Šilut s rajono savivaldyb s mero ir Šilut s rajono savivaldyb s 2005 m. veiklos ataskaita
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymu, Šilut s savivaldyb s tarybos
veiklos reglamentu, Šilut s rajono savivaldyb s administracijos nuostatais, teikiama Savivaldyb s
mero Arvydo Jako ir Šilut s rajono savivaldyb s 2005 m. veiklos ataskaita.
Tarybos, kolegijos ir komitet darbo organizavimas
Vadovaujantis Šilut s rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento 46 skyriumi, Tarybos ir
jos strukt r veikla buvo planuojama. Darbo planai buvo sudaromi Tarybos nari , komitet ,
Kolegijos, Savivaldyb s administracijos direktoriaus si lymu. Komitetai planuodavo svarstyti
klausimus pagal Tarybos veiklos reglamento apibr žt kompetencij . Pagrindinis dokumentas,
lemiantis krypting visos Savivaldyb s veikl , - 2004 m. patvirtintas Šilut s rajono strateginis
pl tros planas 2005-2014 m.
Taryba, vykdydama savo sipareigojimus gyventojams, dirbo pakankamai produktyviai. Per
2005 metus rajono Taryba pos džiavo 17 kart , svarst ir pri m 385 sprendimus.
Šilut s rajono savivaldyb s tarybos priimt sprendim skai ius pagal atitinkam klausim
grupes:
Klausimai
2002 m.
2003 m.
2004 m.
2005 m.
Organizaciniai
29
56
36
52
Mokes i lengvat
13
12
4
4
Turto
perdavimo-pri mimo,
17
15
22
53
main
Nekilnojamojo turto
31
20
14
20
stat , nuostat , taisykli , tvark
25
56
63
32
tvirtinimo
L š skyrimo, perk limo
18
18
37
39
Kiti finansiniai
12
8
19
39
vairi projekt tvirtinimo
8
13
37
19
Paslaug kain , tarif , norm
5
8
14
7
nustatymo
vairi
program ,
fond
17
11
4
34
tvirtinimo
kin s – finansin s veiklos
7
21
21
12
Sprendim atšaukimo
0
1
7
3
Kiti
34
40
41
71
Iš viso:
216
290
339
385
Kai kurie priimti sprendimai:
,,D l pritarimo gyvendinti projekt „Šv kšnos „Saul s“ vidurin s mokyklos pastat energijos
vartojimo efektyvumo didinimas“;
,,D l pritarimo gyvendinti projekt „Šilut s ligonin s pastat energijos vartojimo efektyvumo
didinimas“;
Sprendimai d l ikimokyklini staig grupi , darbuotoj etat ir vaik skai iaus grup se
nustatymo;
,,D l l š skyrimo Gardamo pagrindin s mokyklos remontui“;
,,D l H. Šojaus dvaro teritorijos Šilut s mieste detaliojo plano patvirtinimo“;
,,D l Šilut s dvaro sodybos pl tros vizijos“;
,,D l Šilut s rajono savivaldyb s strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“;
,,D l sveikatos prieži ros mokyklose 2005 m. vykdymo“;
,,D l pritarimo susitarimui d l Šilut s miesto stadiono infrastrukt ros pl tojimo“;
,,D l programos Šilut s švietimo staig renovacija patvirtinimo“;
,,D l Šilut s rajono savivaldyb s bendrojo lavinimo mokykl ir papildomojo ugdymo staig
tinklo pertvarkos 2005-2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“;
,,D l viešosios staigos Dienos paslaug centro steigimo“;
,,D l pritarimo rengti projekto „Naujo vandentiekio statyba bei esan io vandentiekio tras
rekonstrukcija Šilut s mieste“ paraišk “;
,,D l Šilut s rajono reprezentuojan i rengini strategijos 2005-2014 m.“;
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,,D l l š skyrimo projektui „Šilut s dvaro sodyba, vadinama H. Šojaus, - Mažosios Lietuvos
regioninis kult ros ir turizmo centras“ kofinansuoti“;
,,D l pritarimo gyvendinti projekt „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek surinkimo
sistem statyba ir pl tra Armal n gyvenviet je“;
,,D l pritarimo rengti paraišk finansavimui gauti iš ES programos TOWN TWINING
(Miestai dvyniai) “;
,,D l maksimali asignavim Šilut s rajono savivaldyb s strateginio veiklos plano 2006-2008
m. programoms prognozuojamo plano 2006 m. patvirtinimo“;
,,D l pritarimo projektui „Šilut s miesto Naujakuri mikrorajono gatvi rekonstrukcijos
technin s dokumentacijos parengimas“;
,,D l pritarimo asociacijos „Lamatos žem “ rengiamam projektui „Asociacijos „Lamatos
žem “ organizacijos darbo efektyvumo didinimas socialiniam dialogui ir partneryst s pl trai“.
,,D l pritarimo rengti Rusn s miestelio medin s architekt ros rekonstrukcijos projekt ir
paraišk finansavimui iš Norvegijos finansinio mechanizmo gauti“.
Savivaldyb s administracijos padaliniai pareng sprendim projektus, kurie buvo apsvarstyti
komitetuose ir patvirtinti Taryboje:
Biudžeto ir finans skyrius
47
Ekonomikos ir kio skyrius
21
Informacijos skyrius
2
Juridinis skyrius
37
Kaimo reikal skyrius
2
Kanceliarija
12
Kult ros skyrius
26
Planavimo ir pl tros skyrius
54
Socialin s paramos skyrius
12
Švietimo skyrius
47
Civilin s ir priešgaisrin s saugos tarnyba
1
Kontrolieriaus tarnyba
4 (3 informacijos)
Turto tarnyba
101
Savivaldyb s gydytoja
17
Vyr. spec. Karo prievolei administruoti
2
Su Savivaldyb s mero pavaduotoja A. Bumblauskiene koordinuotas sprendim parengimas, j
aptarimas Savivaldyb s administracijoje, dalyvauta komitet pos džiuose. Prieš kiekvien Tarybos
pos d , pateikus Tarybai svarstyti sprendim projektus, buvo tariamasi frakcij vadov
pasitarimuose ir stengtasi atsižvelgti j pasi lymus.
Tarybos komitet veikla
Ekonomikos ir finans komitetas (pirmininkas Steponas Kazlauskas).
Komitetas pos džiavo 16 kart , apsvarst ir pri m 315 rekomendacinio pob džio sprendim ,
išklaus 5 informacijas.
Komitetas svarst ir teik pasi lym : d l Savivaldyb s biudžeto projekto, d l papildom l š
skirstymo, d l nekilnojamojo turto objekt traukimo
privatizuojam objekt s raš , d l
centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo, d l Savivaldyb s strateginio planavimo tvarkos
patvirtinimo, d l strategini Savivaldyb s skyri veiklos plan , sveikatos, kult ros, gyventojams
teikiam paslaug , moni finansin s atskaitomyb s, d l l š skyrimo mokykloms renovuoti bei
langams keisti ir kt. Šiam komitetui teko aptarti daugiausia reikal .
Socialini reikal komitetas (pirmininkas Alvidas Šimelionis).
Komitetas pos džiavo 15 kart , pri m 312 rekomendacinio pob džio sprendimus, išklaus 8
informacijas.
Socialini reikal komitetas svarst ir teik išvadas bei pasi lymus d l vaik , jaunimo,
ikimokyklinio vaik ugdymo, d l Šilut s rajono savivaldyb s bendrojo lavinimo mokykl ir
papildomojo ugdymo staig tinklo pertvarkos 2009-2012 met bendrojo plano, d l klasi
komplekt skai iaus mokyklose, vykdan iose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas 2005-2006 mokslo metais. Komiteto nariai nuolat dom josi mokini
pav ž jimo, mokini maitinimo ir kitais švietimo reikalais. Šis komitetas reng išvažiuojamuosius
pos džius: lank si Us n ir Gardamo seni nijose ir apsvarst ši seni nij socialines problemas.
2

Taip pat komitetas svarst visus Administracijos direktoriaus teiktus sprendim projektus gyventoj
pirmin s sveikatos apsaugos organizavimo, gyventoj kult ros ugdymo ir poilsio organizavimo
reikalais. Komitetas labai aktyvus, teik daug konkre i pasi lym sprendim projekt reng jams.
Teritorij ir kaimo reikal komitetas (pirmininkas Algimantas Elijošius).
Komitetas pos džiavo 14 kart , svarst ir pri m 243 rekomendacinio pob džio spendimus,
išklaus 8 informacijas.
Komitetas pagal savo kompetencij svarst Savivaldyb s socialin s ir gamybin s
infrastrukt ros objekt projektavimo, Savivaldyb s aplinkos apsaugos, kaimo gyventoj socialini
reikmi , regiono pl tros program rengimo ir gyvendinimo klausimus. Komitete buvo apsvarstyti
H. Šojaus dvaro (G 115K) teritorijos Šilut s mieste detaliojo plano bei akcin s bendrov s „Šilut s
Rambynas“ vandenviet s sanitarini apsaugos zon rib specialiojo plano rengimo reikalai. Šiame
komitete svarstyta d l Rusn s pagrindin s mokyklos pastato šilumos rengini prijungimo prie
šilumos perdavimo tinkl , d l atleidimo nuo valstybin s žem s nuomos mokes i , d l pritarimo
projektui „Šilut s miesto Naujakuri mikrorajono gatvi rekonstrukcijos technin s dokumentacijos
parengimas“, d l Šilut s rajono medžiojam j gyv n daromos žalos prevencini priemoni
diegimo, išlaid kompensavimo ir kt. Teritorij ir kaimo reikal komiteto darbas konkretus ir
dalykiškas, pasi lymai aišk s, lakoniški.
Kontrol s komitetas (pirmininkas Romualdas Naujokas).
Šis komitetas pos džiavo 8 kartus, apsvarst ir pri m 60 rekomendacinio pob džio
sprendim , išklaus 3 informacijas.
Kontrol s komiteto veiklos sritis apibr žia Vietos savivaldos statymo 15 straipsnio 4 dalis.
Komitetas apsvarst ir teik pasi lym : d l rajono Savivaldyb s kontrolieriaus pareigyb s
aprašymo, d l 2004 m. Savivaldyb s biudžeto vykdymo apyskaitos, d l Savivaldyb s patik jimo
teise valdomo valstyb s turto 2004 m. ataskaitos audito, d l Vš Šilut s pirmin s sveikatos
prieži ros centro veiklos vidaus audito vertinimo rezultat , d l Šilut s rajono savivaldyb s
Kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostat pakeitimo. Komitetas išklaus informacij apie 2004 met
Vieš j pirkim komisijos darb . Komitetas kontroliuoja, pataria, jo veikla reikšminga
Savivaldyb s strukt roms.
Komisijos
Savivaldyb s taryboje sudarytos ir veikia šios komisijos:
Peticij (pirmininkas Algis Bulsis, Tarybos narys);
Valstyb s tarnautoj vertinimo komisija (pirminink Judita Simonavi i t , Klaip dos
miesto savivaldyb s administracijos direktor ) pos džiavo 1 kart ;
Administracin komisija (pirmininkas Algimantas eponis, Tarybos narys) pos džiavo 4
kartus;
Etikos ir proced r komisija (pirminink Vincenta Bubilien , Tarybos nar ) pos džiavo 2
kartus.
Tarybos sudarytos ir veikia Privatizavimo komisija (pirmininkas Vygantas Kamarauskas,
Savivaldyb s administracijos direktoriaus pavaduotojas), Karo prievol s atrankos komisija
(pirminink Albina Bumblauskien , mero pavaduotoja).
Pagal Vietos savivaldos statymo 21 straipsnio 8 dal meras galiotas kontroliuoti ir priži r ti,
kaip Savivaldyb s viešojo administravimo institucij bei staig ir moni vadovai vykdo savo
veikl , kaip jie gyvendina statymus, Vyriausyb s bei Savivaldyb s sprendimus.
Tarybai buvo pateiktos tvirtinti staig ir moni metin s finansin s atskaitomyb s, veiklos
ataskaitos ir audito išvados. Visi Tarybos nariai komitet pos džiuose tur jo galimyb susipažinti
su moni bei staig veikla. Kiekvien pirmadien Savivaldyb s administracijos vadovai susitinka
su Savivaldyb s gyventojams paslaugas teikian i staig vadovais ir aptaria svarbiausius reikalus.
Šiuose pasitarimuose dalyvauja ir Savivaldyb s meras.
Šiais metais mero iniciatyva buvo pataisytas Savivaldyb s tarybos veiklos reglamentas pagal
Vietos savivaldos statymo 17 straipsnio 35 punkto reikalavimus, tod l moni , staig bei
organizacij vadovai pateik Tarybai savo veiklos ataskaitas.
Biudžetas, finansai ir turto valdymas.
Savivaldyb s biudžeto pajamos kasmet did ja. 2005 m. patvirtinta 73,93 mln. lit
Savivaldyb s biudžeto pajam . Lyginant su 2004 m., Savivaldyb s biudžeto pajamos padid jo 2,3
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mln. lit arba 3,1 procento, o lyginant su 2003 m. - Savivaldyb s biudžeto pajamos padid jo net
18,1 procento.
Patikslintas biudžeto pajam planas vykdytas 106,1 procento, gauta 4460,8 t kst. lit
viršplanini pajam . Valstybin mokes i inspekcija perved 1823,6 t kst. lit daugiau negu
planuota gyventoj pajam mokes i , nekilnojamojo turto mokes i – 343,4 t kst. lit . Iš
Valstyb s iždo gauta 2152 t kst. lit viršplaninio gyventoj pajam mokes i .
Biudžeto išlaid planas vykdytas 98,9 procento. 67,2 procento l š skiriama darbo
užmokes iui, socialinio draudimo mokoms ir paramai šeimoms išmok ti. Dar 5,4 procento
biudžeto išlaid sudaro bendrosios dotacijos kompensacija valstyb s biudžetui. Ilgalaikiam turtui
kurti ir sigyti iš Savivaldyb s biudžeto skirta 6584 t kst. lit arba 8,8 procento biudžeto l š . Dar
už 3,3 mln. lit renovuota ir remontuota pastat skolon. Iš Savivaldyb s biudžeto viršplanini
pajam išlaidoms finansuoti skirta 2166,5 t kst. lit .
Didelis d mesys skiriamas biudžeto skoloms mažinti. Savivaldyb s kreditorinis siskolinimas
per 2002 metus sumažintas 1857,6 t kst. lit , per 2003 metus - 1935,6 t kst. lit , o per 2004 metus
net 6443,4 t kst. lit , skola per metus sumaž jo 28,6 procento.
Pagal galiojan ius teis s aktus valstyb s biudžetui gr žinta 4,034 mln. lit .
Vykdant valstybin s žem s nuomos mokes i administravim , 2005 metais Savivaldyb s
biudžet buvo surinkta 581,5 t kst. lit .
Savivaldyb s ir valstyb s ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas sudar per 300 mln.
lit .
2005 m. privatizuota 14 negyvenam j patalp bei pastat su priklausiniais, už kuriuos gauta
480805 lit (2004 m. – 403960 Lt, 2003 m. – 292217 Lt). privatizavimo objekt s raš traukti 9
nekilnojamojo turto objektai.
Iš valstyb s Savivaldyb s nuosavyb n perimti negyvenamieji pastatai bei statiniai, esantys
Šv kšnos bei Saug seni nijose. Savivaldyb s nuosavyb n taip pat perimti 2 butai bei 18
gyvenam j nam ir but kio paskirties priklausini .
Privatizuotos 22 gyvenamosios patalpos ir j priklausiniai, už kuriuos gauta 75339 Lt (2004
m. – 17593 Lt, 2003 m. – 50767 Lt).
Parduotas 1 žem s sklypas, esantis Šilut je, Pramon s g. 6 C, už 182000 lit . 2004 m.
neparduota žem s sklyp , 2003 m. parduoti 4 žem s sklypai už 274200 Lt.
Sudaryta 14 negyvenam j patalp nuomos sutar i (2004 m. – 5 nuomos sutartys, 2003 m. –
19 nuomos sutar i ).
Už Savivaldyb s negyvenam j ir gyvenam j patalp nuom 2005 m. gauta 149578 Lt
nuompinigi , 2004 m. – 128934 Lt, 2003 m. – 89590 Lt.
Ataskaitiniais metais atlikti švietimo staig remonto darbai: stog atnaujinimo, šildymo
sistem remonto, lang keitimo, apdailos.
vykdytas projektas „Pastato Šilut je, Tilž s g. 10, rekonstravimas pritaikant Frydricho
Bajorai io viešosios bibliotekos funkcijoms vykdyti“ (2005 m. panaudota Savivaldyb s biudžeto
l š – 764 t kst. lit , VIP l š – 748 t kst. lit , iš viso – 1512 t kst. lit ).
2005 metais buvo t siami daugiabu i gyvenam j nam nuotek siurblini ir kanalizacijos
tinkl statybos darbai Klaip dos gatv je, Žemai i Naumiestyje (1470 t kst. lit ), naujo
vandentiekio statyba ir esamo vandentiekio rekonstrukcija Pagryni gyvenviet je (1128 t kst. lit ).
2005 m. rengta automobili trumpalaikio stov jimo aikštel H. Šojaus g. 3, Šilut je (prie H.
Šojaus ir Kalinausko gatvi sankirtos). T siami Šilut s dvaro sodybos (Šojaus dvaro) vidaus
restauravimo darbai.
Sutvarkytos katilin s Gardamo, Žemai i Naumies io seni nijose, Bikav n bei Šyli
pradin se mokyklose.
Iš Keli prieži ros ir pl tros programos vietiniams keliams priži r ti panaudota 896 t kst. lit
(2004 m. – 936,4 t kst. lit , 2003 m. – 765 t kst. lit ). Savivaldyb s vietiniams keliams ir gatv ms
remontuoti, tiesti ir taisyti išleista 1574,6 t kst. lit (2004 m. – 1138,6 t kst. lit , 2003m. – 1206
t kst. lit ).
Iš Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo l š rezervo kitoms valstyb s reikm ms
buvo t siama Šilut s miesto Birut s gatv s rekonstrukcija (100 t kst. lit ), Žemai i Naumies io
miestelio Klaip dos bei Dariaus ir Gir no gatvi rekonstrukcija – 400 t kst. lit , Šv kšnos
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seni nijos kelio, kuris jungia rajonin keli Nr.4208 „Žemai i Naumiestis – Gardamas – Šv kšna“
su krašto keliu Nr.193 „Kv darna – Šv kšna – Saugos“, rekonstrukcija – 300 t kst. Lt.
Iš svarbi valstybei vietin s reikšm s keli ir gatvi tikslinio finansavimo l š buvo t siama
Žemai i Naumies io miestelio Klaip dos bei Dariaus ir Gir no gatvi rekonstrukcija – 300 t kst.
lit , remontuojami nuo potvynio nukent j keliai – 200 t kst. lit .
2005 m. buvo vykdomi Darbinink gatv s rekonstrukcijos darbai (869 t kst. lit ),
panaudojant Europos regionin s pl tros fondo (RPF) ir Susisiekimo ministerijos skirtas bendrojo
finansavimo l šas.
Per 2005 metus išduoti 137 leidimai statyti (2004 m. – 131, 2003 m. – 120) bei 7 leidimai
statiniams griauti (2004 m. – 6).
Specialusis daugiabu i nam savinink bendrij r mimo fondas 2005 m. gavo pajam
15513,57 Lt (2004 m. – 23658,02 Lt). Specialiojo daugiabu i nam savinink bendrij r mimo
fondo valdyba skyr l š 3 daugiabu i nam savinink bendrijoms.
Sudaryti asmen , pageidaujan i nuomoti socialin b st 2005 metais, s rašai. s rašus
traukti 72 asmenys, turintys teis išsinuomoti socialin b st . B stu apr pinti 16 asmen .
Vykdant socialinio b sto pl tros 2005-2007 met program , buvo nupirkti 3 butai už 109
t kst. lit (vieno kambario butas Šilut je, dviej kambari butas Pagryni k., Šilut s sen., ir vieno
kambario butas Juknai i k., Juknai i sen.).
Organizuoti ir atlikti Savivaldyb s turto privatizavimo vieši aukcionai, kuri metu už 480805
Lt parduoti turto objektai.
Savivaldyb atliko vieš j pirkim prek ms, paslaugoms ir darbams pirkti už 26 179 729 Lt.
steigti 2 nauji vietinio susisiekimo maršrutai, atnaujintas 1 maršrutinio taksi maršrutas,
pakoreguoti 7 vietinio susisiekimo maršrutai atsižvelgiant panaikint pradini mokykl mokini
pav ž jimo problemas.
2005 m. gautos 332 paraiškos pastat , statini , inžinerini tinkl , susisiekimo komunikacij
statybos ir rekonstrukcijos projektams rengti, užregistruoti 65 prašymai - paraiškos teritorinio
planavimo dokumentams rengti, patvirtinti 21 teritorinio planavimo dokumentas, parengti 65
sprendim , sakym projektai d l teritorinio planavimo proces .
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fonde buvo sukaupta 14371 Lt, kurie buvo skirti
gyventoj pajam mokes iui, naujai kurtoms darbo vietoms kompensuoti bei kitiems projektams
finansuoti.
Iš Aplinkos apsaugos specialiosios programos buvo panaudota 352,2 t kst. lit : Vainuto
seni nijos Galn s kaimo pesticid -chemikal laikino saugojimo vietos rekultivacijos darbams
atlikti, Šilut s rajono s vartyn sanitarin ms apsaugos priemon ms ir tvarkymo darbams, Šilut s
rajono rekreacini teritorij sanitarin ms sistemoms (biotualetams) nuomoti, per rajono gyvenvietes
tekan i upeli pakrant ms tvarkyti, pavasarinei tvarkymosi talkai organizuoti ir vykdyti,
medžiojam j gyv n prevencini priemoni diegimo programoms finansuoti ir kt.
Iš K no kult ros ir sporto r mimo fondo skirta 10000 lit Šilut s stadiono kompleksui
renovuoti.
Projektai, galimybi studijos, j rengimas, vykdymas ir investicijos
2005 m. prad jome vykdyti Tarybos patvirtint Strategin pl tros plan . Parengta ir
Savivaldyb s tarybos patvirtinta Savivaldyb s strateginio planavimo tvarka pagal kuri atliktas
Strateginio veiklos plano 2006-2008 metams bei socialini -ekonomini pl tros program rengimas.
Atsižvelgiant strateginio plano reikalavimus, patvirtintas programinis 2005 met biudžetas.
Didžiul darb atlieka Administracijos skyri ir tarnyb specialistai rengdami bei vykdydami
Strateginio pl tros plano projektus, galimybi studijas. Naujas ir kruopštumo reikalaujantis darbas
yra Strateginio pl tros plano monitoringas, plano koregavimas, atsižvelgimas
finansines
Savivaldyb s galimybes laim jus projektus. Tod l Savivaldyb s administracija ir meras stengiasi
dalyvauti seminaruose, patys rengia mokymus.
Dalyvauta Lietuvos Respublikos žem s kio ministerijos organizuotame seminare d l
nacionalin s ir Europos S jungos paramos žem s kiui bei savivaldybi vaidmens koordinuojant
min tus klausimus, Lietuvos Respublikos kio ministerijos seminare d l Europos S jungos
strukt rini fond sisavinimo eigos ir finansin s perspektyvos 2007 – 2013 m.
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Pagal PHARE, TACIS, INTERREG III, „Town Twining“, Lietuvos Respublikos BPD 20042006 m. strukt rini fond programas 2005 m. gyvendinti arba buvo gyvendinami 5 projektai už
6,7 mln. lit , parengtos ir pateiktos vertinti 6 projektin s paraiškos už 25,98 mln.lit .
Šilut s rajono savivaldyb projekt gyvendinimo klausimais 2005 m. organizavo 6 renginius
(seminarai, konferencijos).
Parengta projekt tarptautiniams ir valstybiniams fondams:
1. Projekt , kuri Šilut s rajono savivaldyb s administracija yra projekto teik ja (pareišk ja),
s rašas:
a) gyvendinti projektai:
Eil Programos
Projekto pavadinimas
Projekto
Projekto vert
.
pavadinimas
gyvendinimo
(Lt)
Nr
laikotarpis
.
1. PHARE 2002
Nr.6528901-01-01-0011
2004.12174 936
BAS SPF
„Šilut s miesto investicini sklyp
2005.09
infrastrukt ros galimybi studijos
ir technini projekt parengimas“
2. PHARE 2002
Nr.6537901-01-01-0009
2004-12-01
486 562
ESS
Šilut s dvaro sodyba, vad.
2005-09-30
H.Šojaus - Mažosios Lietuvos
regioninis kult ros ir turizmo
centras
b) gyvendinami projektai:
Eil Programos
Projekto pavadinimas
.
pavadinimas
Nr
.
3. ES Strukt riniai
BPD04-ERPF-1.1.0 -01-04/0058
fondai ERPF
(M)
1.1 "Transporto
„Šilut s
miesto
Darbinink
infrastrukt ros
mikrorajono gatvi rekonstrukcija”
prieinamumo ir
I etapas
paslaug
kokyb s
gerinimas"
BPD 1.2
„Šilut s pradin s mokyklos pastato
„Energijos
energijos vartojimo efektyvumo
tiekimo ir
didinimas“
stabilumo,
prieinamumo ir
didesnio
energetikos
efektyvumo
užtikrinimas“
BPD 5
Šilut s
rajono
savivaldyb s
prioritetas.
teritorijos
bendrojo
plano
parengimas
5.2 priemon .

Projekto
gyvendinimo
laikotarpis

Projekto vert
(Lt)

2004-01
2006-12

3 221 564

2005-09-01
2007-02-01

2 260 682

2006-01
2007-12

518 946

Programos
viešumas ir
vertinimas (ESF)

c) parengtos projektin s paraiškos:
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Eil. Programos
Nr. pavadinimas
1.

ES Strukt riniai
fondai ERPF
3.4. „Viešoji
turizmo
infrastrukt ra ir
paslaugos“

2.

ES Strukt riniai
fondai ERPF
1.1 "Transporto
infrastrukt ros
prieinamumo ir
paslaug
kokyb s
gerinimas"
ES Strukt riniai
fondai ERPF
1.1 "Transporto
infrastrukt ros
prieinamumo ir
paslaug
kokyb s
gerinimas"
INTERREG IIIA
LT-PL-RU

3.

4.
5.

6.

Eil
.
Nr.
1.

Projekto pavadinimas

Planuojamas
projekto
gyvendinimo
laikotarpis
“Vandens
turizmo
(poilsio) 2006-2007
infrastrukt ros, prieplauk
bei
informavimo priemoni rengimo
ir pl tros Kurši
mariose ir
Nemuno
deltoje
(Šilut s
prieplauka
(uostas),
Kint ,
Pakaln s, Povil
ir Minijos
prieplaukos)
technin s
dokumentacijos rengimas ir Šilut s
prieplaukos (uosto) rengimas”
„Šilut s
miesto
Darbinink 2006-2007
mikrorajono gatvi rekonstrukcija“
II etapas

Projekto vert
(Lt)

„Šilut s
miesto
Naujakuri 2006 - 2007
mikrorajono gatvi rekonstrukcijos
technini projekt parengimas”

950 000

„Kult rinio
turizmo
objekt
pasiekiamumo stiprinimas Baltijos
paj rio pasienio regione”
INTERREG IIIA „Vandentiekio ir nuotek tinkl
LT-PL-RU
statyba bei esamo vandentiekio
tinkl
rekonstrukcija
Šilut s
mieste“
„Town twinning“ Pilie i mainai per Šilut s miesto
2006
švent s renginius
d) rengiamos projektin s paraiškos:
Programos
Preliminarus projekto pavadinimas
pavadinimas
ES Strukt riniai
fondai ERPF
3.4. „Viešoji
turizmo
infrastrukt ra ir
paslaugos“

„Mažosios Lietuvos regioninis
kult ros ir turizmo centras
(pirmas etapas)“

14,721 mln

7 828 379

2006-06
2007-09

888 343

2006-04
2007-04

1 586 178

2006-05

13 121

Planuojamas
projekto
gyvendinimo
laikotarpis
2006-2007

Planuojama
projekto vert
(Lt)
~20 000 000
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2.

ES Strukt riniai
fondai ERPF
3.2.
“Verslo
aplinkos
gerinimas"

„Investicini
infrastrukt ros
projektas”

sklyp
privedimo

2007-2009

3 063 412

2. Projekt , kuri Šilut s rajono savivaldyb s administracija yra projekto partneris,
s rašas:
a) gyvendinti projektai:
Eil Programos
Projekto
Projekto pavadinimas
Projekto
Projekto vert
. pavadinimas
teik jas
gyvendinimo
(Lt)
Nr.
laikotarpis
1. PHARE
Klaip dos
„Rekreacin s
2004-12
582 808
2002 BAS
rajono
infrastrukt ros
2005-09
SPF
savivaldyb
vystymas
Minijos
žemupyje ir Kurši
mari akvatorijoje".
2. PHARE
Gdansko
RMB-SPF-01/02-04
2004-12
227 705
2001 MPF
Pruš o miesto
„Gdansko
Pruš o
2005-09
Lenkija –
valdyba
Baltijos
investicin
Rytin siena
zona“
b) gyvendinami projektai:
Eil Programos
Projekto
. pavadinimas
teik jas
Nr.
1. INTERREG Gdansko
III A
Pruš o miesto
valdyba
2.

INTERREG
III A

Gdansko
Pruš o miesto
valdyba

3.

INTERREG
III B

Rostoko
Universitetas

Projekto pavadinimas
„Tarptautinio Gintaro
kelio rekonstrukcija –
1 etapas Gdansko
Pruš e”
„Pietinio
Baltijos
j ros regiono pasienio
kult rinio
turizmo
trasos reklama ir
paveldo
objekt
atstatymas“
(Kint
Vyd no
kult ros
centro
technin s
dokumentacijos
parengimas)
„Gamtinis
ir
kult rinis
paveldas
Baltijos
j ros
pietin je dalyje –
regionin s
pl tros
perspektyva”

c) parengtos projektin s paraiškos:
Eil Programos
Projekto
Projekto pavadinimas
.
pavadinimas teik jas
Nr.

Projekto
gyvendinimo
laikotarpis
2005-11
2006-11

Projekto vert
(Lt)

2006-03
2007-12

214 073

2006-01
2007-12

117 395

Projekto
gyvendinimo
laikotarpis

6 905

Projekto vert
(Lt)
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1.

ES
Asociacija
Strukt riniai “Lamatos
fondai
žem ”
ERPF
4.6.
„Leader+
pob džio
priemon “

Bandomosios strategijos 2006-04
„Gyvenimo ir darbo 2008-07
kokyb s
gerinimas
Šilut s
rajono
savivaldyb s
kaimo
vietov se”
gyvendinimas

508 817

2005 m. kovo 4-6 d. Vilniuje Šilut s rajono savivaldyb s darbuotojai dalyvavo tarptautin je
turizmo parodoje “Vivattur-2005”, kurioje buvo pristatyti Šilut s rajono turizmo ištekliai ir
galimyb s. Stend parodoje apži r jo per 6000 lankytoj .
gyvendinant vairius projektus, Savivaldyb je organizuoti svarbiausi renginiai :
2005-03-10 Šilut s rajono savivaldyb je vyko seminaras „Geografini informacini sistem
nauda savivaldyb s administracijos padaliniams, verslui ir visuomenei”. Seminaro metu UAB
“HNIT-BALTIC Geoinfoservisas” specialistai pademonstravo geografini informacini sistem
(GIS) programin s rangos ArcGIS panaudojimo galimybes.
2005-03-17 Šilut s turizmo ir verslo informacijos centre buvo pristatyta Vandens turizmo ir
poilsio infrastrukt ros pl tros Kurši mariose ir Nemuno deltoje galimybi studija, aptarti
klausimai d l vietos verslinink prisid jimo prie projekto gyvendinimo.
2005-05-18 H. Šojaus dvare vyko PHARE 2002 ESS projekto „Šilut s dvaro sodyba, vad. H.
Šojaus, – Mažosios Lietuvos regioninis kult ros ir turizmo centras” seminaras, kuriame pristatytas
projektas „Šilut s dvaro sodyba, vad. H. Šojaus, – Mažosios Lietuvos regioninis kult ros ir turizmo
centras”, H. Šojaus dvaro koncepcijos k rimo istorija, Mažosios Lietuvos regioninio kult ros ir
turizmo centro koncepcija, H.Šojaus dvaro teritorijos Šilut s mieste detalusis planas, Šilut s rajono
turizmo ištekliai kult riniam turizmui pl toti, Kult rinio turizmo informacijos centro statistika
2002-2004 metais.
2005-09-20 Turizmo ir sveikatingumo bendrov je “Juknai iai” vyko PHARE 2002 ESS
projekto „Šilut s dvaro sodyba, vad. H. Šojaus, – Mažosios Lietuvos regioninis kult ros ir turizmo
centras” baigiamoji konferencija, kurioje buvo pristatyti Phare 2002 ESS projekto rezultatai, H.
Šojaus dvaro galimybi studija, H. Šojaus dvaro tyrim ir projektavimo darbai.
2005-10-06 Šilut s turizmo ir verslo informaciniame centre vyko konkursas „Geriausia
apgyvendinimo staiga – 2005”.
2005-09-22 vyko PHARE BAS 2002 projekto baigiamoji konferencija, kurios metu buvo
pristatytas gyvendinto PHARE BAS 2002 projekto „Šilut s miesto investicini sklyp galimybi
studijos ir techninio projekto parengimas“ rezultatai (Vent s k., Kint sen. ,Šilut s r. sav.).
Švietimas, gyventoj bendrosios kult ros pl tojimas, sportas
2005 metais švietimui skirta 37 872 800 Lt.
Rajone veikia 42 švietimo staigos, iš j :
2 gimnazijos, 5 vidurin s mokyklos, 15 pagrindini mokykl , 1 suaugusi j mokymo centras,
1 jaunimo mokykla, 3 pradin s mokyklos, 1 sporto, 1 meno, 1 dail s mokyklos, 11 ikimokyklini
staig , 1 mokykla - darželis.
Visose švietimo staigose 2005-2006 mokslo metais dirba 976 pedagogai, iš j 64 pensininkai.
Per paskutiniuosius ketverius metus bendrojo lavinimo mokyklose sumaž jo 1293 mokiniais.
2005 metais buvo t siama mokykl tinklo pertvarka.
2004-2005 mokslo metais atestuota 14 vadov , patvirtinta 20-ies vadov turima kvalifikacin
kategorija.
2005 m. buvo priimti sprendimai, kurie l m mokykl reorganizacijos klausimus, patvirtintas
Savivaldyb s bendrojo lavinimo mokykl ir papildomojo ugdymo staig tinklo pertvarkos 20052012 bendrasis planas. Nustatytas ikimokyklini staig grupi , darbuotoj etat ir vaik skai ius
grup se, patvirtinta Švietimo staig renovacijos programa. Pagal ši ir kitas programas 9
mokyklose pakeisti langai, suremontuoti 9 švietimo staig pastat stogai, atlikti kiti remonto darbai
6 mokyklose. 2005 m. atlikta renovacijos ir remonto darb švietimo staigose už 3752000 Lt.
Vykdant Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 2005 m. birželio 9 d. sprendim Nr. T1-723, buvo
nutrauktas pradinio ugdymo program vykdymas septyniuose skyriuose: Gaideli , Leitgiri ,
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Tarvyd , Vent s, Barv , Žemaitkiemio, Ramu i . Užliekni pagrindin mokykla tapo pradine.
Likviduotas Pagryni darželis-mokykla.
Taryba pri m sprendim d l sveikatos prieži ros mokyklose 2005 m. vykdymo.
Švietimo staig tinklo reorganizacijos tikslas - pasiekti, kad mokyklos b t renovuotos,
apr pintos naujausiomis mokymo priemon mis, jose gal t mokytis ne tik miesto, bet ir kaimo
vaikai. Reorganizuot mokykl bendruomen s suprato politik siekius. Savivaldyb s administracija
d jo visas pastangas, kad b t s kmingai organizuotas moksleivi pav ž jimas, maitinimas. Tuo
nuolat domisi ir Tarybos nariai. Šiais metais Taryba išklaus mokykl vadov veiklos ataskaitas,
skund d l mokini pav ž jimo bei maitinimo nebuvo.
2005 metais vaik vasaros poilsiui organizuoti Švietimo ir mokslo ministerija skyr 37 000
lit , Savivaldyb s taryba – 10 000 lit . Buvo pateikti 24 projektai, finansuotos 22 programos,
kuriose dalyvavo 771 mokinys, 557 – iš socialiai remtin šeim .
Sporto mokykla 2005 m. iš Šilut s rajono savivaldyb s biudžeto gavo 583,7 t kst. lit , iš
r m j ir kit šaltini - 7 t kst. lit bei iš sportuojan i moksleivi - 17,3 t kst. lit .
Šilut s sporto mokykl lanko 412 vaik ir paaugli . Juos treniruoja 20 treneri . 2005 m.
rajone buvo suorganizuotos 67 varžybos, kuriose dalyvavo 1100 moksleivi .
Šilut s rajono savivaldyb s tarybos patvirtintame strateginiame pl tros plane nemažas
d mesys skiriamas gyventoj bendrosios kult ros pl tojimui. Vykdant ir tobulinant rajono kult ros
reform , kiekvienais metais iškyla nauji kult riniai poky iai, suformuojami prioritetai. Rajono
penki savarankiški kult ros centrai savo veikla skiriasi nuo unifikuot respublikos centr .
M s pasirinktas variantas gal ir n ra visai tobulas, bet jis pasižymi tuo, kad buria seni nijos
bendruomenes ir sudaro s lygas profesionalaus meno sklaidai.
2005 m. patvirtinta Šilut s rajon reprezentuojan i rengini strategija, kuri atspindi tradicij
ir naujovi kryptis.
Apie rajono kult ros reform daug diskutuojama, yra vairi nuomoni : aišku, kad, rengiant
kult rinius projektus, b tina siekti ne kiekyb s, bet kokyb s ir originalumo. M s rajono
savivaldyb s kult ros politika 2005 m. buvo pristatoma kaip viena pažangiausi Lietuvoje.
Respublikiniame projekte „Optimalus kult ros administravimo modelis“ Šilut s rajono kult ros
politikos modelis buvo pilotinis. Tai didelis vis m s rajono Savivaldyb s ir kult ros darbuotoj
pasiekimas.
Pastaraisiais metais, gyvendinant Kult rin s veiklos program , sudaroma galimyb teikti
konkursui vairiausias id jas bei jas gyvendinti. 2005 m. buvo finansuoti 107 projektai: jaunimo 22, miesto – 26 ir seni nij – 59.
Kuruojamos 6 viešosios ir 2 biudžetin s staigos. staig veikla apibr žta statuose. Kiekviena
j vykdo savit , reikšming veikl , kuri vertinama ne tik rajone, bet ir respublikoje.
Viešoji biblioteka, jungianti 23 miesteli ir kaimo vietovi filialus, yra Pamario
bendruomen s žini , informacijos ir kult ros buvein , išsiskirianti spar iu paslaug vartotojams
modernizavimu - 72% filial kaimuose turi interneto prieig . Muziejaus ir bibliotekos vykdoma
veikla bei patirtimi domisi kit savivaldybi darbuotojai, Lietuvos aukštosios mokyklos,
nevyriausybin s organizacijos.
Nuo 2001 m. jaunimui yra skiriama l š iš Kult rin s veiklos programos, o nuo 2004 m.
jaunimo kult rinei veiklai iš Kult rin s veiklos programos l š kasmet yra skiriama 50 t kst. lit .
2005 metais naujais objektais papildytas Šilut s rajono kult ros vertybi , esan i LR
Nekilnojam j ir kilnojam j kult ros vertybi registruose, s vadas.
Šilut s Fridricho Bajorai io viešoji biblioteka yra tarsi diskusij , žini ir mokymosi vis
gyvenim forumas. M s biblioteka savo pasiekimais gars ja ne tik respublikoje, bet ir už jos rib .
Tai didžiulis ten dirban i žmoni begalinis atsidavimas savo kilniai misijai. Biblioteka persikelia
naujas patalpas - šiais metais džiaugiam s ir kurtuvi iškilm mis.
S kmingai gyventoj bendr j kult r puosel ja ir muziejininkai. Tai profesionalai, kurie
domisi ne tik muziejininko veikla, bet ir organizuoja domius renginius net nebaigtame restauruoti
H.Šojaus dvare. Gerai dirba ir muziejaus filialai: Kint , Žemai i Naumies io, Šv kšnos.
Pastarajam šiais metais buvo nupirkti nauji baldai.
Lietuvos Respublikos kult ros ministro 2005-06-23 sakymu Nr. IV-289 viešoji staiga Šilut s
teatras pripažintas profesionaliu teatru ir dabar vadinasi Vš Šilut s kamerinis dramos teatras.
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2005 m. registruota viešoji staiga „Šilut s sportas“, jos tikslas - tenkinti žmoni poreikius
sportuoti. staigos veiklos pagrindiniai tikslai: populiarinti sport Šilut s mieste bei rajone, ieškoti
talenting sportinink ir sudaryti jiems s lygas siekti aukšt rezultat , renovuoti ir modernizuoti
sporto bazes, kuo daugiau jaunimo traukti sporto klub veikl .
Vasar buvo organizuojamos sporto stovyklos jaunimo grup ms Kintuose ir Šilininkuose.
Taip pat buvo organizuojamos tarptautin s ir tarpmokyklin s futbolo varžybos.
Spalio m nes šalia Šilut s Pamario pagrindin s mokyklos atidaryta maž matmen dirbtin s
dangos futbolo aikšt .
2004 – 2005 m. Šilut s rajone r m jo p. Rimanto Cibausko ir Savivaldyb s d ka atidarytos 7
gatv s krepšinio aikštel s. Šios aikštel s yra labai populiarios tarp paaugli . Tikimasi, kad gatv s
krepšinio aikštel s bus rengtos visose seni nijose.
Šilut je aktyviai veikia:
Sunkiosios atletikos sporto klubas „Lokys“,
Moter krepšinio sporto klubas „Pamarys“,
Irklavimo sporto klubas „Pamarys“,
Aeroklubas,
Rank lenkimo sporto klubas „Pamarys“,
Aerobikos sporto klubas „At n “,
Bokso klubas „Kovotojas“,
Šv kšnos sporto klubas „Meška“,
Žemai i Naumies io sporto klubas „Pilupis“,
Stalo teniso sporto klubas „Varmas“,
Šaški – šachmat sporto klubas,
Žirginio sporto klubas „Lankupiai“ir kt.
k rus Vš „Šilut s sportas“, suaktyv jo sporto klub veikla ir ypa pager jo sporto baz .
Šilut s stadiono papildomoms trib noms rengti skirta 310000 Lt. Vš „Šilut s krepšinio“
administruojama Šilut s krepšinio komanda 2005 m. šalies „A“ lygos empionate laim jo pirm j
viet (vyr. treneris P. Jonikas).
Už gyvendinam Jaunimo ugdymo program ir vyr futbolo komandos dalyvavim A lygos
empionate Europos futbolo federacija (UEFA) per Lietuvos futbolo federacij skyr 69714 Lt.
S kmingai žaid suaugusi j futbolo komanda „Šilut “ (vyr. treneris S. esnulis), kuri už m
šešt j viet šalies „A“ lygos empionate.
Šilut s sporto mokykloje (7 sporto šakos) treniruojasi apie 400 vaik . 2005 m. sporto
mokyklai iš Savivaldyb s biudžeto skirta 607500 Lt. Mokykla dalyvauja projektuose ir gauna
papildom finansavim :
iš Savivaldyb s l š (gabiems vaikams) – 3400 Lt;
iš valstyb s l š (socialiai remtiniems vaikams) – 1600 Lt;
iš r m j – 600 Lt.
S kmingai vyko mokini Boulingo turnyras, kur iniciavo Savivaldyb s meras. Vaikams ir j
t veliams jis suteik ne tik sportinio azarto, bet ir džiaugsmo. Turnyre dalyvavo visos be išimties
rajono mokyklos – nuo pirmoko iki gimnazisto (per 2200 mokini ).
Socialin , sveikatos ir vaik teisi apsauga
Socialinei paramai organizuoti sudaromos laikinos ir nuolatin s komisijos bei darbo grup s,
kuriose dalyvauja seni nij socialinio darbo organizatoriai, visuomenini organizacij atstovai. Taip
ugdomas bendruomeniškumas ir savanoriška veikla.
Socialinei politikai vykdyti rajone Savivaldyb s taryba 2005m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T1577 patvirtino biudžet . Pajam planas – 70687,1 t kst. Lt. Socialinei paramai iš Savivaldyb s
biudžeto skirta 793 t kst. Lt, valstyb s deleguotoms funkcijoms, t.y. socialin ms išmokoms, –
13473,7 t kst. Lt.
Apie 1900 rajono gyventoj gauna šalpos išmokas. Per vien m nes išmokama apie 434
t kst. Lt. Per 2005 metus išmok ta 4,6 milijonai lit .
Savarankišk
sipareigojim Savivaldyb turi nedaug: vienkartinei paramai 2005 m.
panaudota 18,4 t kst. Lt, gr žusiems iš laisv s at mimo viet - 3,1 t kst. Lt. Tai sudaro 0,03 %
2005 m. patvirtinto Savivaldyb s biudžeto l š .
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Socialin s paslaugos, kai sprendžiami atskir grupi socialiniai poreikiai, organizuojamos
finansines galimybes derinant su valstybine socialine politika. Siekiama, kad paslaugos b t
teikiamos j gyvenamojoje vietoje. Atskir paslaug finansavimas, kokyb , socialini darbuotoj
darbo s lygos skiriasi.
Socialin ms paslaugoms seniems, ne galiems ir rizikos grup s asmenims (šeimoms) skiriama
apie 1 % Savivaldyb s biudžeto l š . Didesn l š dalis skiriama 42 viet Šilut s seneli globos
namams. B tina pl toti labai perspektyvi socialin paslaug Juknai i savarankiško gyvenimo
namuose - sudaryti s lygas žmon ms savarankiškai tvarkytis savo asmenin gyvenim . Ši paslauga
yra finansiškai ir psichologiškai priimtina. Reikia skirti investicij Juknai i savarankišk nam
šildymo sistemai ir stogui renovuoti. Ne galiems asmenims organizuojama socialin globa
apskrities globos staigose, teikiama pagalba namuose, mokami pinigai globai. Daug problem
pad jo išspr sti sutartimi tarp Savivaldyb s ir Šv kšnos psichiatrijos bei Šv kšnos palaikomojo
gydymo slaugos ligonin s teikiama „Socialin s globos lovos“ paslauga.
Per 5,3 t kstan io rajono gyventoj (293 vaikai) turi fizini arba psichikos sutrikim , d l
kuri negali gyventi prasto ir normalaus gyvenimo. Tai speciali poreiki asmenys. Jiems
bendruomen je turi b ti sudaromos s lygos tenkinti savo poreikius ir gyventi visavert gyvenim .
Siekiant išvengti brangios ilgalaik s stacionarios globos, tai yra ir valstybin s socialin s politikos
prioritetas, b tina pl toti paslaugas vietos bendruomen je - pagalb namuose ir dienos centruose.
Ne gali j poreikiams tenkinti 2005 m. steigtas Dienos paslaug centras.
T siamas paslaug teikimas rizikos grup s šeimoms, prieglobs io paslaugos moterims ir
vaikams, patyrusiems smurt šeimoje, nakties prieglobs io paslaugos benamiams šaltuoju met
laiku, pagalba namus 14 rizikos grup s šeim . Neatskirtos administravimo ir teikimo funkcijos
benami nakties prieglaudai organizuoti - ne steigtas paslaug centras, o paslaug namuose tarnyba
prie Šilut s seneli globos nam teikia tik paslaugas namus.
Kasmet daug ja vaik , netekusi t v globos, skai ius. Šis procesas kelia nerim . B tina
stabilizuoti pad t . steigtame Dienos paslaug centre r pinamasi rizikos grup s vaikais, ta iau
efektyvios veiklos s lygos dar nepakankamos. Socialin s apsaugos ir darbo ministerija,
atsižvelgdama Savivaldyb s nuostatas, Šilut s savivaldyb pasirinko viena iš dviej respublikoje
eksperimentini savivaldybi , kur nuo š.m. liepos m n. bus mokamas darbo užmokestis
socialiniams darbuotojams, darbantiems su rizikos grup s šeimomis.
Nemaž socialini paslaug našt pakelia ir nevyriausybin s visuomenin s organizacijos bei
religin s bendruomen s, ypa spendžiant skurstan i j reikalus, rengiant labdaros akcijas. Tai –
potencial s partneriai, kurie sugeba organizuoti savanorišk veikl , ugdo bendruomeniškum ir
filantropij . Siekiant skatinti bendruomen s narius imtis atsakomyb s už socialini problem
sprendim , b tina iš dalies remti j veikl . Tuo tikslu Strateginiame pl tros plane numatyta kurti
Socialin s veiklos r mimo fond . Nevyriausybini visuomenini organizacij darbai liudija, kad
metas tai gyvendinti.
Organizuojant socialin apsaug b tina:
Sudaryti s lygas žmon ms, negalintiems tenkinti svarbi socialini poreiki , kreiptis
valstybines ir visuomenines socialin s paskirties institucijas (siekiama išvengti nepasitenkinimo
gyvenimu bendruomen je ir agresijos);
Taikyti tinkamas globos formas, tai pad t
gr žint geb jim pasir pinti savimi;

asmenims geriau integruotis

visuomen ir

Papildyti stacionarias paslaugas alternatyviomis socialin mis paslaugomis,
traukti visuomenines organizacijas;

š proces

Sudaryti s lygas socialin s rizikos grup s šeim vaikams neatitr kti nuo šeimos;
Pagerinti paslaug kokyb ir užtikrinti rizikos grupi asmen integracij
Ugdyti pilietišk
bendradarbiavim .

visuomen , stiprinti socialini

darbuotoj

visuomen ;

ir visuomenini

organizacij

Šilut s rajone pirmin asmens sveikatos prieži ros paslaug teik 5 viešosios asmens
sveikatos staigos (steig ja - Šilut s rajono savivaldyb ) ir 4 uždarosios akcin s bendrov s.
Šilut s rajono pirmin s asmens sveikatos prieži ros staigos 2005 m. aptarnavo 54106
gyventojus.
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Privati bendrosios praktikos gydytoj veikla ple iasi, did ja konkurencija tarp staig , tai
naudinga pacientams. Bendrosios praktikos gydytoj kabinetai kuriami ne tik Šilut s mieste, bet ir
kaimo vietov se. 2005 m. veikl prad jo UAB „Sveikatos darna“ filialai Rusn je, Vilky iuose,
UAB Šilut s medicinos centro filialas Us nuose.
Bendras ambulatorini konsultacij skai ius sumaž jo 4,5 proc.: nuo 57496 konsultacij 2004
m. iki 54883 - 2005 m.
Kelet met darbuotoj skai ius ligonin je maž ja: 2004 m. buvo 353, o 2005 m. - 344.
Sumaž jo gydytoj - 4 ( 2004m.- 44, 2005m.- 40), slaugytoj – 2, tod l kaip ir ankstesniais metais,
tr ksta specialist : okulist , neurolog , anesteziolog , radiolog ir kt.
Buvo rengiami, koordinuojami ir 2005 metais gyvendinti 17 sveikatos projekt , kuriems
buvo skirta 44889 Lt. Savivaldyb s l šos, skiriamos sveikatos apsaugos projektams gyvendinti,
nuolat did ja: nuo 24763 lit (2001 m.) iki 44889 lit (2005 m.).
Sveikatos prieži rai rajono mokyklose finansuoti 2005 metais Savivaldyb skyr 45441 Lt,
Teritorin ligoni kasa - 96758 Lt.
2005 m. pas rajono mokykl visuomen s sveikatos specialistus lank si 6740 moksleivi ,
pirmoji medicinos pagalba buvo suteikta 3038 mokiniams, 2434 mokiniai buvo konsultuoti, d l kit
priežas i lank si 1268 mokiniai. Visuomen s sveikatos specialistai organizavo 703 sveikatos
stiprinimo ir lig prevencijos renginius, kuriuose dalyvavo 17413 mokini .
T siama pirmin s sveikatos prieži ros (PSP) paslaug tinklo decentralizacija, Savivaldyb je
daug ja priva i PSP staig , sudariusi sutartis su Teritorine ligoni kasa, pacientams paslaugos
teikiamos vienodomis s lygomis kaip ir viešosiose staigose.
2005 m. lapkri io m n. Taryba pri m sprendim „D l vieš j staig Šv kšnos ir Šilut s
pirmin s sveikatos prieži ros centr slaugos ir palaikomojo gydymo padalini panaikinimo ir
slaugos bei palaikomojo gydymo skyriaus steigimo Vš Šilut s ligonin je“. Šiais metais Šilut s
ligonin je bus steigtas 50 lov slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. Slaugos skyriaus steigimas
Šilut s ligonin je naudingas ligoniams ir ligoni artimiesiems (d l susisiekimo, tyrim ).
Šilut s rajono pirmin s sveikatos prieži ros staigos modernizuojamos Europos S jungos
strukt rini fond l šomis. Projekt pagalba gerinama sveikatos prieži ros paslaug kokyb –
atnaujinamas inventorius, pastatai.
Vš Šv kšnos pirminis sveikatos prieži ros centras, Vš Vainuto ambulatorija, Vš Žemai i
Naumies io ambulatorija jau gyvendino arba gyvendina projektus, finansuotus iš Europos
strukt rini fond už sum , viršijan i 900 t kst. lit . Dar daug medicinos staig yra pateikusios
paraiškas paramai gauti ir laukia teigiamo atsakymo, sutar i pasirašymo. Reikia tik tis, kad l š iš
Europos S jungos strukt rini fond bus gauta ir Šilut s rajono pirmin s asmens sveikatos
prieži ros staigos - tiek viešosios, tiek uždarosios akcin s bendrov s - pagerins staig lankytoj
aptarnavimo s lygas, padidins pasitik jim staig veikla ir paslaug kokybe, pagerins gydytoj ir
personalo darbo s lygas.
Vš Šilut s ligonin gavo finansavim projektui „Vš Šilut s ligonin s energetinio kio
renovacija“ gyvendinti. Prad ta vykdyti ligonin s energetinio kio renovacija.
vertinus Savivaldyb s 2005 m. sveikatinimo veikl , galima daryti šias išvadas:
1. Parengta ir vykdoma „Šilut s rajono 2005-2008 m. pirmin s sveikatos prieži ros pl tojimo
programa“. Gydytojai teikia pirmin s asmens sveikatos prieži ros paslaugas
bendruomen se: 2005 m. 2 bendrosios praktikos gydytoj kabinetai kurti kaimo vietov se
(Us nuose, Katy iuose).
2. Pirmin s asmens sveikatos prieži ros staigos aktyviai teik paraiškas finansinei paramai
bendrosios praktikos kabinetams modernizuoti. Modernizuotos Vš Vainuto ambulatorija,
Vš Šv kšnos PSPC, Vš Žemai i Naumies io ambulatorija.
3. Prad tas Vš Šilut s ligonin s modernizavimas vyks ir 2006 m. Lieka neišspr sta problema
- tr ksta antrin s grandies specialist : neurolog , okulist , radiolog .
4. Daug ja l š , skirt visuomen s sveikatos projektams gyvendinti.
5. 2006 m. numatoma ši veikla:
5.1.Parengti Visuomen s sveikatos r mimo speciali j 2006 m. program bei patvirtinti
sveikatos projekt s raš .
5.2. Spr sti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaug organizavimo reikalus.
5.3.Efektyviai spr sti visas pirmin s ir antrin s sveikatos prieži ros grandži problemas.
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5.4. gyvendinti ir koordinuoti Šilut s rajono savivaldyb s strateginiame pl tros plane numatytas
priemones bei Šilut s rajono 2005-2008 m. pirmin s sveikatos prieži ros pl tojimo
program .
5.5.Spr sti mokini sveikatos prieži ros klausimus.
5.6.Aktyvinti bendruomen s sveikatos tarybos veikl .
2005 metais Vaik teisi apsaugos tarnyba ypating d mes skyr :
Vaik , gyvenan i socialin s rizikos grup s šeimose, teis ms užtikrinti;
Vaik , likusi be t v globos, ir našlai i globai (r pybai) organizuoti;
Rizikos grup s vaik ir paaugli problemoms spr sti suteikiant jiems socialin pagalb bei
taikant poveikio priemones;
Socialini paslaug rizikos grup s šeimoms teikimo tinklui pl toti;
Atstovavimui statym ir kit teis s akt nustatyta tvarka vaiko teis ms ir teis tiems j
interesams teismuose.
Rajone yra 275 socialin s rizikos šeimos, kuriose auga 779 vaik .
Nors su socialin s rizikos šeimomis nuolat bendraujama, ta iau, nepavykus pasiekti norimo
rezultato d l vaik neprieži ros, rajono Policijos komisariatui buvo perduota 12 byl , 12 šeim
surašyti administracini teis s pažeidim protokolai d l t v valdžios nepanaudojimo arba
panaudojimo prieš vaik interesus. Rajono Apylink s teismui buvo pateikti 24 civiliniai ieškiniai
d l laikino ar neterminuoto t v valdžios apribojimo. Be t v globos rajone liko 57 vaikai.
2005 m. 24 vaikams nustatyta globa (r pyba) d l j neprieži ros (iš socialin s rizikos grup s
šeim ), 6 - d l t v mirties, 6 - d l t v neterminuoto valdžios apribojimo.
2005 m. 132 glob jai (r pintojai) savo šeimose ir Angelikos Grikšien s šeimynoje globojo
(r pinosi) 200 našlai i ir likusi be t v globos (r pybos) vaik .
Laikinoji globa (r pyba) nustatyta 94 vaikams, nuolatin - 106 vaikams.
Iš viso 2005 m. rajone yra 322 našlai iai ir lik be t v globos (r pybos) vaikai.
Vaik ir paaugli nusikalstamumo prevencijos programos veikloje dalyvavo 466 socialiai ir
pedagogiškai apleisti vaikai ir paaugliai.
Vaik teisi apsaugos tarnybos darbo su socialin s rizikos grup s šeimomis tikslas –
užtikrinti vaiko saugum jo biologin je šeimoje, pad ti šeimai gyti nauj sveik bendravimo
g dži , patenkinti b tinus šeimos poreikius - saugum , vaiko ir šeimos gerov . Ne visada pavyksta
pasiekti norimo tikslo, kadangi tarnyba pirmiausia yra pareigota ginti vaiko teises teisin mis
priemon mis, atstovauti j interesams teis saugos institucijose, tod l prevenciniam darbui su
socialin s rizikos šeimomis lieka per mažai laiko. Min t problem tikimasi išspr sti 2006-07-01
sigaliosimu LR socialini paslaug statymu, kuris tur t sudaryti geresn galimyb gauti
socialines paslaugas socialin s rizikos šeimoms ir j vaikams.
Ypatingas d mesys skiriamas vaik ir paaugli nusikalstamumo prevencijai. 2005 metais
rajone buvo 375 delinkventinio elgesio vaikai ir paaugliai, iš kuri 55 sudaro vaikai iki 16 met .
2005 metais buvo paruoštas t stinis (nuo 1995 met ) projektas „Vaik ir paaugli nusikalstamumo
prevencijos programa”, kuriai finansuoti iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirta 3000 lit .
Vykdant projekt nuo 2005 met geguž s m nesio iki 2005 met gruodžio m nesio, rajono
seni nijose ir mieste 59 jaunuoliai, kurie yra padar teis s ir teis tvarkos nusikaltim ar
nusižengim , dirbo viešuosius darbus. Šie darbai 16-17 met paaugliams organizuojami nuo 1998
met . Savivaldyb min tai veiklai finansuoti 2005 metais skyr 13500 lit . Su linkusiais nusikalsti
ir nusikaltusiais paaugliais nuolat dirbamas prevencinis individualus, grupinis darbas,
bendradarbiaujama su kitomis institucijomis, ta iau nepilname i nusikalstamumas rajone vis tiek
didelis. Nerim kelia, kad nusikalsta vis jaunesni vaikai ir paaugliai. LR nepilname i minimalios ir
vidutin s prieži ros statymas pareigos rajono ir apskrities institucijas daugiau d mesio skirti
delinkventinio elgesio paaugliams, tod l tik tina, kad susiformuos sistema, galinti maksimaliai
spr sti min tas problemas.
Kaip jau buvo min ta, tarnyba atstovauja vaik teis ms ir j teis tiems interesams teis saugos
institucijose. Tarnybos specialistai 2005 metais dalyvavo, teik išvadas, ruoš ieškinius,
pareiškimus 310 teismo pos dži , 131 kart dalyvavo nepilname i apklausose rajono Policijos
komisariate, prokurat roje.
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Visuomen s d mesys vaik teisi pažeidimams did ja, tai rodo Vaik teisi apsaugos
tarnyboje gaunam dokument skai ius. 2005 metais 5 tarnybos specialistai išnagrin jo 1421
pilie i ir 1671 institucij prašym (pranešim , si lym ) d l vaik teisi pažeidim rajone.
Tarnybos specialistai, siekdami užtikrinti kokybišk vaiko teisi apsaug rajone, nuolat kelia
socialin , teisin , psichologin kvalifikacij .
Kaimo pl tra
2005 m. registruoti 354 kiai, išregistruota 290 ki . Daugiausia registruot kininko ki
yra Šilut s seni nijoje – 542, mažiausiai – Rusn s seni nijoje – 105. Iš viso Šilut s rajone yra 2935
kininko kiai.
2006 m. sausio 1 d. 5172 rajono gyventojai ir mon s augino 30462 galvijus. Per 2005 metus
užauginta ir paskersta 10184 vnt. galvij ir 35717 vnt. kiauli .
Šilut s rajono savivaldyb je vyrauja smulk s pieno kiai, ta iau pastebima ki stamb jimo
tendencija, nes, pasitraukus smulkiems pieno kiams iš prekin s žem s kio gamybos (maždaug
450 ki per 2004-2005 metus), karvi skai ius rajone nesumaž jo.
Iš 2005 metais valstyb s biudžeto Savivaldybei skirt 3,09 mln. lit polderiams eksploatuoti
buvo panaudoti 2,000 mln. Lt: drenažui remontuoti - 622,26 t kst. Lt, grioviams remontuoti 217,21 t ks.Lt, drenažo rekonstrukcijos darbams - 110,44 t kst. Lt, melioracijos sistemoms
priži r ti - 44,17 t kst. Lt, kitiems reikalams - 95,92 t kst. Lt. 2005 metais buvo remontuojami
Us n , Juknai i , Šv kšnos, Saug , Kint , Gardamo, Vainuto, Žemai i Naumies io, Šilut s
seni nij valstybei nuosavyb s teise priklausantys drenažo rinktuvai. Žemai i Naumies io
seni nijoje buvo atlikta melioracijos statini rekonstrukcija. Saug seni nijoje suremontuotas tiltas.
Us n ir Saug seni nijose sutvarkyti grioviai.
2005 metais Kaimo reikal skyriui buvo pateikti 269 žem s kio subjekt prašymai
remontuoti melioracijos statinius. Buvo patenkinti 62 prašymai. Suremontuota - 192,30 ha
sausinimo sistem , rekonstruota – 183,70 ha, nušienauta griovi ir pylim – 38,5 km, iškirsta
kr m – 1,70 ha, sutvarkyta ir rekonstruota griovi - 20,26 km, pralaid – 17vnt, tilt – 1, kit
rengini – 17 vnt.
Iš Kaimo r mimo programos l š buvo tenkinami prašymai kompensuoti dal pal kan už
ilgalaikius kreditus gaisr , stichini nelaimi pasekm ms likviduoti. Tam buvo skirta 242 t kst.
lit .
2005 metais Šilut s rajono seni nijose užpildytos 6432 paraiškos d l žem s kio naudmen ir
pas li plot . Iš viso deklaruota 64319,40 ha žem s kio naudmen . Rajono žemdirbiai gavo per 22
mln. lit tiesiogini išmok .
Civilin metrikacija
2005 metais rajone gim 282 berniukai ir 251 mergait (242 k dikiai gim Šilut s mieste, 291
– rajono seni nijose). Kasmet rajone daugiau miršta žmoni : 2004 m. mir 675, 2005 m. – 753
žmon s.
D l nelaiming atsitikim mir 68 žmon s (2004 m. – 50), nusižud 26 rajono gyventojai
(2004 metais - 34).
Daug ja santuok : 2005 metais registruota 320 santuok , 2004 metais – 322, 2003 metais 265.
Šilut s rajono apylink s teismo priimtais sprendimais registruota 190 ištuok .
Nuo 2005 met prad ti naudoti naujo pavyzdžio vis r ši liudijimai, o nuo 2005 met kovo
m nesio pasikeit vis civilin s b kl s akt raš formos.
Vidaus auditas
2005 metais Vidaus audito tarnyba atliko aštuonis vidaus auditus, iš kuri du nebuvo baigti,
tod l perkelti 2006 metus. Plane numatyti auditai nebuvo pabaigti d l to, kad tr ko specialist bei
atsirado rizikos veiksni . Tarybos nariai pateik papildom prašym .
Audituoti subjektai 2005 metais vykd 44 rekomendacijas, dar 24 rekomendacijos vykdomos
2006 metais.
2005 metais Vidaus audito tarnyba atliko du pažangos steb jimus (veikla po audito), kuri
metu ir vertino 2004 metais pateikt rekomendacij gyvendinim . Iš dešimties rekomendacij
viena liko ne gyvendinta (nesutvarkyta žem s sklypo teisin registracija bei apskaita).
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2005 metais Vidaus audito tarnybos ved ja atliko Savivaldyb s tarybos sprendim projekt
vertinim . Dal sprendim rekomenduota specialistams, rengusiems juos, pataisyti. Administracijos
specialistai atsižvelg Vidaus audito tarnybos rekomendacijas.
Viešoji tvarka ir gyventoj rimtis
Šilut s rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus patruli
b rio pareig nai, vykdydami jiems pavestas viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimo
funkcijas Šilut s rajone, aptarnauja 1706,3 km2 teritorij . 2005 m. Šilut s rajone buvo registruota
26012 transporto priemoni , iš j lengv j automobili - 20837. Rajono keliai užima 3091 ha plot .
2005 m. Šilut s rajono savivaldyb je vyko 930 eismo vyki (32% daugiau negu 2004 m.). J metu
25 žmon s žuvo, iš j - 4 vaikai.
2005 m. Šilut s rajono savivaldyb je vyko 50 sankcionuot masini rengini . Iš j - 6
sporto, 42 kult ros ir 2 valstyb s vadov vizitai. Masini rengini metu nustatyta 120
administracin s teis s pažeid j .
Per 2005 m. registruotos 1262 nusikalstamos veikos (lyginant su 2004 m., sumaž jo 17,7
proc.) 2005 metais išaiškinta 161 nepilname i vykdytas nusikaltimas.
Daugiausia nepilname i nusikaltim vykdyta Šilut s mieste, prasta pad tis Saug
seni nijoje, kurioje per metus vykdyti 28 nusikaltimai.
Šilut s rajono policijos komisariate sudaryta 10 patruliavimo maršrut patruliams,
dirbantiems automobiliais, ir 8 maršrutai, skirti patruliuoti p s iomis. 2005 m. patruliai nustatytuose
patruliavimo maršrutuose dirbo 2294 kartus. Iš viso patruli b rio pareig nai nustatytuose
maršrutuose dirbo 18352 valandas. Nors policijos komisariato darbuotojai bendradarbiauja su
mokyklomis, Savivaldyb s Švietimo skyriumi, Vaik teisi apsaugos tarnybos darbuotojais, vykdo
prevencines programas „Jaunimas prieš narkotikus“, „Jaunojo pilie io mokykla“, ta iau tr ksta
glaudaus bendradarbiavimo su seni nij bendruomen mis, kurios tikrai gal t b ti rimtos
pagalbinink s vykdant prevencin darb . Šis darbas jau prad tas – Policijos komisariato vadovyb
rengia susitikimus su seni nij bendruomen mis.
Klaip dos apskrities viršininko administracijos Civilin s saugos departamento komisija atliko
civilin s b kl s patikrinim Savivaldyb s administracijoje, Kint ir Šv kšnos seni nijose, M.
Jankaus pagrindin je ir Pagryni žem s kio mokyklose, Šv kšnos psichiatrin je ligonin je, Šilut s
rajono policijos komisariate, prekybos centre „Maxima”, Liepio firmoje „Stamela”, AB „Šilut s
polderiai”, AB „Stumbras” Šilut s gamykloje, V „Klaip dos regiono keliai” Šilut s keli
tarnyboje. Komisija Civilin s saugos b kl Šilut s rajono savivaldyb je vertino teigiamai.
Iš viso rajone buvo patikrinti 21 kio subjektai, skaitant ir tuos objektus, kuriuos patikrino
Civilin s saugos departamentas per rajono civilin s saugos kompleksin patikrinim .
Atliktos 2 kontrolin s civilin s saugos pratybos pavojinguose objektuose.
Organizuotos 4 civilin s saugos treniruot s.
Paruoštas ir patikslintas civilin s saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas.
Iš viso 2005 m. vairiuose kursuose, seminaruose buvo apmokyti 304 rajono žmon s.
vyko 15 ekstremali situacij .
Savivaldyb ne kart kreip si Vyriausyb d l ugniagesi komand darbo organizavimo ir
l š skyrimo, t.y., kad ugniagesi komandos b t sudarytos iš 9 darbuotoj . Atsakymo negaunama.
Šiuo metu Savivaldyb s teritorijoje yra 5 ugniagesi komandos, kuriose dirba po 5 darbuotojus
(pamainoje – po 1-2 žmones). Gaisro židinyje ugniagesys vairuotojas vienu metu fiziškai negali
valdyti vandens siurblio ir gesinti gaisro.
Šilut s rajone ikišauktini ir šaukiamojo amžiaus jaunuoli skai ius nuo 2003 met padid jo
penkiais šimtais, nes pastaraisiais metais didesnis d mesys skiriamas šešiolikme i registravimui
karin skait . Geranoriškas ir draugiškas bendravimas su mokyklomis, seni nijomis duoda ger
rezultat . Pra jusiais metais registruota 890 jaunuoli , gimusi 1989 m. (šešiolikme i ).
2005 metais vyko 15 karo prievol s šauktini atrankos komisijos pos dži , kuriuos buvo
pakviesti 2725 šaukiamojo amžiaus jaunuoliai.
Iš vis kviest šaukiamojo amžiaus jaunuoli skai iaus, atrankos komisij atvyko apie 54
procentai.
2005 metais Šilut s rajono savivaldyb s šauktini atrankos komisija karo prievol atid jo 1005 šauktiniams, iš j : d l mokslo - 863, d l šeimynini aplinkybi - 116, d l kit priežas i – 26.
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2005 metais Klaip dos karo prievol s centr pasitikrinti sveikatos pasi sti 284, - tinkamais
pripažinti 63 jaunuoliai( 22,2 procento).
Ryšiai su seni nij bendruomen mis
Prie Savivaldyb s administracijos priskirtos seni nijos, kurioms vadovauja 11 seni n .
Seni nijose iš viso dirba 120 darbuotoj . Tai didel paspirtis Administracijai atliekant viešojo
administravimo funkcijas.
M s seni nij stiprios bendruomen s. Jos puikiai žino savo problemas ir sugeba ginti savo
interesus. Aktyvi bendruomen yra seni n ir Savivaldyb s valdžios pagalbininkas.
Seni nijos gana gerai priži ri ir tvarko aplink , pasitelkia bendruomen ir produktyviai
pasinaudoja Darbo biržos ir Savivaldyb s gautomis l šomis viešiesiems darbams atlikti.
2005 m. po kelet kart lankytasi Rusn s, Us n , Katy i , Vainuto, Žemai i Naumies io ir
kitose seni nijose, kuriose buvo aptariami konkret s klausimai, dom tasi, kaip vykdomas
Savivaldyb s mero potvarkiu patvirtintas priemoni planas. Šis pastab ir pageidavimo priemoni
gyvendinimo planas buvo sudarytas po 2005 m. geguž s m n. Savivaldyb s mero 2004 m. veiklos
ataskaitos bendruomenei. Nors iš esm s nepavyko vis darb atlikti, bet padaryta tikrai nemažai ir
prad ti darbai bus t siami.
Savivaldyb s mero 2005-07-05 potvarkiu Nr. M1-17 „D l pastab ir problem , išsakyt
teikiant Šilut s rajono savivaldyb s tarybos ir mero 2004 met veiklos ataskaitas seni nij
bendruomen ms, sprendimo“ patvirtintas priemoni gyvendinimo planas:
Sprendimo b das ir laikas
Atsakingi
už Rezultatas
Eil. Problemos
Nr.
vykdym
Šilut s seni nija
1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

D l
Lau i
gyvenviet s
gatvi
pavadinim ir gatvi
apšvietimo
D l
kult rini
program finansavimo
kaimo vietov se

Gatvi pavadinimus teikti
tvirtinti
Savivaldyb s
tarybai 2005 m.; gatves
apšviesti 2005 m.
Seni nij
bendruomen s
turi
nuspr sti,
kokias
konkre ias šventes (1-2)
šv sti.
Pramoginiai
renginiai iš Savivaldyb s
biudžeto nefinansuojami.
D l tilto per Šyšos Derinti su privatininku d l
up tarp Lau i ir privažiavimo kelio prie
Rumš
kaim
– tilto
nesutvarkytas
privažiavimas
iš
Juknai i gyvenviet s
pus s, nes žem yra
privati
D l
šiukšliad ži 2005 m. liepos m n.
tr kumo parke prie
Šilut s kult ros ir
pramog centro
Saug seni nija
D l stogo dalinio Spr sti 2005 m.
remonto Saug
J.
Mikšo
vidurin je
mokykloje
D l Saug
vaik Apži r ti nuvykus vietoje
darželio renovacijos
ir spr sti po mokykl
renovacijos
D l Saug seni nijos Paruošti pasi lym rašt
vietinio geležinkelio AB
„Lietuvos

R.Steponkus
S.Šeputis

-

Seni nai;
Kaim
bendruomen s

Pateikti
projektai
d l
kult ros
programos
finansavimo

S.Šeputis

Nesuderinta

R.Steponkus

Papildomos
šiukšli d ž s
pastatytos

S.Šeputis

Stogas
suremontuotas

S.Šeputis

Stogas sutvarkytas

S.Šeputis
O.Agintas

Viena
pervaža
sutvarkyta
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4.

5.

6.

7.

1.

2.

pervaž – seni nijai
sunku
priži r ti;
b tina
kooperuoti
l šas
su
geležinkelie iais
D l
magistralinio
kelio, einan io per
Saug
ir Vilky i
gyvenvietes,
prasto
apšvietimo
ir
jo
remonto
(didelis
avaringumas)
D l
matinink
savival s – Petreli
kaimo gyventojai prie
nam
pasisodino
medžius,
o
miškininkai
teigia,
kad tai miškas, o ne
parkas ar sodas
D l
uždarom
mokykl
vaik
pav ž jimo

geležinkeliai“

Išspr sti 2005 m.

S.Šeputis

V
„Klaip dos
regiono
keliai“
projektuoja
apvažiavimus ir
kelio apšvietim

Suinteresuotiems
asmenims kreiptis teism

A.Budrien

Išsiaiškinta
gyventojai
neteis s

m. O.Agintas
J.Bendžius
A.Stonkus
A.Budrien
D l autobus stotel s rengti autobus
stotel V.Pozingis
moksleiviams
Barvuose iki 2005 m. A.Budrien
rengimo
rugs jo 1 d.
Šv kšnos seni nija
D l gatvi apšvietimo Spr sti 2005 m.
S.Šeputis
A.Šeputis

Mokiniai
pav ž jami

Išspr sti iki 2005
rugpj io 25 d.

D l Inkakli pradin s
mokyklos
pastato
stogo remonto
D l
Šv kšnos
nuovados policininko
darbo s lyg (neturi
transporto)
D l
centralizuoto
šiukšli išvežimo

Bus sprendžiama po teismo S.Šeputis
sprendimo

5.

D l slaugos
Šv kšnos
psichiatrin je
ligonin je

Paruošti rašt Klaip dos A.Bumblauskien
apskrities
viršininko R.Vekterien
administracijai d l patalp
nuomos prat simo

6.

D l bald Šv kšnos Skirti l š 2005 m.
muziejui pirkimo
Kint seni nija
D l
infrastrukt ros Paruoštas detalusis planas,
sutvarkymo Vent je s lygos.

3.

4.

1.

lov

vertinti nuvykus

S.Šeputis

Spr sti su Šilut s rajono A.Jakas
policijos komisariatu

S.Šeputis
R.Šikšnien
S.Šeputis
A.Kližentis

rengta
stotel

–

dengta

Nutiesti kabeliai,
bet
nepastatyti
stulpai
šviestuvams – tai
kainuot apie 30
t kst. lit
Stogas
suremontuotas
Nuovada
gavo
nauj automobil
ir dar vien gaus
2006 m.
2006 m. šiukšl s
iš gyventoj bus
vežamos
centralizuotai
Slaugos skyrius
perkeltas Šilut s
ligonin ir prad s
veikti nuo 2006
m. birželio m n.
Nupirkta
Pastatyti
biotualetai.

4
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2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

(turist srautas didelis,
atvyksta
po
25
autobusus per dien ) –
b tini
biotualetai,
autobus
stov jimo
aikštel s,
dvira i
takai ir kt.
D l kelio Kintus per
Rugulius asfaltavimo

Informuoti apie vykdymo
eig

Baigiamas
autobus
stov jimo
aikštel s projektas

Vadovautis Šilut s rajono S.Šeputis
strategin s pl tros planu

Nenumatyta
Šilut s
rajono
strategin s pl tros
plane
Langai pakeisti

D l Kint vidurin s Pakeisti 2005 m.
S.Šeputis
mokyklos
pastat
lang pakeitimo
D l
kelio
ruožo vertinti nuvykus ir si lyti S.Šeputis
sutvarkymo
sutvarkymo variantus
Stankiški kaime

D l turist lankom Paruošti rašt
Nemuno S.Šeputis
teritorij valymo (iki regioninio
parko A.Pocius
2005
m.
val administracijai
R.Višinsko
mon s
darbuotojai, o dabar
atsisak tai daryti)
Žemai i Naumies io seni nija
D l
muziejaus rengti 2005 m.
S.Šeputis
priešgaisrin s
R.Ren eliauskas
apsaugos
ir
signalizacijos
rengimo
D l muziejaus pastato vertinti nuvykus ir spr sti S.Šeputis
stogo remonto
D l
mokini Išspr sti iki 2005 m. O.Agintas
pav ž jimo (vaikai
rugpj io 25 d.
J.Bendžius
mokykl atvežami per
A.Stonkus
anksti)
D l
muzikos Spr sti su Šilut s meno J.Bendžius
mokyklos
filialo mokyklos
direktoriumi, R.Gatelien
Žemai i Naumiestyje nedidinant l š iš biudžeto
steigimo
D l
Žemai i
vertinti nuvykus ir atsakyti A.Naus da
Naumies io
pareišk jai
P.Budvytis
gyventojos
Nijol s
Šikšnien s apsemtos
žem s
(suged
melioraciniai
renginiai)
Gardamo seni nija
D l
interneto
ir vertinti nuvykus ir atsakyti V.Pozingis
skaitmenini telefon
prasto ryšio kokyb s
Šyli gyvenviet je
D l Ramu i pradin s vertinti nuvykus
S.Šeputis

Kelias
per
gyvenviet
sutvarkytas, liko
sutvarkyti
2
atkarpas (apie 1,6
km)
Vyksta
susirašin jimas,
Nemuno
deltos
regioninio parko
administracija
nenori sipareigoti
rengta

Stogas iš dalies
suremontuotas
Išspr sta

Neišspr sta

Melioraciniai
renginiai
suremontuoti

Priva i
telekomunikacini
bendrovi
kompetencija
Pastatas perduotas
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3.

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

mokyklos
pastato
privatizavimo
D l
Gardamo
mokyklos
tualet
rengimo
mokyklos
pastate

R.Vekterien
T.Bal ytis
S.Šeputis

rengti 2005 m.

Juknai i seni nija
vertinti vietoje ir atsakyti
V.Dylertas
P.Budvytis

D l Leitel s upelio
išvalymo
(geležinkelininkai
užpyl ,
dabar
kinink žemes semia
vanduo)
D l
gyvenviet je Sutvarkyti 2005 m.
esan io
vandens
bokšto stogo remonto
D l
policijos Kartu su Keli direkcija
apžvalgos
posto, spr sti klausim 2005 m.
esan io
prie
magistralinio
kelio
ties
Juknai iais,
likvidavimo
Us n seni nija
D l vis
mokini Pateikti pasi lymus ir
maitinimo (maitinami išspr sti
iki
2005m.
tik socialiai remtini rugpj io 25 d.
vaikai)
D l
Us n
k. Panaudoti dal
2005m.
bendruomen s nam seni nijos l š
vidaus
patalp
apšildymo ir grind
remonto
Rusn s seni nija
D l Rusn s medini Informuoti apie priimamus
nam rekonstrukcijos sprendimus
D l kelio
K.Banio vertinti
nuvykus
ir
etnografin
sodyb nuspr sti
išasfaltavimo
D l vaik
remonto

darželio

vertinti
nuspr sti

nuvykus

bendruomenei
rengta

Pagal eil
bus
ruošiamas griovi
valymo projektas

S.Šeputis
A.Markvaldas

Ne vykdyta

S.Šeputis

vykdyta.
Posto
statinys
nugriautas

J.Bendžius

vykdyta.
Maitinami
mokiniai

visi

A.Kuzminskas

A.Pocius
R.Švelni t
S.Šeputis
V.Deniušas

ir V.Pozingis
S.Šeputis

Vainuto seni nija
D l
mokini
iš vertinti
nuvykus
ir O.Agintas
Degu i ,
Goraini , išspr sti
A.Stonkus
Kivyli
mokykl
pav ž jimo
D l Bal i
kaimo Spr sti iki 2005 m. O.Agintas
vaik pavež jimo
rugpj io 25 d.
J.Bendžius
Vainuto
vidurin
A.Stonkus
mokykl
– b tina
vežti du kartus per
dien
D l
mokyklinio Išspr sti
S.Šeputis

Rengiamas
projektas
Privati
sodyba,
tod l
n ra
galimybi
finansuoti
asfaltavimo darb
Bus
remontuojama
2006 m.
Išspr sta

Išspr sta

2006m.

bus
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autobuso remonto

J.Bendžius

4.

D l
krepšinio vertinti
aikštel s ir šaligatvi pasi lymus
rengimo
Bikav n
gyvenviet je

5.

D l Vainuto kult ros vertinti vietoje ir teikti S.Šeputis
nam stogo remonto ir pasi lymus
V.Mockus
patalp
tikslinio
panaudojimo

1.

2.

3.

ir

teikti S.Šeputis
V.Mockus

Katy i seni nija
vertinti nuvykus ir spr sti S.Šeputis

D l Stubri mokyklos
pastato remonto ir
elektros instaliacijos
sutvarkymo
D l kaimuose esan i Išsiaiškinti nuvykus viet
S.Šeputis
vandens bokšt b kl s
(neatitinka higienini
reikalavim ,
nes
privatininkai
nesuinteresuoti
papildomai mok ti už
paslaugas)
D l sen apgriuvusi
vertinti nuvykus ir spr sti V.Pozingis
ferm pastat
2005 m.
A.S.Naus da

perkamas naujas
autobusas
Vainuto
kaimo
bendruomen
rengia
projekt
d l 2 krepšinio
aikšteli rengimo
finansavimo;
Šaligatviai
Bikav nuose bus
prad ti kloti 2006
m.
Stogas
suremontuotas;
Patalp
panaudojimo
klausimas
racionaliai
sprendžiamas
vykdyta

Dauguma vandens
bokšt
privatizuoti
ir
Savivaldyb
negali j priži r ti

Privatus
turtas,
tod l Savivaldyb
neturi
teisini
gali

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas
Oficial s vizitai:
Geguž s 19-24 dienomis Savivaldyb s meras Arvydas Jakas ir Administracijos direktorius
Virgilijus Pozingis dalyvavo vokie i -lietuvi kult ros savait s renginyje „Susitikimas be sien ”
Beverstedte (Vokietija). Buvo išvyk ir per 100 Šilut s rajono savivaldyb s žmoni .
Geguž s 27-29 su oficialiu vizitu Šilut s rajono savivaldyb je lank si Nakskovo (Danija)
delegacija (Mr Jorn Husted Madsen – administracijos direktorius, Ms Winnie Elmgreen – tarybos
nar , Ms Lise Simon Jorgensen – turizmo organizator ). Vizito tikslas – sustiprinti
bendradarbiavimo ryšius tarp Nakskovo (Danija) ir Šilut s savivaldybi .
Bendradarbiavimo vizitai
Birželio 21 dien Savivaldyb s darbuotojai lank si Slavsko rajone, kur buvo aptartos
bendradarbiavimo galimyb s rengiant projektus pagal INTERREG III A program .
Lapkri io 28 dien Šilut je lank si Slavsko administracijos atstovai. Vizito metu buvo
aptartas tolimesnis bendradarbiavimas rengiant ir gyvendinant INTERREG/TACIS programos
projektus aplinkos apsaugos, turizmo ir kult ros srityse.
Birželio 11-12 dienomis Šilut s rajono savivaldyb s delegacija dalyvavo Gdansko Pruš o
miesto švent je bei PHARE projekto darbo grup s susitikime.
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Gdansko Pruš o delegacijos viešnag Šilut je vyko pagal PHARE projekt „Baltijos
investicin s zonos k rimas Gdansko Pruš o mieste”. Gdansko Pruš o miesto delegacija susipažino
su Šilut s miesto investicini sklyp projektavimo darbais, apži r jo pramonines zonas.
Bendradarbiavimas su užsienio partneriais pereina kit lygmen , tai ne tik oficiali delegacij
pasikeitimas, bet ir bendr projekt rengimas bei gyvendinimas.
Nors kasmet Šilut s miesto gatv ms ir daugiabu i nam kiem dangai, važiavimams
kiemus atnaujinti, seni nij gyvenviet ms ir keliams tvarkyti skiriamos nemažos l šos, ta iau
rezultatu negalime b ti patenkinti, nes pad tis, ypa prie daugiabu i nam , yra prasta. Ta iau
tikim s, kad šiais ir kitais metais pavyks pasiekti esmin persilaužim šioje srityje.
D l viešuosius pirkimus reglamentuojan i teis s akt ir kit tr kum bei užsit susi teism
maratono 2005 m. ne dieg me komunalini -buitini atliek surinkimo iš vis gyventoj sistemos.
Šiandien šie reikalai jau sprendžiami.
Savivaldyb s meras aktyviai dalyvauja Lietuvos savivaldybi asociacijos darbe: visiems LSA
atsi stiems statym , nutarim projektams tobulinti teikiami pasi lymai. Dalyvauju Klaip dos
regiono pl tros tarybos darbe. Lapkri io m nes kartu su Kretingos ir Klaip dos rajon merais
kreip m s Seim ir Vyriausyb , kad dalis naftos gavybos moni sumokam gamtos ištekli
mokes i b t gr žinama rajon biudžetus. Tuomet šias l šas b t galima panaudoti keliams
tvarkyti, kitiems visuomen s poreikiams tose vietov se, kur vyksta intensyvi naftos gavyba,
tenkinti. Kol kas min tas pasi lymas teb ra svarstomas ir derinamas.
Personalo, juridini klausim , Kanceliarijos, pilie i ir kit asmen aptarnavimo,
informacijos ir kompiuterizacijos darbai.
Savivaldyb s administracijoje yra 109 valstyb s tarnautojai ir 199 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokest iš Savivaldyb s biudžeto.
Darbo patirtis rodo, kad padid jo darb apimtys, spar iai diegiamos naujos komunikacin s
technologijos, vairiais b dais gaunama daug informacijos, kuri turi b ti sisavinama ir pritaikoma
savivaldoje, aktyviai dalyvaujama Europos S jungos projektuose d l papildomo finansavimo iš
strukt rini fond . Visa tai ver ia iš dalies keisti Administracijos strukt r ir paskirstyti specialist
funkcijas optimaliai bei efektyviai veiklai. Ataskaitiniais metais skyri darbuotojai gyvendino
vairius projektus, taip pat reng projektines paraiškas kitiems projektams ar organizavo j rengim .
Rengiant projektus dažnai atliekami viešieji pirkimai. Šiuo metu Administracijos vieš j pirkim
specialistai yra nepaj g s laiku parengti bei atlikti viešuosius pirkimus, kuri , gyvendinant
projektus, vis daug ja. Administracijoje tr ksta pastatus, statinius, kelius, kit inžinerin
infrastrukt r išmanan i specialist (statybos inžinieri , ekonomist ), kurie yra reikalingi ruošiant
atitinkamos srities dokumentacij konkursams ir gyvendinant vairius projektus.
Nuo 2004 met liepos 1 dienos sigaliojus naujai Teritorij planavimo statymo redakcijai ir
pasikeitus teritorij planavimo dokument rengimo tvarkai, padid jo Architekt tarnybos darbo
kr vis. Ataskaitini met pradžioje tarnyboje dirbo trys darbuotojai: tarnybos ved jas ir du
specialistai. 2005 metais iš darbo iš jus Savivaldyb s vyriausiajam architektui, tarnyba nepaj gi
tenkinti gyventoj poreiki . Administracija steig nauj tarnybos vyriausiojo specialisto etat ir
skelb konkursus šios pareigyb s ir tarnybos ved jo pareigoms eiti, ta iau tinkam (reikiamos
kvalifikacijos) kandidat per visus 2005 metus neatsirado. Tik papildžius kvalifikacini reikalavim
s raš , konkursas vyko ir 2006 met sausio m n. prad jo dirbti tarnybos vyriausiasis specialistas.
Jo darbo sritis – Savivaldyb s teritorij planavimo dokument rengimo koordinavimas ir
organizavimas.
Architekto tarnybos ved jo (vyriausiojo architekto) pareigyb laisva iki šiol. Visoje šalyje
tr ksta specialist , atitinkan i vyriausiojo architekto pareigybei keliamus reikalavimus (aukštasis
architekt rinis išsilavinimas, darbo šioje srityje patirtis). Tai susij ir su didele šios srities
specialist paklausa.
2005 m. Juridinis skyrius vizavo 385 Tarybos sprendim ir 89 Kolegijai pateikt
Administracijos direktoriaus sakym projektus. forminti 9 mero potvarkiai, paruošti 935
Administracijos direktoriaus sakymai personalo klausimais, sudarytos 284 darbo sutartys.
Nuo 2005-05-01 iki 2005-12-31 Juridinio skyriaus specialistai suteik pirmin teisin pagalb
111 asmen . Fiziniai asmenys d l pirmin s teisin s pagalbos dažniausiai kreip si darbo teis s,
santuokos ir šeimos, mokestiniais, paveld jimo, daiktin s, prievoli teis s ir kitais klausimais.
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Dvylikai asmen parengti dokumentai reikalingi antrinei teisinei pagalbai gauti, jie pasi sti
Klaip dos apskrities antrin s teisin s pagalbos tarnyb .
2005 m. Kanceliarija aptarnavo 17 Savivaldyb s tarybos ( formino 385 sprendimus), 51
Tarybos komitet , 17 Kolegijos ( formino 92 protokolinius nutarimus) pos dži .
formintas 31 mero potvarkis bei 1156 Administracijos direktoriaus sakymai veiklos
klausimais.
2005 m. gauta 3815, išsi sti 2763 raštai, pasirašyta ir registruota 719 sutar i .
Meras pasiraš 266 vairi rašt , iš j :
Prezident rai, Seimui, Vyriausybei – 25;
Ministerijoms – 50;
mon ms, staigoms – 112;
Pilie iams – 79.
Savivaldyb s administracijos archyve yra saugoma 30010 byl . 2005 metais priimta 2919
byl .
Lyginant su 2004 metais, archyvas iš gyventoj gavo 628 laiškais daugiau, du kartus daugiau
pilie i kreip si d l dokument kopij išdavimo. 2005 metais nutrauk veikl 110 UAB, T B,
individuali moni , kurios perdav saugoti 2561 byl .
Kanceliarijos vyriausioji specialist – Savivaldyb s kalbos tvarkytoja r pinosi Valstybin s
kalbos statymo gyvendinimu rajone, nuolat teik konsultacijas rajono gyventojams kalbos
klausimais, per metus suderino 30 reklam , steb jo pareig n vieš j kalb .
Gauti 342 raštiški prašymai ir skundai (2004 m.- 380), iš j - 15 prašym (2004 m. – 37)
persi sta iš kit institucij : Lietuvos Respublikos Prezidento Priimamojo, Lietuvos Respublikos
Kanceliarijos Priimamojo, Lietuvos Respublikos Seimo nari Zigmanto Povilo Bal y io ir
Audriaus Endzino.
Atsakyta 265 prašymus ir skundus, iš j : teigiamai – 192, neigiamai - 21, persi sta kitas
institucijas pagal kompetencij – 52. Kiti prašymai (77) buvo informacinio pob džio.
2005 metais Šilut s rajono savivaldyb kreip si per 35000 interesant . Daugiausia žmoni
kreip si Socialin s paramos (d l pašalp ir kompensacijos už šildym ir karšt vanden ), Civilin s
metrikacijos (d l asmens kod rašymo dokumentus, mirties, gimimo akt ir kt.), Ekonomikos ir
kio (d l but išsipirkimo, patalp nuomos), Kaimo reikal , Informacijos skyrius, Vaik teisi
apsaugos, Architekto tarnybas.
Mero, mero pavaduotojos, Savivaldyb s administracijos direktoriaus, skyri pagrindinius
darbus paviešiname Savivaldyb s tinklalapyje. Interesant pri mimo diena yra antradienis, bet
praktiškai priimami visi bet kuri savait s dien . Vidutiniškai pri mimo dien pas mer ir
pavaduotoj apsilanko nuo 10 iki 15 interesant .
Iki 2006 met buvo kompiuterizuotos visos Savivaldyb s administracijos darbuotoj darbo
vietos.
Visi Savivaldyb je esantys kompiuteriai sujungti bendr tinkl ir gali tarpusavyje bei su
Savivaldyb s serveriais keistis informacija.
Nuo 2006 met kovo m nesio seni nijose rengtos interneto prieigos, šiuo metu aptarnaujama
per 170 kompiuteri , serveri , kitos elektronin s rangos, be to, seni nijose jau rengiama po vien
kompiuter pas liams ir kitai žem s kio produkcijai deklaruoti - reik s priži r ti ir aptarnauti
kompiuterin rang bei tinkl ir seni nijose. Visos seni nijos buvo apr pintos naujais
kompiuteriais ir reikalinga programine ranga.
2005 m. Savivaldyb s 18 darbo viet diegta moderni Socialin s paramos informacin sistema
(SPIS), leidžianti efektyviai administruoti Socialin s paramos ir Vaik teisi apsaugos tarnybos
funkcijas.
Galime pasidžiaugti produktyviu Tarybos, Savivaldyb s administracijos sutelktu darbu ir tuo,
kad daugeliu atveju esame inovacij šalies savivaldoje pradininkai. Mes labai aiškiai matome ir
savo darbo spragas. Šiais metais Taryboje buvo pateikti Savivaldyb s administracijos strukt ros
pakeitimai. Sulauk me kritikos iš kai kuri Tarybos nari , bet ši pertvarka buvo b tina, nes reikia
stiprinti kai kurias Savivaldyb s administracijos grandis. Sulauk me priekaišto, kad n ra rajono
Savivaldyb s architekto, tr ksta kit specialist , buvo žvelgta neskaidrumo atliekant kai kuriuos
viešuosius pirkimus. Šiuos reikalus kuo toliau, tuo sunkiau bus sutvarkyti, jeigu nesikeis Valstyb s
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politika valstyb s tarnautoj darbo užmokes io klausimu. Savivaldyb netenka kvalifikuot
specialist , nes jauni, perspektyv s žmon s išeina geriau apmokam darb .
Pasiekusi žinia iš Strasb ro (Pranc zija), kad Šilut s rajono savivaldybei, kaip ir 27
nominuotoms Europos S jungos šali Savivaldyb ms, bus teiktas Europos prizas – diplomas už
2005 m. aktyv Europos id j skleidim , vairius tarptautinius renginius Europos tema,
bendradarbiavim su kit Europos valstybi miestais, r pinim si istoriniu Europos paveldu,
geb jim pla iai pasinaudoti Europos S jungos teikiamomis galimyb mis – liudija apie
Savivaldyb s, jos bendruomen s nuošird ir didel darb .

Savivaldyb s meras

Arvydas Jakas

24

