšos, kitos nei
dotacijos
Kitos neišvardytos pajamos
Sandoriai su materialiuoju ir
nematerialiuoju turtu bei
finansinių įsipareigojimų
prisiėmimas (70+79)
Materialiojo ir nematerialiojo
turto realizavimo pajamos
(71+77+78)
Ilgalaikio materialiojo turto
realizavimo pajamos (72+…
+76)
Žemė ir žemės gelmių ištekliai
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Vertybės
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Nematerialiojo turto realizavimo
pajamos
Atsargų realizavimo pajamos
Sandoriai su finansinių turtu
(80)
Vidaus (81+82+83)
Paskolos (surinktos)
Akcijos (parduotos) ir kitas
nuosavas kapitalas
Kitos gautinos sumos
Lėšos, gautos iš valstybės
biudžeto pagal tarpusavio
atsiskaitymus
Iš kitų savivaldybių gautos
moksleivių krepšelio lėšos
VISI MOKESČIAI,
DOTACIJOS, PAJAMOS IR
SANDORIAI
(1+20+47+69+84+85)
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų
stygiui dengti
Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai,
nukreipti kito ketvirčio
išlaidoms dengti
IŠ VISO ( 86+87+88 )
Savivaldybių gautos
trumpalaikės paskolos laikinam
pajamų trūkumui dengti (91+92)
Trumpalaikės

7

63

965,0

791,9

385,0

449,5

64
65
66
67
68

5,3

69

0,0

2,7

70

0,0

2,7

71

0,0

2,7

72
73
74
75
76

2,7

77
78
79

0,0

0,0

80
81

0,0

0,0

338,5

338,5

82
83
84
85

5,0

86

71664,6

73700,0

87

2012,2

2012,2

89

73676,8

75712,2

90

0,0

0,0

88

91

Trumpalaikės iš valstybės
biudžeto
IŠ VISO ĮPLAUKŲ (89+90)
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje lėšų likutis
(95+96+97)
iš jų: specialiųjų programų lėšų
likutis
skolintų lėšų likutis
kitos apyvartos lėšos

92
93

73676,8

75712,2

94

250,0

250,0

250,0

250,0

95
96
97

Biudžeto pajamos, proc

Mokesčiai-33,07
Dotacijos-60,53
Kitos pajamos-3,29
Sandoriai-0,46
Apyvartos lėšos-2,65

Visos Šilutės rajono savivaldybės 2004 m. biudžeto išlaidos turėjo sudaryti 73676,8 tūkst. Lt, tačiau
planas įvykdytas 99,3 proc. (73124,3 Lt):
Funkcinės
klasifikacijo
s kodas
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Eil.Nr.

2
Bendros valstybės paslaugos
iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais
metais gautos trumpalaikės paskolos
bendrosios dotacijos kompensacija valstybės
biudžetui
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+…+12)
Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio
atsiskaitymus
Kitoms savivaldybėms perduotos moksleivių
krepšelio lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)
Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(89
paj.-16 išl.)]

3
1

8

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas
4
9217,2

Įvykdyta
5
9172,4

2
3

3024,0

3024,0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

164,7
405,2
3921,6
2093,1
1278,3

146,9
405,2
3862,2
1940,3
1278,4
50,0
3966,9
39699,2
12593,2
73114,7

4008,3
39959,4
12629,0
73676,8

14
15
16
17

9,6
73676,8

73124,3
2587,9

Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16
išl.-89 paj.)]
LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PABAIGOJE (93+94) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)
iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis
skolintų lėšų likutis
apyvartos lėšos

18
19

250,0

2837,9

20
21
22

250,0

2837,9

Didžiausi asignavimai – 39699,2 tūkst. Lt (54,24 proc.) - skirti švietimo įstaigoms finansuoti; socialinei
apsaugai, globai ir rūpybai – 12593,2 tūkst. Lt (17,22 proc.); sportui ir kultūrai - 3966,9 tūkst. Lt (5,42 proc.).
Valstybės biudžetui grąžinta 3024 tūkst.Lt (4,13 poc.), o biudžeto perteklius (kai pajamos viršijo
išlaidas) sudarė 2587,9 tūkst Lt (3,54 proc.). Tai pinigai, kurie galėjo likti Savivaldybės biudžete.
Pagal ekonominę klasifikaciją didžiausią išlaidų dalį sudaro biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
užmokestis, įmokos socialiniam draudimui ir paramai šeimoms išmokėti- 51845,1 tūkst. Lt (70,9 proc.).
Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas per 2004 m. sumažintas 6443,4 tūkst. Lt (arba skola sumažėjo
28,6 proc.). Didžiausia skola dar lieka už šildymą – 2,7 mln. Lt.
Per 3 pastaruosius metus Savivaldybei pavyko sumažinti 10236,6 tūkst. Lt kreditorinių įsiskolinimų.
Tikiuosi, kad šiais metais pavyks likviduoti visas skolas.
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Biudžeto išlaidos, proc.
Bendros vals tybės
pas laugos -8,41
Dotacijos kom pens acija
vals tybės biudžetui-4,13
Gynyba-0,2

Vieš oji tvarka ir vis uom eninė
aps auga-0,55
Ekonom ika-5,29

Aplinkos aps auga-2,65

Būs tas ir kom unalinis ūkis 1,76
Sveikatos priežiūra-0,07

Poils is , kultūra, religija-5,42

Švietim as -54,29

Socialinė aps auga-17.22

Perduotas m oks leivių
krepš elis kitom s
s avivaldybėm s -0,01

Savivaldybės ir valstybės ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas sudarė 303122487 Lt:
Pavadinimas
Pastatai
iš jų gyvenamieji
Statiniai
Perdavimo įtaisai
Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės
Transporto priemonės
Gamybinis ir ūkinis inventorius
Kitas ilgalaikis turtas
Iš viso ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas

Savivaldybės
turtas
19023552
1129721
30339300
1213242
1302963
1234166
1420554
11797
54545574
355011
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Vertė, Lt
Valstybės turtas
14754802
230073463
3177137
86370
66459
63671
248221902
-

Iš viso turto
33778354
260412763
4390379
1389333
1300625
1484225
11797
302767476
355011

Iš viso ilgalaikis materialusis
nematerialusis turtas

ir 54900585

248221902

303122487

Turtas

Savivaldybės turtas-18 proc.
Valstybės turtas-82 proc.

2004 m. Savivaldybėje atlikti viešieji pirkimai (be apklausos žodžiu, kuriuos vykdė pirkimų
organizatoriai):
Eil.
Nr.
1
I.
1.
1.1.

1.2.

Pirkimo vertė,
Lt
3

Pirkimo (objekto) pavadinimas
2
VIEŠIEJI PIRKIMAI TAIKANT ĮPRASTĄ
KOMERCINĘ PRAKTIKĄ
PASLAUGOS
Šilutės rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių
sniego valymo darbai ir barstymas smėlio druskos
mišiniu 2004 m. žiemos laikotarpiais:
Šilutės seniūnijos vietiniai keliai ir gatvės

50 513

Gardamo, Usėnų, Katyčių seniūnijų vietiniai keliai
Švėkšnos ir Vainuto seniūnijų vietiniai keliai

9 367
10 303

Kintų seniūnijų vietiniai keliai

1 977

Šilutės rajono savivaldybės skelbimų spausdinimas
laikraštyje
Krašto kelio Nr. 165 II etapo – Klaipėdos gatvės
(Žemaičių Naumiesčio miestelyje) rekonstrukcijos
darbams vykdyti projektavimas
Šilutės rajono Juknaičių ir Žemaičių Naumiesčio
seniūnijų vietinių kelių ir gatvių sniego valymo
darbai 2004 m. žiemos laikotarpiais
Stacionari globa ir/arba slauga palaikomajam
gydymui

~ 10 500

1.6.

Mirusiųjų palaikų pervežimas

~88 500

1.7.

Trijų investicinių projektų rengimas:

1.3.
1.4.

11

Vykdytojas

Pastabos

4

5

UAB „Šilutės
komunalininkas“
UAB „Tima“
Liepio firma
„Stamela“
UAB „Šilutės
melioracija“
UAB „Litera“

14 912

Roberto Petrausko
įmonė

4 116

AB „Šilutės
polderiai“

~3 000

VšĮ Švėkšnos
pirminis priežiūros
centras
UAB „Šilutės
komunalininkas“

1.8.

Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono gatvių
rekonstrukcijos investicinis projektas
Šilutės miesto Darbininkų mikrorajono gatvių
rekonstrukcijos investicinis projektas
Cintjoniškių (Ramučių) gatvėje viaduko per
geležinkelį investicinis projektas
Draudimo paslaugos

~15 000

1.9.

Melioracijos kompiuterinė apskaita

10 252

1.10.

Nekilnojamojo turto vertinimas (pagal objektų
sąrašą)
Šilutės rajono buitinių atliekų sąvartynų sutvarkymas
ir dalinės rekultivacijos atlikimas
Investicinių projektų ir energetinio audito atlikimas

11 800

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
2.
2.1.

Įvairių blankų, lankstinukų ir kt. spausdinimo
paslaugos
Sanitarinių sistemų nuoma

30 000
30 000
27 200

12 503
9 003,40
~15 000
15 337,30

Pastato, esančio Tilžės g. 10, Šilutėje,
rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra
Nekilnojamojo turto vertinimas (pagal objektų
sąrašą)
Šilutės rajono savivaldybės kultūros objektų
ekspertizė:
Šilutės kultūros ir pramogų centras (Lietuvininkų. g.
6, Šilutė)
Kintų Vydūno kultūros centras (Kintų k., Šilutės r.)
Senųjų kaimo tradicijų centras (Bikavėnų k., Šilutės
r.)
Pastato dalies - Žemaičių krašto etnokultūros centras
(Pergalės g. 30, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.)

18 000

centras (Neringos g. 2, Rusnė, Šilutės r.)

2 006

Sklypų, esančių Šilininkų kaime, Šilutės rajone,
detaliojo plano rengimas
Dembos ežero rekreacinės zonos Šilininkų kaime,
Šilutės rajone, detaliojo plano rengimas
Vidutinės klasės automobilio nuoma
Švietimo įstaigų objektų ir Savivaldybės archyvo
pastato apsaugos organizavimas

14 927

2 360

UAB „Ekspertika“

2 006
1 770
2 006

3 200
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UAB „Šilutės
melioracija“
K. Čepio įmonė
„Versmintė“
S. Jokužio leidykla –
spaustuvė
UAB „TOI TOI
sanitarinės sistemos“
G. PUŽAS
V. Subačiaus
individuali įmonė

56 222
21 416,99

PREKĖS
Malkinės medienos pirkimas rajono švietimo
įstaigoms, savivaldybės seniūnijoms, gaisrinėms

AB „Lietuvos
draudimas“
VĮ Valstybinis
žemėtvarkos institutas
UAB „OBER HAUZ“

4 410

19 116

Nekilnojamojo turto vertinimas (pagal objektų
sąrašą)
Vandens turizmo infrastruktūros plėtros Kuršių
mariose ir Nemuno deltoje galimybių studijos
rengimas
Kompiuterinės programos apie gyventojams
reikalingą ir skiriamą socialinę paramą įdiegimas ir
priežiūra
Finansinės atskaitomybės patikrinimas bei
konsultacijų teikimas 2005-2006 metais
Nekilnojamojo turto vertinimas (pagal objektų
sąrašą)
Mobiliojo ryšio telekomunikacijų paslauga

UAB Tiltų ekspertų
centras

UAB „Klaipėdos
miestprojektas“
UAB „Klaipėdos
miestprojektas“
AB „Autoūkis“
Saugos tarnyba
„Argus“

68 440

V. Subačiaus
individuali įmonė
VšĮ „NPR“

~31 794

UAB „Nevda“

81 660

TŪB „Audito tikslas“

1 850

UAB „Lituka“ ir KO

~39 138

UAB „Bitė GSM“

26 810,37

VĮ Šilutės miškų
urėdija

Savivaldybės
archyvo
pastato vertė

Sutartys su
įstaigomis

2.2.
2.3.

Įvairios suvenyrinės prekės
Baldų kabinetams pirkimas

11 884
9 811

2.4.

Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės
Žemaičių Naumiesčio, Gardamo, Vainuto, Katyčių
seniūnijoms, Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto
ugniagesių komandoms
Lazerinis spausdintuvas

~61 000

2.5.
2.6.

4 728,14

2.13.

Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės Kintų
seniūnijai ir Kintų ugniagesių komandai
Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės
Švėkšnos seniūnijai ir Švėkšnos ugniagesių komandai
Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės Saugų
seniūnijai ir Saugų ugniagesių komandai
Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės Usėnų
seniūnijai
Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės
Juknaičių seniūnijai
Degalų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės Rusnės
seniūnijai
Maisto prekių ir sanitarinių valymo priemonių (pagal
sąrašą) pirkimas
Kompiuterinės technikos pirkimas

2.14.

Baldų kabinetams pirkimas

52 955

2.15.

Akmens anglies pirkimas Savivaldybės seniūnijų ir
gaisrinių pastatams šildyti 2004-2005 m. žiemos
sezonu
Žymėto kuro pirkimas Kintų seniūnijos
administraciniam pastatui šildyti 2004-2005 m.
žiemos sezonu
Kompiuterinės technikos pirkimas

24 319

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.16.
2.17.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

DARBAI
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos renovacija
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos klasių,
laiptinių, pagalbinių patalpų remonto ir aplinkos
tvarkymo darbai
Pastato, esančio Tilžės g. 32, Šilutėje, stogo remonto
darbai
Šilutės rajono Rusnės pagrindinės mokyklos klasių,
sporto salės, laiptinių, koridorių ir kt. patalpų
remonto darbai
Šilutės rajono savivaldybės buto remontas
Juknaičiuose
Šilutės rajono savivaldybės buto remontas Žemaičių
Naumiestyje
Šilutės rajono savivaldybės įrenginių remonto ir
rekonstrukcijos (su projektavimo darbais) darbai
Šilutės, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių,
Kintų seniūnijose (pagal objektų sąrašą)
Šilutės rajono savivaldybės įrenginių remonto ir
rekonstrukcijos (su projektavimo darbais) darbai
Usėnų, Katyčių, Gardamo, Švėkšnos, Saugų
seniūnijose (pagal objektų sąrašą)
Šilutės rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių
asfalto dangos duobių remontas
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~22 000
~22 000

UAB „Naujas veidas“
A. Vitkaus individuali
įmonė „Virekta“
UAB „Lijoka“

UAB „Šilutės INFOTEC“
UAB „Kintai“

~69 000

V. Marcinkevičiaus
įmonė
UAB „Trevena“

~42 000

V. Norvilo įmonė

~1 600

Z. Gaidelio įmonė

~34 000

B. Vilčiausko įmonė
„Vilguoja“
UAB „Šilutės INFOTEC“
A. Vitkaus individuali
įmonė „Virekta“
UAB „Vilža“

93 525,88

5 659,95

UAB „Baltijos
degalai ir partneriai“

29 098,98

UAB „Šilutės INFOTEC“

164 131
268 998

UAB „Žibai“
UAB „Žibai“

19 614

UAB „Žibai“

146 505

UAB „Tima“

7 642

UAB „Tima“

17 545

UAB „Tima“

496 417

Liepio firma
„Stamela“

378 550

UAB „Šilutės
melioracija“

239 942

UAB „Šilutės
automobilių keliai“

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

3.18.
3.19.
3.20.

Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinių kelių ir
gatvių asfaltavimo darbai
Šilutės rajono vietinių kelių ir gatvių remonto ir
priežiūros darbai:
Juknaičių, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio seniūnijų
vietinių kelių ir gatvių (pagal sąrašą)
Šilutės seniūnijos vietinių kelių ir gatvių (pagal
sąrašą)
Gardamo, Usėnų seniūnijų vietinių kelių ir gatvių
(pagal sąrašą)
Šilutės, Rusnės, Švėkšnos seniūnijų vietinių kelių ir
gatvių (pagal sąrašą)
Katyčių seniūnijų vietinių kelių ir gatvių (pagal
sąrašą)
Šilutės rajono vietinių kelių žvyro profilio taisymo
darbai (pagal kelių sąrašą)
Šilutės seniūnijos vietiniuose keliuose ir gatvėse
šulinių priežiūros ir taisymo darbai
Šilutės rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių
ženklinimo darbai
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų centrinio
šildymo sistemų praplovimų ir išbandymų darbai
Šilutės rajono žiemos, vasaros polderių pylimų
remonto darbai (pagal objektų sąrašą)
Šilutės rajono savivaldybės objektų remonto darbai:
Šilutės rajono Usėnų pagrindinės mokyklos stogo
remonto darbai
Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ vidurinės mokyklos
pradinių klasių pastato lauko drenažo remonto darbai
Šilutės 2-ios vidurinės mokyklos – Pedagogų
švietimo centro – stogo remonto darbai
Šilutės pradinės mokyklos šlaitinio stogo su čerpių
danga remonto darbai
Pastato, esančio Bažnyčios g 1, Švėkšnoje, teritorijos
tvarkymo darbai
Naujo nuotakyno statyba Klaipėdos g. vakarinėje
dalyje Žemaičių Naumiestyje, Šilutės rajone
Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ stogo remonto
darbai
Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ stogo
remonto darbai
Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinės mokyklos sporto
salės stogo remonto darbai
Šilutės rajono Traksėdžių pagrindinės mokyklos
valgyklos salės remonto darbai
Maldos namų, esančių Vilkyčių kaime (Saugų
seniūnija), vidaus remonto darbai
Maldos namų, esančių Vilkyčių kaime (Saugų
seniūnija), vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemos
įrengimo darbai
Šilutės rajono Rusnės seniūnijos vietinio (pasienio)
kelio 3R18 su žvyro danga remonto darbai
Šojaus dvaro pagrindinių rūmų pastato fasado
apšvietimo įrengimas iš Lietuvininkų gatvės pusės
Šilutės rajono savivaldybės objektų remonto darbai:
Gyvenamojo namo, esančio Šilutės g. 3, Rusnėje,
remonto darbai
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622 498

UAB „Šilutės
automobilių keliai“

802 536
177 306

AB „Šilutės
polderiai“
UAB „Kavesta“

105 333

UAB „Tima“

217 666

Liepio firma
„Stamela“
UAB „Šilutės
melioracija“
AB „Šilutės
polderiai“
UAB „Šilutės
komunalininkas“
UAB „Šilutės
komunalininkas“
UAB „Šilutės šilumos
tinklai“
AB „Šilutės
polderiai“

88 527
48 149
33 125
26 835,5
18 205,82
2 221 229
143 814

UAB „Žibai“

52 669
107 277
192 932

Liepio firma
„Stamela“

98 857
352 815

98 880

UAB „Tima“

89 781
34 648
54 726
30 746
10 978,75

G. Kubilo individuali
įmonė

34 822

Liepio firma
„Stamela“
UAB „Energetikos
objektų statyba“

28 000
11 811

UAB „Šilutės butų
ūkis“

Savivaldybės administracinio pastato stogo ir patalpų
remonto darbai
Šilutės rajono Pašyšių pagrindinės mokyklos lietaus
kanalizacijos įrengimas
Šilutės rajono Vainuto seniūnijos administracinio
pastato langų keitimas
Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio seniūnijos
administracinio pastato langų ir durų keitimas

290 453

Šilutės rajono savivaldybės Kintų gaisrinės pastato
remonto darbai
Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos gaisrinės
pastato remonto darbai
Šilutės rajono Vainuto seniūnijos administracinio
pastato katilinės remonto darbai
Šilutės rajono Gardamo seniūnijos administracinio
pastato katilinės ir centrinio šildymo įrengimo darbai

8 674

Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio miestelio
Klaipėdos gatvės žemės darbai elektrifikacijos
darbams vykdyti
Šilutės sporto komplekso (Rusnės g. 8, Šilutė) stogo
remonto darbai
II.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

SUPAPRASTINTI ATVIRI KONKURSAI
PASLAUGOS
Šilutės rajono polderinių sistemų objektų remonto,
rekonstrukcijos ir projektavimo darbai, atliekant
objektų eksploataciją
Teritorijų planavimas Šilutės rajone (specialusis
planas, 2 detalieji planai):
Specialusis planas - Šilutės miesto Gegužės, Pylimo,
Birutės gatvių teritorija
Detalusis planas – Šilutės miesto teritorija tarp
Statybininkų, Gluosnių, Klaipėdos gatvių bei ABF
„Šilutės rambynas“
Detalusis planas – Šilutės Vydūno gimnazijos
teritorija
Krašto kelio Nr. 165 II etapo – Klaipėdos gatvės
(Žemaičių Naumiesčio miestelis, Šilutės rajonas)
rekonstrukcijos darbams vykdyti apylankos techninio
projekto ekspertizė
Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės
reikšmės kelių su žvyro danga priežiūra:
Šilutės seniūnijos vietiniai keliai

1.5.

12 061
17 903
68 708

6 878
8 478

13 380

Liepio firma
„Stamela“

343 996

UAB „Žibai“

1 471 659

AB „Šilutės
polderiai“

31 065,86

UAB „Projektavimo
ir restauravimo
institutas“

79 490,70
18 284,10
589

Zenono Kinderio
individuali įmonė

55 612

UAB „Šilutės
komunalininkas“
AB „Šilutės
polderiai“
UAB „Tima“

15 790

Švėkšnos, Vainuto seniūnijų vietiniai keliai

36 713

Kintų seniūnijos vietiniai keliai

14 300

38 567
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Tulmino įmonė
„Jomantė“

15 338

Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių seniūnijų vietiniai
keliai
Gardamo, Usėnų, Katyčių seniūnijų vietiniai keliai

Statinio techninio projekto ir statinio ekspertizė:

UAB „Tima“

S. Liepio firma
„Stamela“
UAB „Šilutės
melioracija“

1.6.

1.7.

1.8.

Pastato Tilžės g.10, Šilutėje – pritaikyti viešajai
bibliotekai, rekonstrukcijos techninio projekto
bendroji espertizė
Statinio – mažųjų laivų uosto krantinės – Uosto g.
7a, Šilutėje, techninė ekspertizė
Susisiekimo komunikacijų ( Šilutės rajono kelių ir
gatvių) statybos ir remonto techninės priežiūros ir
tam reikalingų laboratorinių tyrimų paslaugos
pirkimas
Keturių detaliųjų planų rengimas Šilutės rajone:
Vileikių kaimo, Šilutės seniūnijoje (Šilutės rajonas),
teritorija
Liepų aikštės 12, Švėkšnos miestelyje (Šilutės
rajonas), teritorija
Individualių gyvenamųjų namų, esančių Ventės
gatvėje Nr. 8 ir Ventės gatvėje Nr. 10, Šilutės mieste,
naudojama teritorija
Teritorija prie pastatų, esančių Stadiono gatvėje Nr.
8, 8a, 8b, 8d, Šilutės mieste
Dviejų techninių projektų bendrosios ekspertizės:
Šilutės rajono, Šilutės seniūnijos pralaidos kelyje
1V13 (Pagryniai – Žalgiriai) remonto darbų techninio
projekto bendroji ekspertizė

1.10.
1.11.

UAB „Ekspertika“

2 478
44 663

UAB „Kelvista“

8 295,99

UAB „Projektavimo
ir restauravimo
institutas“

11 000,67
8 077,43

24 297,97

543

Zenono Kinderio
individuali įmonė

1 050

Kelio 5V38 ruožo iki kelio Rusnė – Šilininkai
remonto ir pralaidos per Žiogio ežerą atstatymo
darbų techninio projekto bendroji ekspertizė
1.9.

1 652

Dviejų detaliųjų planų rengimas Šilutės rajone:
Rusnės prieplaukos, Rusnės miestelyje (Rusnės
seniūnija, Šilutės r. sav.), teritorija
Minijos kaimo krantinių ir prieplaukų (Kintų
seniūnija, Šilutės r. sav.), teritorija
Savivaldybės aptarnavimas transporto priemonėmis
Trijų detaliųjų planų rengimas Šilutės rajone:
Šilutės miesto dalies teritorija tarp Geležinkelio,
Katalikų bažnyčios, Vydūno, Žemaičių gatvių
Povilų prieplaukos, Povilų kaime (Kintų seniūnija,
Šilutės r. sav.), teritorija
Kintų prieplaukos sklypo, Kintų kaime (Kintų
seniūnija, Šilutės r. sav.), teritorija

14 336,41
25 408,20

UAB „Projektavimo
ir restauravimo
institutas“

(~447 864)

AB „Autoūkis“

41 618,60

UAB „Nemuno deltos
projektai“

14 986
39 884

2.
2.1.

PREKĖS
Naftos produktų pirkimas (benzinas, dyzelinas,
suskystintos automobilinės dujos)

(~171 100)

UAB „Lukoil-Baltija“
Servisas

3.
3.1.

DARBAI
Pastato Tilžės g.10, Šilutėje, rekonstrukcija,
pritaikant F.Bajoraičio viešajai bibliotekai.

2 337 754

AB „Klaipėdos
apdaila“

509 624

UAB „Šilutės
automobilių keliai“

Šilutės miesto Klaipėdos – Gluosnių - Dariaus ir
Girėno gatvių tvarkymo darbai
III.
1.
1.1.

SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS
DERYBOS
PASLAUGOS
Statinių ekspertizė:
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2.
2.1.

2.2.

Statinio – gyvenamojo namo, esančio Tilžės g. 8,
Šilutėje, – techninė ekspertizė
Statinio - Šilutės rajono savivaldybės
administracinio pastato, esančio Dariaus ir Girėno g.
1, Šilutėje, – techninė ekspertizė
DARBAI
Krašto kelio Nr. 165, einančio per Šilutės rajono
Žemaičių Naumiesčio miestelį Klaipėdos bei Dariaus
ir Girėno gatvių tęsiniu, II etapo rekonstrukcijos
darbams vykdyti, apylankos įrengimo darbai
Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos, Šilininkų ir
Girininkų kaimų nukreipiamojo pylimo (t.pk. 22+20
÷ 31+54) rekonstrukcijos projekto papildomi darbai

944

UAB „Ekspertika“

11 918

319 340

UAB „Šilutės
automobilių keliai“

14 907

AB „Šilutės
polderiai“

Lėšų panaudojimas ir atlikti darbai (vadovaujantis LR vyriausybės 2002-01-25 nutarimu Nr.108 „Dėl
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:
Eil.
Nr.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
200503-24
25.

Objekto pavadinimas
2
Finansavimo sutartis Nr. S-254 ir skirtų lėšų limitas
Iš jų:
Išlaidos
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Šilutės seniūnijoje
Druskos-smėlio barstymas - Šilutės seniūnijos gatvės
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Rusnės seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Gardamo seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Juknaičių seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Švėkšnos seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Usėnų seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Vainuto seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Kintų seniūnijoje
Sniego valymas nuo gatvių ir kelių žiemą Katyčių seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Šilutės seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Rusnės seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Gardamo seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Juknaičių seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Saugų seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Švėkšnos seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Usėnų seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Vainuto seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Kintų seniūnijoje
Žvyruotų kelių greideriavimas Katyčių seniūnijoje
Žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų Šilutės seniūnijoje
Žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų Žemaičių Naumiesčio
seniūnijoje
Žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų Vainuto seniūnijoje
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Atlikta darbų
neviršijant darbų
skirto limito, Lt
3

20.272,00
30.241,00
2.303,00
2.536,00
3.352,00
1.813,00
4.992,00
3.710,00
5.311,00
1.977,00
2.305,00
55.612,00
8.007,00
16.422,00
14.077,00
7.783,00
28.000,00
13.608,00
18.290,00
23.105,00
14.300,00
6.200,00
31.058,00
3.639,00
5.199,00

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų Kintų seniūnijoje
Asfalto duobių taisymas Šilutės seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Žemaičių Naumiesčio seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Rusnės seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Gardamo seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Juknaičių seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Švėkšnos seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Usėnų seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Vainuto seniūnijos gyvenviečių gatvių
Asfalto duobių taisymas Kintų seniūnijos gyvenviečių gatvių
Šulinių remontas ir priežiūra Šilutės miesto gatvėse
Gatvės 4G6 (Gardamo k., Gardamo seniūnijoje) šiurkštinimas dolomitine skaldele
Gatvės 6I15 (Inkaklių k., Švėkšnos seniūnija) šiurkštinimas dolomitine skaldele
Gatvės 9V13 (Balčių k., Vainuto seniūnija) šiurkštinimas dolomitine skaldele
Kelio ženklų pastatymas ir remontas (vertikalus ženklinimas) Juknaičių
seniūnijoje
Kelio ženklų pastatymas ir remontas (vertikalus ženklinimas) Šilutės seniūnijoje
Horizontalus gatvių ženklinimas Šilutės mieste
Gatvės 2ŽN4208 (Žemaičių Naumiestis, Laisvės g.) šaligatvių remontas
Gatvės 5J7 (Juknaičiai, Rūtų g.) šaligatvių remontas
Gatvės 5J4236 (Juknaičiai, Beržų g.) šaligatvių remontas
Gatvės 6S193 (Švėkšna, Liepų aikštė) šaligatvių remontas
Gatvės (Katyčiai, Mokyklos g.) šaligatvių remontas
Iš viso išlaidų:
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Kontroliniai kokybės patikrinimai
Statybos darbų priežiūra
Gatvės 11K9 (Katyčiai, Katyčių seniūnija) asfaltavimas
Kelio 10V30 (Kintų seniūnija) žvyravimas
Kelio 10V31 (Kintų seniūnija) asfaltavimas
Kelio 8V5 (Usėnai) žvyravimas
Gatvės 6S15 (Švėkšna) asfaltavimas
Gatvės 6S5 (Švėkšna) asfaltavimas
Gatvės 6I9 (Inkaklių k., Švėkšnos seniūnija) asfaltavimas
Kelio 7V35 (Saugų seniūnija) asfaltavimas
Kelio 7V57 (Saugų seniūnija) žvyravimas
Kelio 5V12 (Juknaičių seniūnija) žvyravimas
Kelio 5V17 (Juknaičių seniūnija) žvyravimas
Kelio 4V37 (Gardamo seniūnija) žvyravimas
Kelio 3R1 (Rusnės seniūnija) asfaltavimas
Kelio 3R2 (Rusnės seniūnija) žvyravimas
Gatvės 2ŽN17 (Žemaičių Naumiestis) asfaltavimas
Kelio 2V26 (Žemaičių Naumiesčio seniūnija) žvyravimas
Tilto (kelyje 1V37 ir kelyje 5V18) per Šyšos upę statyba
Saulės gatvės (Šilutė) asfaltavimas
Gatvės (Ramybės gatvė, Šilutėje) žvyravimas
Kelio 1V26 (Šilutės seniūnija) žvyravimas
Gatvės 1S142 (Kęstučio gatvė, Šilutėje) žvyravimas
Gatvės 1S50 (Potvynio gatvė, Šilutėje) žvyravimas
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8.253,00
127.092,00
18.498,00
4.995,00
10.215,00
37.630,00
10.996,00
8.520,00
9.997,00
11.999,00
33.125,00
32.508,00
14.358,00
70.618,00
4.491,00
12.837,00
9.505,00
37.753,00
48.943,00
23.788,00
34.883,00
41.274,00
936.390,00

0
20.473,00
41.116,00
44.300,00
31.700,00
54.580,00
27.021,00
48.549,00
6.380,00
113.055,00
20.000,00
3.553,00
25.076,00
41.177,00
31.200,00
16.161,00
49.158,00
32.010,00
64.279,00
110.792,00
6.661,00
39.266,00
33.313,00
2.314,00

25. Šilutės miesto Darbininkų mikrorajono gatvių rekonstrukcijos investicinis
projektas
26. Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono gatvių rekonstrukcijos investicinis
projektas
27. Dalies Klaipėdos, Dariaus ir Girėno, Gluosnių gatvių (Šilutė) sutvarkymas
28. Gatvės 4G8 (Gardamo k., Gardamo seniūnija) asfaltavimas
29. Gatvės 7S11 (Saugų k., Saugų seniūnija) asfaltavimas
30. Gatvės 9G1 (Gorainių k., Vainuto seniūnija) asfaltavimas
31. Gatvės 9G4 (Gorainių k., Vainuto seniūnija) asfaltavimas
Iš viso sandorių:

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Finansavimo sutartis Nr. S-568 ir skirtų lėšų limitas
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Kontroliniai kokybės patikrinimai
Krašto kelio Nr. 165, einančio per Žemaičių Naumiesčio miestelį Klaipėdos bei
Dariaus ir Girėno gatvėmis, rekonstrukcija ir apvažiavimo įrengimas

2.

30.000,00
121.275,00
20.992,00
39.743,00
25.520,00
8.946,00
1.138.610,00

0

Iš viso sandorių:

750.000,00
750.000,00

Finansavimo sutartis Nr. S-569 ir skirtų lėšų limitas
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Kontroliniai kokybės patikrinimai
Šilutės miesto Birutės gatvės remontas
Iš viso sandorių:

0
300.000,00
300.000,00

Finansavimo sutartis Nr. S-793 ir skirtų lėšų limitas
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Kontroliniai kokybės patikrinimai
Šilutės miesto Birutės gatvės remontas
Iš viso sandorių:

0
159.750,00
159.750,00

Finansavimo sutartis Nr. S-967 ir skirtų lėšų limitas
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Kontroliniai kokybės patikrinimai
Apmokėti rangovui už 2003 m. atliktus krašto kelio Nr. 165, einančio per
Žemaičių Naumiesčio miestelį Klaipėdos bei Dariaus ir Girėno gatvėmis,
rekonstrukcijos darbus ir rekonstrukcijos tęsimą
Iš viso sandorių:

1.

30.000,00

Finansavimo sutartis Nr. S-1021 ir skirtų lėšų limitas
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Kontroliniai kokybės patikrinimai
Šilutės rajono Rusnės seniūnijos vietinio kelio 3R18 su žvyro danga remonto
darbai (griovių valymas, sankasos remontas, žvyravimas)
Iš viso sandorių:
Bendra suma:
Iš jų:
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0

500.000,00
500.000,00

0
34.822,00
34.822,00
3.819.572,00

Išlaidos
Sandoriai

936.390,00
2.883.182,00

Trūksta lėšų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų kadastro ir registro duomenų byloms
sudaryti bei pastatams, patalpoms ir žemės sklypams įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, daugiabučių
namų, kurie bus perduoti paskirtajam administratoriui UAB „Šilutės butų ūkis“ administruoti, kadastro ir
registro duomenų byloms sudaryti.
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (kaupiamųjų lėšų) neužtenka Savivaldybės
socialiniam būstui remontuoti.
Daugelis butų ir kitų patalpų savininkų neturi lėšų daugiabučių namų renovacijai bei remontui
(bendrojo naudojimo objektams – stogams, pastatų fasadams, laiptinėms – remontuoti). Daugiabučių namų
savininkų bendrijos gali gauti lėšų iš Savivaldybės Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo
fondo, o daugiabučių namų gyventojai, kurių bendrojo naudojimo objektus administruoja UAB „Šilutės butų
ūkis“, tokios galimybės neturi. Šią problemą reikia spręsti.
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DARBAS SU SENIŪNIJOMIS IR BENDRUOMENE
Su seniūnijų bendruomenėmis per metus susitikta ne vieną kartą ir ne tik šventiniuose renginiuose.
Žinau visų seniūnijų svarbiausias problemas, kurios praktiškai buvo įvardintos ir Administracijos direktoriaus
ataskaitoje. Sudarytas konkrečių darbų planas pagal seniūnijas ir šie darbai yra vykdomi.
2004 m. seniūnijos įvairiomis formomis gavo 3671174 Lt:

Seniūnija

Savivaldybės
sąmata

Kultūros
programa

Gardamas
Juknaičiai
Katyčiai
Kintai
Rusnė
Saugos
Šilutė
Švėkšna
Usėnai
Vainutas
Žemaičių Naumiestis

34000
122733
25150
35300
39300
28000
815500
51050
30000
36000
36900

21510
20120
22450
26357
32740
11600
73502
16670
14700
23390
38860

Lėšos, Lt
Kelių
priežiūros
fondas
121897
153300
90895
109000
74948
200700
650162
160000
85100
149000
151700

Viešųjų
darbų
programa
12800
17100
10300
12300
10400
21700
53000
31240
10600
19300
20900

Iš viso
190207
313253
148795
182957
157388
262000
1544464
258960
140400
227690
248360

Seniūnijų bendruomenėms pasiūliau iniciatyvą, skirtą Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą: „2004 - ieji
Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenių bendradarbiavimo ir prasmingų darbų metai“.
Iniciatyvos tikslas - pasidalinti seniūnijų bendruomenių darbo patirtimi ir atlikti seniūnijose konkretų
darbą.
Seniūnijų dienos prasidėjo balandžio mėnesio 15 d. Juknaičių seniūnijoje, pirmoji tema: „Bendruomenės
visavertės gyvensenos modelis: dabartis ir perspektyvos“. Akcijoje dalyvavo visos seniūnijos su 2 – 3
bendruomenių atstovais. Seniūnijų bendruomenių atstovai Juknaičių parke pasodino 15 ąžuoliukų
improvizuodami Lietuvos Respublikos žemėlapio kontūrus, su prasmingu tekstu ir garbių svečių parašais
įmontavo kapsulę po paminkliniu akmeniu, skirtu Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą. Po to, susirinkus
salėje, diskutuota apie dabartinį bendruomenės gyvenimą ir apie jos perspektyvas Europos Sąjungos bendrijos
kontekste. Diskusijų metu buvo nutarta įkurti rajono bendruomenių sueigą, kuri rašytų įvairius projektus ir juos
įgyvendintų.
Juknaitiškių puiki pradžia parodė gražų pavyzdį. Visose (vienuolikoje) seniūnijose bendruomenių renginiai
buvo labai prasmingi ir naudingi.
Puikus bendras Katyčių ir Vainuto seniūnijų projektas „Akmeniškių piliakalnio tvarkymo darbai – tikslas
tvarkyti ir saugoti kultūros vertybes“. Įgyvendinant šį projektą, buvo sutvarkytas Akmeniškių piliakalnis,
iškirsti menkaverčiai medeliai, krūmai. Abiems seniūnijoms gausiai atstovavo jaunimas, saviveiklininkai, kurie
gražiai teatralizavo darbų užbaigimą. Šis renginys buvo tarp nominantų „Metų bendruomenės šventė“, kur buvo
renkami įspūdingiausi rajono renginiai ir kultūros įvykiai. Apžvalgą organizavo „Šilokarčemos laikraščio“
redakcija kartu su Savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi.
Usėnų bendruomenė dalijosi patirtimi apie bendruomenės vaidmenį organizuojant turiningą laisvalaikį,
Žemaičių Naumiesčio seniūnas ne tik daug darbų parengė bendruomenių atstovams, bet ir kalbėjo apie
bendruomenės vaidmenį rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus. Švėkšnoje, seniūnijos dienos metu,
miestelio aikštėje, prie įspūdingos bažnyčios, grindinyje buvo įmūryta atminimo lenta, skirta Lietuvos stojimui į
Europos Sąjungą. Rusnės bendruomenė dalijosi patirtimi apie seniūnijos bendruomenės ir kraštiečių
bendradarbiavimą. Kintų ir Saugų seniūnijų bendro projekto tikslas buvo darbo patirties pasidalijimas
organizuojant vaikų užimtumą vasaros metu. Šilutės seniūnijos bendruomenė pasirinko temą „Bendruomenės
vaidmuo tvarkant ir prižiūrint aplinką“.
Baigiamasis iniciatyvos akcentas įvyko gegužės mėnesį Gardamo seniūnijoje. Suvažiavę atstovai iš
seniūnijų gražiai sutvarkė aplinką prie Šylių kaimo bendruomenės namų, pasidalijo patirtimi apie
bendruomenės namų įtaką kaimo žmonių gyvenimui.
Seniūnijų dienų metu bendruomenių atstovai, seniūnai pasidalijo darbo patirtimi, seniūnijų bendruomenių
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nariai gerai susipažino vieni su kitais, buvo supažindinti su Šilutės rajono savivaldybės tarybos,
Administracijos nuveiktu darbu 2003 metais, išsakytos veiklos gairės 2004 metams.
Priimtas vieningas sprendimas, kad su 2004 m. mero ir Administracijos veiklos ataskaitomis seniūnijų
bendruomenės bus supažindintos tiesiogiai - lankantis merui ir Administracijos direktoriui seniūnijų
bendruomenių susirinkimuose.
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STRATEGINĖ IR VERSLO PLĖTRA, INVESTICIJOS
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2004 m. liepos 15 d. (sprendimas Nr.T1-407) patvirtino Strateginį
plėtros planą 2005-2014 metams. Plano projektą ruošė bendruomenės ir rajono institucijų atstovai, jis buvo
aptartas su savivaldybės bendruomene. Strateginio plėtros plano įgyvendinimas tapo visų ir kiekvieno atskirai
Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės nario reikalu. Plano stebėseną atliks Administracijos Planavimo ir
plėtros skyriaus specialistai.
2004 m. įgyvendinti du projektai, kurie iš dalies buvo finansuoti iš tarptautinių fondų: ,,Nemuno
vėrinys” ir ,,Nuotekų surinkimo sistemos statyba Šilutėje”. Įgyvendintų projektų vertė – 1844714 Lt.
Šiuo metu įgyvendinami trys projektai: “Šilutės miesto investicinių sklypų infrastruktūros galimybių
studijos ir techninių projektų parengimas”, “Šilutės dvaro sodyba” ir “Šilutės miesto Darbininkų mikrorajono
gatvių rekonstrukcija”. Bendra projektų vertė – 3890785 Lt.
Rengiamos dvi projektų paraiškos: ,,Vandens turizmo infrastruktūros plėtra Kuršių mariose ir Nemuno
deltoje” bei ,,Mažosios Lietuvos regioninis kultūros ir turizmo centras”, kuriems įgyvendinti reikės 20 mln. litų.
Įgyvendinami 6 projektai (per 11 mln. Lt), kuriuose Šilutės rajono savivaldybė yra projekto partneris su
Klaipėdos rajono savivaldybe, Gdansko Pruščo miesto valdyba (Lenkijos Respublika), Kintų buriavimo klubu,
EUCC Baltijos biuru, Slavsko rajono administracija (Rusijos Federacija), Gento universitetu (Belgija).
Savivaldybė palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Nakskovo komuna (Danija), Ljungby komuna
(Švedija), Ostrudos gmina (Lenkija), Slavsko rajono administracija (Rusija), Gdansko Pruščo miesto valdyba
(Lenkija). Jų delegacijos lankėsi darbiniais vizitais pas mus, kai kurie buvo atvykę į tradicinį renginį - Šilutės
miesto šventę. Mūsų delegacijos lankėsi Slavske, Gdansko Pruščia, Ostrudoje. Prieš pat Kalėdas mūsų rajone
lankėsi kaliningradiečių žiniasklaidos atstovai, kurie domėjosi Šilutės rajono turizmo objektais, šilutiškių
gyvenimu įstojus į Europos Sąjungą.
Įgyvendinant Šilutės rajono strateginį plėtros planą, jau nuo šių metų Savivaldybės administracija
privalėjo pereiti prie programinio biudžeto formavimo. Tai iš esmės padaryti nepavyko. Tikiuosi, kad
Planavimo ir plėtros skyrius, kurį, manau dar reikėtų išplėsti, bus pajėgus ir sugebės parengti Investicinių planų
ir programų rengimo tvarką, pagal kurią Taryboje būtų patvirtintas jau 2006 m. Savivaldybės biudžetas.
Viešoji įstaiga Šilutės turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) teikia verslo ir turizmo
informacines bei konsultacines paslaugas.
Remiantis jau trečių veiklos metų patirtimi, galima teigti, kad turizmo ir verslo sričių sujungimas yra
privalumas. Tai leidžia koncentruoti turizmo ir verslo paslaugų teikimą vienoje vietoje.
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-433 skyrė 50 tūkst. Lt, o LR
ūkio ministerija – 85 tūkst. Lt.
Pagrindiniai Šilutės TVIC paslaugų vartotojai yra pradedantieji verslininkai arba asmenys, ketinantys
pradėti savo verslą Šilutės mieste arba rajone (apie 70 % visų besikreipiančiųjų). Ketinantys pradėti verslą
kreipiasi į centrą informacijos dėl būsimos įmonės statuso pasirinkimo, dėl dokumentų paketo parengimo; dėl
procedūrų eiliškumo įregistruojant veiklą ir pan. Pradedantiesiems verslininkams platinamos knygos ir leidiniai,
padedantys geriau susivokti verslo pasaulyje, rengti verslo planus. Didelio populiarumo sulaukė centro
išplatintos knygos “Verslo žinynas”, leidiniai „Euroverslo apžvalga“, kurių leidybą rėmė LR ūkio ministerija.
Ypač paklausūs buvo leidiniai besidomintiems ES parama - „Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
verslui“.
Konsultacijos ir informacija pradedantiesiems verslą sudarė 69 % visų verslo konsultacinių ir
informacinių paslaugų skaičiaus.
Centre 2004 m. buvo teikiamos tos pačios paslaugos kaip ir veiklos pradžioje: verslo klientų bei fizinių
asmenų konsultavimo, informavimo, biuro, interneto paslaugos, organizuojami įvairūs mokymai, sklaidos
renginiai, seminarai ir konferencijos. Teikiant paslaugas Centras vadovaujasi Visuotinio dalininkų susirinkimo
2002-05-16 patvirtinais paslaugų įkainiais.
Rajono verslininkai noriai renkasi į Centro organizuojamus seminarus bei renginius. Per 2004 metus
įvyko 11 sklaidos renginių, kuriuose dalyvavo 225 verslininkai. Didelio susidomėjimo sulaukė renginiai,
informuojantys apie Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimo taisykles, jų teikimą bei administravimą.
Jei Šilutės rajono verslininkai dar nepateikė daug projektų PHARE ar ES SF finansavimui gauti, tai
informacija, kurią jie gauna Centro sklaidos renginiuose yra perspektyvi investicija į ateitį: čia smulkaus ir
vidutinio (SVV) atstovams pateikiama pirminė informacija apie tarptautinių fondų finansavimo galimybes.
Centre vyksta aktualūs sklaidos renginiai, gvildenantys problemas, svarbias smulkiam ir vidutiniam
verslui: ,,Bankų kreditavimo galimybės SVV įmonėms”, ,,Priešgaisrinės saugos reikalavimai SVV įmonių
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atstovams ” bei ,,Omnitel paslaugų paketo pristatymas verslo įmonėms” ir kt. Finansavimo klausimai SVV
atstovams buvo aktualūs visuomet, todėl rajono verslininkai sklaidos renginių metu noriai bendrauja su bankų
vadovais ir atstovais, domisi kreditavimo sąlygomis bei visais įmanomais būdais, galinčiais padėti jų verslui
plėsti.
2004 m. balandžio 27 d. įvyko susitikimas – diskusija ,,Pasiruošimas 2004 m. turistiniam sezonui”.
Susitikime dalyvavo Šilutės rajono turizmo paslaugų teikėjai – verslininkai. Šio susitikimo tikslas – siekti
glaudaus bendradarbiavimo tarp Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro ir rajono turizmo paslaugų teikėjų
– verslininkų, pritraukiant didesnius turistų srautus į Šilutės rajoną. Susitikimo metu aptarta naujo turistinio
sezono veikla, bendros problemos, ieškota jų sprendimo būdų. Nutarta, kad reikia išleisti turistinę Šilutės
rajono schemą, kuri palengvintų atvykusiam turistui ar lankytojui atrasti lankomus objektus, tokiu būdu
pritraukiant didesnius turistų srautus į Šilutės rajoną. Šios schemos leidybai Centras parengė paraišką
savivaldybės SVV fondui. Pateiktas projektas laimėjo konkursą ir Šilutės rajono Savivaldybė iš Smulkaus ir
vidutinio verslo rėmimo fondo skyrė 2000 Lt. šiai schemai išleisti. 2004 m. rugsėjo mėn. Šilutės miesto ir
rajono turistinė schema buvo išleista ir pradėta dalinti į Centrą atvykusiems turistams. Šią schemą taip pat
platina visi turizmo paslaugas teikiantys verslininkai.
Rajono verslininkams organizuoti susitikimai su LR ūkio ministru P. Čėsna ir LR ūkio ministerijos
komercijos atašė užsienio šalyse (Centre lankėsi LR ūkio ministerijos ir Lietuvos ekonominės plėtros agentūros
atstovai Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Švedijoje,
Italijoje). Abu renginiai buvo gerai įvertinti rajono verslininkų, kurie gausiai dalyvavo susitikimuose.
LR ūkio ministras P. Čėsna pristatė Šilutės rajono verslininkams Ūkio ministerijos poziciją smulkaus ir
vidutinio verslo atžvilgiu, išklausė šilutiškių verslininkų nuomones, atsakė į aktualiausius rajono verslininkų
klausimus.
LR ūkio ministerijos komercijos atašė ir LEPA atstovų užsienio šalyse vizito Šilutėje metu Šilutės
verslininkai galėjo betarpiškai bendrauti su jiems verslo atžvilgiu svarbios šalies atašė, perduoti savo
kontaktinius duomenis ir gauti reikiamą informaciją.
2004 m. rugsėjo mėn. 13 – 27 dienomis Centras kartu su Savivaldybės Plėtros ir planavimo skyriumi
organizavo renginius, skirtus Pasaulinei turizmo dienai paminėti. Organizuoti renginiai: Vaikų piešinių
konkursas „Piešiu Pamario kraštą“, „Jaukiausia kaimo turizmo sodyba“, Atvirų durų diena Šilutės turizmo ir
verslo informaciniame centre ir pramoginė – pažintinė kelionė traukinuku po Šilutės durpyną, dviračių žygis į
Rusnės salą, baigiamasis šventinis susitikimas „Turizmo sezono uždarymas“. Visi renginiai sulaukė nemažo
susidomėjimo ir dalyvių skaičiaus. Planuojama Pasaulinės turizmo dienos paminėjimą rengti tradiciškai
kiekvienais metais.
Visus metus Centre aktyviai vyko kompiuterinio raštingumo, anglų ir vokiečių kalbų kursai, projektų
rengimo užsienio fondams pristatomieji seminarai.
Nuo 2004 m. liepos 1 d. savo pirmuosius žingsnius pradėjo žengti Nacionalinė turizmo informacijos
sistema, kurios sudėtine dalimi tapo ir Centras. Šilutės rajono savivaldybė delegavo Centrą dalyvauti šiame
projekte: kurti Šilutės rajono Turizmo duomenų bazę ir ją palaikyti. Iki šių metų liepos 1 d. į NTIS sistemą
Centras suvedė 133 objektus. Pagal įvestų objektų skaičių visoje Lietuvoje Centras yra trečioje vietoje po
Vilniaus miesto ir Palangos turizmo informacijos centrų. Informacines paslaugas ir konsultacijas verslo
pradedantiesiems Centras teikia nemokamai
Iš viso per 2004 metus suteiktos 157 konsultacijos (atitinkamai 2003 m. - 238 konsultacijos, o 2002 m.
– 145 konsultacijos), konsultuota 200 valandų (praėjusiais metais - 331,5 valandų, o 2002 m. - 157 val.).
Pastebimas verslo konsultacinių paslaugų svyravimas lyginant su prėjusiais metais - mažėjimas, o su 2002 m. didėjimas. Tokį svyravimą galima būtų paaiškinti tik natūraliu Centro klientų srautų judėjimu. Informacinių
paklausimų, paslaugų apimtys taip pat kinta: 2004 m. atsakyta į 2014 informacinių paklausimų, pernai – 2756, o
2002 m. - 827.
Šilutės turizmo ir verslo informacijos centras per 2004 metus suteikė 2038 turizmo informacines
paslaugas.
Analizuojant užsienio šalių turistų pasiskirstymą pagal šalis, galima teigti, kad net 64,3 proc. (593)
sudaro turistai iš Vokietijos, o kitų užsienio šalių turistai sudaro tik 35,7 proc. (329), iš kurių yra Suomijos (58),
Švedijos(47), Danijos (3), Nyderlandų (27), Prancūzijos (25), Lenkijos (25), Latvijos (22), Italijos (20), Čekijos
(10), JAV (10), Norvegijos (7). 2004 m. vokiečių turistų apsilankė 7,7 proc. mažiau. Šie rodikliai rodo, kad
vokiečių turistų susidomėjimas Pamario kraštu yra didelis, tačiau sumažėjo „nostalginio“ turizmo atstovų, nes
būtent šios vietovės susijusios su Vokietijos praeities istorija. Dabartiniu metu pradeda keistis atvykusių
vokiečių turistų amžius, vis daugiau pradeda atvykti jaunesnio amžiaus turistų. Taip pat šį kraštą labai mėgsta
Skandinavijos šalių turistai, iš kurių beveik visi atkeliauja dviračiais; jais keliauja po visą rytinę Europos dalį,

24

taip pat ir po Lietuvą.
Patvirtintame Šilutės rajono strateginės plėtros plane 2005-2014 m. numatyta nemažai priemonių, skirtų
smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti.
2004 m. Šilutės turizmo ir verslo informacijos centras rengė arba dalyvavo rengiant projektus:
Eil
.
Nr.

Projekto
pavadinimas

1.

Vandens turizmo
trasų galimybių
studija Baltijos
jūros regione
(tarptautinis)

2.

Aplinkosauga ir
turizmas
saugomose
teritorijose
Lenkijoje,
Lietuvoje ir
Rusijoje
(tarptauti
nis)

3.

Dviračių trąsų
sistemos „Nemuno
vėrinys“
infrastruktūros
vystymas Nemuno
žemupyje

4.

Projekto
vertė

Įgyvendinimo
laikotarpis

Programa,
kuriai pateiktas
projektas

Pateikėjai

2002-2004

PHARE Small
Project Facility
Fund

Klaipėdos
apskrities
viršininko
administracija

2001-2004

WWF

„BTE turizmo
vadyba,
regionų plėtra“

239977
EUR

2003-2004

PHARE SPF

Šilutės rajono
savivaldybė

Turistinė schema
„Šilutės rajonas“

2000 Lt

2004

5.

Netradicinių
verslų
konkurencingumo
didinimas ir jų
populiarinimas
Vakarų Lietuvos
regionuose

74460
EUR

2004-2005

6.

SVV įmonių
konsultavimas ES
struktūrinių fondų
ir įvaizdžio
formavimo
klausimais
stiprinant jų
konkurencingumą

85260
EUR

2004-2005

75480
EUR

Šilutės rajono
SVV skatinimo
fondas
PHARE 2002
Ekonominės ir
socialinės
sanglaudos
programos
Lietuvoje
projektui
„ Parama
verslo plėtrai“
PHARE 2002
Ekonominės ir
socialinės
sanglaudos
programos
Lietuvoje
projektui
„ Parama
verslo plėtrai“

Partneriai
1. Euroregiono „Baltija“
Sekretoriatas Olštyne,
Lenkija;
2. Kintų buriuotojų
klubas;
3. Šilutės TVIC
Lesnoje, Polesko
(Rusija), Slavskas,
Elblongo (Lenkija),
Neringos, Šilutės rajonų
administracijos, turizmo
informacijos centrai,
nacionaliniai ir
regioniniai parkai,
Pasaulio gamtos fondas
Klaipėdos apskrities
viršininko administracija;
Storstriomo apskrities
Technologijų ir
aplinkosaugos
departamentas, Danija;
Slavsko rajono
administracija;
Šilutės TVIC

Šilutės TVIC

Leidykla „Lututė“;
Šilutės rajono turizmo
paslaugų teikėjai.

Šilutės TVIC

Mažeikių TVIC;
Akmenės TVIC

Tauragės VIC

Šilutės TVIC;
Jurbarko VIC;
Raseinių VIC

Šilutės rajone įregistruotų įmonių skaičius sumažėjo 1,6 proc. (lyginant 2004-01-01duomenis su 200501-01 duomenimis), - nuo 1409 iki 1386.
Įmonių, kurios realiai vykdo aktyvią ekonominę-gamybinę veiklą rajone skaičius, nepakito ir išliko 345
įmonės.
Tarp įmonių, vykdančių aktyvią ekonominę-gamybinę veiklą dominuoja smulkios įmonės, kuriose dirba
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iki 10 darbuotojų (51,5 proc.) bei įmonės kuriose dirba iki 50 darbuotojų (31,5 proc.). Šilutės rajone yra tik
viena įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 500 darbuotojų - tai AB „Šilutės baldai”. Visos stambesnės rajono
įmonės yra rajono centre - Šilutėje.
Iš įmonių, vykdančių aktyvią ekonominę-gamybinę veiklą, sėkmingai dirbo AB „Šilutės baldai” (baldų
gamyba), UAB „Žibai” (statyba), ABF „Šilutės Rambynas” (pieno produktų gamyba), S.Liepio įmonė
„Stamela” (statyba), UAB VP „Market” (prekyba), UAB „Egmina” (prekyba), UAB „Litorina” (prekyba), UAB
„Palink” (prekyba). Visos jos didino investicijas į gamybą.
Iš 44 žemės ūkio bendrovių aktyvią gamybinę-ekonominę veiklą vykdė tik dvi.
Rajone, kaip ir visoje šalyje, pastebimas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, ypač statybos ir
ekonominės veiklos įmonėse.
Statybos ir remonto darbams atlikti iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 2092481 Lt, iš kitų
finansavimo šaltinių gauta 1922005 Lt.
Statybos ir remonto darbai bei jų finansavimas:
Eil
.N
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos, Lt

Objektai
Vainuto vidurinės mokyklos remonto darbai
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos renovacija
Įvažiavimo įrengimas iš Gluosnių g. prie daugiabučių namų
Pastato Tilžės g. 10, Šilutėje, rekonstrukcija
Švėkšnos pradinės mokyklos patalpų pritaikymas muziejui
Rusnės pagrindinės mokyklos remontas
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“
Šilutėje, Tilžės g. 32, stogo remonto darbai
Žemaičių Numiesčio miestelio Dariaus ir Girėno bei
Klaipėdos g. nuotekyno statyba
Įvažiavimo iš Lietuvininkų g. į Laisvės kv. Šilutės m.
įrengimas
Šilutės m. Žalgirio, Pylimo ir Gegužės g. naujo nuotekyno
statyba
Maldos namų, esančių Vilkyčių k., vidaus patalpų remonto
darbai
Pastato, esančio Bažnyčios g.1, Švėkšnoje, teritorijos
tvarkymo darbai
Švėkšnos „Saulės“ vidurinės mokyklos pradinių klasių
pastato lauko drenažo remonto darbai
Vaikų darželio-mokyklos „Pušelė“ stogo remontas
Vilkyčių pagrindinės mokyklos sporto salės stogo remontas
Žalgirio g., Šilutėje,
apšvietimo magistralinių tinklų
remontas
Šilutės dvaro sodybos, vadinamos Šojaus, restauravimas
Vainuto seniūnijos administracinio pastato katilinės
remonto darbai
Gardamo seniūnijos administracinio pastato katilinės
remonto darbai
Laučių pagrindinės mokyklos šiluminės trasos remonto
darbai
Pašyšių pagrindinės mokyklos vandentiekio sistemos
remonto darbai
Vainuto vidurinės mokyklos vandentiekio sistemos
remonto darbai
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142761
433129
94473
80173
94218
19614

Kiti
finansavi
mo
šaltiniai,
Lt

812000
132051

Iš viso,
Lt
142761
433129
94473
892173
94218
132051
19614

365517

365517

34132,68

34132,68

186257,46

977954,7

41724

1164212,
16
41724

98857

98857

52669

52669

110000
34648
8062,81

110000
34648
8062,81

75000
8477

75000
8477

15338

15338

962

962

4832

4832

4875

4875

23.
24.
25.

Bikavėnų pagrindinės mokyklos vietinio centralinio
šildymo katilų remontas
Žemaičių Naumiesčio seniūnijos administracinio pastato
remontas
Kapitalo investicija mokyklose
Iš viso

850

850

68708

68708

117204
2092481,95

1922005,
7

117204
4014487,
65

Pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programą rajono gatvių ir kelių priežiūrai, Šilutės
miesto Darbininkų, Naujakurių mikrorajonų gatvių rekonstrukcijų investiciniams projektams gauta ir panaudota
3819572 Lt. Daugiausia pinigų buvo skirta krašto keliui Nr.165, einančio per Žemaičių Naumiesčio miestelį
Klaipėdos bei Dariaus ir Girėno gatvėmis, rekonstruoti ir apvažiavimui įrengti – 1250 tūkst. Lt.
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KAIMO PLĖTRA IR GAMTOSAUGA
Šilutės rajono žemdirbiai 2004 m. išmokų gavo 13244506 Lt, iš jų skyrė:
Nacionalinė mokėjimo agentūra – 11865005 Lt;
Savivaldybė – 1379501 Lt.
Nacionalinė mokėjimo agentūra deklaravusiems pasėlius išmokėjo 9239189 Lt.
Kaimo reikalų skyrius išrašė 3819 pažymų, o Valstybinė mokesčių inspekcija išdavė leidimų gazoliui
be akcizo pirkti 2315 ūkininkams už 4434852 Lt.
Kitų išmokų ūkininkams buvo išmokėta 152144 Lt.
Kaimo reikalų skyriaus ir seniūnijų specialistai atliko nemažą darbą, padėdami rajono ūkininkams
parengti paraiškas įvairioms kompensacijoms gauti:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodiklis
Tiesioginės išmokos už paskerstus gyvulius
Palūkanoms iš dalies kompensuoti
Tiesioginės išmokos už bičių šeimas
Draudimo dalies kompensavimas
Apmokėta pieno gamintojams, pardavusiems perdirbti pieną
Parama už žindenes karves
Parama nelaimės atveju
Žemės ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo pavasario šalnų
Žemės ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo rudens potvynio
Iš viso

Paraiškų
skaičius
3800
9
59
217
3944
413
3
4
17
8466

Išmokėta suma,
Lt
1877541
36097
31230
8571
1379501
474500
9006
21997
14730
3853173

Parengta ir įvesta į duomenų bazę prašymų dėl žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimo Žemės ūkio ir
kaimo verslo registre pagal seniūnijas, užpildyta deklaracijų:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Seniūnija
Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių Naumiesčio
Iš viso

Įregistruota
valdų
805
793
464
725
332
910
950
942
460
1014
1017
8412

Iš viso
929
850
524
687
357
899
1035
889
466
1126
1102
8864

Gauta ir įvesta deklaracijų
t. sk. pieno
t. sk. pasėlių
285
644
225
625
135
389
141
546
72
285
199
700
233
802
145
744
103
363
265
861
338
764
2141
6723

Parengta Melioracijos 2004 m. darbų programa, kurioje buvo numatyta atlikti darbų už 2704000 Lt.
Visi pinigai panaudoti priežiūros darbams – 10250 Lt ir remonto darbams – 1062970 Lt.
Kaimo reikalų skyriaus specialistai surengė seminarus seniūnijose dėl integracijos į ES, pieno kvotų
administravimo, tiesioginių išmokų, kaimo plėtros klausimais.
Kaimo gyventojai buvo skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose:
Suorganizuotas konkursas „Metų ūkis“, kuriame nugalėtojais tapo ūkiai:
I vieta – Algimanto ir Kazimiero Elijošių, Juknaičių seniūnija;
II vieta – Petro Vičkaus, Usėnų seniūnija;
III vieta – Siksto Noreikos, Gardamo senniūnija.
Organizuotas „2004 m. gražiausiai sutvarkytų ūkininkų sodybų“ konkursas, kurio metu išaiškinti
nugalėtojai:
I vieta – Marytės ir Aloyzo Šiaudvyčių, Juknaičių seniūnija;
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II vieta – Virginijos ir Broniaus Šikšnių, Usėnų seniūnija;
III vieta – Audronės ir Dariaus Arnašių, Žemaičių Naumiesčio seniūnija.
Organizuota tradicinė jau 9 – oji „Rudens šventė“, kurioje gausiai dalyvavo kaimo ir miesto gyventojai,
aktyviai prie šventės prisidėjo seniūnai, saviveiklos kolektyvai. Šventės metu konkursų nugalėtojams įteiktos
Savivaldybės mero padėkos ir rėmėjų piniginiai prizai.
Gamtosauga
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra 37 ežerai, 8 dirbtiniai vandens telkiniai, 106 upės ir upeliai,
užliejamose pievose 18 polderių, 1 regioninis parkas ir 10 draustinių.
Gamtosaugos objektų statybai panaudota 8500698 Lt, iš jų gauta:
Pagal PHARE programą – 1727214 Lt (Naujojo nuotakyno statyba, nuotekų siurblinės rekonstrukcija
Pagrynių gyvenvietėje; Nuotekų surinkimo sistemos statyba Šilutėje);
Iš Savivaldybės lėšų – 717877 Lt (Naujojo nuotakyno statyba, nuotekų siurblinės rekonstrukcija
Pagrynių gyvenvietėje; Nuotekų surinkimo sistemos statyba Šilutėje; Naujųjų nuotakynų statyba ir nuotekų
slėgiminės linijos rekonstrukcija Žemaičių Naumiestyje);
Iš įmonių lėšų – 6055607 Lt. Daugiausia pinigų investavo AB „Stumbras“ Šilutės gamykla, AB „Šilutės
baldai“, UAB „Šilutės automobilių keliai“, UAB „Šilutės vandenys“.
Šilutės rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 2004 m. padidėjo 2 proc. lyginant su
2003 m. ir sudarė 335000 Lt. Padidėjimą lėmė mokesčiai už oro ir vandens teršimą. Programos lėšų
panaudojimo prioritetas buvo teršimo šaltiniams mažinti. Didžiausia lėšų dalis buvo panaudota Žemaičių
Naumiesčio valymo įrenginiams statyti, gautam 800 tūkst. Lt kreditui grąžinti (185300 Lt), Šilutės miesto
lietaus kanalizacijos išpildomosioms nuotraukoms parengti (30000 Lt), sąvartynų tvarkymo darbams (18300
Lt). Sutvarkyta 10 rajono sąvartynų.
Rajone naudojamos 5 išteklių rūšys: požeminis vanduo, paviršinis vanduo, smėlis – žvyras, durpės,
nafta. Surinkta mokesčių už valstybinius gamtos išteklius:
Gamtos išteklių rūšis
Požeminis vanduo
Paviršinis vanduo
Smėlis – žvyras
Durpės
Medžiojamų gyvūnų
Iš viso

Mokesčių suma, Lt
127609
7295
7860
186581
66081
395426

Surinkta mokesčių už aplinkos teršimą:
Mokesčių suma, Lt
456909

Mokesčių suma už mobilių taršos
šaltinių taršą, Lt
157125

Bauda už normatyvo viršijimą, Lt
70922

Surinkta mokesčių už oro teršimą iš stacionarių taršos šaltinių:
Metinė mokesčių suma, Lt
195916

Bauda už normatyvo viršijimą, Lt
2890

Surinkta mokesčių už vandens teršimą:
Metinė mokesčių suma, Lt
50683

Bauda už normatyvo viršijimą, Lt
10857

Šilutės rajone iš 94 naudojamų požeminių vandens gręžinių, daugelyje įrengti šiuolaikiniai dažnio
skaitikliai, atsisakyta vandens bokštų. UAB „Šilutės vandenys“ baigia rengti apskaitą gyventojams, skyrė lėšų
susidėvėjusioms vandens linijoms pakeisti.
Savivaldybės teritorijoje iš 20 nuotekų valymo įrenginių, eksploatuojami 15. 2004 m. valstybinei
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komisijai priduota Šilutės miesto Darbininkų kvartalo Gegužės ir Pylimo gatvių buitinių nuotekų surinkimo
sistema, atlikta naujo nuotakyno statybos, nuotekų siurblinės rekonstrukcija Pagrynių gyvenvietėje, naujų
nuotakynų statyba ir rekonstrukcija Žemaičių Naumiesčio miestelyje.
2004 m. į paviršinius vandens telkinius buvo išleista buitinių – gamybinių nuotekų 2204 tūkst. m³, iš jų:
išvalytų - 2116, 8 tūkst. m³ (96,04 proc.), nepakankamai išvalytų - 60,2 tūkst. m³ (2,74 proc.), nevalytų – 27
tūkst. m³ (1,22 proc.). Nevalytos buitinės – gamybinės nuotekos išleidžiamos Gardamo, Usėnų, Laučių
gyvenviečių ir dalies Žemaičių Naumiesčio miestelio. Blogiausia padėtis yra su paviršinio lietaus nuotekų
išvalymu: iš 306 tūkst. m³, išvaloma tik 63 tūkst. m³, tai sudaro 20,59 proc. Didžiausia ši problema yra Šilutės
mieste ir Šilutės žemės ūkio mokyklos teritorijoje.
Rajone buvo eksploatuojama 11 nerūšinių buitinių atliekų sąvartynų, iš jų 1 teisėtas – Šilutės miesto
sąvartynas. Neteisėtų buitinių atliekų sąvartynų daugiausia yra kaimo vietovėse, kurie įrengti buvusiuose smėlio
– žvyro karjeruose. Kaip minėta, Savivaldybė iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos, sąvartynų deponavimo
darbams skyrė 18300 Lt. Lyginant su 2003 m., seniūnijoms priklausančiuose sąvartynuose, 151 t sumažėjo
nerūšiuotų buitinių atliekų (0,5 proc.).
UAB „Ecovita“ iš Šilutės miesto sąvartyno ir Vainuto seniūnijos Galnės kaimo pesticidų saugyklų
išvežė 225665 kg. pesticidų.
2004 m. birželio 9 – 10 d. Šilutės Ekstremalių situacijų valdymo centras dalyvavo tarptautinėse
pratybose „NOSE – 2004“ dėl naftos teršalų išsiliejimo ir likvidavimo Nemuno upėje.
Nemuno deltos regioniniame parke parengta kelių tvarkymo 2005 – 2015 m. kompleksinė programa Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkinis planas. Nužymėtas Kuršių mariose plūdurais Nemuno
priešakinės deltos rezervatas, pašalinti krūmai ir sutvarkytos pievos Pakalnės kraštovaizdžio draustinyje.
Atliktas Žalgirių, Aukštumalos pažintinių pėsčiųjų takų pakrančių šienavimas, atnaujinti prie takų esantys 19
mažųjų stendų ir įrengti 4 nauji dideli stendai. Parengti poilsiaviečių, apžvalgos bokštelių, pažintinių takų pasai.
Šilutės rajone naudingas iškasenas (durpes, smėlį, žvyrą,) išgauna 3 įmonės: UAB „Šilutės durpės“,
UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „Bugama“.
Rajone yra 32 karjerai, iš jų keturi naudojami kaip sąvartynai: Gardamo seniūnijos – Užlaukių kaime,
Vainuto seniūnijos – Galnės kaime, Saugų seniūnijos – Berciškės kaime, Kintų seniūnijos – Kiškių kaime.
Savivaldybės teritorijoje veikia 19 medžioklės klubų. 2004 – 2005 m. sumedžioti leista: 16 elnių, 425
stirnas, 285 šernus. Sumedžiota nelicencijuotų žvėrių ir paukščių: 33 lapės, 8 mangutai, 26 bebrai, 3 kiaunės, 89
kurapkos, 91 slanka, 359 antys, 14 žąsų, 2 perkūno oželiai. Sumedžiotas 1 žvėris, sergantis trichinelioze,
užfiksuoti 6 pasiutligės atvejai.
Gamtosaugininkai už Medžioklės taisyklių pažeidimus skyrė 4120 Lt administracinių baudų,
surašydami 12 administracinių teisės pažeidimų protokolų (ATPK).
Daugiausia ATPK protokolų surašyta už Žvejybos taisyklių pažeidimus – 180. Paskirta administracinių
baudų už 17639 Lt.
Rajone iš 40 nustatytų atvejų padaryta ekologinė žala už 1844426 Lt (2003 m. atitinkamai – 47 atvejai
ir 2044396 Lt). Iš kaltininkų išieškota 135733 Lt (2003 m. 83773 Lt).
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SOCIALINĖ POLITIKA
Šilutės rajono savivaldybėje gyvena 55,3 tūkst. gyventojų, iš jų – 32,2 tūkst. (58,2 proc.) yra darbingo
amžiaus.
Per 2004 metus Šilutės darbo biržoje užsiregistravo 3787 ieškantys darbo asmenys (2003 m. - 4976
ieškantys darbo asmenys), iš jų - 3594 bedarbiai (2003 m. - 4151 bedarbiai). Lyginant su 2003 metais
besiregistruojančių Darbo biržoje bedarbių sumažėjo 557 asmenimis. Besiregistruojančių Darbo biržoje per
metus taip pat mažėjo (2004-01-01 - 2858 bedarbiai; 2005 -01-01 - 2483 bedarbiai).
Pagal turimus Šilutės darbo biržos duomenis:
bedarbių skaičius nuo 2858 (2004-01-01) sumažėjo iki 2483 (2005-01-01) arba 15,1 proc.;
nepasirengusių darbo rinkai bedarbių skaičius nuo 2315 (2005-01-01) sumažėjo iki 2026 (2005-01-01) arba
14,3 proc.;
jaunimo (iki 25m.) nuo 330 (2004-01-01) sumažėjo iki 230 (2005-01-01) arba 3,5 proc.;
darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių nuo 1110 (2004-01-01) sumažėjo iki 970 (2005-01-01) arba 14,4
proc.;
Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo nuo 9 proc. (2004-01-01) iki 7,7 proc.
(2005-01-01).
Bedarbiai:
Pagal lytį:
1606 moterys arba 45 proc. (2003 m. - 1806 arba 44 proc.);
1988 vyrai arba 55 proc. (2003 m. - 2345 arba 56 proc.);
Pagal pasirengimą darbo rinkai:
pasirengę darbo rinkai - 1254 arba 35proc. (2003 m. - 984 arba 23,7 proc.);
nepasirengę darbo rinkai - 2340 arba 65proc. (2003 m. - 3167 arba 76,3 proc.);
Pagal amžiaus grupes:
jaunimo - 843 arba 23,5proc. (2003 m. - 986 arba 23,8 proc.);
priešpensinio amžiaus - 136 arba 3,8 proc. (2003 m. - 136 arba 3,3 proc.).
Per 2004 metus užregistruota 1801 laisva darbo vieta (2003 m. - 1868 ), iš jų:
Terminuotam darbui - 776:
Pagal ekonomines veiklas:
žemės ūkyje - 33 arba 4,3 proc.;
pramonėje - 267 arba 34,4 proc.;
statyboje - 170 arba 21,9 proc.;
paslaugose - 306 arba 39,4 proc.
Nuolatiniam darbui - 1025:
Pagal ekonomines veiklas:
žemės ūkyje - 32 arba 3,1 proc.;
pramonėje - 340 arba 33,2 proc.;
statyboje - 143 arba 13,9 proc.;
paslaugose - 510 arba 49,8 proc.
Pagal išsilavinimą:
specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu - 125 (2003 m. - 150);
kvalifikuotų darbininkų ir aptarnavimo darbuotojų - 1218 (2003 m. - 1310);
nekvalifikuotų darbininkų - 458 (2003 m. - 408).
Pagal specialybių ir profesijų grupes:
specialistams:
pedagogikos -17 arba 13,6 proc.;
apskaitos, audito, finansų, bankininkystės - 13 arba 10,4 proc.;
verslo administravimo, prekybos ir vadybos - 19 arba 15,2 proc.;
buhalterinės apskaitos - 14 arba 11,2 proc.;
komercijos - 2 arba 1,6 proc.;
įstaigų administravimo - 11 arba 8,8 proc.;
matematikos ir informatikos - 3 arba 2,4 proc.;
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medicinos mokslų ir sveikatos priežiūros - 5 arba 4,0proc.;
technikos mokslų ir inžinerijos - 14 arba 11,2proc.;
masinių informavimo priemonių ir dokumentų tvarkymo - 5 arba 4,0proc.;
transporto ir ryšių - 10 arba 8,0proc.;
aptarnavimo profesijų - 5 arba 4,0proc.;
socialinio darbo - 7 arba 5,6proc.
kvalifikuotiems darbininkams ir aptarnavimo darbuotojams:
prekybos ir verslo vadybos - 62 arba 5,1 proc.;
sveikatos priežiūros - 20 arba 1,6 proc.;
maisto gamybos - 73 arba 6,0 proc.;
statybos - 241 arba 19,8 proc.;
elektros ir elektronikos - 30 arba 2,5 proc.;
metalo apdirbimo - 107 arba 8,8 proc.;
mechanikos ir mechaninio remonto - 20 arba 1,6 proc.;
medžio apdirbimo, baldų gamybos - 178 arba 14,6 proc.;
šildymo ir šaldymo - 31 arba 2,5 proc.;
tekstilės - 37 arba 3,0 proc.;
rūbų gamybos - 2 arba 0,2 proc.;
naftos pramonės - 14 arba 1,1proc.;
žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės - 19 arba 1,6 proc.;
transporto ir ryšių - 137 arba 11,2 proc.;
aptarnavimo profesijų - 247 arba 20,4 proc.
Specialistams daugiausia darbo vietų užregistruota: verslo, vadybos, prekybos, buhalterijos, statybos
inžinerijos bei socialinio darbo sferose.
Kvalifikuotiems darbininkams ir aptarnavimo profesijų darbuotojams daugiausia darbo vietų
užregistruota: statybos, apdailos, prekybos, medžio apdirbimo, baldų gamybos, transporto sferose.
Dauguma besikreipiančių bedarbių neturėjo reikiamo profesinio pasirengimo konkuruoti darbo rinkoje.
Konkurencija yra didelė nekvalifikuotiems darbininkams, turintiems elementarias profesijas. Mažiausias
galimybes įsidarbinti turi bedarbiai, kurie neturi profesijos arba nepaklausių specialybių specialistai. Darbo
biržoje registruotas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas ir nekvalifikuotos jėgos perteklius.
Paklausių ir nepaklausių profesijų dešimtukas per 2004 m.
Paklausiausios specialybės ir profesijos
Specialistams
Darbininkams
Statybos inžinieriams
Lengvųjų ir sunkiasvorių
Buhalteriams
automobilių vairuotojams
Vadybininkams
Pardavėjams
Įstaigų administratoriams Apdailininkams
Apskaitininkams
Šaltkalviams
Socialiniams
Staliams ir dailidėms
darbuotojams
Mūrininkams
Dantų gydytojams
Tekstilininkams
Kompiuterių
Suvirintojams
programuotojams
Betonuotojams
Geodezininkams
Virėjams
Transporto priemonių
mechanikams

Nepaklausiausios specialybės ir profesijos
Specialistams
Darbininkams
Ikimokyklinio
Namų ekonomams
ugdymo pedagogams Biuro komersantams
Ryšių technikams
Apsaugos darbuotojams
Mašinų gamybos
Kalviams
technikams
Mechanikams
Agronomams
Radijo ir televizijos
Veterinarams
aparatūros taisytojams
Zootechnikams
Buitinių prietaisų
Miškininkams
elektromechanikams
Medicinos seserims
Siuvėjams
Draudimo agentams
Ž.ū. mašinų operatoriams
Ekspeditoriams
Viešb. ir turizmo kompl.
darbuotojams

Per 2004 metus pastebėtas kai kurių naujų specialybių poreikis - žurnalistikos, dantų technologijos ir
geodezijos.
Numatoma laisvų darbo vietų mažėjimo tendencija. 2005 m. bus užregistruota apie 1750 naujų laisvų
darbo vietų (2004 m. - 1801), iš jų terminuotam darbui - 660 arba 37,7 proc. (2004 m. – 776 arba 43 proc.),
neterminuotam - 1090 arba 62,3 proc. (2004 m. – 1025 arba 57 proc.).
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Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo nuo 9,0 proc. iki 7,7 proc. (2003-01-01 – 200401-01: 10,9 iki 9,0).
Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų mažiausias buvo 2004 m. spalio mėn. 1d. - 7,1
proc.
Moterų bedarbių procentas sumažėjo nuo 9,1 proc. iki 8,7 proc.
Jaunimo bedarbių procentas sumažėjo nuo 4,3 proc. iki 3,0 proc.
2004 m. profesinį mokymą baigė 233 žmonės, iš jų 181 žmogus arba 77,6 proc. įsidarbino per 90 dienų.
Jiems iš Užimtumo fondo priskaityta 637,3 tūkst. Lt, iš jų mokymo pašalpoms – 126,5 tūkst., mokymo
išlaidoms –510,8 tūkst.Lt.
Pertvarkant ūkį, restruktūrizuojant įmones, atnaujinant technologijas nemažai daliai dirbančiųjų grėsė
atleidimas iš darbo. Šilutės darbo birža tokiems dirbantiesiems suteikė informaciją apie galimybę dalyvauti
prevencinio profesinio mokymo programose ir išsaugoti darbą esamoje ar įsidarbinti kitoje darbovietėje.
Prevencinio mokymo programa pasinaudojo 11 darbdavių. Su jais buvo pasirašyti tiksliniai susitarimai.
2004 m. organizuotas prevencinis profesinis mokymas 59 žmonėms, t.y. 20,3 proc. daugiau lyginant su
2003 m. (2003 m. - 47 ). Jiems iš Užimtumo fondo priskaičiuotas 41,2 tūkst. Lt.
2004 metais buvo daug darbuotojų atleista iš Šilutės vaikų tuberkuliozės ligoninės ,,Eglutė”. Dėl
mokyklos likvidavimo atleista 13 darbuotojų. Buvo parengta tikslinė prevencinė programa, švelninanti Šilutės
vaikų tuberkuliozės ligoninės ,,Eglutė” likvidavimo pasekmes.
Šilutės darbo birža iš 345 įmonių, vykdančių aktyvią ekonominę - gamybinę veiklą, su 330 palaiko
glaudžius ryšius, t.y. 95,6 proc. Per 2004 metus pasirašyti 330 bendradarbiavimo susitarimai, iš jų - 96
tiksliniai.
2004 metais darbo biržos darbuotojai pas darbdavius lankėsi 859 kartus. Užmegzti kontaktai su 11
naujų darbdavių (užduotis - 10). Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais darbo rinkos partneriais davė gerų
rezultatų ir padidino pasirašytų susitarimų skaičių (lyginant su 2003 m.) nuo 325 iki 330 arba 1,5 proc. Per
2004 metus pasirašyta 14 susitarimų su darbdavių ir kitų socialinių parterių asociacijomis. Vizitų metu rastos
736 laisvos darbo vietos. Naujai pasirašyti 152 bendradarbiavimo susitarimai.
Darbo birža, pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su visomis stambesnėmis rajono įmonėmis,
glaudžiai bendradarbiauja su: AB"Šilutės baldai", UAB"Įtampa", ABF“Šilutės Rambynas”, AB"Šilutės
durpės", UAB“Žibai”. Šios įmonės domisi Darbo biržos veikla, aktyviai dalyvauja iš Užimtumo fondo
finansuojamose programose, laisvų darbo vietų mugėse, registruoja laisvas darbo vietas ir naudojasi kitomis
Darbo biržos teikiamomis paslaugomis.
Viešųjų darbų programa
Viešųjų darbų programoje dalyvavo 668 ieškantys darbo asmenys, iš jų:
jaunimo - 61 arba 9,1 proc.;
ilgalaikių bedarbių - 255 arba 38,2 proc.;
moterų - 189 arba 28,3 proc.;
turintys papildomą rėmimo požymį - 245 arba 36,7 proc.;
vyresni nei 55 metų amžiaus asmenys - 85 arba 12,7 proc.;
kaimo gyventojai - 475 arba 71,1 proc.
Savivaldybės lėšomis vykdyti viešųjų darbų projektai:
Projekto pavadinimas

Dalyvavusių
asmenų sk.
124

Vidutinė
darbų
trukmė
1,7

Savivaldybės
panaudotų
lėšų suma
56733

Proc. nuo skirtų šiai
programai lėšų iš
valstybės biudžeto
91,5

Švietimo įstaigų patalpų remontas ir teritorijų
tvarkymas
Paauglių užimtumo didinimas

44

1

9416

72,4

33

Istorijos, kultūros paminklų, parkų, kapinių
tvarkymas
Miesto ir rajono gatvių ir teritorijų tvarkymas
Darbai globos ir rūpybos sferoje

40

129
9
346
Darbdavių lėšomis vykdyti viešųjų darbų projektai:

2,1

23998

99,9

2
2,2
x

75348
5046
170541

99,4
54,8
92,7

Projekto pavadinimas

Dalyvavusi
Vidutinė
Darbdavių panaudotų
ų asmenų
darbų trukmė
lėšų suma
sk.
Pramonės įmonių, įstaigų remontas ir tvarkymas
107
2,2
63335
Darbai statyboje
22
1,6
11309
Miškų tvarkymas
37
2
48043
Miesto ir rajono gatvių, gyvenviečių teritorijų tvarkymas
8
1,8
4173
Žemės ūkio darbai
102
2,4
70749
Socialinės paskirties objektų remontas
8
1,7
5003
Gamtosaugos ir ekologinio pobūdžio darbai
16
1,4
6904
Durpynų priežiūros darbai
20
1,4
11360
Turizmo paslaugos
2
2,5
1329
Iš viso
322
x
222205
2004 metais viešųjų darbų programoje dalyvavo 668 asmenys, t.y. 63,6 proc. nuo pageidaujančių dirbti
šiuos darbus skaičiaus.
Viešųjų darbų programos socialinis naudingumas (atskirų projektų):
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Darbdavio pavadinimas

Mokyklų, ligoninių
ir kitų socialinės
paskirties
įstaigų
remonto
bei
tvarkymo darbai

27 mokyklos, 10 lopšelių darželių, Ž.Naumiesčio
ambulatorija, Katyčių
bendruomenė

2.

Miškų
darbai

tvarkymo

Ūkininkas A.Ramanauskas
D.Bočkienės įm.
VĮ Šilutės miškų urėdija

3.

Miesto ir rajono
gatvių, gyvenviečių
teritorijų aplinkos
tvarkymas

11 rajono seniūnijų
Vaikų teisių apsaugos
tarnyba
UAB ”Šilutės
komunalininkas”

Istorijos ir kultūros
paminklų,
parkų,
kapinių tvarkymas

Šilutės
seniūnijos,
biblioteka

1.

Įdarbint
ų
asmenų
sk.

132

55

4.

muziejus,
F.Bajoraičio

173

49

Socialinė nauda

1. Atlikti statybos remonto darbai 27 mokyklose ir 6
darželiuose. Mokyklos paruoštos mokslo metams.
Sutvarkytos klasės, koridoriai, san. mazgai, rūbinės,
mokyklų stogai.
2. Darželiuose sutvarkytos vasaros pavėsinės, valgyklos,
sutvarkytos aplinkos.
3. Dirbo bedarbiai - statybininkai. Gilino savo
kvalifikacinius sugebėjimus.
1. Apsodinta 21,3 ha miško.
2. Prižiūrėta 87,2 ha miško želdinių.
3. Prižiūrėta 2 ha medelyno ir daigyno.
4. Prižiūrėta 30,7 ha jaunuolyno.
1. Įdarbinti 44 nepilnamečiai iš asocialių arba socialiai
remtinų šeimų.
2. Pastatytas Švėkšnos seniūnijoje kabantis tiltas.
3. Saugų seniūnijoje įrengtos šarvojimo patalpos.
4. Sutvarkyti seniūnijų kultūros namai, bibliotekos.
5. Pasodinta seniūnijų teritorijose medelių, sutvarkyti
šaligatviai.
6. Šilutės seniūnijoje sutvarkyti įvažiavimai į
gyvenamųjų namų kvartalus
1. Atliktas remontas Šilutės muziejuje.
2. Sutvarkytos parkų teritorijos:
III. Rusnės miestelio parko tako dangos keitimas;
IV. sutvarkyta aplinka prie Švėkšnos parke esančios
pradinės mokyklos;
V. renovuoti Juknaičių parko suolai.

Atlikus viešuosius darbus palikti nuolatinai dirbti 92 asmenys, tai sudaro 14,6 proc. nuo visų 2004 m.
nukreiptų bedarbių į viešuosius darbus.
2004 metais vidutinė viešųjų darbų trukmė 2 mėn. (2003 metais – 2,1 mėn.).
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Į remiamus darbus 2004 metais nukreipta 70 asmenų, iš jų pagal numatytus prioritetus:
baigusių darbo rinkos profesinį mokymą - 26 asmenys arba 37,1 proc. nuo nukreiptų į programą;
vyresni nei 55+ metų amžiaus 2 asmenys arba 2,9 proc.;
įsidarbino neterminuotai dirbti 56 arba 80 proc.
Prioritetinės verslo kryptys Šilutės rajone:
turizmo sektoriaus plėtra;
žemės ūkio ir pramonės vystymosi skatinimas;
žuvininkystės plėtros skatinimas;
sausumos, vandens ir oro kelių sistemos tobulinimas.
2004 metais Šilutės darbo birža bedarbiams nesuteikė beprocentinių paskolų savo verslui organizuoti.
Tačiau 2004 metais pasinaudoję privalomojo verslo liudijimo mokesčio lengvata, su verslo liudijimu dirbo 334
asmenys, tai yra 148 asmenimis arba 79,6 proc. daugiau negu 2003 metais.
Šilutės rajono tarybos 1995-03-09 sprendimu Nr.280 “Dėl gyventojų užimtumo programos”, nuspręsta
privačias verslo įmones, kurias įsteigė bedarbiai, gavę darbo biržos paskolą, pirmus metus atleisti nuo pelno ir
įmonės registravimo mokesčio.
Šilutės rajono tarybos 2001-02-22 sprendimu Nr.138 “Dėl privalomojo patento mokesčio lengvatų” nuspręsta
bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti darbo biržoje – 6 privalomojo patento galiojimo mėnesius
kalendoriniais metais, jeigu privalomasis patentas išduotas ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, mažinti
savo biudžeto sąskaita privalomojo patento mokesčio tarifus 50 procentų.
2004 metais įregistruota 150 invalidų (2003 metais – 165), iš jų:
146 - III grupės invalidai (2003 metais – 155);
4 - II grupės invalidai (2003 metais – 10).
2004 metais darbo rinkos programose dalyvavo 156 invalidai, tai sudaro 104 proc. nuo įregistruotų
skaičiaus (2003 metais – 50, t.y. 30,3 proc. nuo įregistruotų skaičiaus), iš jų:
151 - III grupės invalidai (2003 metais – 50);
5 - II grupės invalidai ( 2003 metais – nebuvo nukreipta).
Aktyviose darbo rinkos programose dalyvavo 107 invalidai, tai sudaro 71,3 proc. nuo įregistruotų
skaičiaus, iš jų:
108 asmenys, turintys III grupės invalidumą;
4 asmenys, turintys II grupės invalidumą.
Užimtumo rėmimo programose dalyvavo 23 invalidai, iš jų:
21 - III grupės invalidas, tai sudaro 14,4 proc. nuo įregistruotų skaičiaus;
2 - II grupės invalidai, tai sudaro 50 proc. nuo įregistruotų skaičiaus.
2003 m. spalio 9 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-123 “Dėl I-II grupės invalidų
įdarbinimo kvotų dydžio darbdaviams nustatymo” nustatytos 2004 metams I-II grupės invalidų įdarbinimo arba
darbo vietų steigimo 2 procentų kvotos rajono darbdaviams nuo visų įmonės vidutinio metinio darbuotojų
skaičiaus, jeigu įmonėje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų.
2004 metais darbo rinkos programose dalyvavo 1668 papildomai remiami asmenys, iš jų:
1096 dalyvavo aktyviose darbo rinkos politikos programose, tai sudaro 76,1 proc. nuo įregistruotų šių asmenų
skaičiaus;
313 dalyvavo Užimtumo rėmimo programose, tai sudaro 21,7 proc. nuo įregistruotų šių asmenų skaičiaus.
2004 m. įsteigtos 33 subsidijuojamos darbo vietos kitiems darbo rinkoje papildomai remiamiems
bedarbiams, iš jų:
bedarbiams nuo 16 iki 25 m. amžiaus pirmą kartą pradedantiems darbinę veiklą (be absolventų) - 6;
absolventams, pradedantiems darbinę veiklą pagal specialybę - 2;
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motinai arba tėvui, auginančiam vaiką iki 8 m. - 13;
asmenims, kuriems iki senatvės pensijos likę ne ilgiau kaip 5 metai - 3;
asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėn. - 2;
ilgalaikiams bedarbiams, kurių nedarbo trukmė daugiau kaip 2 metai - 7.
Darbdaviams, steigiantiems naujas darbo vietas, bedarbių su papildomais rėmimo požymiais
įdarbinimui, kompensuojamos darbo vietų steigimo išlaidos iš Užimtumo fondo lėšų;
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2002-09-26 (jei darbdavys kreipiasi) priėmė sprendimą, pagal kurį
darbdaviui naikinamas 50 procentų žemės nuomos mokestis, jeigu įmonėje nuo paskutinio mokėjimo padidėjo 2
darbo vietomis.
Įsteigtos 3 subsidijuojamos darbo vietos asmenims, kuriems iki senatvės pensijos likę ne ilgiau kaip 5
metai. Šios grupės asmenims sunku susirasti nuolatinį darbą ir užsidirbti lėšų. Didelių reikalavimų asmenims,
norintiems įsidarbinti šiose darbo vietose, nebuvo.
Įsteigtos 7 naujos subsidijuojamos darbo vietos kaimo vietovėse. Tai padidino galimybę įsidarbinti
kaime gyvenantiems asmenims.
Savivaldybėje registruoti ūkio subjektai kasmet vis daugiau sumoka įmokų Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos (VSDFV) Šilutės skyriui:
2002 m. - 38942 tūkst. Lt;
2003 m. - 39883,2 tūkst. Lt;
2004 m. - 44628,6 Lt.
Per pastaruosius trejus metus didėjo rajono dirbančiųjų vidutinis atlyginimas, tačiau jis yra žymiai
mažesnis negu šalyje:
Rodikliai
2002 m.
2003 m. 2004 m. Padidėjo(+), sumažėjo(-)
Kitimas(%)
lyginant
2003 m. su 2004 m. su 2003 m. su 2004 m. su
2002 m.
2003 m.
2002 m.
2003 m.
1. Vidutinis
mėnesinis
atlyginimas
rajone

766

804

856

2. Paskelbtas
vidutinis darbo
užmokestis
šalyje

1118

1168

1210

+38

+50

+52
4,96

6,47

4,47

3,6

+42

VSDFV Šilutės skyrius Savivaldybės gyventojams išmokėjo:
Eil.
Nr.

Išmokų straipsniai

2002 m.

(tūkst.Lt)
2003 m.
2004 m.

1 Senatvės pensijos

35363,1

37595,1

39422,5

2 Invalidumo pensijos

12359,5

13657,4

14816,7

4620,1

4693

4898,6

26,1

31,7

35,4

145,5

168,9

155,8

365

378,5

403,6

52879,3

56524,6

59732,6

3 Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos
4 Ištarnauto laiko pensijos (pedagogams)
5 Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas
6 Išmokos už mirusius pensininkus juos laidojusiems asmenims
Iš viso išmokėta pensijų
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Eil.
Nr.

Išmokų straipsniai

2002 m.

7 Ligos pašalpos

2003 m.

2004 m.

2013,2

2391,6

2478,8

8 Motinystės pašalpos

579,5

634,1

675,7

9 Motinystės (tėvystės) pašalpos

928,2

1009,4

1392,8

3520,9

4035,1

4547,3

Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos
10 pašalpos

133

75,7

72,8

11 Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija

2,4

1,6

8,6

24,3

32

48

Iš viso išmokėta ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų

12 Netekto darbingumo periodinė kompensacija
13 Laidojimo pašalpa apdraustajam žuvus

265,8 -

14 Periodinė draudimo išmoka apdraustajam žuvus

90,1

5,1

5,6

8,1

430,6

114,9

227,6

56830,8

60674,6

64507,5

Iš viso išmokėta išmokų iš valstybės biudžeto

2890

3068,4

2958,3

Iš viso išmokėta privalomojo sveikatos draudimo fondo išmokų

177,7

192,4

203,2

59898,5

63935,4

67669

Iš viso išmokėta nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais
išmokų
Iš viso išmokėta išmokų iš VSDF biudžeto lėšų

Iš viso išmokėta išmokų iš VSDF biudžeto, valstybės biudžeto ir
privalomojo sveikatos draudimo fondo

Kasmet didėjo mūsų rajono pensininkų vidutinė senatvės pensija, tačiau šalies pensininkų pensijos
vidurkis buvo didesnis:
2002 m. - 289 Lt, šalyje – 317 Lt;
2003 m. - 307 Lt, šalyje – 340 Lt;
2004 m. - 337 Lt, šalyje – duomenų dar nėra.
Socialinė parama
Socialinės paramos funkcijoms vykdyti, siekiant administravimo funkcijas atskirti nuo paslaugų
teikimo, Savivaldybės taryba 2004 metais vasario 20 dienos sprendimu Nr. T1-255 reorganizavo Socialinės
paramos skyriaus struktūrą.
Džiugina tai, kad socialiniais klausimais Savivaldybės administracija kasmet gauna vis mažiau rajono
gyventojų prašymų – nusiskundimų. Tam įtakos turi kvalifikuotas specialistų darbas tikslingai panaudojant
lėšas bei pastangos problemas išspręsti vietoje. Prašymų ir skundų mažėjimo tendencija:
80
60
40
20
0
2000m.

2001m.

2002m.

2003m.

2004m.

Sprendžiant socialinės paramos klausimus iškyla kai kurių sunkumų: Viešojo administravimo įstatymo
nuostata, kad būtina atskirti administravimo funkcijas nuo paslaugų teikimo funkcijos įgyvendinta tik iš dalies nakties prieglobsčio benamiams, šeimynos motinos teikimo paslaugos liko Socialinės paramos skyriaus
funkcija.
Tarybos nariams, o ypač Socialinių reikalų komitetui, reikėtų pagalvoti apie tai, ar būtina Socialinių
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paslaugų namuose tarnybą reorganizuoti į Socialinių paslaugų tarnybą, ar tikslinga įsteigti socialinių paslaugų
centrą.
Vieni svarbiausių bendradarbiavimo partnerių socialinėje sferoje yra visuomeninės organizacijos,
tačiau deleguoto Savivaldybės specialisto kuruoti jų veiklą ir teikti metodinę pagalbą neturi. Bendradarbiavimas
su visuomeninėmis organizacijomis ir bendruomeninis darbas vykdomas iš savanoriškų paskatų.
Įstatymais numatytos naujos paslaugų gavėjų grupės, kiti įstatymų pakeitimai reikalauja skirti daugiau
darbo laiko. Deleguotos funkcijos, darbo krūviai didėja, tačiau įsteigti naują etatą savivaldybėms tik
rekomenduojama. Tikimybė, kad darbas gali sutrikti dėl per didelio krūvio, yra. Kaip nustatyti, kokia
maksimalaus darbo krūvio įtaka profesionalumui ir atsakyti į klausimą: „Ar laiko stoka netampa priešu
pasikeitimams ir naujovėms?”
Socialinės paramos politiką sudaro: piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos valstybinės (perduotos savivaldybėms)
funkcijos, priskirtos Socialinės paramos skyriui - piniginė socialinė parama.
Piniginę socialinę paramą deleguotoms funkcijoms vykdyti, kaip ir minėjo Administracijos direktorius
savo ataskaitoje, sudaro trys dalys, t.y.:
1. Parama teikiama šeimoms, auginančioms vaikus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų (Lietuvos
Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Žin., 2004, Nr. 88-3208);
2. Parama teikiama mažas pajamas turinčioms šeimoms, atsižvelgiant į jų pajamas (Piniginės socialinės
paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas, Žin., Nr. 733352; Žin., 2004, Nr. 146-5303); 3. pašalpų sistemos dalis yra orientuota į tiesioginį rėmimą, atskiroms
gyventojų grupėms taikant paslaugų nuolaidas arba lengvatas (Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymas, Žin., 2004, Nr. 21-619);
3. Pašalpų sistemos dalis yra orientuota į tiesioginį rėmimą, atskiroms gyventojų grupėms taikant
paslaugų nuolaidas arba lengvatas (Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Žin., 2004, Nr.
21-619).
Socialinių išmokų struktūros palyginimas 2004-01-01 ir 2005-01-01:
Išmokos

1. Pagal Paramos šeimai įstatymą
2. Pagal Piniginės paramos mažas
pajamas turintiems asmenims
įstatymą

Šeimų
skaičius,
vnt
2834
1080

2004-01-01
Pašalpų
Suma, Lt
skaičius,
vnt
3120
449112
3512
229594

Šeimų
skaičius
, vnt
4152
581

2005-01-01
Pašalpų
Suma, Lt
skaičius
, vnt
8520
616348
1671
121140

Parama teikiama mažas pajamas turinčioms šeimoms, atsižvelgiant į jų pajamas (Piniginės socialinės
paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skiriamos šios išmokos:
1. Socialinės pašalpos;
2. Kompensacijos šildymo išlaidoms, šilto ir šalto vandens išlaidoms padengti.
Parama teikiama šeimoms, auginančioms vaikus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų apima šias
išmokas:
Vienkartinė išmoka nedirbančiai nėščiai moteriai;
Vienkartinė pašalpa gimus vaikui;
Išmoka vaikui;
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui;
Globos (rūpybos) išmoka;
Vienkartinė išmoka vaikams, likusiems be tėvų globos būstui įsigyti arba įsikurti.
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2004.01.01 Pašalpų skaičius, vnt.
Pagal Piniginės
paramos mažas
pajamas
turintiems
asmenims

Pagal Paramos
šeimai įstatymą
47%

2005.01.01 Pašalpų skaičius, vnt.
Pagal Piniginės
paramos mažas
pajamas
turintiems
asmenims

Pagal Paramos
šeimai įstatymą
84%

Piniginė parama 2004 metais buvo teikiama apie 4300 Šilutės rajono šeimų ir per metus socialinėms
išmokoms išmokėta apie 8,5 milijonai litų.
LR Seimui pakeitus Piniginės paramos mažas pajamas turinčioms šeimoms įstatymą, norint gauti
socialinę pašalpą, reikia testuoti šeimos turtą, todėl sumažėjo pašalpų gavėjų skaičių.
Per 2004 metus 3233 šeimoms išrašytos pažymos gauti kompensacijas šildymo išlaidoms, karšto ir
šalto vandens išlaidoms.
Nuo 2005-07-01 vietoj Paramos šeimai įstatymo priimtas Išmokos vaikams įstatymas. Pagal naują
įstatymą vaikams, augantiems 1 ar 2 vaikus šeimose, išmokos mokamos iki 7 metų. Vaikams, augantiems trijų
ir daugiau vaikų šeimose, išmokos vaikams mokamos iki 24 metų, jeigu vaikai mokosi mokymo įstaigų
dieniniuose skyriuose.

1.Pagal Paramos šeimai įstatymą:
1.1.Vienkartinė pašalpa gimus
vaikui
1.2. Šeimos pašalpa
1.3.pašalpa šeimoms, auginančioms
tris ir daugiau vaikų
1.4.Vaiko globos (rūpybos) pašalpa
1.5. Pašalpa našlaičiams ir likusiems
be tėvų globos vaikams įsikurti
1.6. Išmoka vaikui
1.7. Vienkartinė išmoka nėščiai
moteriai

Šeimų
skaičius,
vnt
2834
34

2004-01-01
Pašalpų
skaičius, vnt

Suma, Lt

2005-01-01
Pašalpų Suma, Lt
skaičius,
vnt
8520
616348
39
29250

3120
34

449112
25500

Šeimų
skaičius,
vnt
4152
39

1326

1502

136799

Nėra

1353
118
3

1401
180
3

196639
82347
7827

Nėra
126

190

84719
nesikreipė

3961
26

8265
26

495879
6500

Išmokų vaikams pašalpų struktūra pagal gavėjų grupes prieš įstatymo pakeitimą ir jam įsigaliojus:
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Pašalpų gavėjų struktūra 2004-01-01

1.4.Vaiko globos
(rūpybos) pašalpa
6%

1.5. Pašalpa
našlaičiams ir
likusiems be tėvų
globos vaikams
įsikurti
0%

1.1.Vienkartinė
pašalpa gimus
vaikui
1%

1.3.pašalpa
šeimoms
auginančioms tris ir
daugiau vaikų
45%

1.2. Šeimos
pašalpa
48%

Pašalpų gavėjų struktūra 2005-01-01
Vienkartinė
Vaiko globos pašalpa gimus
(rūpybos)
vaikui
pašalpa
Pašalpa
0%
2%
našlaičiams ir
Vienkartinė
likusiems be
išmoka nėščiai
tėvų globos
moteriai
Išmoka vaikui vaikams įsikurti
0%
98%
0%

Pašalpų sistemos dalis yra orientuota į tiesioginį rėmimą atskiroms gyventojų grupėms taikant paslaugų
nuolaidas arba lengvatas (Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Žin., 2004, Nr. 21-619):
Šalpos pensijas - sunkios, vidutinės ir lengvos negalios vaikams iki 18 metų,
Šalpos pensijas - I,II,III gr. invalidams, kuriems negalia pripažinta iki 24 (26)m.,
Šalpos pensijas - už neįgalaus vaiko 15 -likos metų slaugą,
Šalpos pensijas - už I ir II gr. invalido nuo vaikystės slaugą,
Šalpos pensijas - už I ir II gr. invalidų, tapusių iki 18 metų slaugą,
Šalpos pensijas - už visiškos negalios invalidų slaugą namuose,
Šalpos pensijos motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų,
Slaugos pašalpas visiškos negalios invalidams,
Tikslines kompensacijas slaugos išlaidoms,
Šalpos našlaičių pensijas,
Šalpos kompensacijas,
Šalpos pensijas už invalidų slaugą namuose,
Socialinė pensija paskirta iki 1995.01.01.
Apie 1400 rajono gyventojų gauna šalpos išmokas (invalidai nuo vaikystės), finansuojamas iš valstybės
biudžeto, jiems per vieną mėnesį išmokama apie 365 tūkst. Lt. Per 2004 metus išmokėta 3,7 milijonai litų. Nuo
2004-04-01 pakeistas Šalpos pensijų įstatymas į Šalpos išmokų įstatymą. Pradėtos mokėti šalpos našlaičių
išmokos už mirusius tėvus, kurie neturėjo darbo stažo. Vaikams nustatomas invalidumo lygis: sunki, vidutinė,
lengva negalia.
Piniginė socialinė parama, kaip savarankiška savivaldybės funkcija, teikiama vienkartinėmis
pašalpomis socialiai remtiniems asmenims ir asmenims, nukentėjusiems nuo gaisrų. Tam 2004 metais išleista
15,1 tūkst. litų.
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Suteiktos vienkartinės pašalpos litais:
Metai
2002m.
2003m.
2004m.

dėl gaisų

Seniūnijų
gyventojams
12000
9285
6189

4297
0
4579

miestui

Miesto
gyventojams
13256
6715
4579

Dėl gaisrų
0
6800
4297

6800
2004m.
13256

6715

2003m.
2002m.

6189

seniūnijoms

9285

12000

Vidutinis vienkartinės pašalpos dydis litais:
100
84
52

53

2002m.

88
seniūnijoms
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2003m.

miestui

2004m.

Savivaldybės įpareigotos socialinės rizikos šeimoms išmokas mokėti alternatyviomis formomis.
Visuomenei žinoma ši galimybė, tačiau dar nėra poveikio vertinimo. Reikalinga analizė ir politinis sprendimas
dėl šios mokėjimo formos platesnio taikymo.
Skiriamos lėšos vienkartinei socialinei paramai teikti kasmet mažėja. Patvirtinta vienkartinių pašalpų
tvarka griežtai apibrėžia pašalpos gavėjus ir atvejus, todėl ne visada yra galimybė padėti žmonėms,
reikalingiems šios paramos.
Socialinių paslaugų organizavimas – savarankiška funkcija. Šilutės rajono savivaldybė socialinės
paramos savarankiškoms funkcijoms vykdyti skiria per 1 procentą savo biudžeto lėšų ir apie 62 procentus šių
lėšų tenka Šilutės senelių globos namų stacionarioms paslaugoms teikti.
Lėšos socialinėms paslaugoms, numatytos Savivaldybės biudžete (tūkst. Lt)
Eil Nr.
2002m.
2003m.
2004m.
1.
Socialinėms paslaugoms
561,16
714,2
760,6
1.1.
Šilutės senelių globos namai (paskirta)
368,0
420
472, 9
1.2.
Pagalbos namuose tarnyba
124,36
174
152,7
1.3.
Globos pinigai
19,04
25,2
35
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1.4.

Kitos paslaugos
Socialinės globos lovos –8758 Lt
Dienos užimtumo paslaugos-1130 Lt
Būsto programa invalidams-7 Lt
Specialaus transporto paslaugos
Nakties prieglobsčio paslaugos
Išsiblaivinimo paslaugos
Prieglobstis smurtą patyrusioms moterims

50,76

95

84,9

Lėšos socialinėms paslaugoms, numatytos Savivaldybės biudžete (tūkst. Lt)
2%
5%

senelių globos namai

7%

1%0%

pagalba namuose

3%

globos pinigai
socialinės globos lovos
Dienos centro paslaugos

20%

62%

Būsto pritaikymo programa
neįgaliųjų Kalėdoms
kita parama

Socialinių paslaugų infrastruktūra orientuota teikti paslaugas šių grupių asmenims:
neįgaliesiems;
seniems žmonėms;
vaikams ir jų šeimoms, turinčioms problemų;
rizikos grupių asmenims.
Neįgalių žmonių rajone kasmet daugėja. Blogėjanti dalies gyventojų socialinė padėtis, sunkūs sveikatos
sutrikimai, bedarbystė ir kitos priežastys lemia neįgalių žmonių skaičiaus didėjimą, dėl to iškyla vis daugiau
socialinių problemų.
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais kasmet patvirtinama Neįgaliųjų
socialinės integracijos programa ( 2004-04-08, Nr. T1-289).
Statistiniai duomenys apie Šilutės rajono neįgaliuosius (neįgalių žmonių skaičius, jų pasiskirstymas
pagal invalidumo nustatymo kriterijus, grupes):

2408

3905

3904

3903

2406

2435

4192

2661

I grupė
II grupė
III grupė

892

890

881

880

297

298

292

345

2001m.

2002m.

2003m.

2004m.
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iš viso:

visiška negalia
150
100
50
0
2000m.

2001m.

2002m.

2003m.

2004m.

Statistiniai duomenys apie Šilutės rajono neįgaliuosius ( neįgalių žmonių skaičius, jų pasiskirstymas pagal
invalidumo nustatymo kriterijus, grupes):
Eil. nr.
1.
2.

3.

4.
5.

Neįgalieji
Neįgalių gyventojų skaičius (su neįgaliais vaikais ),
iš jų:
Visiškos negalios
Invalidumas dėl bendro susirgimo, iš jų:
I grupės
II grupės
III grupės
Invalidumas nuo vaikystės, iš jų:
I grupės
II grupės
III grupės
Dirbantys neįgalieji
Neįgalūs vaikai , iš jų:
Visiškos negalios

2002 m.
3903

2003 m.
3905

2004 m
4621

89
3296
252
2198
846

108
3280
240
2212
828

158
3818
298
2536
984

301
45
210
46
429
306
12

328
52
223
53
449
297
10

502
49
373
80
475
301
14

Rajone yra nemažai institucijų, besirūpinančių neįgaliaisiais ir jų socialine integracija:
Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba skirta vaikams nuo gimimo iki 7 metų amžiaus;
Šilutės vaikų lopšelyje – darželyje ,,Ąžuoliukas” yra 2 grupės neįgaliems ikimokyklinio amžiaus
sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turintiems vaikams;
Šilutės Verdainės pagrindinėje mokykloje - 5 lavinamosios klasės neįgaliems mokyklinio amžiaus
vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų;
Šilutės pensionate - 1 grupė, Dienos užimtumo grupės paslaugos sutrikusio intelekto 8 asmenims;
Rusnės specialiojoje internatinėje mokykloje mokosi 106 neįgalieji mokyklinio amžiaus vaikai ir
jaunuoliai iki 21 metų;
Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriuje yra 6 grupės (88 asmenys)
Specialiųjų poreikių jaunuoliams ;
Socialinės pagalbos tarnyba rūpinasi senais, neįgaliais asmenimis ir rizikos grupės žmonėmis (106 teikiamos socialinės paslaugos namuose ir 35 buvo mokami globos pinigai);
Šilutės senelių globos namuose gyveno 42 pensinio amžiaus ir priešpensinio amžiaus I, II gr. neįgalieji;
Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose –29 pensinio amžiaus neįgalūs Juknaičių bendruomenės
nariai;
Švėkšnos parapijiniai globos namuose – 8 pensinio amžiaus neįgalūs gyventojai;
Kitose bendro tipo globos įstaigose gyvena 66 šilutiškiai: Laugalių pensionate (Gargžduose) – 22,
Padvarių pensionate (Kretingoje) – 24, Blinstrubiškių pensionate (Raseiniuose) – 6, Antavilių globos namuose
(Vilniuje) – 1, Prienų pensionate –1, Kaltinėnų senelių globos namuose –1, Pagėgių senelių globos namuose –
11);
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Šilutės pensionate gyvena 550 psichikos ligonių bei
asmenų, turinčių vidutinio ir sunkaus protinio vystymosi atsilikimo laipsnį. Iš jų -106 šilutiškiai;
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Kituose Lietuvos psichoneurologiniuose pensionatuose gyvena dar 30 šilutiškių (Duseikių pensionate –
1, Adakavo pensionate–10, Marijampolės pensionate – 1, Stonaičių pensionate – 4, Skemų pensionate – 10,
Vilijampolės vaikų globos namuose – 3, Paeglesio vaikų globos namuose –1).
Gyventojų socialines problemas sprendžia bei teikia pagalbą ir kitos Šilutės rajone esančios įstaigos:
VšĮ Švėkšnos ambulatorijos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė suteikia 18 vietų sunkiai
sergantiems asmenims, kuriems reikalinga slauga ir palaikomasis gydymas;
Šilutės PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius -17 vietų sunkiai sergantiems asmenims, kuriems
reikalinga slauga ir palaikomasis gydymas;
VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninė -270 vietų;
Šilutės ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
Šilutės psichikos sveikatos centras;
Šilutės darbo birža;
Socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės rajono skyrius;
Socialinės paramos skyrius ir seniūnijos;
Nevyriausybinės socialinės krypties organizacijos. Rajone yra registruotos 8 organizacijos, kurių veikla
orientuota į neįgaliųjų žmonių specialiųjų poreikių tenkinimą. Šių organizacijų iniciatyva teikiama įvairių
paslaugų sutrikusio intelekto, psichikos, judėjimo negalią ar kitą negalią turintiems asmenims. Nevyriausybinės
organizacijos klubas „Sielos paguoda”, Šilutės rajono neįgaliųjų draugija, bendrija „Šilutės viltis”, Šilutės
klubas „Diabetas ABC“ bei kitos neįgaliųjų žmonių organizacijos teikia dienos užimtumo, medicinines, buities
- higienos ir kt. paslaugas, rūpinasi jų kultūriniu gyvenimu, sportu ir kt.
Pagrindinės Šilutės rajono institucijos, kurios neįgaliaisiais bendruomenės nariais rūpinasi nuo gimimo.

Šilutės rajonas
Stacionarios paslaugos
Šilutės senelių globos namai
Juknaičių savarankiško
gyvenimo namai
Švėkšnos parapijiniai globos namai
Šilutės pensionatas
Laikina stacionari globa
Socialinės globos lovos

Vidutinės
išlaidos Lt
asmeniui
per mėn.

Etatai
yra/
būtina

Stacionarios paslaugos
Komendantas
Savival. (lankoma priežiūra)
p
Socialinės globos pinigai
Apskritis Stacionarios paslaugos

850-900

19,5 / 13

savival. Laikinos stacionarios pasl.

523

steigėjas

Savival.

Prieglobstis smurtą patyrusioms moterims

savival.

Nakties prieglauda
Paslaugos namuose SPP 3.3.1.6.-180
Socialinių paslaugų namuose tarnyba
Socialinės globos pinigai SPP 3.3.1.6.
Dienos užimtumo paslaugos
Lietuvos RK draugia Šilutės sk. (slauga)
Moterų seklyčios klubas
Moterų seklyčios klubas
Evangelikų liuteronų org. “Sandora”
Evangelikų liuteronų org. “Sandora”
Caritas Šilutės poskyris

Paslaugų rūšys

100,9
80
1062

savival.

Laikinos patalpos
Nakvynė, dušas,
elektra arbata

1595
visiems

savival.
savival.

Paslaugos namuose
gyvenimas pas svetimus

140
80

Apskritis
NVO
NVO
NVO
relig.ben.
relig.ben.
relig.ben.

Dienos paslaugos

130

1/1
savanorės

Paslaugų Lėšos t
gavėjai
Lt
2003m. 2004m
42 (38)

472,9

27
3 iš 8
106 Šilutės

32,7
2

9
-

3

0/1

34

13,9
4
NVO
9+
NVO

106
35

152,7
25,2

8
69
16 senų
21 vaiką
130 senų
30 vaikų
10 vaikų

11,3

14,5 /15
Paslaugų
pirkimas
savanorės
savanorės
savanorės
savanorės

Vis daugiau įstaigų ir organizacijų suteikia neįgaliesiems galimybę integruotis į bendruomenę.
Statistinių duomenų analizė rodo, kad gyventojų poreikis socialinei paramai didelis ir verčia Savivaldybę vis
daugiau biudžeto lėšų skirti tęstinėms ar naujoms paslaugoms ir kitai socialinei paramai teikti:
Lėšų neįgaliesiems integruotis pasiskirstymas pagal pagrindines veiklos sritis (tūkst. litų)
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Sritys:
Sveikatos apsauga
Socialinė apsauga
Profesinis rengimas ir užimtumas
Neįgaliųjų mokymas, ugdymas
Aplinkos pritaikymas
Kultūra ir sportas
Kitos
Iš viso:

2002 m.
124,97
483,57
66,0
879,2
14,0
13,47
68,12
1649,33

2003 m.
135,1
920,28
57,12
696,07
6,0
9,2
1823,77

2004 m.
783,5
888,8
39,0
512,6
19,5
7,7
132,9
2384

Lėšų panaudojimo neįgaliesiems integruotis paskirstymas pagal finansavimo šaltinį:
Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžetas
Valstybės biudžetas
Nevyriausybinių organizacijų
Rėmėjų
Iš viso:

Lėšos (tūkst. litų)
2002 m.
1113,96
417,2
33,79
84,38
1649,33

2003 m.
1062,75
722,32
26,7
12,0
1823,77

2004 m.
1467,2
728,1
62,3
126,4
2384

Neįgaliesiems teikiamos ir specialaus transporto paslaugos, aprūpinima techninės pagalbos
priemonėmis, pritaikomas būstas (aplinka).
Socialinės paramos skyrius, spręsdamas socialinės rizikos šeimų problemas, bendradarbiauja su
medicinos įstaigomis, bažnyčia, vienuolynu, policija, verslo organizacijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis ir bendruomenės nariais, imasi netradicinių metodų: nesteigia įstaigų, bet sutarčių pagalba su
įvairiomis institucijomis teikia paslaugas. Skurstančiųjų maitinimas, aprūpinimas vaistais, drabužiais ir kitais
būtinais daiktais vykdomas visuomeninių organizacijų ir bendruomenės pagalbos dėka.
Šilutės rajono strateginiame veiklos plane numatyta, kad 2006 m. turi būti įsteigtas Socialinių paslaugų
centras, taip pat jau keletą metų sprendžiamas klausimas dėl Dienos paslaugų įstaigos įsteigimo, sunkią protinę
negalią, psichikos sutrikimus turinčių asmenų skaičius nemažėja, tačiau įkurdinimo į globos įstaigas galimybės
yra problemiškos, nėra kvalifikuoto specialisto nakties prieglobsčio paslaugoms organizuoti, Savivaldybėje
nėra socialinės veiklos rėmimo programų finansavimo – visa tai privalome spręsti artimiausiu laiku.
Vaikų teisių apsauga
Siekiant užtikrinti vaikų teisių apsaugą, 2004 metais buvo paruošti du projektai ir vienam iš jų gautas
dalinis finansavimas. Tai sudarė galimybę numatyti ir įgyvendinti priemones vaikų ir paauglių nusikalstamumo
prevencijai, vaikų vasaros užimtumo problemoms spręsti. Labiausiai pasiteisinusi prevencinė priemonė viešųjų darbų organizavimas 16-18 metų paaugliams: 2004 m. pavyko įdarbinti 50 rizikos grupės rajono
paauglių. Minėti projektai bus tęsiami, ieškoma galimybių dalyvauti naujuose konkursuose. Nors be tėvų
globos liko 38 vaikai, tačiau jiems surasti globėjai, atitinkantys vaikų amžių, poreikius. Tarnyboje skaitomų
paskaitų ciklas būsimiems vaikų globėjams, įtėviams pasiteisino, nes tik vienas globėjas buvo atleistas iš
pareigų dėl netinkamų jų atlikimo. Tarnybos darbuotojos praėjusiais metais kėlė kvalifikaciją socialinio darbo
klausimais, tobulino žinias ir įgūdžius praktiniuose seminaruose, konferencijose. Aktyvi buvo tarnybos
kultūrinė bei šviečiamoji veikla.
Nežiūrint į tai, lieka daug spręstinų klausimų. Rajone yra nemažas socialinės rizikos grupės šeimų
skaičius, nerimą kelia juose gyvenantys vaikai. Nors gerai žinome, kad daugiausiai vaikų teisės pažeidinėjamos
būtent socialinės rizikos šeimose, tačiau socialiniam darbui su minėtomis šeimomis lieka vis mažiau laiko,
kadangi visų pirma tarnybos specialistai yra įpareigoti ginti vaiko interesus teisinėmis priemonėmis (2004
metais tarnybos specialistai dalyvavo 343 teismo posėdžiuose). Sprendžiant minėtą problemą ir atsižvelgiant į
Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos įgyvendinimo priemonių 2004-2012 metų plano 3.2 dalį, 2004 m.
rugsėjo 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-444 buvo patvirtinta socialinių paslaugų
namuose administravimo ir teikimo tvarka, kurioje buvo numatyta teikti paslaugas namuose socialinės rizikos
šeimoms ir vaikams. Ši veikla jau pradėta, ji nuolat tobulinama ir plečiama. Šiuo metu 10 rajono socialinės
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rizikos šeimų jau yra teikiamos socialinės paslaugos namuose.
Taip pat aktuali vaiko globėjų (rūpintojų) paieškos problema. Neatsiranda tinkamų svetimų asmenų,
(turinčių gyvenamąjį plotą, pajamų), kurie galėtų savo šeimoje globoti (rūpintis) vaikus. Trūksta socialinių
partnerių, profesionalių lektorių, galinčių įvertinti globėjų motyvaciją, juos mokyti, padėti tarnyboms dirbti su
globėjų šeima. Socialinės rizikos šeimų problemos būtų sprendžiamos geriau, jei būtų galimybė rajono
seniūnijose įsteigti etatus ir dirbtų specialistai, atsakingi už vaikų teisių apsaugą.
Rajone trūksta paslaugų vaikams ir šeimoms, ypatingai vaikams, patyrusiems prievartą, turintiems
elgesio, mokymosi problemų. Rajone dirba keli psichologai, nėra pedagoginės psichologinės tarnybos, ne
visose vaikų ugdymo ir mokymosi įstaigose yra socialiniai pedagogai. Mokyklos pageidauja turėti
specializuotus psichologus, paruoštus dirbti su vaikais. Nepakankamai rajone yra visuomeninių organizacijų,
kitų įstaigų, kurios galėtų pasiūlyti kokybiškas paslaugas vaikams ir šeimoms.
Rajone nuolat kyla problemų dėl vaikų tėvų išvykimo į užsienį. Dažnai vaikai yra paliekami
giminaičiams, pažįstamiems, kurie negali atstovauti vaiko interesams mokymosi, gydymo įstaigose, negali
atsakyti už vaikų teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus, o ir vaikai, tai žinodami, nesistengia tinkamai vykdyti
savo pareigų. Pasitaiko atvejų, kai vaikai gyvena be suaugusiųjų priežiūros. Savivaldybės turimais duomenimis,
2004 metais 216 vaikų tėvai buvo išvykę į užsienį. Esant tokiai situacijai, į tarnybą kreipiasi minėti asmenys,
prašydami nustatyti vaikams globą (rūpybą), kai atrodo užtektų tik skirti vaiko juridinį atstovą, tačiau LR
įstatymuose tokios procedūros nenumatytos, todėl reikėtų papildyti Civilinį kodeksą ir įtvirtinti nuostatą, kad
prieš išvykdami į užsienį tėvai kreiptųsi į teismą dėl juridinio vaiko atstovo skyrimo.
Kadangi tėvai, išvykstantys į užsienį su vaikais, Migracijos tarnyboje nedeklaruoja gyvenamosios
vietos pasikeitimo (LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 10 str. įtvirtinta pareiga deklaruoti
gyvenamosios vietos pasikeitimą ilgiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui išvykstantiems iš Lietuvos asmenims),
neįmanoma turėti tikslios statistinės informacijos apie rajone gyvenančius vaikus.
Taip pat reikėtų tobulinti išmokų vaikams mokėjimo socialinės rizikos šeimoms tvarką. Nors
Savivaldybės tarybos 2004-09-23 sprendimu Nr. T1-443 rajone yra patvirtinta išmokų teikimo socialinės rizikos
šeimoms tvarka, jos vykdymas yra labai sudėtingas, nes nėra atsakingų asmenų, kurie turėtų pirkti šeimai
maisto produktus, vaikams rūbus, avalynę, higienos reikmenis, tvarkyti finansinę apskaitą.
Aktualus išlieka socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikų maitinimo vasaros atostogų metu
klausimas. Reikėtų inicijuoti savivaldybėje socialinio fondo, remiančio socialinius projektus, įsteigimą.
Apibendrinant būtų galima išskirti keletą problemų sprendimo būdų, kuriuos įgyvendinus valstybiniu
lygmeniu, būtų galima kokybiškiau ir efektyviau užtikrinti vaiko gerovės politiką:
1. Reikėtų tobulinti teisinę bazę:
Didinant tėvų atsakomybę už vaikus - dėl tėvų išvykimo į užsienį ir vaikų palikimo be įstatyminio atstovo –
tikslinti Civilinį kodeksą;
Tobulinti galiojančius teisės aktus, kad jie užtikrintų saugumą smurtą patyrusiam vaikui (izoliuojamas vaikas, o
ne smurtautojas).
Socialines paslaugas namuose vaikui ir šeimai priskirti prie valstybės deleguotų Savivaldybei funkcijų;
Tobulinti vaiko globos (rūpybos) sistemą, prioritetą teikiant vaiko globai šeimoje;
Priimti Vaiko teisių apsaugos tarnybos įstatymą.
2. Trūksta socialinės paramos ir paslaugų vaikams bei šeimai teikimo:
Trūksta paslaugų delinkventinio (linkusio į nusikaltimus) elgesio paaugliams;
Būtina steigti seniūnijose specialistų etatus dirbti su vaikais ir šeimomis;
Plėtoti savivaldybių butų fondą, suteikiant pirmenybę būstą skirti jaunoms, turinčioms vaikų nepasiturinčioms
šeimoms;
Siekti, kad kiekvienoje mokykloje dirbtų socialinis pedagogas ir psichologas.
3. Gerinti administravimą:
Atskirti socialinių paslaugų teikimą (Šeimynos motiną) nuo viešojo administravimo;
Nėra valstybinės vaiko teisių apsaugos bei paramos šeimai sistemos;
Vaikų teisių apsaugos tarnyboje darbuotojų skaičius turėtų priklausyti nuo vaikų skaičiaus rajone, savivaldybės
specifikos.
4. Gerinti paramos vaikui ir šeimai finansavimą:
Priimant naujus teisės aktus reikėtų numatyti ir finansavimą;
Reikėtų peržiūrėti vaiko globos išmokos dydį ir jį diferencijuoti;
Skirti nemokamą maitinimą vaikams ne tik socialiai remtinų šeimų;
Sudaryti vienodas finansavimo galimybes skirtingo pavaldumo vaikų globos įstaigose.
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Sveikatos apsauga
Šilutės rajono strateginiame plėtros plane nemažas dėmesys skiriamas visuomenės sveikatai ir ateityje
numatyta:
1. Parengti Šilutės rajono tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programą (2005 m.). Šiuo metu ji jau
rengiama;
2. Parengti Šilutės rajono širdies ir kraujagyslių sistemos profilaktikos ir kontrolės programą. (2006 m.);
3. Parengti Šilutės rajono vėžio profilaktikos ir kontrolės programą. (2006 m.);
4. Parengti Šilutės rajono traumatizmo, nelaimingų atsitikimų profilaktikos programą (2007 m.);
5. Įgyvendinti šachtinių šulinių ir maudyklų vandens kokybės kontrolės programą (2005-2014 m.);
6. Parengti ir įgyvendinti vaikams skirtas sveikatos programas (2005-2014 m.);
7. Vykdyti ilgalaikes tęstines programas, orientuotas į narkomanijos prevenciją ir žalos mažinimą
priklausomiems asmenims (2005-2014 m.).
Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2004 metais aktyviai teikė paraiškas finansinei paramai
gauti bendrosios praktikos kabinetams modernizuoti pagal Lietuvos 2004 - 2006 m. Bendrojo programavimo
dokumento prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ priemonę „Sveikatos priežiūros įstaigų
restruktūrizacija ir modernizacija“
Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) komisijos sprendimu numatyta skirti Vainuto
ambulatorijai ir Krauleidiškių med. punktui modernizuoti – 434,76 tūkst. Lt. Sutartis dėl projekto įgyvendinimo
dar nepasirašyta.
VšĮ Švėkšnos PSPC 2004 m. pateikė projektą ,,Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų
kokybės gerinimas ir įstaigos modernizavimas". Prašyta ES parama 307 tūkst. Lt, suteikta – 249,39 tūkst. Lt,
t.y. 90 proc. visų skirtų projektui įgyvendinti išlaidų (10 proc. išlaidų įstaiga skiria iš savo lėšų). Bendra
projekto suma – 277 tūkst. Lt.
Parama bus skirta:
Švėkšnos ambulatorijos stogo dangai keisti ir išorės apdailos bei apšiltinimo darbams.
Bendrosios praktikos gydytojų (BPG) trūkstamai įrangai ir automobiliui įsigyti.
Trūkstamiems baldams, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti.
VšĮ Ž.Naumiesčio ambulatorija teikė paraišką ES Struktūrinių fondų paramai gauti. Bendra teikto
projekto vertė buvo 729 tūkst. Lt. Numatoma skirti 437,47 tūkst. Lt. Projekte lėšos prašomos: Katyčių
medicinos punktui renovuoti naujose patalpose (seniūnijos pastate), ambulatorijai remontuoti, automobiliui,
laboratorinei įrangai, baldams, BPG kabinetų medicinos įrangai.
VšĮ Šilutės PSPC 2004-08-12 CPVA pateikė investicinį projektą „VšĮ Šilutės PSPC, Kintų ir Rusnės
ambulatorijų modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas“. Paraiškoje prašoma rekonstruoti Kintų
ambulatoriją bei Grabupių ir Liaučių medicinos punktus, atnaujinti ir papildyti poliklinikos, Kintų ir Rusnės
ambulatorijų bei Saugų, Vilkyčių, Grabupių bei Liaučių medicinos punktų medicinos įrangą, įsigyti naujų
automobilių. Bendra projekto vertė 2693,7 tūkst. Lt. Lėšos kol kas negautos, sutartis nepasirašyta.
UAB Šeimos gydytojų centras teikė paraišką paramai gauti Grabupių medicinos punktui remontuoti.
Projekto vertė - 280 tūkst.Lt. CPVA atranko projektą, tačiau SAM dar svarsto. Įstaiga kol kas negavusi
atsakymo, ar bus ir kokia bus suteikta parama.
II. 2004 metais ES Struktūrinių fondų paramai gauti VšĮ Šilutės ligoninė pateikė Centrinei projektų valdymo
agentūrai Energetikos taupymo programą, kurios sąmatinė vertė ~ 3 mln.Lt. Šiais metais tikimasi teigiamo
atsakymo.
III.VšĮ Juknaičių ambulatorija paraiškos ES finansinei paramai gauti neteikė.
2004 metais Šilutės rajone veikė šios pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau PSP) įstaigos:
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Viešosios įstaigos
1.VšĮ Šilutės PSPC
(priklauso slaugos ir palaikomojo gydymo
skyrius, Greitosios medicinos pagalbos stotis,
Kintų, Rusnės ambulatorijos ir 11 medicinos
punktų)
2.VšĮ Švėkšnos PSPC
(priklauso Slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninė bei 2 medicinos punktai)
3.VšĮ Žemaičių
Naumiesčio ambulatorija
(priklauso 4 medicinos punktai)
4.VšĮ Juknaičių ambulatorija
(priklauso 2 medicinos punktai)
5.VšĮ Vainuto ambulatorija
(priklauso 2 medicinos punktai)

Privačios įstaigos
1.UAB Šilutės šeimos gydytojų centras
2.UAB „Šilutės rajono vaistinės“ medicinos
centras „Puriena“
3.UAB Šilutės psichikos sveikatos ir
psichoterapijos centras

2004 metais ir toliau buvo įgyvendinama 2002-02-28 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. 1 – 298 patvirtinta Šilutės rajono 2002-2004 m. pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programa. Jos
tikslas – įgyvendinti Šilutės rajone kokybišką, efektyvią, prieinamą pirminės sveikatos priežiūros sistemą,
atitinkančią gyventojų sveikatos poreikius.
VšĮ Šilutės PSPC per metus aptarnavo 153393 pacientus, o prie įstaigos prisirašiusių yra 26787.
Pirminės priežiūros sveikatos centras iš Ligonių kasų gavo 3727500,35 Lt, kitų pajamų – 842232,54 Lt.
Įgyvendino investicinių projektų už 84188 Lt. Vykdė šias prevencines programas:
1. Gimdos kaklelio vėžio piktybinių navikų prevencinių priemonių, finansavimo programa – 4092,00 Lt.
2. Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos ir kontrolės prevencinių priemonių finansavimo programa - 2557,00
Lt.
3. Sveikatos priežiūros mokyklose organizavimo savivaldybėje finansavimo programa – 69619,00 Lt.
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis – 7920 Lt.
Stomatologų paslaugomis naudojosi 16570 pacientų. Iš Ligonių kasų šioms paslaugoms gauta 591156
Lt, kitų pajamų – 298016 Lt.
Greitoji medicinos pagalba buvo kviečiama 8486 kartus, iš jų – 190 kartų iškvietimai buvo nepagrįsti.
Pajamų gauta 1177572 Lt.
Už slaugą ir palaikomąjį gydymą gauta 282170 Lt.
Švėkšnos PSPC 2004 m. gavo 746415 pajamų.
Švėkšnos PSPC priklauso Švėkšnos ambulatorija, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Inkaklių ir
Stemplių medicinos punktai. Įstaigoje dirba 37 darbuotojai, iš jų – 4 gydytojai. 2003 metais prirašytų gyventojų
skaičius sumažėjo 368 gyventojais, tačiau pacientų apsilankymas pas gydytojus padidėjo. Sumažėjo ir
Greitosios pagalbos iškvietimų į namus: nuo 139 – 2003 m. iki 93 – 2004 m.
Reikia spręsti Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų klausimą, nes jis yra įsikūręs nuomojamose
patalpose.
VšĮ Žemaičių Naumiesčio ambulatorijoje dirbo 35 darbuotojai, iš jų – 5 gydytojai.
Apsilankymai pas gydytojus:
Eil.
Nr.
1
2

Gydytojai

2002m.

2003m.

2004m.

BPG
Gydytojai odontologai

19869
4601

22598
3852

23351
4300

Prisirašiusiųjų prie įstaigos pacientų skaičius:
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2002-12-31

2003-12-31

2004-12-31

6837

6539

6317

2004 m. VšĮ Žemaičių Naumiesčio ambulatorija dalyvavo LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 27d.
nutarimu Nr.651 patvirtintoje Vaikų sveikatos metų programoje ,,6 – 8 metų vaikų krūminių dantų dengimas
silantinemis medžiagomis“. Buvo padengti silantais krūminiai dantys 228 vaikams.
Taip pat VšĮ Žemaičių Naumiesčio ambulatorija nuolat dalyvauja Valstybinėje vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2003 – 2010 m. programoje. 2004 m. atrankinė patikra dėl gimdos kaklelio patologijos buvo atlikta
43 pacientiems.
Dalyvauta ,, Šilutės rajono širdies ir kraujagyslių lygų profilaktika ir kontrolė “ programoje. Buvo
kviečiami pasitikrinti cukraus ir cholesterolio kiekį kraujyje asmenys 40-65 m. amžiaus. Kreipėsi 120 pacientų.
Siekiant pagerinti Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos pastato būklę, 2003 m. metais buvo pradėtas
remontas. 2004 m. remonto darbai buvo tęsiami, jų vertė 37 tūkst.Lt.
Per 2004 metus už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas buvo gauta 593 tūks. Lt pajamų iš Klaipėdos
TLK , taip pat ambulatorija uždirbo ir papildomų pajamų - 61 tūkst. Lt.
Remiantis Pirminės sveikatos priežiūros 1997-2010 metų programa, nustatomi vienos iš svarbiausių
PSP reformos veiksnių: BPG institucijos įtvirtinimas. Labai svarbu BPG kabinetus aprūpinti reikalinga įranga,
ryšio priemonėmis, atlikti kabinetų renovaciją.
Paruoštas projektas ,,Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų kokybės
gerinimas”. Lėšos bus gautos iš ES struktūrinių fondų paramos. Numatyta skirti 400 000 lt. Iš šių lėšų 20052006 metais numatyta:
perkelti Katyčių medicinos punktą į kitas patalpas, kur bus įkurtas BPG kabinetas;
toliau tobulinti įstaigos kompiuterizacinę - informacinę sistemą, naujų kompiuterinių darbo vietų sukūrimą.
Tokiu būdu daugelis veiklos operacijų (pacientų registracija, sergamumo analizė, statistinė apskaita,
buhalterinė apskaita ir kt.) bus atliekami informacinės technologijos pagalba. Įstaigos darbuotojai galės
aktyviau naudosis informacija interneto pagalba;
atnaujinti autoparką: nupirkti naują automobilį gydytojų ir slaugytojų darbui kaimo apylinkėse;
atnaujinti moraliai pasenusią medicinos įrangą;
restauruoti, ir modernizuoti įstaigos paradinį įėjimą: padaryti specialų taką invalidams, nupirkti automatinės
lauko duris.
įruošti patalpas archyvui, ūkinei daliai.
Visa tai leis teikti geresnes kokybės paslaugas, gerinti gyventojų sveikatą, kuri yra didžiausia
visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė.
Viešojoje įstaigoje Juknaičių ambulatorijoje dirba 17 darbuotojų.
Ambulatorija per 2004 metais įsigijo naują lazerinį spausdintuvą, vandens distiliatorių, šlapimo
analizatorių, kardioapratą, mikroskopą, stomatologinę įrangą, - bendra suma investicijos sudaro 66081,70 Lt.
Taip pat buvo pasirūpinta ir ambulatorijos apsauga, kuriai skirta 1722 Lt.
Dalyvauta gimdos kaklelio vėžio profilaktikos ir kontrolės projekte, - gauta 900 litų, širdies ir
kraujagyslių profilaktikos kontrolei – 364 litai, vaikų nuo 6 iki 8 m. dantų dengimas silantinėmis medžiagomis255 litai. Taip pat dalyvauta projekte Sveikatos priežiūra mokyklose. Pagal šią programą gauta buvo 6940 litų.
VŠĮ Juknaičių ambulatorija iš viso gavo 402039 Lt pajamų. Iš pagrindinės veiklos 2004 metais gauta
363447 Lt, kitos veiklos - stomatologinės paslaugos, profilaktiniai patikrinimai, įvairūs atlikti tyrimai - 19188
Lt.
Per 2004 metus ambulatorija patyrė 16596 Lt nuostolio.
Reikalinga nupirkti kompiuterinę įrangą registratūrai, atlikti remontą ambulatorijoje, (pakeisti. langus ir
duris, vidaus apdailą), renovuoti Pašyšių medicinos punktą.
Vainuto ambulatorijai priklauso Bikavėnų ir Krauleidiškių medicinos punktai, iš viso dirba 12
darbuotojų.
Ambulatorija 2004 m. gavo pajamų – 215000 Lt, skolų neturėjo.
Per metus ambulatorijoje pas BPG apsilankė – 6600 pacientų, pas stomatologą -1060 pacientų.
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Ambulatorija dalyvavo atrankoje dėl gydymo įstaigų modernizavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Numatytos lėšos – 434764Lt.
2004 metais VšĮ Šilutės ligoninėje dirbo 353 darbuotojai:
Darbuotojai
Gydytojai
Slaugytojos
Kitas personalas
Viso

2002-12-31
47
194
143
384

2003-12-31
49
192
138
379

2004-12-31
44
178
131
353

Per metus VšĮ Šilutės ligoninėje sumažėjo visų kategorijų darbuotojų.
2004 m. įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1028 papildyta. Valstybinė akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnyba leido teikti šias naujas paslaugas: antrines stacionarines medicininės
reabilitacijos (suaugusiųjų reabilitacijos (20 lovų) – judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų),
nėštumo patologijos, kompiuterinės tomografijos paslaugas. Rentgeno aparatui pirkti Savivaldybė skyrė 300
tūkst. Lt.
2004 metais VšĮ Šilutės ligoninėje teiktos kvalifikuotos antro lygio stacionarinės ir ambulatorinės
konsultacinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Taip pat teiktos ir pirmo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Per 2004 metus VŠĮ Šilutės ligoninėje lovų fondas nesikeitė:
Skyriaus pavadinimas
1. Reanimacijos skyrius
2. Traumatologijos skyrius
traumatologinės lovos
LOR lovos
3. Chirurgijos skyrius
4. Akušerijos-ginekologijos skyrius
akušerinės lovos
nėštumo patologijos lovos
ginekologijos lovos
5. Neurologijos skyrius
6. Pediatrijos skyrius
7. Terapijos skyrius
8. Reabilitacijos skyrius
Iš viso

Lovų skaičius
6
30
20
5
25
25
10
8
7
15
30
35
10
176

Analizuojant 3 paskutinių metų statistinius duomenis matyti, kad pacientų skaičius mažėja. Tačiau, kai
kuriuose skyriuose, t.y. Terapijos, Neurologijos, Reanimacijos, pacientų gydėsi daugiau palyginus su
ankstesniais metais.
Geriausi lovos panaudojimo rodikliai 2004 metais buvo Pediatrijos, Neurologijos, Terapijos skyriuose.
Chirurginio profilio skyriuose lovos panaudojimo rodiklis mažesnis, kadangi šiuose skyriuose yra teikiama ne
tik planinė, bet ir skubi chirurginė pagalba. Tam reikalinga turėti laisvų lovų. Pagerėjus pacientų diagnostikai, į
šiuos skyrius mažiau stacionarizuojama pacientų, kuriems operacijos neatliekamos. Bendras gydymo įstaigos
lovos funkcionavimo rodiklis kiekvienais metais gerėja.
Ligoniai vidutiniškai gydėsi 6,2 dienas (šis rodiklis yra mažesnis negu šalyje).
Per 2004 metus VšĮ Šilutės ligoninėje mirė 123 ligoniai.
Per 2004 metus atliktos 2442 operacijos, iš jų vaikams iki 18 metų – 216. Operacijų skaičius sumažėjo,
kadangi pagal sutartis su Klaipėdos TLK, vaikus Šilutės ligoninėje galima operuoti tik esant būtinajai
patologijai. Po operacijų mirė 4 ligoniai.
Operacinis aktyvumas chirurginio profilio skyriuose:
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Profilio pavadinimas
Chirurgijos skyrius
Traumatologijos skyrius
Ginekologijos skyrius
LOR ligų skyrius
Operacinis aktyvumas chirurginio profilio skyriuose

2003 m.
68,6
71,2
93,3
61,7
73,3

2003 m.
72,3
66,5
86,8
70,2
73,6

2004 m.
69,0
73,0
87,9
53,8
73,0

Ekstrachirurginė pagalba:

Pavadinimas

Paguldytų ligonių skaičius
neoperuotų
iš viso
iš
jų
mirusiųjų
2003
2004
2003 2004
žarnyno 10
28
1
1

Ūmus
nepraeinamumas
Ūmus apendicitas
Skrandžio ir dvylikapirštės
žarnos opos perforacija
Skrandžio
ir
žarnyno
kraujavimas
Įstrigusi išvarža
Ūmus cholecistitas
Ūmus pankreatitas
Pilvo traumos
Negimdyvinis nėštumas

2
46

24

11
11
4

1
13
36
1

1

2

operuotų
iš viso

iš jų mirusiųjų

2003
8

2004
6

159

155

10
2

4

17
104
17
12
12

11
63
3
7
11

2003

2004

1

Per 2004 metus VšĮ Šilutės ligoninės akušerijos-ginekologijos skyriuje priimti 425 naujagimiai (21
daugiau negu 2003 m.), iš jų stacionare – 423.
Portatyviniais rentgeno aparatais atliktos 512 rentgenogramos. Atlikti 148 mokami rentgenologiniai
tyrimai. Suteiktos 286 mokamos ultragarsinio tyrimo paslaugos. Rentgenodiagnostinių paslaugų skaičius didėja.
2004 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su Klaipėdos TLK dėl kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimo
apmokėjimo. 2004 m. gruodžio mėn. atlikti 77 kompiuterinės tomografijos tyrimai.
Laboratoriniai tyrimai:
Atliktų tyrimų kiekis
Pavadinimas
Iš viso Hemato- Citologiniai Biocheminiai Imuniniai Virusų
Bendraloginiai
ir kitų
klinikiniai
žymenų
Iš viso 2003
94254
29224
678
31124
3624
285
29319
metais, iš jų
ambulatoriniams
18505
5874
614
5246
1565
102
5104
ligoniams
Iš viso 2004
metais, iš jų
ambulatoriniams
ligoniams

90863

25201

14928

3452

24

51

34053

3242

248

28095

5251

892

15

5318

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje teiktos 2587 medicininės reabilitacijos paslaugos, iš jų 1639
ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.
Funkcinės diagnostikos kabinete tirti 1735 pacientai, iš jų 39 vaikai iki 14 metų.
Patologoanatominių tyrimų, palyginus su įstaigoje mirusiųjų skaičiumi, atlikta mažai, kadangi
ligoninėje nėra dirbančio gydytojo patologo, o vežti mirusiojo palaikus į Klaipėdą ar laukti kol atvyks
gydytojas patologas iš kitos gydymo įstaigos, mirusiojo artimieji atsisako. Mirusiųjų palaikai atiduodami be
patologoanatominių tyrimų.
Pacientų apsilankymai ir konsultacijos Konsultacinėje poliklinikoje kasmet didėja, nors gydytojų
konsultantų skaičius ir nepasikeitė.
Gydytojų specialistų sveikatos priežiūros paslaugos priėmimo skyriuje teikiamos dėl skubios pagalbos
ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugos rajono pirminės sveikatos priežiūros gydytojų nedarbo laiku.
Trūksta gydytojų specialistų:
anesteziologų-reanimatologų – 3 gydytojų;
oftalmologo;
neurologų – 3 gydytojų;
terapeuto ar bendros praktikos gydytojo dirbti priėmimo skyriuje;
neonatologo.
Reikalinga įsigyti medicininės aparatūros:
narkozės aparatų su paciento stebėjimo sistema 2 vnt.;
cystoskopas su instrumentariumu;
rektoskopas su instrumentariumu
hysteroskopas;
fibrokolonoskopas ir fibrogastroskopas;
volterio monitorius kardiologiniams ligoniams sekti.
Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2002-2004 metus:
Eil.
Nr.
1
2
3
4

Pavadinimas
PSDF biudžeto lėšos
Lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal
sutartis už suteiktas mokamas paslaugas
Lėšos, gaunamos kaip parama
Kitos teisėtai įsigytos lėšos
Iš viso

Metai
2002
7398716
295307

2003
7425330
383365

2004
7979145
379501

635057
11618
8340698

556912
20016
8385623

178799
35786
8573231

Ligoninė per 2004 metus:
Paramos būdu gavo turto už 144,1 tūkst.Lt;
Savo lėšomis įsigijo turto už 87,3 tūkst.Lt;
Lizingo būdu įsigijo Rentgeno kompiuterinį tomografą už 897,0 tūkst.Lt ;
VIEŠOSIOS PASLAUGOS GYVENTOJAMS
2004 m. kovo ir balandžio mėnesiais išanalizuota viešųjų įstaigų Šilutės teatro, Šilutės kultūros ir
pramogų, Salos etnokultūros ir informacijos, Senųjų kaimo tradicijų, Žemaičių krašto etnokultūros ir
informacijos, Kintų Vydūno kultūros centrų, Šilutės ligoninės, Šilutės PSPC, Švėkšnos PSPC, Vainuto,
Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių ambulatorijų, Šilutės psichikos sveikatos centro bei UAB „Šilutės vandenys“,
UAB „Šilutės autobusų parkas“ 2003 metų ūkinė ir finansinė veikla pagal įstaigų ir bendrovių pateiktus
balansus, jų priedus, veiklos ataskaitas bei audito išvadas ir parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai
dėl minėtų viešųjų įstaigų ir bendrovių 2003 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo, jų veiklos ataskaitų
bei bendrovių pelno (nuostolio) paskirstymo.
Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nauja redakcija parengti UAB „Šilutės vandenys“ bei UAB
„Šilutės autobusų parkas“ įstatai bei Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti.
Išanalizuoti bei pakoreguoti kultūros viešųjų įstaigų pateikti teikiamų mokamų paslaugų kainų
apskaičiavimai ir parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl viešųjų kultūros įstaigų Šilutės teatro,
Šilutės kultūros ir pramogų, Salos etnokultūros ir informacijos, Senųjų kaimo tradicijų, Žemaičių krašto
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etnokultūros ir informacijos, Kintų Vydūno kultūros centrų teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo. Taip
pat parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl VšĮ Šilutės ligoninės teikiamų mokamų paslaugų
kainų nustatymo bei sprendimo projektas dėl minėtų paslaugų papildymo.
Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Savivaldybės administracijos įgaliojimo
parinkti auditorius viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šilutės rajono savivaldybės taryba bei UAB „Šilutės
vandenys“ ir UAB „Šilutės autobusų parkas“ 2004 ir 2005 metų finansinei atskaitomybei patikrinti.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų komisijos išvadomis, parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas
išrinkti auditoriumi I. Vasilenko, V. Salduko ir Dž. Cibauskaitės tikrąją ūkinę bendriją „Audito tikslas“ ir
nustatyti maksimalias bendrovių bei viešųjų įstaigų audito atlikimo ir konsultacijų teikimo 2004 bei 2005
metais kainas.
2004 m. likviduotas VšĮ Šilutės psichikos sveikatos centras. Likviduojamoji viešoji įstaiga, atsiskaičiusi
su kreditoriais, perdavė Šilutės rajono savivaldybės administracijai likusį turtą, kurio įsigijimo vertė – 11275,44
Lt, likutinė vertė – 7639,26 Lt.
Šilutės rajono savivaldybė teikia įvairias paslaugas gyventojams per kontroliuojamas įmones:
Įmonės
pavadinimas

Šilutės rajono savivaldybės
tarybai priklausančių akcijų
skaičius

Nominali vienos akcijos
vertė,
Lt

Akcijų vertė,
Lt

UAB “Šilutės
vandenys

379108

100

37910800

UAB “Šilutės butų
ūkis”

83402

5

417010

UAB “Autobusų
parkas”

457851

5

2289255

UAB “Šilutės
šilumos tinklai”

1324475

10

13244747

UAB “Šilutės vandenys” vykdo ūkinę komercinę veiklą vandentvarkos srityje, teikia kitas paslaugas:
Vandens rinkimas ir valymas;
Vandens tiekimas pramonės įmonėms;
Vandens tiekimas gyventojams;
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
Vandens statinių statyba;
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartis;
Architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos;
Techninis tikrinimas ir analizė.
Bendrovės darbų apimtys labai padidėjo, nes buvo perduoti eksploatuoti seniūnijų vandentvarkos ūkių
vandens tiekimo, nuotėkų šalinimo tinklai bei kitas turtas. Pagal Šilutės rajono savivaldybės potvarkius 1993
metais buvo perduotas Traksėdžių gyvenvietės, o 1998 – 2001 m. - Šilutės, Juknaičių, Rusnės, Kintų, Saugų,
Usėnų, Švėkšnos, Ž.Naumiesčio, Vainuto, Katyčių , Gardamo seniūnijoms priklausantis vandentvarkos ūkių
turtas.
Susikūrus Pagėgių Savivaldybei 2000m., Pagėgių miesto vandentvarkos ūkis buvo atiduotas
eksploatuoti Pagėgių komunalinei įmonei.
2005 m. pradžioje bendrovės turtas sudarė 36807746 Lt.
Ilgalaikio turto didelę dalį sudaro perdavimo įrengimai. Tai yra požeminio vandens tiekimo tinklai,
kurių ilgis 272,5 km., ir nuotėkų šalinimo tinklai, kurių ilgis 85,9 km.
Didesnė dalis bendrovės turto labai susidėvėjusi. Ypatingai blogos būklės yra perdavimo įrenginiai.
Seno ir susidėvėjusio turto eksploatacija turi didelės neigiamos įtakos ūkinei finansinei veiklai. Dėl
susidėvėjusių perdavimo įrenginių būna dideli tiekiamo vandens nuostoliai bei infiltracija į nuotėkų šalinimo
tinklus. Įvyksta daug gedimų ir avarijų. Reikia daug lėšų ir darbo jėgos jiems šalinti. Taip pat žymiai daugiau
darbo ir materialinių sąnaudų reikalauja senų mašinų ir įrengimų eksploatacija. Dėl šių priežasčių bendrovė
priversta samdyti daugiau darbuotojų. 2004 m. vidutiniškai bendrovėje dirbo 111 darbuotojų.
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Įdiegta pardavimų apskaitos ir valdymo sistema leidžia tiksliau apskaičiuoti sunaudotą vandenį, skolas.
Buhalterinės apskaitos programa suteikia galimybę greičiau atlikti darbus, mažiau daroma klaidų.
Dabartiniu metu bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 57,8
proc. gyventojų, o nuotėkų tvarkymo paslaugomis - 39 proc.
Tačiau šios paslaugos labai netolygiai pasiskirsčiusios mieste ir kaimo vietovėse.
Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo paslaugomis naudojasi:
Vietovėje
Šilutės mieste
Šilutės seniūnijoje
Rusnės seniūnijoje
Juknaičių seniūnijoje
Usėnų seniūnijoje
Saugų seniūnijoje
Švėkšnos seniūnijoje
Kintų seniūnijoje
Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje
Vainuto seniūnijoje
Gardamo seniūnijoje
Katyčių seniūnijoje

Vandens tiekimo paslaugomis, %
71
47,3
74,2
56,6
45,7
38
24,8
35
34,7
49,7
38
35

Nuotėkų šalinimo paslaugomis, %
65
24,1
35,6
28,2
13,8
20
10
21
6
10,7
0,3
-

Daug pranešimų apie įvykusias avarijas vandentiekio ir nuotėkų šalinimo sistemose užregistruoja
bendrovės operatoriai. 2004 metais tokių pranešimų apie įvykusias avarijas vandens tiekimo tinkluose buvo
užregistruota 811. Su žemės kasimo darbais tokių avarijų teko likviduoti 431 , o be žemės kasimo darbų - 380.
Nuotėkų šalinimo tinkluose su žemės kasimo darbais likviduota 10 gedimų, be žemės kasimo darbų
570. Daugiausia avarijų vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinkluose įvyko Šilutės mieste.
Be pranešimų apie įvykusias avarijas padalinių vadovai ir kiti bendrovės darbuotojai dar gavo 1047
skundus, susijusius su vandens tiekimu ir 189 skundus apie nuotėkų šalinimo sistemų sutrikimus. Bendrovėje
yra skundų nagrinėjimo komisija.
Bendrovės darbuotojų tikslas - pasiekti, kad vandens buitiniams poreikiams būtų suvartojama ne
mažiau, nei rekomenduojamas kiekis, būtinas žmogaus higienai ir sveikatai palaikyti. Europos Sąjungos šalyse
šiems tikslams vidutiniškai per parą vienas gyventojas suvartoja po 150 litrų. Lietuvoje centralizuoto vandens
tiekėjas planuoja, kad tokį vandens kiekį vienas gyventojas sunaudos tik maždaug po 20 metų.
Bendrovės 69 proc. tiekiamo vandens suvartojo gyventojai, 20,5 proc. - pramonės įmonės ir 10,5 proc. įvairios organizacijos buitiniams poreikiams. Tačiau gyventojų suvartojamo vandens kiekiai neatitinka
rekomenduojamų higienos normų.
Vidutiniškai vienas bendrovės abonentas per parą suvartoja 69 litrus vandens.
2004 m., lyginant su 2003 m., suvartojamo vandens kiekius seniūnijose gyventojai sumažino 44417 m3
Dėl to pajamos sumažėjo 79396 litų. Labiausiai vandens suvartojimą sumažino Žemaičių Naumiesčio, Vainuto,
Gardamo seniūnijų gyventojai.
Bendra vandens realizacija per 3 metus padidėjo 34912 m3 ,o pajamos - 62902 litais.
Nuotekų realizacija per tą patį laikotarpį padidėjo 82610 m3, o pajamos už nuotekas - 246009 Lt.
2004 m. Šilutės mieste buvo surašyti 96 aktai dėl skaitiklių pažeidimo. Tokių aktų Grabupių kaime
surašyta 20, Laučių kaime 2, Pagrynių 1, Saugų padalinyje suspaustų vandens apskaitos prietaisų rasta 20.
Juknaičių padalinyje buvo rasti 7 savavališkai įruošti įvadai ir 9 suspausti vandens skaitikliai. Žemaičių
Naumiesčio padalinyje rasta 18 pažeistų skaitiklių, 8 savavališki įvadai, 7 paslėpti gedimai. Pažeidėjams
taikomos nuobaudos skaičiuojant mokestį už vandenį per praėjusį pusmetį pagal vandens sunaudojimo normas.
Per pastaruosius metus vandens netektys sumažėjo, tačiau infiltracija į nuotekų tinklus dar gana didelė ir
beveik nemažėja. Šios bėdos pagrindinė priežastis - labai didelis tinklų susidėvėjimas (daugiau kaip 50 proc.).
Dėl ko įvyksta daug gedimų, kuriuos šalinant sunaudojama daug darbo laiko ir lėšų.
2004 metais likviduotiems gedimams šalinti buvo sunaudota įvairių medžiagų ir žaliavų bei kitų remonto
sąnaudų už 374 tūkstančius litų.
Vadovaudamosi Europos Sąjungos Tarybos direktyvomis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Kainų ir energetikos kontrolės komisija reikalauja, kad tiekiamo vandens netektys būtų ne didesnės kaip 20
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proc., o infiltracija į nuotekų tinklus - ne didesnė kaip 30 proc. Bendrovėje netektys ir infiltracija neatitinka šių
reikalavimų. Vandens netektys šiek tiek mažėja, tačiau nepakankamai. Labai didelę įtaką turi netinkami
apskaitos prietaisai. Daugelis butuose sumontuotų vandens skaitiklių neatitinka komercinei apskaitai keliamų
reikalavimų, nes nėra apsaugoti nuo išorinio poveikio. Nemažai skaitiklių yra sumontuoti neprisilaikant
techninių reikalavimų ir nėra pakankamai jautrūs.
Daugiabučių namų įvadinių apskaitos prietaisų rodmenų bei butuose sumontuotų apskaitos prietaisų
rodmenų neatitikimas 2004 m. buvo apie 50 tūkst. m³. Pinigine išraiška tai būtų 205 tūkst. Lt. Tokie skirtumai
tarp įvadinių ir butuose sumontuotų apskaitos prietaisų gaunami dėl sąmoningai butuose pažeistų skaitiklių.
Vandens netektis mažinti trukdo ir patvirtintas Šilumos įstatymas, pagal kurį šilumininkai save laiko tik
vandens pašiltintojais, neigdami, jog pagamina naują produktą – karštą vandenį. Taigi šilumininkai tik
šildydami vandenį nepatiria jokių nuostolių.
Jeigu Aplinkos ir ūkio ministerijos laikytųsi kitos (galbūt sąžiningesnės) pozicijos ir išleistų įstatymą,
verčiantį šilumininkus pirkti šaltą vandenį pašildymui, tada vandens netektis žymiai sumažėtų.
Infiltraciją į nuotėkų tinklus galima sumažinti tik atnaujinus vamzdynus, nes jie labai susidėvėję.
Vamzdynai bus keičiami gavus lėšų pagal paruoštus investicinius projektus.
Didžiausi nuostoliai ir infiltracija yra seniūnijų vandentvarkos ūkiuose, todėl ir nuostoliai ten dideli.
Vandenvietėse 2004 m. gautas pelnas ( nuostolis), Lt:
Vandenvietės
pavadinimas

Vandens
gavyba

Vandens
tiekimas

Nuotėkų Nuotėkų
šalinimas valymas

Iš viso:

Šilutės
Traksėdžių
Grabupių
Pagrynių
Rusnės
Uostadvario
Juknaičių
Užlieknių
Vileikių
Kantariškių
Paleičių
Leitgirių
Pašyšių
Tarvydų
Usėnų
Žemaitkiemio
Saugų
Kintų
Vilkyčių
Sakutėlių
Švėkšnos
Inkaklių
Ž.Naumiesčio
Jonaičių
Laučių
Degučių
Vainuto
Balčių
Gorainių
Bikavėnų
Katyčių
Gardamo
Ramučių
Šylių

75550
10983
4372
4026
10499
-8767
-2313
-3977
-6347
-5798
-6473
29942
-5922
-7354
-2712
-13009
-323
-535
1846
-5625
-9324
-6795
-9150
-6632
-3856
-17556
-9733
-5004
-3930
-12992
-401
-8983
-5129
-9894

174789
10332
7995
4378
25573
-8477
-2798
-3744
-4463
-4352
-5463
15627
-7636
-5619
-8367
-10947
-1743
271
1158
-4015
-43079
-3074
-11474
-5173
-1623
-7295
-6584
-3075
-2941
-5450
-400
-4018
-5522
-4962

-135373
27110
-3373
-4706
-12693

-741276

-10790

-35559

7037
-11592
-2652
-9
-8678
-6650
-15783
-1757

24646
-27888

-35705
-4236
-2301
-490
-1552

-1057
-30611
-1986

-6509

-23175

-626310
48425
6868
-6331
13558
-17244
-51460
-7721
-10810
-10150
-11936
77252
-53038
-15625
-11285
-32634
-20276
-38913
-7741
-8617
-89165
-44716
-24911
-12295
-10041
-24851
-46001
-8079
-6871
-18442
-845
-20533
-10651
-14856

-44
-3811
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-2126
-10029
-9821

-197
-11560
-22866
-8988

-3010

-3721

2003m.
bendras
rezultatas
-650393
33,3
-2460
7190
26281
405
-53274
-801
-4462
-412
-614
-1295
-37161
-1900
-33488
-28295
-11491
-20819
-34919
-679
-94522
-34431
-26770
-297
-6041
-21788
-51604
-8860
-2465
-7995
-12350
-3924
-12191

Žakainių
Iš viso:

-4689
-44981

-4660
63165

58
-234500

-909225

-9291
-1125541

-1397
1118703

Nuostolingiausia veikla bendrovėje yra nuotekų valymas. Tai susiję su didelėmis elektros energijos
sąnaudomis , laboratorijos išlaikymo išlaidomis bei atitekėjusių nuotekų tvarkymo sąnaudomis. Bendrovėje
nuotekų valymo išlaidas (87 proc.) sudaro Šilutės valymo įrengimų išlaidos, kurios daugiausiai nulemia
bendrovės pelningumo rodiklius. Ypatingai sąnaudos padidėjo šiame veiklos bare praėjusiais metais, nes vyko
gedimų šalinimai ir kai kurių technologijų keitimai. Didelės įtakos Šilutės valymo įrengimų nuostolingumui turi
tai, kad 2002m., atidavus eksploatuoti biologinius valymo įrengimus, labai padidėjo išlaidos, o pajamos
nepadidėjo, nes tarifai buvo patvirtinti 1999 metais. Naujų tarifų bendrovė negali pasitvirtinti todėl, kad
vandens netekties ir infiltracijos į nuotekų tinklus procentai yra per dideli, lyginant su tais, kurie nustatyti tarifų
skaičiavimo metodikoje. Seniai patvirtinti tarifai turi neigiamos įtakos visai bendrovės veiklai.
Lyginant su 2003m., bendrovės nuostolis sumažėjo 538980 Lt.
Didelių sunkumų bendrovė turi dėl vandens vartotojų įsiskolinimo. Metų pabaigoje vartotojai su
delspinigiais buvo įsiskolinę 1798068,31 Lt, iš jų - delspinigiai sudarė 533486 Lt.
Skolininkai ir skola, Lt:
Šilutės m. - 1296818,25
Šilutės seniūnija - 140671,41
Rusnės seniūnija - 49664,59
Juknaičių seniūnija - 96250,53
Kintų seniūnija - 18988,11
Saugų seniūnija - 62336,84
Švėkšnos seniūnija - 43019,53
Usėnų seniūnija - 16974,98
Žemaičių Naumiesčio seniūnija - 23913,93
Vainuto seniūnija - 36420,02
Katyčių seniūnija - 6303,10
Gardamo seniūnija – 6707,02
Bendrovė savo tiekėjams liko skolinga 116595 Lt. Lyginant su 2003 m., skolos suma sumažėjo 161660
Lt.
Blogai vandenviečių būklei pagerinti numatoma gauti lėšų iš ES struktūrinių fondų - 3547 tūkst. Lt.
Beveik visos šios lėšos bus panaudotos seniūnijų vandenviečių esamų gręžinių rekonstrukcijai ir naujų
gręžinių statybai, naujų vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynų tiesimui ir esamų rekonstrukcijai, nuotekų
valyklų ir siurblių rekonstrukcijai.
Pagal seniūnijas lėšų numatoma skirti, tūkst. Lt :
Gardamo – 622;
Juknaičių - 820;
Rusnės - 30;
Saugų - 50;
Šilutės - 820;
Švėkšnos - 285;
Usėnų - 150;
Vainuto - 400;
Žemaičių Naumiesčio – 370.
Šiais metais bendrovė yra numačiusi atlikti:
Šilutės vandenvietėje:
1. Pakeisti 500 m. susidėvėjusių vamzdžių;
2. Sutvarkyti 22 šulinius;
3. Suremontuoti 5 įvadus;
4. Sutvarkyti ir pakeisti 9 sklendes.
Juknaičių vandenvietėje:
1. Susidėvėjusių vamzdynų keitimas 1840 m.;
2. Gręžinio remontas Usėnų kaime;
3. Siurblių keitimas Usėnų ir Leitgirių kaime.
Saugų vandenvietėje:
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1. Kintų, Vilkyčių Inkaklių valymo įrenginiuose atlikti rekonstrukcijas;
2. Vilkyčiuose vietoje bokšto įrengti dažnuminę pavarą;
3. Pakeisti 100 m. susidėvėjusio vamzdyno.
Žemaičių Naumiesčio vandenvietėje:
1. Susidėvėjusį vamzdyną pakeisti nauju 875 m.;
2. Perkloti kanalizacijos trapą 35 m.
Uždaroji akcinė bendrovė “Šilutės butų ūkis” teikia daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios
dalinės nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas - administruojama ir
eksploatuojama 315 daugiabučių gyvenamųjų namų su 245095 kv.m. bendrojo naudingo ploto. Tai 5157
savininkų nuosavybė Šilutės ir Rusnės miestuose bei Traksėdžių ir Juknaičių kaimuose. Bendrovės klientais
yra daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose neįkurtos daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ir
nesudarytos jungtinės veiklos sutartys, savininkai.
Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytus
privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu
tvarkymu. Bendrovė vykdydama veiklą vadovaujasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtintais Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo
nuostatais.
Sėkmingą administruojančios ir eksploatuojančios bendrovės uždavinių ir tikslų įgyvendinimą lemia
savininkų iniciatyva ir noras dalyvauti prižiūrint gyvenamąjį namą bei darbo, materialiniai ir finansiniai
ištekliai, kuriais disponuoja bendrovė.
Savininkų iniciatyvą ir norą gerinti gyvenimo sąlygas name riboja jų finansinės galimybės, nes
dauguma žmonių nepajėgia padengti išlaidų, susijusių su būsto išlaikymu.
Uždaroji akcinė bendrovė “Šilutės butų ūkis” teikia šias paslaugas:
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo;
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros;
Pastatų bei jų inžinerinės įrangos įvairius remonto darbus pagal sutartis su bendrijomis, butų
savininkais ir kitomis įmonėmis.
Daugelis gyvenamųjų namų yra gerokai nusidėvėję, todėl visiems namams yra rengiami jų būklės aktai,
lėšų poreikio skaičiavimai, kad iš anksto gavę duomenis gyventojai galėtų spręsti apie lėšų kaupimo ar kredito
ėmimo galimybes, nustatyti terminus darbams atlikti. Visą parą veikia avarinė tarnyba. Vedama nuolatinė
eksploatavimo paslaugų apskaita, teikiama informacija savininkams, o kartą per metus teikiama vieša raštiška
ataskaita. Organizuojami daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų susirinkimai, kuriuose gyventojai
informuojami apie efektyviausius
daugiabučių namų valdymo būdus, teikiama visokeriopa pagalba
apsisprendusiems kurti daugiabučio namo savininkų bendriją.
UAB” Šilutės butų ūkis” yra asociacijos ”Lietuvos butų ūkis” narė. Bendrovės direktorius Algimantas
Raicevičius yra šios asociacijos prezidiumo narys. 2004 m. asociacijos “Lietuvos butų ūkis” darbo grupė,
kurios sudėtyje buvo ir bendrovės direktorius, sudarė ir išleido leidinį “Pastatų priežiūra”, skirtą butų ir kitų
patalpų savininkams.
Bendrovė pajamas uždirba:
1. Iš administravimo paslaugų, kurias apmoka daugiabučių namų savininkai pagal Šilutės rajono
savivaldybės patvirtintą tarifą;
2. Iš teikiamų nuolatinės techninės priežiūros ir avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugų, už kurias
moka namų savininkai pagal patvirtintus tarifus;
3. Iš teikiamų mokamų paslaugų.
Ataskaitiniais metais bendrovės pajamos – 1 mln. 266 tūkst. Lt.
Per 2004 m. daugiabučių gyvenamų namų savininkams priskaičiuota 803 tūkst. Lt nuolatinės techninės
priežiūros mokesčių. Savininkai sumokėjo 720,7 tūkst. Lt nuolatinės techninės priežiūros mokesčių. Mokumas 89,8 proc. Ataskaitiniais metais atlikta bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų
daugiabučiuose namuose už 855,1 tūkst.Lt. Panaudota daugiau lėšų negu sumokėjo savininkai per metus -134,4
tūkst. Lt.
Eil.
Nr.

Bendrosios dalinės nuosavybės nuolatinės
techninės priežiūros darbai
(tūkst.Lt be PVM )
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Metai
2004

2003

2002

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elektros įrengimų nuolatinė techninė priežiūra
Vandentiekio ir nuotekų tinklų nuolatinė
techninė priežiūra
Stogo dangos ir stogo konstrukcijų nuolatinė
techninė priežiūra
Laiptinių remontas
Blokų siūlių remontas
Kiti darbai
Iš viso:

190,5
53,3

44,8
51,1

24,7
27,6

374,9

225,0

106,6

3,1
3 laipt.
11,3
91,6
724,7

21,2
10 laipt.
20,0
79,0
441,1

1,7
3 laipt.
69,7
49,1
279,4

Bendrovės išlaidos ataskaitiniais metais - 1 mln. 173 tūkst. Lt.
Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą - 93 tūkst. Lt.
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė skolų neturėjo. Bendrovės balanse apskaitomos gyventojų skolos
– nesumokėti priskaityti mokesčiai.
Pagrindinė bendrovės problema – ribota galimybė vykdyti tinkamą daugiabučių gyvenamųjų namų
priežiūrą dėl lėšų stygiaus. Ribotos savininkų finansinės galimybės, savininkų iniciatyvos stoka, valdžios
institucijų vykdoma politika - remti tik daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas.
UAB “Šilutės autobusų parkas” pagrindinė veiklos sritis – keleivių pervežimas autobusais tolimojo ir
vietinio susisiekimo reguliariais maršrutais. Įmonė aptarnauja 6 tolimojo, 1 miesto ir 25 priemiesčio reguliaraus
susisiekimo maršrutus.
UAB “Šilutės autobusų parkas” vykdo ir papildomą veiklą: autobusų nuomą ekskursijoms, laidotuvėms,
stovėjimo aikštelės nuomą, patalpų nuomą.
Įmonėje apskaitytas ankstesniuose laikotarpiuose Vyriausybės nutarimais indeksuotas ilgalaikis
materialusis turtas (nekilnojamasis turtas). Šį turtą sudaro autobusų stoties pastatas, mechaninės dirbtuvės, kuro
kolonėlė, sandėliai. Indeksavimo įtaka turto likutinei vertei:
Pavadinimas

Nekilnojamas
turtas

Turto likutinė
vertė nuo
neindeksuotos vertės
2004-12-31, Lt
1755184

Turto likutinė vertė
nuo indeksuotos vertės
2004-12-31, Lt
2137168

Turto likutinės vertės
padidėjimas, Lt
381984

2004 metais lizingo įsigijo du autobusus, kurių savikaina 562488 Lt. Lizingo sutartis sudaryta 3
metams.
Įmonės kreditoriniai įsiskolinimai yra 786210 Lt, debitoriniai įsiskolinimai - 407567 Lt. Išankstiniai
apmokėjimai sudaro 2770 Lt, būsimųjų laikotarpių sąnaudos - 18907 Lt.
Įmonė, vadovaudamasi 2000-12-21 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 79, skaičiuoja
dotacijas nuostolingiems maršrutams padengti. Savivaldybės įsiskolinimas už dotacijas 2004-12-31 sudaro
247115 Lt.
2005 metais įmonė planuoja susigrąžinti 2000 – 2002 metų pridėtinės vertės mokestį, kompensuojamą
už lengvatinį keleivių vežimą. Tai sudarys apie 25000 Lt.
2004 m. buvo pervežta 1128 tūkst. keleivių, iš jų: tarpmiestiniais reisais -164 tūkst., priemiestiniais –
964 tūkst.
Už keleivių pervežimą gauta 1245496 Lt pajamų.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pagrindinė veiklos rūšis yra šiluminės energijos gamyba ir tiekimas.
Bendrovės vykdoma veikla yra licencijuojama.
2004-01-15 Nr. L4-ŠT-14 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė UAB Šilutės
šilumos tinklams licenciją, suteikiančią teisę vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šilutės mieste, Kintų ir Rusnės
miestelių, Juknaičių ir Traksėdžių kaimų teritorijose.
Pagal LR energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą Nr. T-077 1999 m. gegužės
13d. suteikiama teisė užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo verslu šilumos sektoriuje.
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Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos yra kontroliuojamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos.
Šilumine energija aprūpinami vartotojai, kurie yra prisijungę prie centralizuotai tiekiamos šilumos
tinklų Šilutės mieste, Traksėdžių, Rusnės, Juknaičių ir Kintų gyvenvietėse.
Šiluminės energijos gamyba ir pardavimas 2004 metais.
Pagaminta šilumos
Naudingas šilumos
% nuo viso naudingo
% nuo visos gamybos
Mwh
atleidimas Mwh
atleidimo
Šilutė
80423
88.92
58663
88.47
Traksėdžiai
4007
4.43
3033
4.57
Rusnė
1824
2.02
1585
2.39
Juknaičiai
3556
3.93
2462
3.71
Kintai
632
0.70
568
0.86
Už įmonę
90442
100
66.311
100
Didžioji dalis šiluminės energijos yra pagaminama ir realizuojama Šilutės mieste, tai yra apie 88-89 %
visos šilumos.
Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai, kurie sunaudoja apie 78 % visos naudingai tiektos
šilumos.
2003 m. gruodžio 2d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymu, išnagrinėjusi UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pateiktus centralizuotai
tiekiamos šilumos bazinių kainų skaičiavimus iki 2009 m. sausio 31 d., nustatė bazines centralizuotai tiekiamos
dvinarės ir vienanarės šilumos kainas be pridėtinės vertės mokesčio.
2003 m. gruodžio 18d. Šilutės rajono savivaldybės taryba šias dvinares ir vienanares kainas patvirtino ir
jos įsigaliojo nuo 2004 m. vasario 1 dienos. Centralizuotai tiekiamos dvinarės ir vienanarės šilumos kainos kas
metai turi būti perskaičiuojamos atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytus
koregavimo koeficientus.
2004 m. rugsėjo 23d. Šilutės rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 11 str. 2 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 5 dalies 3 punktu bei Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7d. Nutarimu 03-54, patvirtino daugiabučių namų šildymo ir
karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus už 1m2 buto ir kitų patalpų bendrojo naudingojo ploto
per mėnesį be PVM mokestį. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose teisės aktų nustatyta tvarka pasirenka
šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.
Per 2004 m. bendrovė priskaičiavo pajamų už centralizuotai tiekiamą šilumą 9082393 Lt., šildymo ir
karšto vandens tiekimo sistemų aptarnavimo pajamos sudaro 418731 Lt. Iš viso pajamų priskaičiuota 9501124
Lt.
Vidutinis darbuotojų skaičius bendrovėje kūrenimo sezono metu yra 78 žmonės. Nekūrenimo sezono
metu netiekiama šiluminė energija Traksėdžių, Rusnės, Juknaičių ir Kintų gyvenvietėse, todėl čia dirba
sezoniniai darbuotojai. Šilutės miesto katilinėje kartu su administracijos darbuotojais nekūrenimo sezono metu
dirba 65 žmonės.
2004 metais rekonstruota Traksėdžių katilinė, pakeista kuro rūšis iš mazuto į biokurą (smulkinta
mediena, pjuvenos, durpės). Šiuo metu vyksta naujo katilo bandymas. Taip pat miesto katilinėje įrengta
kogeneracinė jėgainė, kurioje vyksta derinimo, bandymo darbai. Kogeneracinėje jėgainėje kurui bus
naudojamos suskystintos dujos.
2004 metais remonto darbų atlikta už 210461 Lt.
2005 metų investiciniuose planuose numatoma rekonstruoti Rusnės gyvenvietės katilinę, įrengti
biokuru kūrenamą 3 Mw galios katilą. Numatoma įrengti 18 vnt. nepriklausomos sistemos modulių daugiabučių
gyvenamųjų namų šilumos punktuose. Remonto darbų numatoma atlikti daugiau kaip už 300 tūkst. Lt. Iš jų:
atlikti Vandens šildymo katilo PTVM-30-150 kapitalinį remontą, mazuto linijos rekonstrukciją pakeičiant
mažesnio diametro vamzdynus poliuretanine izoliacija, garo katilo DKVR 10/13 Nr. 1 Nr. 2 ambrazūrų ir
pakūrų remontą, katilinės siurblių bei armatūros remontą, rajoninės katilinės kamino žiočių bei išorės plytų
ištrupėjimo remontą, geležinkelio atšakos medinių bėgių keitimą, šiluminių tinklų remontą, kitus smulkius
remonto darbus Traksėdžių, Rusnės, Juknaičių ir Kintų katilinėse.
2004 metais priskaičiuota sąnaudų – 8834235 Lt, į sąnaudas įskaičiuojamos bendrosios ir
administracinės sąnaudos bei šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų aptarnavimo sąnaudos.
Sąnaudos kurui sumažėjo - 937190 Lt.
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Sąnaudos elektrai sumažėjo - 61128 Lt.
Sąnaudos amortizacijai išaugo - 135409 Lt.
Sumažėjo kitų organizacijų paslaugos - 17451 Lt.
Išaugo remonto sąnaudos - 104780 Lt.
Palūkanos už banko kreditus sumažėjo - 31004 Lt.
Finansiniais metais bendrovės gautų pajamų ir patirtų sąnaudų iš kitos veiklos struktūra ir dinamika:
Veiklos šaka
Pajamos:
Paslaugos
Materialinių vertybių perdavimas
Gautos pajamos ir draudimas
Gautos abejotinos skolos
Iš viso
Sąnaudos:
Paslaugos
Materialinių vertybių perdavimas
Iš viso
Rezultatas

2004 m.,
Lt

2003 m.,
Lt

Pasikeitimas,
%

50467
29194

14177
14862
2147

356 %
196 %

3523
83184

31186

185 %

3801
17044
20845
62339

11854
11854
19332

144 %
81 %
322 %

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 114584 Lt.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 135911 Lt.
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - -21327 Lt.
Vartotojų įsiskolinimo už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją palyginimas:
Vartotojų grupė
Gyventojai
Iš to sk. bendrijos
privatūs gyventojai
išpirkti butai
kiti gyventojai
Organizacijos
Iš to sk. biudžetinės organizacijos
iš valstybės biudžeto
iš savivaldybės biudžeto
nebiudžetinės organizacijos
Kiti vartotojai
Abejotinos skolos
Iš viso:

2003-12-31

2004-12-31

2707567
956146
19836
1468453
263354
4239505
4145959
6066
4139893
92910
636
-1915845
5032085

2558093
900712
20458
1339825
297525
3144095
3040400
2927
3037473
103695
-2135523
3567092

Skirtumas
(+, -)
-149474
-55434
622
-128628
34171
-1095410
-1105559
-3139
-1102420
10785
-636
219678
-1464993

Didžiausias bendrovės skolininkas yra Šilutės rajono savivaldybės finansuojamos biudžetinės
organizacijos: mokyklos, darželiai ir kt. Jų įsiskolinimas: 2004–01-01 2963828 Lt, 2005–01-01 – 2945019 Lt,
sumažėjo – 18809 Lt. Iš to skaičiaus kompensacija 2004-01- 01 – 1176065 Lt, 2005 01 01 – 92454 Lt,
sumažėjo – 108361Lt.
Gyventojų įsiskolinimas už šiluminę energiją sumažėjo 149474 Lt.
Pirkėjų skolos už kitas paslaugas finansinių metų pabaigoje yra 18448 Lt, šioms skoloms suformuoti
atidėjimai 8076 Lt. Pirkėjų skolos už šildymo tinklų sistemų aptarnavimą yra 117653 Lt., šioms skoloms
suformuoti atidėjimai 64645 Lt.
Kitos gautinos sumos finansinių metų pabaigoje yra 803172 Lt, tai grąžintinos sumos iš biudžeto 453172 Lt ir gautinos subsidijos – 350000 Lt.
Bendrovė finansinių metų pabaigoje turi 469495 Lt grynųjų pinigų likutį.
Trūkstant apyvartinių lėšų kurui (mazutui) pirkti bendrovė 2004 m. spalio 29d. sudarė 1950000 (vieno
milijono devynių šimtų penkiasdešimties tūkstančių) litų paskolos sutartį su AB banku „Hansabankas“.
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Paskolos grąžinimo terminas - 2005 m. spalio 31d., metinė palūkanų norma -5,4 procentai.
Pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotas pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą - 707901 Lt, pelno
mokestis - 137573 Lt, grynasis pelnas (nuostoliai) - 570328 Lt.
Pasibaigus 2004 metams buvo atlikti skaičiavimai pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos nustatytus koregavimo koeficientus.
Atlikus Rusnės katilinės rekonstrukciją, yra galimybė, kad prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų
prisijungs naujas stambus vartotojas - Rusnės internatinė mokykla.
Šiam projektui įgyvendinti tikimasi subsidijos iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
(LAAIF).
Pridavus valstybinei komisijai Traksėdžių katilinę ir Šilutės katilinėje kogeneracinę jėgainę, gautume
subsidiją iš LAAIF apie 350 tūkst. litų.
Artimiausioje perspektyvoje planuojama įrengti mazutu kūrenamoje Šilutės katilinėje nusierinimo
įrengimus. Tada rajoninėje miesto katilinėje būtų galima kūrenti mazutą ir nebūtų viršijami leisti išmetami
teršalai į aplinką. Dėl šio projekto konsultuojamasi su suomių OLSTOM kompanija, kuri turi patirties ir
galimybę tokiems darbams atlikti.
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ŠVIETIMAS, SPORTAS, KULTŪRA IR KITA ŠVIEČIAMOJI VEIKLA
Švietimas
Rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarka prasidėjo 1998 metais.
2004 metais įstaigų tinklo pertvarka tęsėsi, todėl uždaryti Švėkšnos ,,Saulės“ vidurinės mokyklos du
skyriai: Pempiškių bei Tvaskučių.
Šių skyrių mokiniai į mokyklą vežami specialiai tik jiems skirtu transportu.
Analizuojant mokyklų tinklo pertvarkos rezultatus, galima teigti, kad daugeliui kaimo mokinių pagerėjo
ugdymosi sąlygos, didesnis mokymo dalykų pasirinkimas, dalyką dėsto specialistai, todėl gerėja ugdymo
kokybė.
Racionaliau ir taupiau naudojamos ugdymui skirtos lėšos.
Įgyvendinant Strateginį plėtros planą 2005-2014 metams, Švietimo skyrius turėtų įgyvendinti ar pradėti
įgyvendinti 21 programos priemonę. Joms įgyvendinti reikėtų apie 239 000 litų, tačiau lėšų neskirta.
2003 – 2004 mokslo metams švietimui skirta 36733400 Lt.
Šilutės rajono 43 švietimo įstaigose dirbo 817 pedagogų, iš jų: 4 mokytojai ekspertai, 158 mokytojai
metodininkai, 588 vyresniųjų mokytojų, 67 mokytojai.
Švietimo įstaigose dirbo 94 vadovai, iš jų 73 proc. turėjo vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Persikvalifikavo 12 mokytojų.
2004 m. rugsėjo 1 – ąją į mokyklas atėjo 9791 mokinys, iš jų:
Į gimnazijas – 1146;
Į vidurines mokyklas – 2405;
Į pagrindines – 4980;
Į pradines mokyklas ir skyrius – 1091;
Į darželius – mokyklas – 197.
Meno mokyklą lankė 390, dailės - 252, sporto – 388 mokiniai.
Priešmokyklinio ugdymo grupes (kurių yra 45) pradėjo lankyti 524 vaikai, iš jų:
Mokyklose ir darželiuose – mokyklose – 216;
Ikimokyklinėse įstaigose – 308.
Vaikų lopšelius – darželius lankė 692 vaikai.
Rajone veikia 26 pedagogų metodikos būreliai:
Etikos, tikybos, lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų, matematikos,geografijos, biologijos, chemijos,
fizikos, informacinių technologijų, istorijos, dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros, choreografijos,
bibliotekininkų, pradinių klasių, socialinių pedagogų ir psichologų, specialiųjų pedagogų, direktorių
pavaduotojų, ikimokyklinio ugdymo pedagogų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų.
Gerėja mokytojų ir mokinių kompiuterinis raštingumas. Tačiau kompiuterių kai kuriose mokyklose dar
labai trūksta:
Ugdymo įstaiga

Kompiuterių
skaičius
mokykloje

Kompiuterių
ir
mokinių
santykis

Pedagogų,
turinčių
IKT
raštingumo
žinias,
atitinkančias
pedagogų
kompiuterinio
raštingumo
standartą
(technologinė
dalis), skaičius

Pedagogų,
turinčių
IKT
raštingumo
žinias,
atitinkančias
pedagogų
kompiuterinio
raštingumo
standartą
(edukuloginė
dalis), skaičius

Pedagogų,
naudojančių
IKT
savo
dalyko
pamokose,
skaičius
(išskyrus
informatikos
mokytojus)

Pedagogų,
naudojančių
internetą savo
dalyko
pamokose,
skaičius
(išskyrus
informatikos
mokytojus)

M.Jankaus pagr. m.
Pamario pagr. m.
Juknaičių pagr. m.
Katyčių pagr. m.
Rusnės pagr. m.
Usėnų pagr. m.
Degučių pagr. m.
Gardamo pagr. m.
Laučių M.Hofmano pagr.m.

47
68
24
10
11
18
15
6
16

1:23
1:16
1:15
1:27
1:29
1:15
1:9
1:27
1:8

20
21
5
4
4
4
9

12
18

40
60

3
4

40
70
3
9
10
9
9

5

10

6
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20
3
12
9

Pašyšių pagr.m.
Šylių pagr. m.
Verdainės pagr. m.
Traksėdžių pagr. m.
Užlieknių pagr. m.
Vilkyčių pagr. m.
Jaunimo mokykla
Suaugusiųjų
mokymo
centras
Šilutės 2-oji vid. m.
Kintų vid. m.
Saugų J.Mikšio vid. m.
Švėkšnos „Saulės“ vid. m.
Vainuto vid. m.
Ž.Naumiesčio vid.m.
Šilutės I-oji gimnazija
Šilutės Vydūno gimnazija
Iš viso

4
12
19
19
12
11
9
10

1:46
1:9
1:28
1:12
1:6
1:26
1:8
1:23

9
17
25
18
13
19
38
61
511

1:11
1:20
1:19
1:45
1:28
1:24
1:17
1:7
1:18

3
3
7
13
10
5
5
4

9
1
8

8

7
9
11
19
15
20
35
230

1
1
1

9
4
4

2
10
14
7
4
12
6
15
118

7
16
12
5
26
14
32
26
332

8
4
8
4
27
4
18
12
244

Dar šiais metais Švietimo skyriui reikia parengti mokyklų tinklo optimizavimo projektą ir teikti rajono
politikams svarstyti.
Į visas mokyklas „sugrįžo“ sveikatos priežiūros specialistai. Tai Vyriausybės sprendimas, kurį tinkamai
įgyvendinti prireiks ne vienerių darbo metų. Kiekvienai mokyklai pagal vaikų skaičių yra priskirtas visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas. Jų atėjimui bei darbui nepasirengta – trūksta nemažai teisės aktų,
nepakankama kvalifikacija bei aplinkinių (mokyklos bendruomenės) ir pačių specialistų suvokimas apie
einamas pareigas. Nustatyta, kad mokyklose pirmosios pagalbos poreikis yra išties mažas. Šių specialistų
pagrindinis tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias
su ligų ir traumų profilaktika. Šis darbas reikalauja aukšto profesinio pasiruošimo, modernaus požiūrio į
visuomenės sveikatos problemų sprendimą bei didelio ryžto.
Statistiniai duomenys rodo, kad kasmet mokinių sveikata blogėja:
Sveikatos
grupė
I

II

III

Mokinių
kategorija
Moksleiviai

Skaičius,
procentai
Iš viso
Proc.
Gimnazistai
Iš viso
Proc.
I – ų klasių Iš viso
mokiniai
Proc.
Moksleiviai
Iš viso
Proc.
Gimnazistai
Iš viso
Proc.
I – ų klasių Iš viso
mokiniai
Proc.
Moksleiviai
Iš viso
Proc.
Gimnazistai
Iš viso
Proc.
I – ų klasių Iš viso
mokiniai
Proc.

2001

2002

2003

2004

4665
53,3
695
58,26
478
65,75
3265
37,31
373
31,26
213
29,3
791
9,03
125
10,48
34
4,68

4700
51,63
698
61,17
485
64,49
3425
37,62
326
28,57
197
26,20
938
10,30
115
10,08
64
8,52

4392
50,28
609
56,6
516
70,88
3435
39,32
334
31,04
168
23,08
872
9,98
127
11,80
40
5,49

4291
49,23
630
55,26
485
66,17
3197
36,68
359
31,49
176
24,01
1166
13,38
144
12,63
63
8,59
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Moksleiviai
IV

Iš viso
Proc.
Gimnazistai
Iš viso
Proc.
I – ų klasių Iš viso
mokiniai
Proc.

30
0,34
2
0,27

40
0,44
2
0,18
6
0,79

36
0,42
6
0,56
4
0,55

62
0,71
7
0,61
9
1,23

I – a sveikatos grupė – sveiki, gerai fiziškai ir protiškai išsivystę, be defektų ar funkcinių sveikatos
sutrikimų mokiniai; geras jų organizmo reaktyvumas ir atsparumas, jie retai serga ūminėmis ligomis. Kitos
sveikatos grupės atitinkamai apibrėžia blogesnį mokinių sveikatos lygį.
Sportas
Šilutės rajono sporto įstaigos 2004 m. gavo 1230,6 tūkst. Lt lėšų, iš jų:
Sporto klubai – 92,2 tūkst. Lt (iš Savivaldybės biudžeto – 38,2 tūkst. Lt);
Viešosios įstaigos - 615,8 tūkst. Lt (iš Savivaldybės – 234,4 tūkst. Lt);
Švietimo padalinio sporto mokymo įstaigos – 552,6 tūkst. Lt (iš Savivaldybės – 539 tūkst. Lt).
Aktyvų sportinį gyvenimą propaguoja dvi viešosios įstaigos („Šilutės futbolas“ ir „Šilutės krepšinis“),
13 sporto klubų, viena Sporto mokykla.
Intensyviai sportuojančių klubuose yra per 800, viešosiose įstaigose – per 180, Sporto mokykloje – per
400 sportininkų.
Rajone suorganizuotos 367 varžybos, kuriose dalyvavo per 4000 dalyvių. Surengti 46 sporto renginiai,
kuriuose dalyvavo per 1000 dalyvių. Surengtos 136 įvairios sportinės stovyklos.
Treneriai, kurių yra 44 sporto įstaigose ir klubuose, parengė:
4 Olimpinės rinktinės narių;
5 Olimpinės rinktinės kandidatų;
11 Nacionalinės rinktinės narių;
24 Jaunimo rinktinės narių;
14 Jaunių rinktinės narių.
Bendrojo lavinimo mokyklose dirba 55 kūno kultūros mokytojai bei profesinio mokymo įstaigose dirba
4 kūno kultūros dėstytojai.
Populiariausios yra šios sporto šakos: krepšinis, futbolas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji ir
sunkioji atletika, boksas, stalo tenisas, rankų lenkimas, šachmatai, šaškės, kai kurios aviacijos sporto šakos.
Kad ir aktyvus bendruomenės sportinis gyvenimas, tačiau Savivaldybėje nebeliko kam koordinuoti
suaugusiųjų sportą mieste ir seniūnijose. Būtina užbaigti pradėtą reformą, kurią pradėjome įsteigdami viešąsias
įstaigas.
Šilutės futbolui reikalingos lėšos kapitališkai suremontuoti ir renovuoti sporto paskirties bazes.
Reikalingos lėšos pagrindinei futbolo komandai dalyvauti aukščiausioje lygoje. Kultūros ir sporto
departamentui buvo pateikta programa, pagal kurią skirta 10000 Lt stadionui renovuoti.
Būtina renovuoti ir rekonstruoti sporto kompleksą Rusnės g. 12, Šilutėje. Kai kurie darbai jau pradėti,
gavus per 300 tūkst. Lt už parduotą sporto salę Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklai.
Kultūra
Savivaldybėje kultūrinę ir kitą šviečiamąją veiklą vykdo 6 viešosios įstaigos (Senųjų kaimo tradicijų
centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Žemaičių krašto etnokultūros centras, Šilutės teatras, Šilutės kultūros ir
pramogų centras, Salos etnokultūros ir informacijos centras, bei 2 biudžetinės įstaigos - Šilutės muziejus ir
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.
Senųjų kaimo tradicijų centras organizuoja projektinę kultūros veiklą Vainuto ir Katyčių seniūnijose,
padeda atlikti renginius nevyriausybinėms organizacijoms, rajono biudžetinėms įstaigoms. Centre dirba 4
darbuotojai.
Per 2004 finansinius metus gavo lėšų iš:
1. Šilutės rajono savivaldybės biudžeto - 57080 Lt;
2. Šilutės rajono savivaldybės kultūrinės veiklos programų - 23690 Lt;
3. Kultūros ministerijos ir Sporto rėmimo fondo - 6000 Lt;
4. Centro uždirbtų lėšų - 2432 Lt
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Centras teikia nemokamas informacines paslaugas:
1. Konsultuoja Šilutės rajono gyventojus kultūros projektų rengimo klausimais;
2. Informuoja apie liaudies kalendorinių, darbo, šeimos švenčių papročius, bažnytines šventes;
3. Informuoja etnografinės bei tautosakinės medžiagos fiksavimo ir šifravimo klausimais.
Centras nemokamai suteikia patalpas savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų organizuojamiems
renginiams bei centro kuruojamų kolektyvų repeticijoms ir koncertams.
Centro vykdytos priemonės:
Eil Vykdytos programos,
Priemonės aprašymas
.
priemonės, projektai
Nr.
Etnokultūros sklaidos ir informacijos paslaugos

Pasiekti rezultatai

1.1

Etnokultūros informacija suteikta
Bikavėnų pradinei mokyklai, Vainuto
vidurinei mokyklai, Pajūrio vidurinei
mokyklai, Vainuto ir Bikavėnų
bibliotekoms.
Vainuto vidurinei mokyklai suteikta
metodinė informacija tautosakinės
medžiagos užrašymo ir šifravimo
klausimais.
Informacija kaip parengti kalendorinių
švenčių scenarijų suteikta Vainuto,
Bikavėnų pradinių klasių mokytojoms.
a)Seminaras „Užgavėnių šventės
papročiai“ vyko Vainute. Seminaro
dalyviai buvo supažindinti su Užgavėnių
šventės raida ir papročiais. Seminare
dalyvavo 30 dalyvių.
b) Seminaras vyko Katyčių pagrindinėje
mokykloje. Dalyviai buvo supažindinti su
pavasario kalendorinių švenčių papročiais
ir folkloru. Dalyvavo 80 moksleivių.

1.2

Etnokultūros informacijos
paslaugos

Etnokultūros sklaidos
paslaugos

1. Informacija apie centro aptarnaujamos
teritorijos etnografinius ypatumus, pagal
užfiksuotą etnografinę medžiagą.
2. Informacija apie liaudies kalendorinių
švenčių, darbo, šeimos švenčių papročius,
bažnytines šventes.
3. Metodinė informacija etnografinės ir
tautosakinės medžiagos fiksavimo ir
šifravimo klausimais.

1. Seminarai:
a)Užgavėnių šventės papročiai;
b)Pavasario kalendorinių
švenčių papročiai.

Edukacinę programą išklausė 375
lankytojai.

2. Edukacinės programos:
„Pučiamieji liaudies muzikos
instrumentai“ (birbynės, lumzdeliai,
skudučiai ir kt.)(Bikavėnuose,
Katyčiuose, Vainute, Kintuose);
b)„Audimas senoviškomis
staklėmis“;
c) sodų iš šiaudelių darymas.
2. Ekspedicijos, žodinio ir materialaus paveldo kaupimas
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Senoviniu audimu domėjosi ir patys
mėgino austi Bikavėnų pradinės mokyklos,
Žvingių pagrindinės mokyklos moksleivio,
svečiai iš Švedijos ir regioninės kaimo
kapelų šventės dalyviai. Lankytojų
skaičius – 105.
Kaip daryti sodus iš šiaudelių buvo
supažindinta ir apmokyta apie 40 Katyčių
miestelio gyventojų.

2.1

Ekspedicijos

1. Tautosakinė ir etnografinė ekspedicija.

2. Tautosakos ir etnografijos fiksavimas.
2.2

Archyvai

2.3

Materialusis paveldas

3. Renginiai
1. Projektas „Valstybinės ir
kalendorinės šventės“

2. Projektas „Skamba,
skamba kanklės“

Užfiksuotos medžiagos archyvų
sudarymas .
Liaudies darbo įrankių, buities daiktų
kaupimas ir aprašymas.
Vasario 16 – osios šventė
VI. Kovo 11 – osios šventė
VII.Užgavėnės
VIII.Velykos

Advento renginys

3. Projektas regioninei
Kaimo kapelų šventė
kaimo kapelų šventei
„Grajikit, Bikavos žiogeliai“

4. Projektas regioninei
folkloro šventei

Folkloro ansamblių ir Katyčių miestelio
šventė

5. Regioninis liaudies
kūrybos perteikimo
konkursas „Vario varteliai“

Liaudies kūrybos perteikimo konkursas
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2004 m. birželio mėn. vyko Senųjų kaimo
tradicijų centro ir Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto etnografinė ir tautosakinė
ekspedicija po Vainuto miestelį ir jo
apylinkes. Ekspedicijos metu buvo
surinkta apie 300 variantų tautosakos
kūrinių bei nemažas kiekis etnografinės
medžiagos (kol kas medžiaga neiššifruota
todėl puslapių kiekio nurodyti negalime).
Ekspedicijoje dalyvavo 20 dalyvių.
Užrašyta 4 kasetės etnografinės,
tautosakinės, liaudies muzikos medžiagos
iš pavienių pateikėjų.
Archyvai papildyti nauja iššifruota
medžiaga.
Buvo gauta keletas naujų muziejinių
eksponatų.
Buvo pradėtos naujos valstybinių ir
kalendorinių renginių tradicijos.
Renginiuose dalyvavo visi Vainuto
seniūnijos kolektyvai.
Užgavėnių ir Velykų šventės po truputėlį
atgauna savo autentišką pobūdį – šių
renginių programos paįvairinamos liaudies
dainomis, šokiais, žaidimais. Šiuose 4
renginiuose dalyvavo apie 1050 žiūrovų.
Teatralizuotoje programoje Katyčių
miestelio gyventojai buvo supažindinti su
Advento laikotarpio papročiais ir
kankliavimu. Žiūrovų skaičius – 70
.
Tęsiama tradicija šventės metu pristatyti
senuosius amatus. Per edukacinę programą
šventės žiūrovai buvo supažindinti su
pučiamaisiais liaudies muzikos
instrumentais. Renginys įgauna vis didesnį
populiarumą, tai rodo atsiliepimai spaudoje
ir lankytojų skaičius. Žiūrovų skaičius –
3200.
Renginio metu įvertintas rajono folkloro
ansamblių meninis lygis, nustatytos
ansamblių kategorijos. Šventė užtikrino
turiningą Katyčių miestelio gyventojų
laisvalaikio praleidimą. Žiūrovų skaičius –
250.
Gavus LR Kultūros ministerijos finansinę
paramą konkursas tapo regioniniu renginiu.
Konkurso dalyviai atliko tiesiogiai iš
liaudies pateikėjų perimtus pasakomosios
tautosakos kūrinius. Renginyje dalyvavo
Veronika Povilionienė.
Konkursas įgauna vis platesnį pobūdį, jo
dalyviai ima suprasti konkurso uždavinius.
2005 m. metais į konkursą bus įtraukti
dalyviai iš kitų Lietuvos rajonų. Žiūrovų
skaičius – 260.

6. Gavėnios giesmių vakaras.
Gyvoji etnokultūros tradicija
7. Rajoninė kaimo kapelų
apžiūra.(pagal Bikavėnų
kaimo kapelos „Bikava“
projektą „Skambėk, aidėk
Bikava“.

Rajoninė kaimo kapelų šventė.

8. Oninių šventė

Tradicinė Gorainių kaimo šventė

9. Pagyvenusių ir žmonių su Renginys pagyvenusiems ir neįgaliesiems.
negalia vakaronė.( Pagal
Vainuto moterų vokalinio
ansamblio projektą).
10. Kalėdinė šventė
Skirta vaikams iki 16 metų.

11..Kalėdinis vakaras
jaunimui. Naujametinis
vakaras jaunimui.
11. Diskotekos
moksleiviams ir jaunimui.

Šventiniai vakarai.
Poilsio vakarai

Kalvarijos kalnų ir kitų gavėnios giesmių
išsaugojimas. Dalyvių skaičius – 50.
Renginyje dalyvavo visos rajono kaimo
kapelos. Įvertintas rajono kaimo kapelų
meninis lygis, nustatytos kategorijos.
Renginys užtikrino Žemaičių Naumiesčio
gyventojų turiningą laisvalaikio
praleidimą. Žiūrovų skaičius – 280.
Gorainių kaimo gyventojų turiningas
laisvalaikio praleidimas. Žiūrovų skaičius
– 230.
Turiningas Vainuto gyventojų laisvalaikio
praleidimas. Dalyvių skaičius – 70.
Šventė buvo surengta Bikavėnų ir Lolytės
kaimų vaikams. Visi vaikai iki 16 metų
gavo kalėdines dovanėles, kuriomis
pasirūpino Lietuvos – Švedijos
organizacija „Tikėjimas, Viltis, Meilė“.
Dalyvių skaičius – 280.
Jaunimo laisvalaikio užimtumo vakarai.
220.
Diskotekos moksleiviams – 9
Diskotekos jaunimui – 44 (iš jų
Bikavėnuose – 36,
Vainute – 8).
Viso diskotekų – 53.
Diskotekos padėjo išspręsti jaunimo ir
moksleivių laisvalaikio užimtumą.
Per diskotekas uždirbtų lėšų centras
įsigijo:
2 prožektorius,
DVD grotuvą,
laidinį telefoną.
Diskotekų lankytojų skaičius – 1650.

Iš viso surengta renginių per metus (su diskotekomis) - 77
Renginių dalyvių skaičius - 8260

Centro darbuotojai padėjo suorganizuoti šiuos renginius:
Kraštiečių šventę Vainute;
Seniūnijų dienas ant Akmeniškių piliakalnio (Vainuto ir Katyčių seniūnijoms);
Įstojimo į ES dienos šventę (Vainuto seniūnijai);
Vaikų gynimo dienos šventę Kivyliuose;
Advento vakarą Katyčiuose (Katyčių seniūnijai);
Naujametinę vakaronę (Vainuto seniūnijos bendruomenei).
Viešoji įstaiga Kintų Vydūno kultūros centras vykdo muziejinę, kultūrinę, šviečiamąją veiklą.
Centre dirba 5 darbuotojai.
Iš viso gauta - 127 124 Lt, iš jų:
Iš Savivaldybės biudžeto - 64400 Lt;
Iš spec. lėšų, paslaugų programos - 2298 Lt;
Iš kitų programų – 5000 Lt;
Iš rėmėjų lėšų - 669 Lt;
Iš programų, fondų kultūrinei veiklai - 54757 Lt.
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Kultūros centre savo veiklą vykdo Šilutės dailės mokyklos Kintų skyrius ir Šilutės meno mokyklos
pianino klasė. Kasmet meno papildomai mokosi apie 40 – 50 Kintų seniūnijos moksleivių.
Nuo 2004 metų kultūros centras atlieka dar vieną misiją - koordinuoja Kintų ir Saugų seniūnijose
veikiančių saviveiklos kolektyvų ir pavienių autorių kultūrinę projektinę veiklą.
Praėjusiais metais laimėta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkurso Geriausio kaimo
kultūros centro vardo nominacija ir 5000 Lt premija. Išleistas reprezentacinis dešimties metų veiklą minintis,
piešinių ir nuotraukų albumas „Pamario vaivorykštė“. Veiklai iš įvairių programų ir fondų gauta 54757 Lt,
todėl pavyko įgyvendinti visus numatytus projektus.
Įgyvendino 17 projektų Kintų ir Saugų seniūnijose. Iš jų svarbiausi:
Tarptautinis emalio miniatiūros simpoziumas „Pamario ženklai“ Kintų Vydūno kultūros centre - tai
tęstinis profesionalaus meno sklaidos renginys. Sukauptas trijų šalių dailininkų profesionalų 40 emalio darbų
fondas, kuris reprezentavo Šilutės rajoną ir Pamario kraštą didžiuosiuose Lietuvos miestuose Klaipėdoje ir
Vilniuje, respublikinėje spaudoje ir televizijoje. Parengtas tęstinis projektas 2005 metų simpoziumui
organizuoti;
Baigtas projekto „Virtualus Vydūno muziejus“ pirmas etapas – atlikti techniniai darbai ir įvestas
kultūros centre interneto ryšys, suteiksiantis interneto informacinėmis paslaugomis naudotis ne tik kultūros
centro veikloje, bet ir papildomo ugdymo dailės ir muzikos mokykloms. Atliktas pagrindinis tolimesnio tęstinio
darbo etapas - parengta internetinio puslapio informacijos ir pateikiamos medžiagos struktūra ir planas;
Etnokultūrinių edukacinių renginių ciklas „Iš Probočių žemės“ – projekto didžiausias renginys –
regioninė amatininkų sueiga „Amatų kiemas“- pristatantis rajono ir Klaipėdos krašto meistrus, įvaldžiusius
unikalius amatus. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Šilutės ir Klaipėdos krašto tautodailininkais, Klaipėdos
universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, – studentų praktika Atvelykio šventėje, dėstytojų paskaitos
tautinio rūbo, velykinių apeigų ir advento šventės simbolių tema. Parengtas tęstinis projektas 2005 metų
etnokultūrinių renginių ciklui.
Parengta 11 įvairių žanrų saviveiklos kolektyvų programų, iš jų: 7 šokių, 2 folkloro, 2 vokalinių dainų
programos. Iš jų: Kintuose - 6 ir Saugose – 3, Vilkyčiuose - 2 programos;
Saviveiklos kolektyvai pagal vykdomas veiklos programas surengė 2 rajoninius šokių festivalius
(Kintai), suorganizavo 79 išvykas – koncertus, pasirodymus vietos gyventojams, rajone ir už jo ribų,
Pateikti ir laimėti daliniam finansavimui gauti projektai: Šilutės rajono savivaldybės programai - 16,
Lietuvos respublikos etninės kultūros ir regionų kultūros rėmimo fondui – 2, Lietuvos Respublikos kultūros ir
sporto rėmimo fondui – 1;
2005 metams parengti 3 projektai respublikiniams fondams ir 10 projektų rajono kultūrinės veiklos
programai, atliko planavimo darbus 2005 m. didžiausiam renginiui - Kintų mokyklos ir bažnyčios 300 metų
jubiliejui paminėti.
2004 m., išplėtus veiklos teritoriją ir pobūdį, išaugo daugiau kaip 50 proc. bendras kultūros centro
paslaugų vartotojų skaičius - iki 10994.
Pavyko sustiprinti centro materialinę bazę, kaip būtinybę kultūrinės veiklos administravimo ir
informacijos sklaidos kokybei užtikrinti. Įsigyta kompiuterinė įranga ir pusiau profesionalus skaitmeninis
aparatas leis toliau kokybiškai vykdyti vieną iš svarbiausių centro projektų - tarptautinį emalio simpoziumą, –
fiksuoti dailininkų kūrybos darbų fondą, kaip pagrindą ateities leidiniams. Taip pat leis tęsti bendradarbiavimo
projektus su Kintų dailės mokykla fiksuojant į skaitmenines laikmenas vaikų kūrybą ir organizuojant
kasmetines vaikų kūrybos parodas. Taip pat atliekamas muziejinių eksponatų perfotografavimas, ekspedicijų ir
istorinių bei kultūrinių įvykių fiksavimas ir sklaida naujame interneto puslapyje (www.vydunomuziejus ).
Bendradarbiaujama su:
Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialu;
Šilutės dailės mokyklos Kintų skyriumi;
Šilutės meno mokyklos Kintų skyriumi;
Kintų vidurinė mokykla;
Kintų katalikų bažnyčia;
Kintų seniūnija;
NVO „Kintų bendruomenė“;
Šilutės muziejumi;
Klaipėdos dramos teatru;
Klaipėdos muzikiniu teatru;
Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra;
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Galerija „Meno niša“, Vilnius;
Galerija „Pėda“, Klaipėda;
Talino dailės akademija, Metalo katedra.
Vykdyti renginiai:
Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Laisvės gynėjų dienos minėjimas-koncertas

2004-01-13

Saugų seniūnijos
salė

Klaipėdos sukilimo dienos minėjimasparodos „Senieji Kintų gyventojai“
pristatymas
Šilutės dailės mokyklos mokinių batikos
darbų paroda
Lietuvos Nepriklausomybės dienos
minėjimas

2004-01-15

Kintų Vydūno
kultūros centras

2004-02-02

5.

Lietuvos Nepriklausomybės dienos
minėjimas

2004-02-13

Kintų Vydūno
kultūros centras
Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė
Saugų J. Mikšo
vidurinės mokyklos
renginių salė

6.

Užgavėnės Kintuose

2004-02-24

7.

Užgavėnės Saugose

2004-02-24

8.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas Vilkyčiuose

2004-03-10

Vilkyčių pagrindinė
mokykla

9.

Rajoninis autorinės dainos ir šokio
festivalis – konkursas “Pramoga 2004”

2004-03-11

10.

Vydūno 136 gimimo metinės

2004-03-19

Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė
Kintų Vydūno
kultūros centras

11.

Edukacinė programa „Pučiamieji
instrumentai“
Humoro vakaras „Juokis“ Saugose

2004-03-25

Edukacinė programa „Kiaušinių dažymas“,
susitikimas su Klaipėdos universiteto
dėstytoja E.Matulioniene
Koncertas „Saulė, daina ir tu“, skirtas Saugų
moterų ansamblio susikūrimo 5-mečiui
Saugose

2004-04-08

Kintų Vydūno
kultūros centras

2004-04-17

Saugų J. Mikšo
vidurinės mokyklos

15.

Atvelykio šventė

2004-04-18

16.

Susitikimas su rašytoja Edita Barauskiene

2004-04-29

Kintų Vydūno
kultūros centro
kiemas
Kintų Vydūno
kultūros centras

2.
3.
4.

12.

13.
14.

2004-02-16

2004-03-31
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Kintų Vydūno
kultūros centro
kiemas
Saugų turgaus
aikštė

Kintų Vydūno
kultūros centras
Saugų J. Mikšo
vidurinės mokyklos

Atsakingas asmuo, projektas
Danguolė Žilionienė Saugų
seniūnijos moterų folkloro
ansamblio programa.
Saulius Sodonis Projektas
„Vakarų kraštas“
Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Asta Gužauskienė
Šokių kolektyvo „Kintai“
programa
Danguolė Žilionienė Saugų
seniūnijos moterų vokalinio ir
folklorinio ansamblių
programos
Reda Cirtautienė
Kintų folkloro kolektyvo
programa
Danguolė Žilionienė Saugų
seniūnijos moterų folkloro
ansamblio programa.
Dalia Genčiuvienė Vilkyčių
suaugusių šokių kolektyvo
programa
Asta Gužauskienė
Kintų seniūnijos šokių
kolektyvo “Kintai” programa
Saulius Sodonis
Projektas Valstybinės šventės
ir minėjimai
Saulius Sodonis
Vida Gončiarova
Saugų seniūnijos vyrų
ansamblio „Vyturys“
programa
Reda Cirtautienė
Projektas „Iš probočių
žemės“
Danguolė Žilionienė
Saugų seniūnijos moterų
vokalinio ansamblio ir vyrų
ansamblio „Vyturys“
projektinė programa,
Vida Gončiarova
Reda Cirtautienė
Kintų folkloro kolektyvo
programa
Saulius Sodonis
Projektas „Vakarų kraštas“

17.

Motinos dienos koncertas Saugose

2004-04-30

Saugų J. Mikšo
vidurinės mokyklos

18.

Motinos dienos koncertas Kintuose

2004-05-01

19.

Koncertas Šilutės rajono švietimo įstaigų
vadovams

2004-05-20

Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė
Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė

20.

Vilniaus mergaičių choro „Liepaitės“
koncertas

2004-05-21

21.

Susitikimas su kraštiečiais Saugose

2004-05-26

Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė
Saugų globos namai

22.

2004-05-31

Kintų bažnyčia

23.

Vilniaus mergaičių choro „Liepaitės“
koncertas
Draugystės sueiga-susitikimas su Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto aukštaičių
krašto folkloro ansambliu

2004-06-13

Kintų Vydūno
kultūros centras

24.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Saugose

2004-06-14

Saugų aikštė, prie
paminklo

25.

„Sveika vasara“ Vilkyčiuose

2004-06-19

Vilkyčių miestelis ir
apylinkės

26.

Kintų dailės mokyklos diplominių darbų
parodos pristatymas
Saugų miestelio šventė

2004-06-19

Kintų Vydūno
kultūros centras
Saugų miestelio
stadionas

28.

Valstybės dienos minėjimas
Marių šventė

2004-07-10

Kintų miestelio
aikštė

29.

Rajoninė tautodailininkų šventė „Amatų
kiemas“

2004-07-10

Kintų Vydūno
kultūros centro
kiemas

30.

Tautodailės kūrinių paroda.

31.

Tarptautinis emalio miniatiūros
simpoziumas “Pamario ženklai”
Emalio miniatiūros simpoziumo “Pamario
ženklai” darbų paroda

2004-07-1008-04
2004-08-04-15

Kintų Vydūno
kultūros centras
Kintų Vydūno
kultūros centras
Kintų Vydūno
kultūros centras

27.

32.

33.

Muzikos diena. Kintų muzikos mokyklos
vaikų koncertas

2004-07-03

2004- 08-1531,
2004-09-012004-10-012004-10-02
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Kintų Vydūno
kultūros centras

Vida Gončiarova,
Danguolė Žilionienė
Saugų seniūnijos vyrų
ansamblio „Vyturys“ ir Saugų
moterų vokalinio ansamblio
projektinė programa.
Asta Neimantienė
Asta Neimantienė,
Asta Gužauskienė Kintų
jaunimo šokių kolektyvo
pristatymas.
Saulius Sodonis Projektas
„Vakarų kraštas“
Vida Gončiarova Saugų
seniūnijos vyrų ansamblio
„Vyturys“ programos
pristatymas
Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Reda Cirtautienė
Projektas „Iš probočių
žemės“
Danguolė Žilionienė
Saugų folklorinio ansamblio
programa, Saugų vyrų
ansamblio „Vyturys“
programos pristatymas
Dalia Genčiuvienė Vilkyčių
suaugusių šokių kolektyvo
programa
Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Birutė Pilipavičienė
Projektas Valstybės dienos
minėjimas
Asta Neimantienė,
Projektas
Kintų šokių kolektyvų
programos „Jei prabiltų
vanduo...“ pristatymas
Asta Gužauskienė
Reda Cirtautienė
Projektas
Kintų folkloro kolektyvo
programos pristatyma.s
Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Romas Tarvydas
Projektas
Romas Tarvydas,
Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Asta Neimantienė,
Asta Rupšauskienė

34.

„Klaipėdos ir žemaičių krašto tautinio rūbo
regioniniai skirtumai“ - susitikimas su
kolektyvais iš Palangos „Mėguva“, „Minge“
iš Šilutės, tautinių rūbų žinove iš Klaipėdos
Elena Matulioniene
Petro Pretkelio juodosios keramikos darbų
paroda
Rajoninis teminis tautinių šokių vakaras
„Ruduo“

2004-10-02

Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė

Reda Cirtautienė
Projektas „Iš probočių
žemės“

2004-10-1511-01
2004-11-27

37.

Prisiminimų vakaras. Dailininko Valdo
Galadausko darbų paroda „Vėjas ir marios“

2004-12-08

Kintų Vydūno
kultūros centras
Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė
Kintų Vydūno
kultūros centras

38.

Sakralinės muzikos valanda. Šilutės
pramogų centro choro „Vartana“ koncertas
Sakralinės muzikos valanda. Šilutės
pramogų centro choro „Vartana“ koncertas
Sakralinės muzikos valanda. Šilutės
pramogų centro choro „Vartana“ koncertas
Advento vakaronė

2004-12-05

Kintų bažnyčia

Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Asta Gužauskienė
Kintų šokių kolektyvų
projektinė programa.
Asta Neimantienė,
Rita Tarvydienė Projektas
„Vakarų kraštas“
Asta Neimantienė

2004-12-05

Saugų bažnyčia

Asta Neimantienė

2004-12-05

Vilkyčių bažnyčia

Asta Neimantienė

2004-12-08

Saugų vaikų globos
namai

Advento giesmių vakaras. Koncertuoja
Klaipėdos universiteto etnografinis
ansamblis „Vorusnėlė“
(vad. D. Kiseliūnaitė)
Koncertas Saugų seniūnijos invalidų
draugijos nariams

2004-12-19

Kintų Vydūno
kultūros centras

Danguolė Žilionienė
Saugų moterų folkorinio
ansamblio programas
Reda Cirtautienė
Projektas „Iš probočių
žemės“

2004-12-09

Saugų seniūnijos
salė

44.

Advento popietė-koncertas

2004-12-21

Saugų J. Mikšo
vidurinės mokyklos
renginių salė

45.

Naujo Kintų leidinio „Pamario vaivorykštė“
pristatymas. Šilutės vokalinio ansamblio
„Mingė“ koncertas
Senųjų metų palydos.

2004-12-21

Kintų Vydūno
kultūros centras

2004-12-26

Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė

35.
36.

39.
40.
41.
42.

43.

46.

Vida Gončiarova Saugų
seniūnijos vyrų ansamblio
„Vyturys“ programos
pristatymas
Vida Gončiarova Saugų
seniūnijos vyrų ansamblio
„Vyturys“ programos
pristatymas
Rita Tarvydienė
Asta Gužauskienė
Kintų jaunimo, suaugusių
šokių kolektyvų programa

Iš viso įvykdyta renginių: 46
Iš jų Kintų seniūnijoje - 30
Saugų seniūnijoje - 16

Dalyvauta renginiuose, išvykose:
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Renginio pavadinimas, projektas

DATA

Kintų dailės mokyklos absolventų grafikos
darbų paroda
Lietuvos Nepriklausomybės dienos
minėjimas. Saugų seniūnijos vyrų ansamblio
„Vyturys“ , Vilkyčių suaugusių šokių
kolektyvo programų pristatymas
Lietuvos Nepriklausomybės dienos
minėjimas. Saugų seniūnijos vyrų ansamblio
„Vyturys“ programos pristatymas

2004-02-13
2004-02-13

Vieta
Šilutės muziejus,
H. Šojaus dvaras
Saugų J. Mikšo
vidurinės mokyklos
renginių salė

Atsakingas asmuo
Rita Tarvydienė
Vida Gončiarova,
Dalia Genčiuvienė

2004-02-16

Šilutės KPC
Vida Gončiarova
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rajoninis konkursas „Pamario šokis 2004“.
Kintų pagyvenusių tautinių šokių kolektyvo ir
suaugusių šokių kolektyvo „Kintai“,
Vilkyčių suaugusių šokių kolektyvo
programų pristatymas
Šokių šventė „Džiugi diena“. Kintų jaunimo
šokių kolektyvo ir suaugusių šokių kolektyvo
„Kintai“, Vilkyčių suaugusių šokių kolektyvo
programų pristatymas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas. Rajoninis autorinės dainos ir
šokio festivalis – konkursas “Pramoga 2004”.
Vilkyčių suaugusių šokių kolektyvo
programos pristatymas.
Rajoninis šokių festivalis „Vėjopatis“ . Kintų,
Vilkyčių šokių kolektyvų programų
pristatymas.
Rajoninė mėgėjiškų teatrų apžiūra ‚Lėkis
2004“. Kintų folkloro kolektyvo teatralizuota
programa.
Regioninė vokalinių ansamblių šventė
„Atsiliepk dainoj“. Saugų seniūnijos moterų
ir vyrų vokalinių ansamblių programų
pristatymas.
Europos parko kūrimas „Žalias kaimas“ .
Dalyvauja Kintų, Saugų saviveiklininkai.
Klaipėdos apskrities tautinių šokių festivalis
„Iš aplinkui“. Kintų jaunimo ir suaugusių
šokių kolektyvų programų pristatymas.
Kintų jaunimo ir suaugusių šokių kolektyvų
susitikimas su Tauragės suaugusių
pramoginių šokių kolektyvu „Oskaras“
„Sveika vasara“ . Kintų šokių kolektyvų
programų pristatymas.
Lietuvos ūkininkų sąskrydis „Lietuva-tai
mes“. Kintų šokių kolektyvų programų
pristatymas
Jubiliejinė Švėkšnos miestelio šventė
Koncertas, skirtas Šilutės astmos klubo 1osioms metinės. Saugų seniūnijos moterų ir
vyrų vokalinių ansamblių programų
pristatymas.
Išvyka į Klaipėdos dramos teatro spektaklį
‚Kvartetas“ . Projektas „Vakarų kraštas“
Tarptautinis emalio miniatiūros simpoziumas
“Pamario ženklai” darbų paroda.
Rudens šventė. Saugų vyrų vokalinis
ansamblis „Vyturys“ programos pristatymas
Rajoninis šokių festivalis „Valsas-šokių
karalius“. Kintų, Vilkyčių šokių kolektyvų
programų pristatymas
Koncertas. Saugų seniūnijos moterų ir vyrų
vokalinių ansamblių programų pristatymas.
Tarptautinis emalio miniatiūros simpoziumas
“Pamario ženklai” darbų paroda.
Sakralinės muzikos koncertas „Giesmių
giesmelė“. Saugų motrų vokalinio ansamblio
programos pristatymas

2004-02-21

Juknaičiai
Asta Gužauskienė,
Dalia Genčiuvienė

2004-02-24

Klaipėdos muzikinis
teatras

Asta Gužauskienė,
Dalia Genčiuvienė

2004-03-11

Kintų vidurinės
mokyklos renginių
salė

2004-03-13

Rusnė

2004-03-20

Rusnė

Dalia Genčiuvienė
Asta Gužauskienė,
Dalia Genčiuvienė
Reda Cirtautienė

2004-04-25
2004-05-04
2004-05-04

Žem. Naumiestis,
žemaičių krašto
etnokultūros centras
Saugų seniūnijos
Žemaitkiemio kaimas

Danguolė Žilionienė
Vida Gončiarova
Asta Gužauskienė,
Danguolė Žilionienė

2004-05-29

Gargždai

Asta Gužauskienė

2004-06-05

Tauragės rajonas,
Vizbarai

Asta Gužauskienė

2004-06-19

Vilkyčių miestelis ir
apylinkės
Rusnė

Asta Gužauskienė

2004-06-19

Asta Gužauskienė

2004-07-25
2004-09-17

Švėkšna
Šilutės miesto
ligoninė

2004-09-24

Šilutės KP

Asta Neimantienė

2004-10-0730

Klaipėdos „Pėdos
„ galerija

Romas Tarvydas,
Rita Tarvydienė

2004-10-15

Barvai

Vida Gončiarova

2004-11-06

Juknaičiai

Asta Gužauskienė,
Dalia Genčiuvienė

2004-11-19

Macikų pensionatas

2004-12-01-25
2004-12-18
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Vilniaus Galerija
„Meno niša“
Šilutės KP

Dalia Genčiuvienė
Danguolė Žilionienė
Vida Gončiarova

Danguolė Žilionienė
Vida Gončiarova
Romas Tarvydas,
Rita Tarvydienė
Danguolė Žilionienė

24.

Naujo Kintų leidinio „Pamario vaivorykštė“
pristatymas.

Šilutės F.Bajoraičio
biblioteka

Romas Tarvydas,
Rita Tarvydienė

Žemaičių krašto etnokultūros centras:
Vykdo kultūrinę veiklą ir kuruoja projektinę kultūrinę veiklą Žemaičių Naumiesčio, Gardamo ir
Švėkšnos seniūnijose.
Rengia kalendorinių švenčių ciklus, valstybinių švenčių ir svarbių datų paminėjimus, ugdo bendrąją ir
etninę visuomenės kultūrą, organizuoja atvykstančių kolektyvų koncertus.
Konsultuoja meno kolektyvų vadovus bei visus pageidaujančius etnokultūros klausimais, rengia
edukacines programas, vykdo mokslinį tiriamąjį darbą.
Centre dirbo 4 darbuotojai.
Finansavimas:

Metai
2003
2004

Finansavimo šaltiniai
Iš Savivaldybės biudžeto
Pagal sąmatą
Pagal kultūrines
programas
79000 lt
3600 lt
79000 lt
63020 lt

Rėmėjų lėšos
4300 lt
9647 lt

Bendradarbiaujama su Žemaičių kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Centras, vykdydamas kultūrinį projektą ,,Etnokultūros tiltas - Žemaičių Naumiestis – Telšiai“,
organizavo tautosakos rinkimo ekspediciją po Žemaičių Naumiesčio apylinkes. Šiam tikslui įgyvendinti
bendradarbiauta su Telšių Žemaitijos kolegija. Ekspedicijai vadovavo centro etnografas. Savaitę vykusios
ekspedicijos metu surinkta medžiaga iššifruota ir atspausdinta. Padaryti garso ir vaizdo įrašai. Iš Vilniaus
Muzikos Akademijos fondų padaryti Žemaičių Naumiesčio, Gardamo, Švėkšnos muzikinio folkloro garso
įrašai.
Vykdant projektą „Nykstančių kaimų istorijos“, surinkta istorinė medžiaga apie Žemaičių Naumiesčio
seniūnijos kaimus: Kalnujus, Kalininkus, Dėkintus, Šeputaičius. Suorganizuota vakaronė šių kaimų
gyventojams.
Veikia 14 meno kolektyvų. Centras tvarkė jų projektų dokumentaciją, tarp seniūnijų organizavo
kolektyvų kultūrinius mainus, teikė reikiamą informaciją, padėjo rengiant renginius. Suorganizuoti 38
kultūriniai renginiai. Surengti 9 dalykiniai susitikimai su Švėkšnos, Inkaklių, Gardamo, Šylių, Žemaičių
Naumiesčio bendruomenėmis, seniūnais.
Ugdant bendrąją visuomenės kultūrą surengti šie kultūriniai renginiai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kultūriniai renginiai

Data

Vieta

Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Koncertas Nepriklausomybės dienai paminėti
Koncertas Nepriklausomybės dienai paminėti
Užgavėnės
Popietė „Grok, armonika“
Kovo 11 – osios paminėjimas
Kovo 11 – osios paminėjimas
Gardamo saviveiklinis teatras. Spektaklio
„Palangos liūtas“ premjera
Renginys skirtas knygnešių atminimui

2004-01-12
2004-02-16
2004-02-16
2004-02-24
2004-03-10
2004-03-11
2004-03-11
2004-03-11

Žemaičių Naumiestis
Žemaičių Naumiestis
Gardamas
Žemaičių Naumiestis
Degučiai
Gardame
Žemaičių Naumiestis
Gardamas

2004-03-14

Švėkšna

Degučių mėgėjų teatro spektaklis - V.Rimkevičiaus „Balius
pirtyje“
Šventė Teatro dienai paminėti
Švėkšnos klojimo teatro renginys
„Kaimų peštynės“

2004-03-20

Rusnė

2004-03-27
2004-03-26

Degučiai
Švėkšna
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13.

Šylių kaimo moterų rankdarbių parodos
atidarymas
Rajoninis konkursas „Atsiliepk dainoj“
Motinos dienos šventė
Motinos dienos šventė
Parodos atidarymas. „Tautinės savimonės puoselėjimas.
Rankraščiai ir knygos“
Šventė, skirta lietuviško žodžio 100-mečiui
Prozos ir poezijos pavasarėlis
„Aš visada sergu pavasariu“
Vaikystės šventė
Kapelų varžytuvės
Koncertas Tėvo dienai paminėti
Renginys „Etnomuzikavimo ir liaudies amatų mokyklėlė –
pradžiamokslis“
Pavienių muzikantų šventė – festivalis.
Valstybinės dienos paminėjimas ant Juodžių piliakalnio

2004-04-19

Šyliai

2004-04-25
2004-05-02
2004-05-02
2004-05-07

Žemaičių Naumiestis
Žemaičių Naumiestis
Švėkšna
Žemaičių Naumiestis

2004-05-08
2004-05-28

Šyliai
Švėkšna

2004-06-01
2004-06-06
2004-06-05
2004-06-07

Šyliai
Žemaičių Naumiestis
Žemaičių Naumiestis
Degučiai

2004-06-25
2004-07-06

26
27.
28.
29
30.
31.
32.

Kompozicija“ Iš istorijos griuvėsių“ pristatymas
Šventė „Švėkšnai – 495“
Švėkšnos klojimo renginys „Karvamilžio vakaras“
Romansų vakaras
Degučių kaimo vasaros šventė
Šylių kaimo šventė „Gandro dovanos“
Žemaičių Naumiesčio „Lamatos“ teatro spektaklis. Stasio
Žemaičio „Jaunikis iš Kauno“ premjera

2004-07-25
2004-07-25
2004-07-25
2004-07-26
2004-08-01
2004-08-27
2004-09-25

Gardamas
Žemaičių
Naumiesčio
seniūnija
Švėkšna
Švėkšna
Švėkšna
Žemaičių Naumiestis
Degučiai
Šyliai
Žemaičių Naumiestis

33.
34.

Mykolinių Šventė Žemaičių Naumiestyje
Susitikimas su knygos „Mes dainuojam prie šusties‘‘
autoriais.

2004-09-26
2004-10-23

Žemaičių Naumiestis
Šyliai

35.
36.
37.

Liaudiška vakaronė.
Žemdirbių vakaronė „Pabūkim kartu“
Renginys – koncertas Neįgaliųjų dienai paminėti.

2004-11-07
2004-11-19
2004-12-05

Inkakliai
Degučiai
Žemaičių Naumiestis

38.

Senųjų metų palydų vakaronė

2004-12-29

Žemaičių Naumiestis

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Šilutės teatro repertuare buvo spektakliai:
Suaugusiems:
IV.“Pietūs vienam”;
V. “Optinė apgaulė”;
VI.“Subnuomininkas” (atnaujintas);
VII.“Gaidžio teismas”.
Vaikams:
“Beždžionių karalius”;
“Sniego karalienė”;
“Baimė tarakonui” (muzikinis premjerinis spektaklis).
Buvo rodomos proginės šou programos, vedamos Kalėdinės eglutės bei programos.
Darbo sklaida:
Renginiai

2002 m.
Spektaklių Žiūrovų
skaičius
skaičius
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2003 m.
Spektaklių Žiūrovų
skaičius
skaičius

2004 m.
Spektakli Žiūrovų
ų skaičius skaičius

Rodyti spektakliai Šilutėje bei
rajone. Iš jų:
Suaugusiems
vaikams
Rodyti spektakliai šalyje
Gastrolių užsienyje spektakliai
Bendri su kitais spektakliai
(projektai)
Labdaros spektakliai
Spektakliai, rodyti
tarptautiniuose festivaliuose
Kalėdinės eglutės
Šou programos
Iš viso spektaklių:
Nauji spektakliai
Kitų kolektyvų spektakliai
Kitos teikiamos paslaugos:
Paslaugos

15
33
32
5
-

1485
2277
3344
-

10
10
10
20
5

800
1000
600
2467
600

20
13
40
1
1

2100
1137
3000
1000
500

6
-

-

7
-

-

13
4

1240
1800

-

-

-

-

91
5

7106
400

62
5

5467
600

16
9
117
1
6

1500
900
13177
-

2002 m.
Mokamos Nemokam
os

2003 m.
Mokamos Nemoka
mos
2

2004 m.
Mokamos
Nemoka
mos
1
8

Renginio aptarnavimas su
įgarsinimo ir apšvietimo
paslaugomis (teatro salė, fojė
ir kitos pagalbinės patalpos –
484,6 kv. M).
Įgarsinimo ir apšvietimo
2
12
paslaugos
Rūbų nuoma
8
Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose: Kaliningrado miesto dienos šventėje, kur parodytas spektaklis
“Miniatiūros” ir IV tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje “Aitvaras 2004”, kur parodytas lėlių spektaklis pagal
kinų autoriaus U-CEN-EN kūrinį “SUN-KUN” “Beždžionių karalius”.
Organizuotas renginys: 9- asis Tarptautinis festivalis “9 meno dienos”. Festivalio metu parodyti
spektakliai:“Subnuomininkas” (2 kartus) ir “Optinė apgaulė”.
Bendraujama su nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis: Juknaičių jaunimo klubu; Lietuvos
ūkininkių draugija, „Heide“ draugija, Rusnės seniūnijos bendruomene “Rusnės sala”, nevyriausybine
organizacija “9 meno dienos”, Rusnės mėgėjų dramos kolektyvu.
Parengta projektų:

2002
Nevyriausybinė organizacija.
Tradicinis tarptautinis festivalis “9
meno dienos”.

2003
Šilutės rajono savivaldybės
kultūrinės veiklos programa.
Miuziklas “Amžina ugnis”.

Šilutės rajono kultūrinės veiklos
programa. Muzikinis spektaklis
“Bilietas į dangų”.

Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerija. Tradicinis tarptautinis
festivalis “9 meno dienos”.

Šilutės rajono kultūrinės veiklos
programa. Spektaklis “Musei vis
dar geriau”.
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2004
Šilutės rajono kultūrinės veiklos
programos. “Smulkūs vedybiniai
nusikaltimai” - premjerinio
spektaklio pastatymui.
Šilutės rajono kultūrinės veiklos
programos. Atstovavimas Lietuvai
ir Šilutei pasauliniame teatrų
forume Monake.
Paraiška dėl Lietuvos teatrų
pastatymų ir koncertinių
organizacijų koncertinių programų
projektų rėmimo iš valstybės
biudžeto. “Moteris stiliuje ruduo”.

Pagal naująjį Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą, įsigaliojusį nuo 2005-01-01, šiais metais teatras turi
gauti pripažinimą būti teatru ir stoti į vieną gretą su nacionaliniais ir Valstybiniais teatrais, įvykdęs nemažai
sąlygų.
VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centras organizavo:
Eil.
Nr.

Renginio pobūdis

1.
2.
3.
4.

Kino filmai
Spektakliai
Koncertai
Valstybinių švenčių
minėjimai
Kiti renginiai

5.

2002 m.
Renginių
skaičius
100
4
20
2
53

Žiūrovų
skaičius
3596
1186
4791
1000

2003 m.
Renginių
skaičius
148
12
27
6

19000

54

Žiūrovų
skaičius
6731
3415
4279
1450

2004 m.
Renginių
skaičius
49
13
25
6

Žiūrovų
skaičius
1600
3000
4300
1500

7855

60

11391

2004 m. VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šilutės rajono
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ bei suteikė patalpas šios organizacijos būstinei. 2004 m.
Šilutės kultūros ir pramogų centre įvyko ir daugiausiai žiūrovų sutraukęs jaunimui skirtas renginys –
„Lietuvininkų vilties“ premijos teikimo ceremonija (apie 800 žiūrovų), kurią organizavo Marijus Budraitis.
2004 m. Šilutės kultūros ir pramogų centro kolektyvai apsilankė ne tik rajono seniūnijose, bet ir
respublikoje bei už jos ribų vykusiuose renginiuose. Mišrus kamerinis choras „Vartana“ (vadovė Gražina
Matulienė) dalyvavo renginiuose Anykščiuose, Raudondvaryje, Kretingoje, Mažeikiuose, Kaune bei 10-yje
rajono seniūnijų. Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ (vadovė Regina Jokubaitytė) dalyvavo renginiuose
Kretingoje, Kaune, Mažeikiuose, Tytuvėnuose, Rukuose, Pagėgiuose bei 6-iose rajono seniūnijose. Folkloro
ansamblis „Verdainė“ (vadovė Regina Jokubaitytė) dalyvavo renginiuose Palangoje, Judrėnuose, Gargžduose,
Klaipėdoje, Tauragėje, Plateliuose, ant Rambyno kalno bei 6-iose seniūnijose. Kaimiškos muzikos ansamblis
Karčema (vadovas Vygantas Stoškus) dalyvavo renginiuose Latvijoje, Visagine, Kaune, Vilniuje bei 7-iose
seniūnijose. Jaunimo gitaros studija (vadovė Regina Mockutė) dalyvavo renginiuose Vilniuje, Panevėžyje,
Šilalėje, Klaipėdoje, Trakuose bei 8-iose rajono seniūnijose. Kantri šokių klubas (vadovė Reminta Stoškuvienė)
dalyvavo renginiuose Latvijoje, Klaipėdoje, Kaune bei 2-ose seniūnijose.
2004 m. buvo eksponuotos 5 parodos, kurias pamatė 1450 lankytojų. Taip pat Šilutės kultūros ir
pramogų centras kartu su M. K. Čiurlionio fondu šilutiškiams pristatė žymaus lietuvių kompozitoriaus ir
dailininko darbus. Ir nors įstaiga stengiasi uždirbti kuo daugiau specialiųjų lėšų, ieškoma būdų visuomenei
pristatyti vadinamojo nekomercinio meno pavyzdžių. Dainininkės Juditos Leitaitės koncertas, - projektas pagal
Just. Marcinkevičiaus poeziją "...kad būtumei į žmogų panašus...", - sakralinės muzikos konkursas, tautinės
muzikos šventė ir kiti panašaus pobūdžio renginiai yra skiriami bendrosios visuomenės kultūros ugdymui.
Organizuotos parodos:
Eil.
Nr.
1.

Parodos

2002 m.
Parodų
skaičius
4

Žiūrovų
skaičius
1200

2003 m.
Parodų
skaičius
4

Žiūrovų
skaičius
2150

2004 m.
Parodų
skaičius
5

Žiūrovų
skaičius
1450

2004 m. VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centras vykdė 13-ai iš rajono Kultūrinės veiklos programos
finansuotų projektų, iš viso už 73 502 Lt. 2005-ųjų m. rajono kultūrinės veiklos programų projektų konkursui
nuo VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centro buvo teikta 14 projektų, vieną jų teikė Laučių bendruomenės
atstovas.
Šilutės kultūros ir pramogų centre 2004 m. įvyko 128 įvairaus pobūdžio renginiai. Koncertai ir
spektakliai vaikams, jaunimui ir suaugusiems, klasikinės, tautinės, sakralinės ir akustinės muzikų vakarai,
humoro grupių ar cirkų pasirodymai, parodos, 2004 m. naujausi kino filmai vaikams ir visai šeimai, mėgėjų ir
profesionalų pasirodymai buvo skirti visoms amžiaus ir socialinės padėties grupėms, įvairiausių pomėgių
asmenims.
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2004 m. buvo patobulintas informacijos sklaidos procesas, - tai Šilutės kultūros ir pramogų centrui itin
padėjo Šilutės rajono seniūnijos, geranoriškai reklamavusios centro organizuojamų renginių anonsus savo
stenduose.
Rajono kultūros centruose vykdyta Šilutės kultūros ir pramogų centro informacijos sklaida bei tų centrų
kolektyvų pasirodymai įvairių mūsų įstaigos renginių metu buvo nepamainoma pagalba.
2004 m. buvo toliau tęsiamas bendradarbiavimas su koncertinėmis organizacijomis „Muzikinis turas“,
„COMBO“, „Teatro projektai“ bei kino kompanijomis „Garsų pasaulis“, „Bombos filmai“, ACME“.
Rajono verslininkai antrą kartą parėmė tradiciniu tapusį projektą – respublikinį festivalį „Akustinės
gitaros ritmai – 2004“ - ir jo priziniam fondui skyrė 2050 Lt.
2004 m. buvo finansuota ir vykdyta 13 rajono kultūrinės veiklos programų konkursui teiktų projektų ir
1 LR kultūros ministerijos finansuotas projektas. Iš viso už 71 721 Lt.
2004 m. Šilutės kultūros ir pramogų centras surengė 6 valstybinių švenčių ir svarbių datų minėjimus
(apie 1500 žiūrovų), tradicinį sakralinės muzikos konkursą „Giesmių giesmelė“ (apie 200 žiūrovų).
Rajono meno kolektyvai, mokyklų papildomo ugdymo grupės ir būreliai dažnai dalyvauja regiono ir
respublikos įstaigų organizuojamuose renginiuose – apžiūrose, festivaliuose, konkursuose. Kadangi kituose
rajonuose tenka pasirodyti didelėse salėse, - būtinos repeticijos panašiomis sąlygomis. 2004 m. Šilutės kultūros
ir pramogų centras sudarė sąlygas 25 nemokamoms repeticijoms didžiosios centro salės scenoje. Kiekviena
repeticija truko apie 2 val. Pagal viešosios įstaigos Šilutės kultūros ir pramogų centro teikiamų mokamų
paslaugų kainas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-423,
eksploatacinės išlaidos už šias repeticijas buvo apie 5000 Lt.
Spalio mėnesį įvyko Mokytojų dienai skirtas renginys, kuriame apsilankė 500 rajono švietimo
darbuotojų.
2004 m. Šilutės kultūros ir pramogų centre veikė 6 kolektyvai: mišrus kamerinis choras “Vartana”
(vadovė Gražina Matulienė), mišrus vokalinis ansamblis “Mingė” (vadovė Regina Jokubaitytė), folkloro
ansamblis “Verdainė” (vadovė Regina Jokubaitytė), kaimiškos muzikos ansamblis „Karčema“ (vadovas
Vygantas Stoškus), kantri šokių klubas (vadovė Reminta Sotškuvienė), jaunimo gitaros studija (vadovė Regina
Mockutė).
Kolektyvams finansuoti iš Šilutės rajono kultūrinės veiklos programų lėšų buvo skirta 39 245 Lt, jie
dalyvavo 136-iuose renginiuose rajone ir respublikoje.
2004 m. Šilutėje vyko 14 seminarų, konferencijų, susirinkimų, susitikimų su politikais ir kt. Šiuose
renginiuose dalyvavo apie 3 tūkstančiai žiūrovų ar dalyvių.
VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centro veikla:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Renginys

Renginių skaičius

Filmai įvairiai auditorijai
Filmai vaikams
Spektakliai įvairiai auditorijai
Spektakliai vaikams
Spektaklis mokytojams
Spektaklis vokiečių kalba
Festivalio „9 meno dienos” spektakliai
Valstybinės šventės ar minėtinos datos
„Lietuvininkų vilties“ premijos teikimas
Koncertai įvairiai auditorijai
Koncertai jaunimui
Koncertai vaikams
Koncertai (iš projektų ar programų)
Modelių agentūrų atrankos
Mokyklų renginiai
Rajono kultūros centrų renginiai
Rajono kolektyvų repeticijos didžiojoje salėje
Respublikiniai konkursai ar festivaliai
M. K. Čiurlionio fondo renginys
Rajoniniai ir regioniniai muzikos festivaliai ar
konkursai
Cirkas
Masiniai renginiai lauke

28 seansai
21 seansas
4
1
1
1
6
6
1
17
3
1
5
1
2
1
25
2
1
3

336
1257
1425
399
500
200
380
1515
800
2921
698
400
350
10
1200
100
1140
600
80
367

2
3

929
1600
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Žiūrovų (dalyvių) skaičius

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Parodos
Humoro grupių koncertai
Seminarai
Konferencijos
Globos namų renginiai
Susitikimai su politikais
Partijų, organizacijų, klubų narių susirinkimai
Iš viso:

5
2
2
1
1
4
3

1450
314
200
50
300
1700
570
153

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO KOLEKTYVŲ VEIKLA
Eil.
Kolektyvas, veikla
Finansavimas
Renginių
Nr.
(kultūrinės
skaičius
veiklos
programos lėšos)
1.
Mišraus
kamerinio
choro 9470 Lt
25
“Vartana” (vad. G. Matulienė)
dalyvavimas renginiuose
2.
Vokalinio ansamblio “Mingė”(vad. 7590 Lt
19
R. Jokubaitytė)
dalyvavimas
renginiuose
3.
Folkloro ansamblio “Verdainė” 9060 Lt
26
(vad. R. Jokubaitytė) dalyvavimas
renginiuose
4.
Gitaros studijos (vad. R. Mockutė) 5390 Lt
28
dalyvavimas renginiuose
5.
Kaimiškos muzikos ansamblio 5950 Lt
29
„Karčema“ (vad. V. Stoškus)
dalyvavimas renginiuose
6.
Kantri šokių klubo (vad. R. 1785 Lt
9
Stoškuvienė)
dalyvavimas
renginiuose
Iš viso
39 245 Lt
136

21791
Mokami

_____

25

_____

19

_____

26

_____

28

_____

29

_____

9

--------

136

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas,
projekto vadovas

Vykdymo
data

Vykdymo
vieta

Informacija
apie projekto
biudžetą

1.

„Sausio 13-osios
paminėjimas“ (D.
Nausėdaitė)

2004 m.
sausio
13 d.

Šilutės KPC

1355 Lt iš
biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu

10

2.

„Vasario 16-oji“ (D.
Nausėdaitė)

2004 m.
vasario
16 d.

Šilutės KPC

95

3.

„Kovo 11-osios
minėjimas“
(D. Nausėdaitė)

2004 m.
kovo
11 d.

Šilutės KPC

4.

„Mažųjų Velykėlių
šventė Šilutėje“
(R. Jokubaitytė)

2004 m.
balandžio
18 d.

Prie Šilutės
kultūros ir
pramogų
centro

815 Lt iš
biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu
22790 Lt
iš biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu
(18 424 Lt
garso aparatūrai)
350 Lt iš
biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu
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Nemokami

Projekto dalyvių
skaičius
(organizatorių)

200

25

5.

„Koncertų
ciklas
„Akustinės gitaros
ritmai“
(M. Kasperavičienė

2004 m.
vasario
28 d.;

Šilutės KPC

2300 Lt
iš biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu

20

Šilutės KPC

1166 Lt
iš biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu
2200 Lt iš
biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu
1150 Lt iš LR
kultūros
ministerijos
2050 Lt rėmėjų
lėšos
30 976 Lt. iš
biudžeto
Savivaldybės
tarybos
sprendimu;
1150 Lt. iš LR
kultūros
ministerijos

240

kovo 8 d.
balandžio
30 d.
birželio
1 d.m.
2004
gruodžio 18
d.

6.

„Sakralinės muzikos
šventė –konkursas
„Giesmių giesmelė“
(G. Matulienė)

7.

„Romantinės
muzikos
šventė
„Senasis parkas“
(R. Jokubaitytė)

2004 m.
rugsėjo 10
d.

Švėkšna,
parkas prie
Genovaitės
vilos

8.

Respublikinis
festivalis “Akustinės
gitaros ritmai-2004“
(M. Kasperavičienė)

2004 m.
lapkričio 20
d.

Šilutės KPC

Iš viso:

60

30

680

2050 Lt. rėmėjų
lėšos

Viešosios įstaigos Šilutės kultūros ir pramogų centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius (2004)
metus:
Eil.
Gautų lėšų šaltinis
Gautos lėšos (Lt)
Pastabos
Nr.
1.
Steigėjo (Savivaldybės) tiksliniai asignavimai,
200 000
Steigėjo lėšos
iš jų:
darbo užmokesčiui
Steigėjo lėšos
(su įnašais soc. draudimui)
124 100
kitoms išlaidoms
75 900
Steigėjo lėšos
2.

Programinės lėšos,
iš jų:

73502
autoriniai honorarai

38195

kitos išlaidos

16205

ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti
3.
4.

Lėšos už teikiamas paslaugas
Iš fondų ir programų gautos lėšos

22690
24036
1500

5.

Lėšos iš kitų šaltinių

3111
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Kultūrinės veiklos
programos lėšos
Kultūrinės veiklos
programos lėšos
Kultūrinės veiklos
programos lėšos
Kultūrinės veiklos
programos lėšos
LR kultūros ministerijos
lėšos
Rėmėjų lėšos

Iš viso:
Salos etnokultūros ir informacijos centras - pagrindinis Rusnės gyventojų ir svečių kultūrinių
poreikių tenkintojas, kultūrinių paslaugų teikėjas. Įvertinant susikloščiusią istorinę–kultūrinę situaciją, VšĮ
Salos etnokultūros ir informacijos centras saugo ir puoselėja senąsias tradicijas. Centre dirba 3 darbuotojai.
Vykdyti projektai:
Knygos apie Rusnę rengimas ir istorinė konferencija. 2004 m. po 3–osios Rusnės konferencijos
surinkta pakankamai medžiagos, kad būtų galima išleisti vieną knygos tomą. Tačiau leidimo iniciatoriai knygos
1–ojo tomo išleidimą atidėjo 2005 m., o medžiagos rinkimą centras tęsia toliau;
„Kurėno sugrįžimas“. 2004 m. dalyvauta ekspedicijoje etnografinėmis burvaltėmis „Kurėno sugrįžimas
2004“ į Labguvą (Karaliaučiaus sr.). Ekspedicijos rezultatai buvo pristatyti Rusnės kultūros dienoje Šilutėje;
GIS „Rusnės sala“. Parengtas ir išleistas Rusnės žemėlapis;
Rusnės herbas. Projektas visiškai įgyvendintas. Rusnės seniūnijos herbo maketą patvirtino Heraldikos
komisija prie Lietuvos Rrespublikos Prezidento. Projektas tęstinis, kadangi būtina paruošti Rusnės vėliavą bei
antspaudą;
Drobinės burės. Projektą patikėta pabaigti Rusnės jaunimo klubui, kuris panaudos sąlygomis pasiėmęs
valties korpusą, įsipareigojo burvaltę užbaigti;
Etnokultūrinės vertybės šiuolaikinėje tautodailėje. Projektas baigtas - skulptūros pastatytos miestelyje ir
yra inventorizuotos;
Teatro projektas Rusnė - Slavskas. Projekto įgyvendintas - į bendrą programą buvo įtraukti ir Šilutės
rajono saviveiklininkai. Parodyti du spektakliai ir koncertai Lietuvoje ir vienas Slavske (Karaliaučiaus sr.);
Teatro projektas „Potvynis“. Buvo surengta mėgėjiškų Šilutės rajono teatrų apžiūra „Lėkis 2004“.
Kolektyvas „Potvynis“ pastatė 2 spektaklius;
Suaugusių ir vaikų folkloro ansamblio „Sklada“ - projektas įgyvendintas. Šilutės rajono etnografinių
ansamblių apžiūroje pelnė B kategorijos įvertinimą;
Rusnės vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas „Rusnietis“ Šilutės rajono tautinių šokių kolektyvų
apžiūroje pelnė A kategorijos 2-ojo laipsnio diplomą;
Rusnės vokalinis moterų ansamblis „Luotužė“ rajoniniame konkurse „Giesmių giesmelė“ tapo
laureatais.
Aktyvūs kultūriniame gyvenime buvo:
Mišrus vokalinis ansamblis „Žėglys“;
Moterų vokalinis ansamblis „Usėnai“;
Estradinis ansamblis „Gražiai padainuosim“;
Juknaičių kapela „Duokim garo“;
Juknaičių vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas „Juknaičiai“ rajoninėje tautinių šokių kolektyvų
apžiūroje buvo įvertintas A kategorijos diplomu. Respublikiniame tautinių šokių kolektyvų konkurse tapo
pirmos vietos laimėtoju.
Suorganizuota „Vasario 16-osios minėjimo“ šventė Juknaičiuose, Juknaičių miestelio šventė, „Žvejų
šventė“ Rusnėje.
Centras organizavo pramoginį renginį „Pramoga“, skirtą tarptautinei jaunimo dienai ir Rusnės kultūros
dieną Šilutėje. Renginio metu Šilutėje pasirodė visi Rusnės kolektyvai, buvo pristatyti reikšmingiausi
kultūriniai projektai. Renginys buvo nemokamas ir vyko Šilutės kultūros ir pramogų centre.
Centre 2004 m. buvo surengtos 7 tautodailės ir fotografijos parodos.
Bendradarbiaujant su Rusnės kaimo turizmo draugija, buvo paruoštas lankstinukas „Kaimo turizmas
Rusnėje“.
Su Rusnės jaunimo klubu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta, kad centras suteiktų
patalpas, biuro įrangą, burvaltę klubo veiklai, o klubas visokeriopai padėtų renginių organizavimo, ekspedicijų
rengimo bei burvalčių statybos klausimais.
Rengiamos kasmetinės istorijos konferencijos, skirtos knygai apie Rusnę rengti. Šiuo klausimu
bendradarbiaujama su Rusnės kraštiečių draugija.
Projektų rengimo klausimais dirbama su Usėnų, Juknaičių bendruomenėmis ir Juknaičių jaunimo klubu.
„Šaktarpio“ šventės organizavimo ir projektų rengimo klausimais centras teikia visokeriopą pagalbą
Rusnės bendruomenei „Rusnės sala“.
Kasmet padedama paruošti projektą Rusnės tremtinių ansambliui „Rusniškiai“ dėl finansavimo gavimo
iš Šilutės rajono kultūrinės programos.
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2004 m. buvo parengti du projektai Kultūros ministerijai.
Rengiantis įgyvendinti Šilutės rajono strateginio plėtros plano 3.2.2.6 punktą „Sukurti istorinės Rusnės
salos skanseną bei istorinių laivų flotilę, įrengti uostą“, centras savo jėgomis negali paruošti galimybių studijos.
Būtina sudaryti darbo grupę, galinčią pritaikyti reikiamą metodiką tokio pobūdžio projektams.
Muziejinė veikla
Žemaičių krašto etnokultūros centro muziejaus veikla 2004 metais:
I

II

III

IV

Mokslinis – tiriamasis darbas:
1. Mokslinės medžiagos kaupimas:
a) gautos naujos ir esančios muziejaus fonduose ikonografinės
medžiagos fiksavimas skaitmeninių duomenų laikmenose
b) kaupta muziejinė medžiaga, papildanti audimo temos kolekciją,
esančią muziejuje
c) rinkta muziejinė medžiaga papildanti muziejinę kolekciją apie
tautines, konfesines bendrijas
d) rinkta muziejinė medžiaga Atgimimo tema
e) rinkta vietos prozaikų, poetų, žiniasklaidos atstovų, mokslininkų,
vadovėlių, knygų autorių rankraštinė ir pan. medžiaga, siekiant
realizuoti projektinės parodos „Tautinės savimonės puoselėtojai.
Rankraščiai, knygos…“ tikslus, pažymint Spaudos atgavimo 100–
ąsias metines
Ekspozicinis – parodinis darbas:
1. Užsakyti parodai baldai individualių baldų įmonėje „Virekta“,
dizaineris G. Kazlauskas
2. Sumontuoti parodos baldai
3. Paruošti tekstai, anotacijos parodai, skirtai lietuviškos knygos ir
spaudos atgavimo 100 – osioms metinėms
4. Gautos ir įdėtos grotos į antrojo parodų kambario langus (4 langai –
rėmėjas: AB „Grabupėliai“ komercijos direktorius Algirdas Balčytis)
5. Paruošta kilnojamoji paroda Gardamo seniūnijos Šylių kaimo
bendruomenės salėje, skirta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
dienai
6. Paruošta medžiaga Šilutės F. Bajoraičio VB Gardamo filialui,
skirtai lietuviškos knygos ir spaudos atgavimo 100- osioms metinėms
7. Paruošti depozito teisėmis Šilutės muziejuje eksponuoti žymios
lietuvių dailininkės tekstilininkės A. Mažeikaitės - Tamošaitienės
kūrinius
8. Depozito teisėmis Šilutės muziejuje vyksiančiai parodai „Šuilokų
knygelės“, skirtai lietuviškos knygos ir spaudos atgavimo 100- osioms
metinėms, atrinktos spaudos draudimo laikmečio knygos, vadovėliai
9. Depozito teisėmis Gardamo seniūnijos Šylių kaimo bendruomenės
salėje eksponuoti dailininkės tekstilininkės A. Mažeikaitės Tamošaitienės kūriniai
10. Paruošta V. Dūdienės ir E. Sudeikio f. n. paroda „Metų
kaleidoskopas“, skirta miestelio šventei
11. Paruošta St. Mėlinausko ir E. Sudeikio paroda „Baltijos kelio
reminiscencijos“, skirta Baltijos kelio 15- mečiui
Eksponatų apskaita:
1. Priėmimo aktų išrašymas
2. Eksponatų įrašymas į pirminės apskaitos knygą
3. Eksponatų inventorinimas
4. Deponuotų eksponatų išdavimas kitoms institucijoms (Šilutės
muziejui, Šylių k. bendruomenės pirmininkei S. Norgėlaitei, Šilutės F.
Bajoraičio VB Gardamo filialui
Eksponatų apsauga ir priežiūra:
1. Gauta ir įdėtos grotos į pirmojo aukšto langus (Rėmėjas- AB
„Grabupėliai“ direktorius komercijai Algirdas Balčytis)
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Data
2004
1-12
mėn.
1-12 mėn.

Kiekis
500MB

1-12 mėn.
1-12 mėn.
1-12 mėn.
1-5 mėn.

Depozitas 224 vnt.
+ 102 vnt. iš
muziejaus fondų

1-12 mėn.
I ketvirtis
II ketvirtis
II ketvirtis
II ketvirtis

4 vnt.

I ketvirtis

15 vnt.

II ketvirtis

20 vnt.

Kovo mėn.

45 vnt.

Rugpjūtis

17 vnt.

Gegužė

10 vnt.

Rugsėjis

100 vnt.

Rugpjūtis

32 vnt.

1-12 mėn.
1-12 mėn.
1-12 mėn.
1-12 mėn.

107 vnt.

1-12 mėn.
II ketvirtis

4 vnt.

2. Organizuotos sanitarinės dienos

V

VI

VII

3. Vykdytas pirminis eksponatų apvalymas
4. Vykdyta nuolatinės ekspozicijos eksponatų priežiūra
5. Sumontuotos šviesdengės ant langų, kurios buvo gautos pagal
rajono kultūrinės veiklos konkurso projekto įgyvendinimą
6. Eksponatų dezinfekavimas
Kvalifikacijos kėlimas:
1. LII ir Vilniaus Gaono žydų muziejaus vienos dienos mokomojo
metodinio seminaro „Žydų gyvenimas Lietuvoje“ kursai Šilutėje
2. Seminaras-konferencija Klaipėdoje „Kultūrinių – edukacinių
programų plėtra Klaipėdos apskrityje“
Eksponatų apskaita:
1. Priėmimo aktai:

Kultūrinis ir švietimo darbas:
1. Paskaitos:
a) „Valstybingumo atstatymo problemos“
b) „1918 m. Lietuvos valstybingumo atstatymo aktualijos“
c) „1990 m.- Nepriklausomybės atstatymas Lietuvoje“

VIII

Paskutinę
mėnesio d. d.
1-12 mėn.
1-12 mėn.
II ketvirtis

.

3 vnt.

1-12 mėn.
Balandžio 26 d.

Pažymėjimas

Gruodžio 15 d.

Pažymėjimas Nr.
8981

1-12 mėn.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Viso: 9 Akt.
1-12 mėn.
2004-02-13
2004-02-15
2004-03-10

d) „M. Valančiaus slaptoji knygų platinimo organizacija ir buv.
Žemaičių Naumiesčio valsčius“

2004-05-09

e) „Asmenybės ir visuomenės raida“
2. Renginys:
a) „Baltijos kelio reminiscencijos“

2004-07-06

Lankytojų ir interesantų aptarnavimas:
1. Lankytojų skaičius:
a) bendras
b) pavienių lankytojų
c) ekskursijų skaičius
d) vaikų ekskursijos
e) suaugusiųjų ekskursijos
f) iš jų su muziejaus gidais

Lankytojų skaičius

2004-08-23

2 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
9 vnt.
13 vnt.
17 vnt.
Viso: 46 vnt.
Šylių pagr. m-kla
Žemaičių krašto
etnokultūros centras
Gardamo sen. Šylių
bendr. salė
Žemaičių krašto
etnokultūros centras
muziejus
Juodžių piliakalnis
Žemaičių krašto
etnokultūros centras
muziejus

855
745
9
7 (73)
2 (37)
9 (110)

Šilutės muziejus veiklai plėtoti turėjo 233005 Lt.
Šilutės muziejuje 2004 m. lankėsi 12329 žmonės (2003 m. - 7558). Organizuota 40 ekskursijų.
Muziejaus darbuotojai išleido reklamuojantį muziejaus unikalias kolekcijas leidinį “Šilutės muziejus ir jo
kolekcijos”. Buvo restauruoti ypač vertingi XIXa. klasicistinio stiliaus baldai, kurie bus eksponuojami Šojaus
dvare. Išsiplėtė muziejaus edukacinė veikla, prie muziejaus pradėjo veiklą etnografinis ansamblis “Ramytė”,
išsiplėtė muziejaus teikiamos paslaugos. Edukaciniuose užsiėmimuose, kurių buvo 40, dalyvavo per 700
moksleivių. Vis didesnį populiarumą įgauna edukacinė stovykla” Atrask save” bei muziejaus mokslinės
bibliotekos - skaityklos teikiamos paslaugos jaunimui(2004 m.pasinaudojo 200 studentų ir moksleivių).
Skaitykloje organizuotos 9 jaunimo dailės darbų parodos. Vykdant tęstinį projektą “Šilutės kraštas atvirukuose
ir fotografijose” sukaupta virtuali fotografijų kolekcija (sutvarkyta naudojimui 400 vnt.)
Muziejus parašė 15 projektų, iš jų:
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Šilutės rajono Kultūrinės veiklos programai – 11;
Kutūros ir sporto rėmimo fondui - 1;
Kultūros ministerijai - 2;
Klaipėdos apskrities viršininko administracijai – 1.
Bendradarbiavimo ryšiai pagal sutartis:
2004-02-03 Sutartis su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu.(Dėl
bendradarbiavimo dirbant Vilniaus archyvuose);
2004-06-11 Sutartis su UAB “Šilutės leidyba” “Šilokarčemos laikraščiu” (Dėl bendradarbiavimo
rengiant straipsnius);
2004-12-28 Sutartis su VšĮ Tomo Mano kultūros centru ir Palangos miesto savivaldybės viešąja
biblioteka dėl bendro projekto ,,Pajūriais, pamariais”.
Įgyvendinti šie projektai:
“Lietuvininkų praeities atspindžiai”, “Paveldas jaunimo darbuose”, “Muzika ir daina žvejo gyvenime”,
Vertingų eksponatų restauravimas”, “Vertingų eksponatų įsigijimas”, “Etnokultūra valstybingumo plotmėje”,
“Unikalios Šilutės muziejaus kolekcijos”, “Šilutės dvaro pastato pritaikymas Mažosios Lietuvos senųjų amatų
centrui”, “Švėkšnos muziejaus ekspozicijos įrengimas”.
Muziejaus veikla kasmet darosi profesionalesnė. Rajono programinio finansavimo dėka muziejininkų
darbas yra pristatomas plačiajai visuomenei – leidžiami leidiniai, vykdomi projektai bei rengiami renginiai.
Muziejininkai rašo straipsnius, mokslinius pranešimus ir skaito juos konferencijose, jiems užsakomi ir
moksliniai tyrimai. Šiais metais buvo vykdomi bendri projektai su Kėdainių muziejumi ir Klaipėdos
universitetu, Istorijos institutu. Užmegzti ryšiai su Vokietijoje esančiu Klaipėdos krašto archyvu. Metų
pabaigoje, muziejaus darbuotojams persikėlus į restauruotas dvaro patalpas, žymiai pagerėjo muziejininkų ir
aptarnaujančio personalo darbo sąlygos, atsirado galimybė dažniau keisti parodas, atsivežti parodas iš kitų
rajonų ir miestų.
Bibliotekinė veikla
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka kaupia, saugo ir aktualizuoja
kraštotyrinio pobūdžio leidinius, ikonografiją, meno kolekcijas, lituanistiką.
Viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirba 69 darbuotojai, iš jų – 47 specialistai. Veikia vienintelis Lietuvoje senosios knygos muziejus,
įdiegta integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS), atidaryti viešosios bibliotekos ir 11 jos filialų atviros
interneto prieigos taškai, teikiamos nemokamos ir 18 rūšių mokamos paslaugos vartotojams. Viešoji biblioteka
organizuoja vartotojų mokymą kompiuterinio raštingumo grupėse (2004 m. - 9 grupės), konsultuoja regione
veikiančių kitų žinybų bibliotekų specialistus.
Bibliotekos veikla finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų. 2004 m. biblioteka gavo pajamų
iš:
Valstybės – 49300 Lt;
Savivaldybės – 1004100 Lt;
Specialios programos – 21826 Lt;
Rėmėjų – 18800 Lt;
Programų, fondų – 77914 Lt.
Šilutės rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programai buvo pateikti 4 projektai: „Gardamo
biblioteka – bendruomenės informacijos ir savišvietos centras“, „Šiuolaikinės paslaugos Vilkyčių
bendruomenei“, „Laisvalaikio ir informacijos centras „Noriu žinoti“, „Žingsnis link modernėjančios
bendruomenės“.
Pagal projektus „Naujų paslaugų plėtra Rusnės bibliotekoje“ ir „Usėnų biblioteka – moderni vietos
bendruomenės buveinė“ įjungtas interneto radijo ryšys per LITNET. Pagal projektą „Knyga ir žmonės“
Švėkšnos bibliotekai skirtas kompiuteris, jam suteikta prieiga prie interneto.
Vykdant Informacinės visuomenės plėtros prie LR Vyriausybės kartu su Vidaus reikalų ministerija
projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) steigimas kaimiškose vietovėse“, VIPT steigimas patvirtintas
viešosios bibliotekos Bikavėnų, Gardamo, Inkaklių, Katyčių, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Vilkyčių filialuose.
Kiekviename naujai įrengtame viešosios interneto prieigos taške numatyta įrengti iki 5 kompiuterizuotų darbo
vietų su prieiga prie interneto. 2004 m. Interneto skaitykla nuolat naudojosi 541 vartotojas.
Nuo 2004 m. Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos veikloje prasidėjo naujas etapas – biblioteka
pradėjo automatizuotai aptarnauti savo paslaugų vartotojus, išduodama vieningus elektroninius skaitytojų
pažymėjimus. Per metus bibliotekos skaityklose apsilankė per 11 tūkst., lankytojų – per 205 tūkst., išduota
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literatūros per 373 tūkst.

Vartotojų skaičius
11468

Gyventojų sutelkimo %
11815

21

2002

21,4
2002

2003

2003

2004

2004

11841

21,4

Lankytojų skaičius

Lankomumas
179177

201939

15,2

17,6

2002

2002

2003

2003

2004

2004

17,3

205431

Literatūros išduotis
365748

Skaitomumas
373651

31,6

31,9
2002

2002

2003

2003

2004

2004

373822

31,6

Viešoji biblioteka vykdo aktyvią kultūrinę veiklą – 2004 m. surengti 996 renginiai.
Žymesni ir įdomesni renginiai:
Eil.
nr.
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kultūros renginio pavadinimas

Data

2
Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros
II kurso studento Dariaus Viliaus tapybos darbų paroda
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 100-mečiui skirtos
programos “Lietuviškas žodis ir raštas Šilutės krašte” pristatymas

3
01-02

4
Vilkyčių fil.

01-06

Ramūno Danisevičiaus (Vilnius) fotografijų paroda MySli”
Ritos Užgalienės karpinių parodos atidarymas, dalyvaujant
autorei
“Tas saldus žodis Laisvė”. Susitikimas – diskusija su Šilutės
jaunimo mokyklos mokytoju Vitalijumi Šopiu
Tautodailininkės Birutės Servienės (Šilutė) karpinių parodos
“Mano vizijų pasaulis” atidarymas, dalyvaujant autorei
Susitikimas su buvusia tremtine Sandina Lukočiene
Aljanso “Langas į ateitį” viešojo interneto prieigos centro
atidarymas. Projektas “Mokomės visa šeima: aš, tėtis ir mama”

01-08
01-08

Lietuvos
Respublikos
Parlamento
galerijoje
VB
Traksėdžių fil.

01-13

Rusnės fil.

01-20

Kintų fil.

01-20
01-21

Pagrynių fil.
Juknaičių fil.

84

Rengėjas

Lankytojai
5
97

530
84
68
94
54
79

9.

Pašnekesiai apie rašytoją Ievą Simonaitytę. Susitikimas su knygos
“Vyžeikių karalienė” autore Edita Barauskiene
Klaipėdos moksleivių saviraiškos studijos “Žiedrė” keramikos
darbų paroda
Vaikų piešinių paroda “Knygele, vesk mane į savo šalį...”, skirta
Kalbos ir knygos metams
Šilutiškio Andriaus Sirtauto tapybos darbų paroda “Mažo
miestelio – dideli žmonės”. Parodos atidaryme dalyvavo autorius
ir Šilutės teatro aktorius

01-23

Ž.Naumiesčio fil.

02-02

Ramučių fil.

02-02

Vainuto fil.

02-11

VB

1
13.

2
Editos ir Sigito Grinčinaičių fotografijų paroda

3
02-15

4
Vilkyčių fil.

5
102

14.

Arvydo Gedaičio (Šilutė) medžio drožinių paroda

02-20

Kintų fil.

110

15.

02-27

VB

16.

Kraštietės Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės (Vilnius), jos vaikų ir
tėvų kūrybos paroda “Nuo bočelių iki vaikelių” atidarymas,
dalyvaujant autorei. Koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus
įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis “Vilnelė”. Vadovė
Laima Purlienė. Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės poeziją skaitė
Morkus Smelevičius
Juknaičių bendruomenės moterų rankdarbių paroda

03-08

Juknaičių fil.

75

17.

Donetos Kristinos Lukošienės dailės darbų paroda

03-08

Švėkšnos fil.

77

18.

Lietuvos bibliotekininkų informacinės sistemos “LIBIS”
pristatymas vartotojams: galimybės, paslaugos, perspektyva

0309,18,2
2

Kintų, Usėnų,
Juk-naičių,
Pašyšių,
Degučių,
Jonaičių fil.

152

10.
11.
12.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

87
47
112
415

708

Susitikimas su kraštiete, tarptautinės klasės sporto meistre, Seulo
olimpiados vicečempione Laimute Baikauskaite
Susitikimas su poetu Juozu Kinderiu

03-11
03-16

Rusnės fil.

Renginių ciklas “Spausdinto žodžio kelias”, skirtas Knygnešio
dienai: literatūros ir dokumentų parodos “Lietuviškos spaudos
draudimo laikotarpis ir knygnešiai” atidarymas, naujos istoriko
Petro Čeliausko knygos “Knygnešių pėdsakais Švėkšnoje”
pristatymas
Fotografijų parodos “Šilutė. Potvynis ir jo žmonės” atidarymas

03-16

VB

Moksleivių kūrybos šventė “Poezijos pavasarėlis”
Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos 10 klasės mokinės
Laimos Bučinskaitės karpinių paroda
Šilutės 1-osios gimnazijos abiturientės Kristinos Budrikaitės
meninės fotografijos paroda “Akies mirksniu”
Paroda “Lietuvos knygos grafika”, skirta Kalbos ir knygos
metams
Šilutiškės floristės, dizainerės Sonatos Kulpytės-Valaitienės
velykinių floristikos kompozicijų parodos “Pabudimas”
pristatymas, dalyvaujant folkloro ansambliui “Verdainė”. Vadovė
Regina Jokubaitytė
Iš kunigo Kazio Žąsyčio asmeninės kolekcijos. Videofilmų
“Pasaulio sukūrimas” ir “Velykų istorijos” peržiūra
“Skaitymo šalis – tai paslaptingas bekraštis žemynas”. Metų
knygos ir šauniausio skaitytojo rinkimai
Renginių ciklas vaikams ir jaunimui ”Šeima ir knyga”

03-19
03-19

Lietuvos
Respub-likos
Parlamento
galerijoje
Traksėdžių fil.
Degučių fil.

03-19

Ž.Naumiesčio fil.

03-25

VB

04-01

VB

87
67

87
03-16

54
73
147
693
139

04-02

Vainuto fil.

04-02

Ž.Naumiesčio fil.

42
54

04 05Rusnės fil.
115
10
PAMARIO BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS (04 23-30) “BIBLIOTEKA – TRADICIJA IR MODERNUMAS” RENGINIAI
31.
“Poezijos pavasaris Rusnėje”
04-23
Rusnės fil.
110

85

32.

Usėnų bendruomenės rankdarbių būrelio parodos pristatymas.
Rašinių konkurso “Laiškas Usėnų bibliotekai” aptarimas
“Taip gyveno mūs senoliai...”. Senovinių daiktų, surinktų Juodžių
kaime, paroda
Donetos Kristinos Lukošienės floristikos darbų paroda

04-23

Usėnų fil.

04-23

Degučių fil.

04-23

Inkaklių fil.

Literatūros vidudienis “Tegul kiekviena knyga bus lyg takelis,
vedantis į pasaulį tolyn ir gilyn...”
Kristinos Blankaitės (Šilutė) kūrybos paroda “Žemės nerimu,
dangaus ramybe”

04-23

Švėkšnos fil.

04-23

37.

Vytauto Bliūdžiaus (Švėkšna) tapybos darbų parodos atidarymas,
dalyvaujant autoriui

04-24

VB, Gardamo ir
Juknaičių filialuose
Vilkyčių fil.

38.

Saugų J. Mikšo vidurinės mokyklos mokytojos Danguolės
Kurienės ir jos mokinių dailės darbų parodos pristatymas

04-26

Saugų fil.

39.

Vaikų knygos šventė. Susitikimas su poete Birute Lengveniene ir
skaitove Švėkšnos “Saulės” vidurinės mokyklos moksleive Alina
Rauktyte

04-26

Gardamo fil.

40.

Pašnekesiai su Palangos sveikatingumo mokyklos vadovu
Dainiumi Kepeniu “Kaip be vaistų būti sveikam?”

04-27

Vainuto fil.

41.

Saulės Gudmanienės (Šilutė) dailės darbų parodos atidarymas,
dalyvaujant autorei
Juozo Kinderio poetiniai skaitymai

04-27

Grabupių fil.

04-28

Pagrynių fil.

Literatūros vidudienis, dalyvaujant rašytojai Daivai Vaitkevičiūtei
“Žemaičių Naumiesčio biblioteka”. Konkurso, skirto Žemaičių
Naumiesčio bibliotekos emblemos sukūrimui, darbų aptarimas ir
nugalėtojo paskelbimas.
Literatūriniai pašnekesiai “Poezija – vienintelis tikras ir svarbus
dalykas...”, dalyvaujant poetui Aidui Marčėnui
Jono Danio (Žemaičių Naumiestis) siuvinėtų paveikslų parodos
pristatymas, dalyvaujant autoriui
Romenos Norvaišaitės gintaro paveikslų parodos pristatymas
F.Bajoraičio viešosios bibliotekos parengto ir išleisto
informacinio leidinio “Po Šilutės kultūros pastoge” pristatymas
Akcija “Pirmosios šilutiškių akimirkos ES erdvėje”. Fotografijų
parodos pristatymas, dalyvaujant autoriams
Konkurso “Knygos žymeklis” darbų parodos pristatymas
Dailininkės Zitos Inčirauskienės (Telšiai) kaligrafijos darbų
parodos pristatymas
Literatūriniai skaitymai “Skaitė močiutė, skaitė mama, skaitau aš”
Stasės Misevičiūtės puokščių kompozicijų ir atvirukų paroda
Antroji kraštiečių sueiga “Šviesos parnešti, gera padaryti”

04-28
04-28

Kintų fil.
Ž.Naumiesčio fil.

33.
34.
35.
36.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Literatūriniai pašnekesiai “Tarp poezijos ir prozos: pamariečio
pasižvalgymai”. Dalyvavo Klaipėdos universiteto docentas
Marijus Šidlauskas
“Gardamo apylinkių istorijos bruožai”. Zigmas Malinauskas
Tapybos darbų parodos “Medžiai Pamary” atidarymas. Linas
Julijonas Jankus. “Tekstai dideliems ir mažiems...”. Poetas Sigitas
Poškus
Rankdarbių parodos “Siūlo kelionė” atidarymas. Poetiniai
skaitymai “Namų dvasia. Poetė Ramunė Palekaitė
“Kaip gyvensime Europos Sąjungoje?” Edmundas Kibirkštis.
“Lietuvos olimpinis sportas. Šiandiena ir perspektyvos”. Romas
Ubartas
Autorinės dainos ir poezijos vidudienis. Fotoparodos pristatymas
ir videofilmo apie bėgimą peržiūra. Romas Bernotas.
“Pirmieji pažinimo šaltiniai Saugose”. Edita Barauskienė

86

54
63
40
78
594
115
72

97

70
34
50
80
83

04-29

VB

04-29

Kivylių fil.

05-03
05-06

Pagrynių fil.
VB

05-07

VB

05-07
05-11

Kintų fil.
Ž.Naumiesčio fil.

30

05-21
05-24
05 2628
05-26

Traksėdžių fil.
Pagrynių fil.
VB ir filialuose

47
52

73
31
40
82
303
83

3800

VB
34

05-26
05-26

Gardamo fil.
Kintų fil.

47
58

05-26

Pagrynių fil.

05-26

Rusnės fil.

50
75

05-26

Saugų fil.
63

61.
62.

63.

Pastelės parodos “Vandens vizijos” atidarymas. Kailių mados
kolekcija (elektroninė versija). Janina Krasauskienė
“Bendrosios ir muzikinės kultūros situacija dabartyje”. Eduardas
Balčytis.
“Mokslas Lietuvoje: perspektyvų prognozės“. Vytautas Daujotis.
Medžio drožinių parodos “Prakalbintas medis...” atidarymas,
susitikimas su autoriumi Petru Balsiu, medžio drožėju Vytautu
Majoru
Kūrybos vidudienis vaikams. Martynas Vainilaitis. Vaikiškų
knygų iliustracijų paroda. Sofija Vainilaitienė
Susitikimas su Albertu Juška, Viktoru Petraičiu

05-26

Juknaičių fil.

05-26

Švėkšnos fil.
57

05-26

Traksėdžių fil.

05-26

Usėnų fil.

Instrumentinio ansamblio “Talalynė” ir vokalinio ansamblio
“Tyklė” koncertas. Ipolitas Petrošius, Vitalija Brazaitienė. Prozos
skaitymai “Dovana Žemaitijai...” Vytautas Mizeras. Dalyvauja
Pranciškus Budrius, Kazys Budrys
Literatūros popietė “Ir mažiems, ir dideliems”. Rimantas
Černiauskas

05-26

Vainuto fil.

05-26

Vilkyčių fil.

Tapybos darbų parodos atidarymas. Svajūnas Armonas. “Mano
jaunystės metų Žemaičių Naumiestis”. Bronislovas Balčytis.
“M.K.Čiurlionio dailė, kaip edukacinė priemonė kultūringumui
ugdyti”. Remigija Bukaveckienė, Vytautas Gocentas

05-26

Ž.Naumiesčio fil.

68.

Autoriaus, dainų kūrėjo ir atlikėjo Kosto Smorigino kūrybos
vakaras

05-28

VB

69.

Domo Kauno knygos “Knygos kultūros karininkas” sutiktuvės,
dalyvaujant autoriui
Lietuvos spaudos fotografų klubo parodos “Šilutė. Potvynis ir jo
žmonės” atidarymas, dalyvaujant autoriams

05-28

VB

05-29

VB

64.
65.

66.
67.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

VB

Kraštietės, dailininkės Janinos Krasauskienės (Vilnius) pastelių
paroda “Vandens vizijos”
Renginių ciklas “Vasara Juknaičių bibliotekoje”

06-17

VB

06 2830
07-01

Juknaičių fil.

Pagrynių fil.
Vilkyčių fil.
Kintų fil.
Rusnės fil.

Kristinos Blankaitės darbų paroda “Žemės nerimu, dangaus
ramybe”
Kęstučio Biliūno dailės darbų paroda

07-01
07-01

Usėnų fil.

Tarptautinė paroda “Kurėnų vėtrungės”. Atidaryme dalyvavo
parodos kuratoriai: Kęstutis Vanagas, dailininkas Rimtas
Tarabilda , kraštietis Vytautas Gocentas
Kraštiečio dailininko Svajūno Armono tapybos darbų parodos
atidarymas. Koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis “Karčema”

07-02

VB ir filialuose

83.

Suomių fotomenininkų darbų paroda “Akimirkos ir vaizdai”

08-05

Neringos
istorijos
muziejuje
VB ir filialuose

84.

Susitikimas su kraštiete, Švedijos lietuvių bendruomenės
pirmininke Virginija Langbakk- Černiauskaite
Ramunės Palekaitės (Laukėsa) rankdarbių paroda “Siūlo kelionė”

08-06

VB

08-06

Rusnės fil.

80.
81.
82.

85.

87

30

68

78

Jonaičių,
Katyčių,
Vilkyčių fil.
Degučių fil.

79.

78

130

Šilutiškių fotokorespondentų fotografijų paroda “Šilutė nuo
05-29
gimtadienio iki gimtadienio”
Pagrynių darželio mokyklos moksleivės Ingridos Kiltinavičiūtės
06-01
piešinių paroda “Pasakų herojai”
Medžio dirbinių, siuvinėtų ir megztų darbelių paroda “Maži
06-01
piršteliai, dideli darbeliai”
Kristinos Budrikaitės (Šilutė) fotografijų paroda
06-02
Renginių ciklas vaikams “Biblioteka, knyga ir aš”
06 14-24

Jurgos Ivanauskaitės (Vilnius) fotografijų paroda “Tibetas –
prarasta pažadėtoji žemė“

74

120
58
812
368
37
53
74
132
388
87
207
49
45
1012

07-04

901
38
47

86.

Sigito Kancevyčiaus (Tauragė) meninės fotografijos paroda
“Pagėgių kraštas”
Dailininkės Tatjanos Simanaitienės (Klaipėda) akvarelės darbų
paroda
Kraštiečio Romo Bernoto (Vilnius) autorinės dainos vakaras
Paroda “Kuršių nerija senuosiuose atvirukuose”

07-09

Kintų fil. 71

09-01

VB

09-14
09-23

VB
VB

Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos 10 kl. mokinių darbų
paroda
Juozo Baikausko autobiografinės knygos “Toks gyvenimas”
pristatymas
Tarptautinė regioninė konferencija “Viešųjų bibliotekų funkcijų
visuomenėje plėtra: kryptys, paskatos ir trukdžiai”, dalyvaujant
Zadaro (Kroatija) miesto bibliotekos specialistams
Paroda “Čekijos grafika – Vaclow Hraba”. Parodos uždaryme
dalyvavo Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Petr
Voznica

10-01

Pagrynių fil.

10-07

VB

10-09

VB

94.

Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus
studentų darbų paroda “Dailininko knyga”

10-15

Ž.Naumiesčio fil.

95.

Vytauto Bubnio romano “Tas ryto laukimas” pristatymas,
dalyvaujant knygos autoriui Vytautui Bubniui, skaitovui Juozui
Šalkauskui ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos bendradarbiui,
rašytojui Vytautui Girdzijauskui
Renginių ciklas vaikams ir jaunimui “Knygos ir medžio lapai”

10-21

VB

87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.

96.
97.
98.

99.

Konferencija, skirta karininko, tyrėjo, žurnalisto ir bibliofilo Petro
Jakšto 105-osioms gimimo metinėms
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai

10-14

10 2528
10-30

Rusnės fil.

11 0814

Pagrynių, Kintų,
Juknaičių, Vilkyčių, Rusnės,
Trak-sėdžių,
Ž.Nau-miesčio
fil.
VB ir Rusnės
filiale

VB

Usėnų fil.
Kintų fil

102.

Rusnės fil.

103.

Kalėdinių filmų peržiūra

104.

Poeto Sigito Poškaus (Klaipėda) viešnagė Pamaryje. Naujos
knygutės vaikams “Dovilės albumas” pristatymas

12 1523
12 0122
12 0709

107.
108.

88

127

74

12-03
12-06

106.

69

957

Rankdarbių paroda “Darbščios mūsų rankos”
Šilutės dailės mokyklos Švėkšnos filialo mokinių dailės darbų
paroda
Renginių ciklas vaikams ir jaunimui “Knyga – geriausias draugas”

Vilniaus menininkų “Plekšnės” klubo paroda “Kalėdinė
dovanėlė”. Parodos kuratorė – kraštietė dailininkė Giedrė
Bulotaitė-Jurkūnienė
Prieškalėdžio poezijos ir muzikos vakaras “Saulėgrįžos
belaukiant”, dalyvaujant aktorei Ritai Juodelienei-Kazakevičiūtei
ir aktoriui ir kompozitoriui Arnoldui Jalianiauskui
Kintų Vydūno kultūros centro ir Kintų dailės mokyklos piešinių ir
nuotraukų albumo “Pamario vaivorykštė” pristatymas
Naujos Birutės Gaigalienės (Rusnė) poezijos knygos “Skomantų
legendos” pristatymas

50

V

11-12

105.

53
569

80

Romano Borisovo (Vilnius) akvarelės piešinių paroda “Rytprūsių
mistika”

100.
101.

482

12-10

Ž.Naumiesčio fil.
Juknaičių,
Traksėdžių,
Kintų, Švėkšnos,
Ž.Nau-miesčio,
Pagrynių,
Rusnės, Vilkyčių
fil.
VB

90
95

254

707
52
74
138
82

450

817
12-16

VB
83

12-22

VB

12-26

Rusnės fil.

55
70

Biblioteka bendradarbiauja su Sankt Peterburgo (Rusija) V. Majakovskio viešąja biblioteka, Nakskovo
(Danija), Ljungby (Švedija), Bauskės (Latvija), Viljandi (Estija), Sovietsko (Rusija) ir Kaliningrado (Rusija)
A.Gaidaro vaikų bibliotekomis. Nuolatiniais bendradarbiavimo partneriais 2004 m. buvo Rokiškio ir Neringos
savivaldybių bibliotekos, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus ir Klaipėdos
universitetai.
Tikimės jau šiais metais rekonstruoti pastatą Šilutėje, Tilžės g. 10 ir ją perduoti viešajai bibliotekai, kad
ji toliau taip sėkmingai ir gražiai dirbtų ir būtų moderniu informacijos ir kultūros sklaidos centru.

89

VISUOMENĖS APSAUGA
Policija
Nusikalstamumą, kaip socialinį reiškinį lemia, daugybė įvairių veiksnių: tai policijos veikla ir
prestižas, socialinė aplinka ir kitos priežastys.
Šilutės rajone 2004 m. buvo didžiausias nusikalstamumas, lyginant su dešimties metų statistiniu
nusikalstamumo vidurkiu, sudarė 1404 nusikalstamą veiką per metus. Per pastaruosius trejus metus nusikaltimų
skaičius didėjo: 2002 m. užregistruotos 1160, 2003 m. - 1430, 2004 m. - 1534 įvairios nusikalstamos veikos.
2004 m. padaryti 1279 nusikaltimai ir 255 baudžiamieji nusižengimai. Registruotų nusikalstamų veikų
skaičius, lyginant su 2003 m., padidėjo 7,3 proc. Per 2004 m. Policijos komisariatas išaiškino 739
nusikalstamas veikas arba 48,2 proc. (2003 m. - 44,3 proc.) Šalyje nusikalstamų veikų išaiškinimas sudarė 41,0
proc.
Pagal užregistruotas nusikalstamas veikas Šilutės rajonas yra 5 vietoje tarp rajoninių komisariatų, o
pagal ištirtas nusikalstamas veikas – 3 vietoje, po Vilniaus ir Kauno rajonų.
Per 2004 m. užregistruoti 53 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, iš kurių pavyko išaiškinti 35 (66
proc.).
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 6 nužudymai (išaiškinti – 7), 7 išžaginimai (išaiškinti – 2), 788
vagystės (ištirta – 259).
Žmogus nesijaučia saugus, kai girdi, kad gatvėse ar kitose viešose vietose yra užpuolami žmonės, jų
atžvilgiu naudojamas smurtas, atimami daiktai. Užregistruotos 295 nusikalstamos veikos viešose vietose, iš jų
109 gatvėse (išaiškinta – 45,1 proc.).
Nusikaltėlių amžius jaunėja. Didelį nepilnamečių nusikalstamumą (22,7 proc.) iš dalies lemia tai, kad
rajone yra nemažai ugdymo įstaigų, kuriose mokosi nepilnamečiai iš visos Lietuvos: Žemės ūkio mokykla su
filialu Žemaičių Naumiestyje, Statybos ir turizmo paslaugų mokykla, Saugų vaikų globos namai, Rusnės
sutrikusio intelekto mokykla, Švėkšnos internatinė mokykla.
Kriminalinės policijos pareigūnai 2004 m. suaktyvino Organizuoto nusikalstamumo užkardymo
įstatyme numatytų priemonių taikymą: 2003 m. buvo taikytos 7 atvejais, 2004 m. - šešiolikai rajono gyventojų.
Ištirti 7 atvejai, susiję su narkotinių medžiagų platinimu.
2004 m. pradėtas 31 ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, išaiškinta – 11 (35,5 proc.).
Užregistruota 15 nusikaltimų dėl netikrų pinigų gaminimo, laikymo ir realizavimo. Išaiškinti 8 atvejai
(53 proc., šalyje – 11,7 proc.).
Per 2004 m. Šilutės rajono PK pareigūnai išaiškino 5143 administracinius teisės pažeidimus, iš jų: dėl
Kelių eismo taisyklių pažeidimų - 3703, dėl girtų pasirodymo viešoje vietoje – 437, dėl naminės degtinės
laikymo – 144, dėl nedidelio chuliganizmo – 217.
Iš viso už administracinius tesės pažeidimus buvo paskirta 1922370 Lt baudų, iš kurių išieškota 767882
Lt (39,94 proc., 2003 m. - 59,4 proc.).
Sulaikyti 702 neblaivūs vairuotojai (2003 m. - 602), greitį viršiję - 649 (2003 m. - 618), be teisių
vairuojantys - 245 (2003 m. - 226) žmonės. Atimta teisė vairuoti transporto priemonę 266 vairuotojams (2003
m. - 235).
Eismo įvykiuose žuvo 13 (2003 m. - 11), sužeista 136 (2003 m. - 126).
Policijos komisariato areštinėje, kurioje yra 17 vietų, vidutiniškai per parą buvo laikoma 17 asmenų
(2003 m. - 14). Į areštinę buvo uždaryti 1159 asmenys (2003 m. - 1143).
Siekiant keisti kriminogeninę situaciją Šilutės mieste ir rajone bei kelti policijos prestižą
bendruomenėje, Policijos komisariatas glaudžiai bendradarbiavo su žiniasklaida, policijos rėmėjais, seniūnijų
bendruomenėmis. Į policijos rėmėjų gretas įstojo 50 naujų narių. Jų dabar rajone yra per 80. Aktyvios
bendruomenės ir rėmėjai yra Kintuose, Saugose, Usėnuose.
Policijos pareigūnai aktyviai bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Aplinkos apsaugos
departamentu, Miškų urėdija ir kitomis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis.
Policijos komisariato transporto ūkis 2004 m. papildytas 10 automobilių (šiuo metu turi 28).
Komisariatas iš savo lėšų įsigijo 3 nenaujus automobilius, 6 naujus lengvuosius automobilius, kurie buvo
išsinuomoti sukūrus prevencinę programą “Operatyvus reagavimas į rajono gyventojų pagalbos šauksmą” ir 1
gavo iš Policijos departamento. Daug diskusijų rajone sukėlė Savivaldybės suteikta materialinė parama (50
tūkst. Lt), kurios dėka Policijos komisariatas galėjo išsinuomoti 6 naujus automobilius. Ši parama turėjo
nemažos įtakos išaiškinant nusikaltimus. Atnaujintas kompiuterinis tinklas, įsteigtos 7 naujos kompiuterizuotos
darbo vietos, gauta žinybinė telefonų stotis.
Policijos komisariatas turi nemažai problemų: pirmiausia turi imtis priemonių kovoti su korupcija ir
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kitais teisės pažeidimais tarp pačių pareigūnų, plėtoti prevencinį darbą, dar didesnį dėmesį skirti
bendradarbiavimui su visuomene stiprinti, nepilnamečių įvykdytoms nusikalstamų veikoms, sunkiems ir labai
sunkiems nusikaltimams išaiškinti.
Civilinė ir priešgaisrinė sauga
Civilinės saugos ir Savivaldybės priešgaisrinių ugniagesių komandų veiklai organizuoti buvo skirta
491750 litų, iš jų:
civilinei saugai organizuoti – 86550 Lt;
ugniagesių komandoms – 405200 Lt.
Vykdant LR finansų ministro 2004-07-15 įsakymą, kiekvienoje ugniagesių komandoje turėtų dirbti po 9
ugniagesius, tačiau šiuo metu tai padaryta tik vienoje Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje. Dar trūksta ugniagesių
Švėkšnos, Saugų, Vainuto, Kintų komandose. Minėtam įsakymui įgyvendinti trūksta lėšų, nes tam reikėtų apie
1 mln. litų. Civilinei saugai organizuoti reikėtų ne mažiau kaip 230000 Lt.
Praėjusiais metais pradėjo dirbti tik vienas Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos vyr. specialistas,
o dar reikėtų – valstybinio rezervo civilinės saugos priemonių sandėlininko ir 4 apsaugos darbuotojų.
Nors ir yra lėšų trūkumų, Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnyba atliko ir atlieka nemažą darbą
gyventojų saugumui užtikrinti ekstremaliomis sąlygomis. Tokių ekstremalių situacijų praėjusiais metais buvo
išties nemažai. Visų pirma, tai - potvynių problema. Pavyko organizuoti civilizuotą automobilių ir gyventojų
kėlimą per užliejamą Šilutės – Rusnės kelio ruožą (nors Vyriausybė dar iki šios dienos liko skolinga už
transporto priemonės eksploatavimą). Daug problemų teikia poledinės žūklės mėgėjai, kurie, neįvertindami
ledo storio, lieka ant plaukiojančių lyčių, 4 kartus teko gelbėti gyventojus nuo sprogmenų ir kt.
Gerinamos specialistų darbo sąlygos, todėl atlikti remonto darbai Kintų ir Švėkšnos ugniagesių
komandų patalpose. Tam buvo skirta 15900Lt. Įvairioms priešgaisrinėms priemonėms įsigyti išleista 6100 Lt.
Kintų ugniagesių komandai nupirktas priešgaisrinis automobilis, kuris kainavo 30000 Lt.
Karo prievolė
Deleguotoms karo prievolės ir mobilizacijos funkcijoms atlikti 2004 m. buvo skirta 79700 Lt, iš jų –
karo prievolei administruoti išleista 69950 Lt, mobilizacijos reikmėms panaudota 8300 Lt.
Šilutės rajono karo prievolės administravimas lyginant su kitais Klaipėdos regiono karo prievolės
administravimo skyriais yra labai geras. Vyr. specialistė karo prievolei administruoti kartu su Teritoriniu
Šilutės skyriumi šauktinių pristatymo į dalinius planą įvykdė 124 proc., kai tuo metu Skuodo rajonas - tik 76,3
proc., Klaipėdos miestas – 77,7 proc. Visi šauktiniai nuvyksta į Klaipėdos karo prievolės centrą, kai iš Jurbarko
rajono atvyksta tik 75 proc., Skuodo – 80 proc., Klaipėdos miesto – 82 proc. Visi jaunuoliai nuvyksta išsitirti
sveikatos, kai iš kitų rajonų sveikatą tiria tik 36-62 proc.
Nors ir atliekamas nemažas šviečiamasis darbas su ikišauktiniais ir šauktiniais, tačiau į Šilutės rajono
savivaldybės karo prievolės atrankos komisiją iš pirmo karto atvyksta tik 60 proc. jaunuolių.
Administracijos direktoriaus įsakymu 2004 m. patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės mobilizacinis
planas.
Dėkoju visiems komitetų pirmininkams, kuriems tenka didelis visuomeninio darbo krūvis, tiems
Tarybos nariams, kurie savo konstruktyviais siūlymais ir pastabomis padėjo, kad mes visi vykdytume savo
misiją – dirbtume savo rajono žmonėms, priimtume būtinus sprendimus, kartais gal ir ne visai parankius bei
populiarius.
Administracijos skyrių darbuotojai dirba intensyviai – rengia daug sprendimų projektų ir jie atliekami
pakankamai kvalifikuotai. Administracija geranoriškai priima Tarybos narių konstruktyvią kritiką ir konkrečius
pasiūlymus.
Nors kai kuriems Tarybos nariams gal ir pasirodė, kad per dažnai rengiami komitetų ir tarybos
posėdžiai, bet mes vykdome įstatymų pavestas funkcijas.
Kviečiu visus Tarybos narius neužsiiminėti rinkimine agitacija, bet bent dar vienerius metus
produktyviai padirbėti, o darbų tikrai laukia daug ir konkrečių,- visų pirma, vykdyti mūsų patvirtintą Strateginį
rajono plėtros planą.
Džiaugiuosi, kad daugeliu atvejų esame inovacijų savivaldoje pradininkai.
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