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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
TEISINIS PAGRINDAS
Šilutės rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri
savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose, o Savivaldybės meras (toliau – Meras) yra
atskaitingas Tarybai ir bendruomenei.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas)
reikalavimais, teikiama Tarybos ir Mero 2017 m. veiklos ataskaita. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo
12 straipsnio 2 dalimi, Tarybos veiklos reglamento 254 punktu, su ataskaita supažindinama ir Savivaldybės
bendruomenė.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Vadovaujantis Tarybos veiklos reglamento nuostatomis, Tarybos ir jos komitetų veikla buvo
planuojama pusmečiais. Darbo planai buvo sudaromi Tarybos narių, komitetų, Savivaldybės administracijos
direktoriaus siūlymu. Komitetai planuodavo svarstyti klausimus pagal Vietos savivaldos įstatymo apibrėžtą
kompetenciją.
2017 M. ĮVYKĘ TARYBOS POSĖDŽIAI
Per 2017 m. VIII šaukimo Tarybos darbo laikotarpiu Tarybos sekretoriate buvo užregistruota 350
sprendimo projektų.
Per visus 2017 m. Taryba posėdžiavo 11 kartų, svarstė 343 sprendimo projektus, priėmė 339
sprendimus ir išklausė 1 informaciją.
2017 M. ĮVYKĘ VIII ŠAUKIMO TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.

Posėdis
8 šaukimo

Data
2017-01-26

20 posėdis
2.

8 šaukimo

2017-02-23

21 posėdis

Pateikta sprendimo
projektų
32 sprendimo
projektai
38 sprendimo
projektai

Priimta
sprendimų

Pastabos (posėdžio
pirmininkas)

32

V. Laurinaitis

38

V. Laurinaitis

51

V. Laurinaitis

1 informacija
3.

8 šaukimo

2017-03-30

22 posėdis

53 sprendimo
projektai

Nepriimta-1
Išbraukta-1

4.

8 šaukimo
23 posėdis

2017-04-27

39 sprendimo
projektai

39

V. Laurinaitis
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Eil.
Nr.

Posėdis
8 šaukimo

5.

Data

8 šaukimo
8 šaukimo

26

V. Laurinaitis

2017-06-29

27 sprendimo
projektai

27

V. Laurinaitis

2017-07-27

23 sprendimo
projektai

23

V. Laurinaitis

26 posėdis
8.

9.

10.

11.

8 šaukimo
27 posėdis
8 šaukimo
28 posėdis
8 šaukimo
29 posėdis
8 šaukimo
30 posėdis

Pastabos (posėdžio
pirmininkas)

26 sprendimo
projektai

25 posėdis
7.

Priimta
sprendimų

2017-05-25

24 posėdis
6.

Pateikta sprendimo
projektų

2017-09-28

29 sprendimo
projektai

2017-10-26

17 sprendimo
projektų

17

2017-11-30

27 sprendimo
projektai

27

2017-12-21

32 sprendimo
projektai

29

30
Išbraukta-2

V. Laurinaitis

V. Laurinaitis

V. Laurinaitis

V. Laurinaitis

BIUDŽETAS
Savivaldybės biudžeto patikslintas 2017 metų pajamų planas įvykdytas 101,5 proc., gauta 594,5 tūkst.
eurų pajamų daugiau nei buvo numatyta patikslintame plane. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė daugiau
nei planuota gyventojų pajamų mokesčio – 730,2 tūkst. eurų, žemės mokesčio – 119,4 tūkst. eurų ir
nekilnojamojo turto mokesčio – 60,8 tūkst. eurų. Savivaldybės tarybos sprendimais 2017 m. mokesčių ir
rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į biudžetą gautos visos planuotos žemės nuomos mokesčio įplaukos.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos gavo 186,6 tūkst. eurų mažiau negu planavo pajamų už suteiktas paslaugas.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS 2016-2017 M. (tūkst. eurų)
2017 m.
Pokytis, %
su
2016 m. patikslin
praėjusiai
Pajamų rūšys
įvykdym
tas
su planu
s
as
planas įvykdyta
metais
Gyventojų pajamų mokestis
9155,6
16906,0 17636,2
104,3
192,6
Žemės mokestis
353,7
300,0
419,4
139,8
118,6
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Žemės nuomos mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Baudos
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos
Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis
Rinkliavos
Pajamos už teikiamas paslaugas
Pajamos už lėšų likučius ir kitos pajamos
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už medžiojamus gyvūnus
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Mokestis už gamtos išteklių naudojimą
Mokestis už atliekų tvarkymą
Žemės realizavimo pajamos
Kitos pajamos
Dividendai
Iš viso:
Lėšos pervedamos iš Iždo
Pajamoms išlyginti
Išlaidų skirtumams išlyginti
Valstybės biudžeto dotacija
valstybinėms funkcijoms atlikti
moksleivio krepšeliui finansuoti
perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
valstybės investicijų programai
dotacija specialiųjų poreikių mokiniams
dotacija neformaliam ugdymui
dotacija ped. darbuotojų darbo apmok.
sąlygų gerinimui
kita tikslinė dotacija
Bendrosios dotacijos kompensacija
Vyriausybės rezervas
Iš viso iš Valstybės biudžeto
Europos Sąjungos lėšos
Iš viso pajamų:
Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos
IŠ VISO
Kitos apyvartos lėšos

122,7
320,1
16,5
164
5,6
61,1
877,4
1,8
60
17,9
89,8
80,9
1087,8
0
0
50
12464,9

100,0
300,0
0,0
477,0
5,0
50,0
1123,9
0,0
70,0
18,0
80,0
92,0
1200,0
50,0
477,6
0
21249,5

126,1
360,8
31,4
563,3
13,2
70,3
937,3
2,4
60,4
19,7
42,8
104,0
1085,2
22,4
479,4
0
21974,3

126,1
120,3
0
118,1
264,0
140,6
83,4
0
86,3
109,4
40,4
113,0
90,4
44,8
100,4
0
103,4

102,7
112,7
190,3
343,5
235,7
115,1
106,8
133,3
100,6
110,1
47,7
128,5
99,8
0
0
0
176,3

3696,1
3467,1

0
0

0
0

0
0

0
0

3653,5
8906
83
3641,9
366,8
0

4000,2
9016,4
53,7
3724,2
354,4
132,3

3947,3
9016,4
53,7
3723,9
354,4
132,3

98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

108
101,2
64,7
102,3
96,6
0

0
242
626
0
24682,4
0
37147,3
449,5
37596,8
881,7

231,0
163,1
48,0
100,0
17823,3
201,0
39273,8
981
40254,8
1266,4

231,0
163,1
48,0
100,0
17770,1
123,9
39868,3
886,4
40754,4
1371,9

100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
61,6
101,5
90,4
101,2
108,3

0
67,4
7,7
0
72,0
0
107,3
197,2
108,4
155,6

2017 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas procentais
200

147,5 %
150

105,3 %

108,3 %

100

92,9 %

117,1 %

99,7 %

102,7 %

94,6 %

50
0

M okesčiai

Kiti mokesčiai ir pajamos Valstybės tikslinė dotacija

palyginus su planu

Kitos dotacijos

palyginus su praėjusiais metais
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Savivaldybės biudžeto pajamos, palyginus su 2016 metais, didesnės 2 721 tūkst. eurų arba 7,3
procentais. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, palyginus su praėjusiais
metais, gauta daugiau 293,8 tūkst. eurų, valstybės investicijų programai – 82 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui
finansuoti – 110,4 tūkst. eurų. Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti gauta mažiau – 29,3 tūkst. eurų.
Bendrosios dotacijos kompensacijos gauta mažiau 578 tūkst. eurų nei praėjusiais metais.

2017 m. biudžeto pajamų struktūra procentais
Mokesčiai
46%
Savivaldybei perduotoms
įstaigoms išlaikyti
0%
Kitos dotacijos
2%
Dotacija mokiniams,
turintiems specialiųjų
ugdymo poreikių, išlaikyti
1% Valstybės investicijų
programai
9% Kiti mokesčiai ir pajamos
9%

Dotacija mokinio
krepšeliui
23%

Dotacija deleguotoms
funkcijoms
10%

Savivaldybė iš bankų 2017 m. gavo 886,4 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų Europos Sąjungos lėšomis
vykdomiems projektams iš dalies finansuoti.
Savivaldybės 2017 metų biudžeto išlaidos 41 156,2 tūkst. eurų palyginus su praėjusiais metais padidėjo
3 862,5 tūkst. eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos sudarė 20 289 tūkst. eurų arba
49,3 procento visų biudžeto asignavimų. Palyginus su 2016 m. asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms padidėjo 747,8 tūkst. eurų arba 3,8 procento. Turtui įsigyti arba rekonstruoti 2017 metais
skirta 6 436,9 tūkst. eurų arba 15,6 proc. biudžeto asignavimų.
Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti skirta 19 850,4 tūkst. eurų.
Socialinei apsaugai 2017 metais skirta 4 590,2 tūkst. eurų. Kasmet žymi dalis paramos šeimai išmokų
mokama ir iš Valstybės biudžeto.
2017 m. Savivaldybės biudžeto išlaidos palyginus su praėjusiais metais padidėjo 10,6 procento.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS 2016-2017 M. (tūkst. eurų)
Išlaidos pagal valstybės funkcijas

2016 m.

2017 m.

Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga

5027,4
27,8
360,4
4630,8
2533,1
219,8
398,8
1924,4
17788,3
4383,2
37294

5277,2
29,7
381,4
5645,7
2922,8
257,4
300,7
1901
19850,4
4590,2
41156,5
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2017 m. biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas procentais
Investicijų pritraukimo ir
verslo vystymo programa
17%

Ugdymo kokybės ir sporto
plėtros programa
40%

Vietinio ūkio programa
9%

Efektyvaus Savivaldybės
valdymo programa
14%
Kultūros plėtros ir paveldo
puoselėjimo programa
4%

T urizmo plėtros programa
0%
Konkurencingo žemės ūkio
programa
Socialiai saugios ir sveikos
3%
aplinkos kūrimo programa
13%

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas per 2017 m. padidėjo 599,6 tūkst. eurų arba 5,8 procento.
Biudžetinių įstaigų skolos padidėjo 693,8 tūkst. eurų arba 48,8 procento. 2017 m. 1125,1 tūkst. eurų
nepanaudotų lėšų likutis skirtas 2017 m. sausio 1 d. buvusiam įsiskolinimui dengti. 2017 m. visos sutaupytos
lėšos taip pat skirtos skoloms dengti. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2018 m. sausio 1 d. – 8 721,8 tūkst.
eurų. 2017 m. grąžinta 980,5 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Ilgalaikių paskolų sumos bei grąžintų paskolų pokytis 2015−2017 m., tūkst. eurų
9263,1

8816

8721,8

10000
8000

3475,6

6000

4000

1652

3028,5
980,6

646,8

886,4

2000
0

2015 m.
2016 m.
Ilgalaikių paskolų suma (metų pabaigoje)

2017 m.
Grąžinta paskolų
Paimta paskolų

Savivaldybės biudžetinės įstaigos tvirtinant Savivaldybės 2017 m. biudžetą buvo įpareigotos sumažinti
iki 2017 m. gruodžio 31 d. esamus pradelstus įsiskolinimus už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas
prekes, palyginti su 2017 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas sumažėjo
244,1 tūkst. eurų arba 36,3 proc. ir įsiskolinimas už materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą padidėjo – 1
011,7 tūkst. eurų. Tikėtina, kad 2018 m. bus padengtas visas pradelstas kreditorinis įsiskolinimas.
SAVIVALDYBĖS KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS 2017 METAIS (tūkst. eurų)

Savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas, iš jų:
negrąžintų paskolų likučiai
biudžetinių įstaigų skolos

2017-01-01

2018-01-01

10236,4
8816
1420,4

10836
8721,8
2114,2
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2017 m. kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)
12000

10943,2

10236,4

10836

10000
8000

9263,1

8816

8721,8

6000
4000
2000
0

2015 m.
Mokėtinos sumos

2016 m.
2017 m.
Ilgalaikių paskolų suma (metų pabaigoje)

KAPITALO INVESTICIJOS

Eil.
Nr.
I.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
3.
4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Pavadinimas
ŠILUTĖS SENIŪNIJA
Valstybės investicijų programa pagal projektus:
Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, esančio Atgimimo al. 3, rekonstravimo, sporto salės
pastato statybos darbai bei sklypo sutvarkymas
Pastaba:
Švietimo ir mokslo ministerijos skirta 881 000 Eur. Apmokėta 2016 m. skola
Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės gydymo paslaugų infrastruktūros gerinimas Rusnės
g. 1, Šilutėje – Ligoninės III korpuso IV-o aukšto vidaus patalpų kapitalinis remontas
Švietimo įstaigų modernizavimo programa:
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos sporto aikštyno, esančio Žalgirio g. 16, Šilutėje,
atnaujinimas
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Valstybės investicijų programa neįgaliųjų poreikiams:
Būstų pritaikymas neįgaliųjų specifiniams poreikiams (Šyšos g. 6, Rupkalvių k.; Ąžuolo
g. 16, Pagrynių k.; Naujakurių g. 18, Šilutė; Dariaus ir Girėno g. 2-2, Šilutė; Knygnešių
g. 2-4, Šilutė; Dariaus ir Girėno g. 18B-112, Šilutė)
Projektų įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos investicijas:
Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo objektų projektavimo paslaugos
Bešeimininkių statinių, esančių Šilutės miesto Nemuno gatvėje, griovimo ir teritorijos
sutvarkymo darbai, techninė priežiūra
Kultūros namų pastato, esančio Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., techninio projekto
parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projekto bendroji ekspertizė
Savivaldybės investicijų programa:
Šilutės miesto Melioratorių alėjos daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių
remontas, pėsčiųjų takų ir apšvietimo įrengimas
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos sporto aikštyno, esančio Žalgirio g. 16, Šilutėje,
atnaujinimas
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos patalpų remonto darbai
Šilutės miesto Pirmosios gimnazijos patalpų atnaujinimas
Šilutės Pamario mokyklos pastato (unik. Nr. 8898-1002-1027), esančio Žalgirio g. 16,
Šilutės m., Šilutės r. sav., kanalizacijos vamzdynų atnaujinimo darbai

Įsisavintų
lėšų
suma
EUR
3 744 230
755 633

691 633
64 000
176 700
176 700
1 196 587
40 509

40 509
288 755
135 036
83 589
70 130
1 286 046
477 000
44 217
338 583
100 000
19 916
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Šilutės Žibų pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Kalinausko g. 10, Šilutėje,
6.6. vidaus patalpų remonto darbai likviduojant šildymo sistemos gedimo padarinius
Pastaba: draudimo lėšomis
Šilutės miesto vaikų lopšelių-darželių pastatų vidaus patalpų remontas, teritorijos
6.7.
tvarkymas, darželiams priklausančių pastatų remontas
Jaunimo ir suaugusių mokymo centro, esančio Kalinausko g. 10, Šilutėje, takų remonto
6.8.
darbai
6.9. Šilutės sporto mokyklos patalpų, esančių Gluosnių g. 13B, Šilutėje, remontas
Savivaldybei priklausančių pastatų remontas (Lietuvininkų g. 8, 10 lauko laiptų
6.10.
remontas, seniūnijos pastato kabinetų remontas)
Šilumos suvartojimo stebėsenos ir valdymo sistemos įrengimo darbai Šilutės miesto
6.11.
švietimo įstaigose, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
II.
1.
2.
2.1.
2.2.
III.
1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
IV.
1.
2.
2.1.
V.
1.
1.1.

Techninio projekto „Šilutės Vydūno gimnazijos pastato rekonstravimas ir sporto salės
pastatų nauja statyba, Atgimimo al. 3, Šilutė“ korektūros paslaugos
Šilutės m. vaikų lopšelio-– darželio „Žvaigždutė“ atnaujinimo darbai
Baldai Šilutės lopšeliams-darželiams: „Raudonkepuraitė“, „Pušelė“, „Žibutė“
Socialinių būstų, esančių Šilutės mieste ir Šilutės seniūnijoje, remontas (20 butų)
Šilutės miesto švietimo įstaigų vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas
GARDAMO SENIŪNIJA
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Savivaldybės investicijų programa:
Darželio grupės įrengimo darbai Gardamo progimnazijos pastato, esančio M. Mažvydo
g. 4, Gardamo mstl., Šilutės r. sav., I aukšte
Baldai Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio Gardamo progimnazijos skyriaus
ikimokyklinio ugdymo grupei
JUKNAIČIŲ SENIŪNIJA
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Valstybės investicijų programa neįgaliųjų poreikiams:
Būstų pritaikymas neįgaliųjų specifiniams poreikiams Ateities g. 16, Pašyšių k.,
Juknaičių sen., Šilutės r. sav.
Projektų įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos investicijas
Juknaičių savarankiško gyvenimo namų (unik. Nr. 8898-9007-1012) pastato dalies
paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių Leitgirių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.,
projektavimas ir rekonstrukcijos darbai, supaprastinto rekonstrukcijos projekto
bendrosios ekspertizės paslaugos, darbų techninės priežiūros paslaugos
Savivaldybės investicijų programa:
Darželio pastato, esančio Ateities g. 5, Pašyšių k., Šilutės r. sav., patalpų remonto ir
aplinkos sutvarkymo darbai
Socialinių būstų, esančių Juknaičių kaime, remontas (2 butai)
Juknaičių pagrindinės mokyklos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas
KATYČIŲ SENIŪNIJA
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Savivaldybės investicijų programa:
Mokyklos pastato, esančio Šilutės g. 5, Katyčių mstl., Šilutės r. sav., remonto darbai
KINTŲ SENIŪNIJA
Švietimo įstaigų modernizavimo programa:
Kintų pagrindinės mokyklos pastato, esančio Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r. sav.,
vidaus remonto darbai

19 642
84 909
7 036
10 330
17 820
16 698
9 922
87 190
20 359
23 010
9 414
155 979
62 831
93 148
84 222
8 926
209 269
66 839
10 294
10 294
110 319
5 445

104 874
21 817
14 279
1 354
6 184
168 066
76 363
91 703
917 03
341 327
76 600
76 600
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2.
3.
3.1.
3.2.
VI.
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
VII.
1.
1.1.

Kelių priežiūros ir plėtros programa
Savivaldybės investicijų programa:
Šilutės rajono savivaldybės Kintų pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio mokymo
pastato vidaus patalpų remonto darbai, žaidimų aikštelės įrengimas, kapitalinio remonto
techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslaugos
Baldai Šilutės rajono Kintų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupei
RUSNĖS SENIŪNIJA
Švietimo įstaigų modernizavimo programa:
Pastato-– mokyklos kapitalinio remonto, įrengiant pirmame aukšte vaikų darželio ir
valgyklos patalpas, esančias Neringos g. 29A, Rusnės mstl., Šilutės r. sav., darbai
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Savivaldybės investicijų programa:
Pastato-– mokyklos kapitalinio remonto, įrengiant pirmame aukšte vaikų darželio ir
valgyklos patalpas, esančias Neringos g. 29A, Rusnės mstl., Šilutės r. sav., darbai;
techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslaugos; apsauginės signalizacijos
sistemos atnaujinimas
SAUGŲ SENIŪNIJA
Projektų įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos investicijas:

121 834
7 231
441 075
80 000
80 000
258 191
102 884

102 884
438 083
54 625

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos naujojo korpuso patalpų remontas įrengiant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Kelių priežiūros ir plėtros programa
Savivaldybės investicijų programa:
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos senojo korpuso I aukšto patalpų remonto ir
3.1.
viešosios bibliotekos įrengimo darbai
Vilkyčių pagrindinės mokyklos pastato, esančio Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., Saugų sen.,
3.2.
Šilutės r. sav., remonto darbai
VIII. ŠVĖKŠNOS SENIŪNIJA
1.
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2.
Savivaldybės investicijų programa:
2.1. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas
IX. USĖNŲ SENIŪNIJA
1.
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2.
Savivaldybės investicijų programa:
Mokyklos pastato, esančio Jazminų g. 3, Usėnų k., Šilutės r. sav., remonto darbai
2.1. įrengiant bibliotekos patalpas, lauko inžinerinių tinklų remonto atskiriant buitinių ir
lietaus nuotekų tinklus
X. VAINUTO SENIŪNIJA
1.
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2.
Valstybės investicijų programa neįgaliųjų poreikiams:
Būsto, esančio Bikavos g. 17, Bikavėnų k., Vainuto sen., Šilutės r. sav., pritaikymas
2.1.
neįgaliųjų poreikiams
3.
Savivaldybės investicijų programa:
Vainuto gimnazijos mokslo paskirties pastato, esančio Tauragės g. 14, Vainuto mstl.,
3.1.
Šilutės r. sav., paprastojo remonto darbai
Socialinio buto, esančio Tauragės g. 19-11, Vainuto mstl., Šilutės r. sav., langų keitimo
3.2.
darbai
XI. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO SENIŪNIJA
1.
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2.
Savivaldybės investicijų programa:
2.
3.

135 662
129 065

54 625
131 324
252 134
200 828
51 306
821 291
821 291
5 696
5 696
98 628
51 357
47 271

47 271
70 535
48 379
9 000
9 000
13 156
10 058
3 098
545 280
534 256
11 024
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2.1.
2.2.

Baldai Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokyklai-darželiui, esančiam Akacijų g. 3,
Žemaičių Naumiestyje.
Socialinių būstų, esančių Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje, remonto darbai (3 butai)
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas kadastro duomenų bylų
parengimui, techninei priežiūrai, tyrimams, projektų ekspertizėms
Iš viso:
Valstybės investicijų programa pagal projektus
Švietimo įstaigų modernizavimo programa
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Valstybės investicijų programa neįgaliųjų poreikiams
Projektų įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos investicijas
Savivaldybės investicijų programa

8 978
2 046
23 234
7 063 393
755 633
333 300
3 407 014
59 803
453 699
2 053 944

KAIMO REIKALŲ SKYRIUS
Kaimo reikalų skyrius glaudžiai bendradarbiauja su šiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centru, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriumi, Šilutės rajono
seniūnijomis, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine gyvulių produktyvumo kontrole, Šilutės
rajono žemės ūkio mokykla, Žemės ūkio rūmais, Konsultavimo tarnyba ir kitomis.
Iš viso per 2017 m. Kaimo reikalų skyriuje gauti 2707 raštai. Priimti 1725 prašymai iš gyventojų ir
žemės ūkio subjektų įvairiausiais klausimais, liečiančiais žemės ūkį. Visi prašymai išnagrinėti ir į juos pateikti
atsakymai. Iš anksčiau išvardintų institucijų (su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama) gauti 627 raštai, išsiųsti
355 atsakymai.
Pagrindiniai duomenys apie melioruotas žemes Šilutės rajone 2018 m. sausio 1 d.
Iš viso nusausinta 85074,43 ha žemės, nusausinta drenažu – 68312,82 ha, magistralinių griovių ilgis –
1800,53 km, apsauginių griovių ilgis – 59,35 km, pylimų – 221,67 km.
Iš viso yra 2659 hidrotechniniai statiniai: 72 tiltai, 2528 pralaidos, 43 kiti įrenginiai, 64 reguliatoriai, 8
tvenkiniai, 38 siurblinės.
Šilutės rajonui 2017 m. Melioracijos programai įgyvendinti iš Valstybės biudžeto buvo skirta 1 245,00
tūkst. Eur, iš jų 260,00 tūkst. Eur – melioracijos darbams atlikti ir 985,00 tūkst. Eur polderiams ir jų
eksploatacijai.
2017 m. sausinamų sistemų remonto darbai buvo atliktii:
Šilutės seniūnijoje, Jonaičių, Pagrynių kadastrinėse vietovėse, Laučių gyvenvietėje;
Vainuto seniūnijoje, Kivylių, Bikavėnų kadastrinėse vietovėse;
Kintų seniūnijoje, Kintų kadastrinėje vietovėje;
Švėkšnos seniūnijoje, Inkaklių, Švėkšnos kadastrinėse vietovėse.
Iš viso suremontuota 55,00 ha už 117,00 tūkst. Eur.
Atlikta melioracijos projektų vektorizacija 85074,43 ha plote už 99,549 tūkst. Eur.
Suremontuotos 6 pralaidos, išvalyta 2,2 km griovių, pašalinta 15,33 ha krūmų ir nušienauta 32,28 ha už
110,07 tūkst. Eur. Atliktas einamasis remontas vienuolikos polderines sistemas aptarnaujančių siurblinių už
195,318 tūkst. Eur. Atlikta Pakalnės, Smalkų ir Uostadvario vasaros, Traksėdžių, Aukštumalės ir Petrelių
žiemos polderių pylimų remonto ir avarinių remonto darbų už 278,272 tūkst. Eur. Sutvarkyta 6,220 km pylimų.
Polderių sistemų eksploatacijai (perteklinio vandens pašalinimui iš polderių) išleista 413,648 tūkst. Eur.
Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos paslaugos – 3,330 tūkst. Eur. Šilutės rajono savivaldybės
polderių sistemų taisyklių parengimas – 24,200 tūkst. Eur.
ESRI programinės įrangos ArcGIS 10.5 įdiegimas – 3,613 tūkst. Eur.
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2017 m. skyriaus melioracijos specialistai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba” patikrino 69 projektų atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnio 3
dalyje nustatytiems reikalavimams.
Priimti ir administruoti 2 prašymai „Dėl menkaverčių krūmų kirtimo“, 24 prašymai „Dėl projektavimo
sąlygų nustatymo“, 100 prašymų „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimo, 8 prašymai „Dėl
techninių sąlygų išdavimo žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės apželdinimo mišku“.
Priimti 20 melioruotos žemės naudotojų pranešimai apie jų melioruotoje žemėje pastebėtas įgriuvas,
įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgalaikį paviršinio vandens telkšojimą.
2017 m. apžiūros metu patikrinta: žemės sklypų melioracijos būklė 1096 ha, 58 km magistralinių
griovių būklė, polderiuose pylimų būklė 190 km, 120 pralaidų būklė, 8 tvenkiniai, 12 tiltų, 38 siurblinės.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ 2017 m. Kaimo reikalų skyrius administravo projektą „Šilutės
rajono Kintų seniūnijos Smalkų vasaros polderio rekonstrukcija“. Bendra projekto vertė 584 tūkst. Eur.
Projektas bus įgyvendintas 2018 m.
PLANAVIMAS IR PLĖTRA
Projekto
pavadinimas

Šilutės miesto
Šilokarčemos
kvartalo
kompleksinis
sutvarkymas

Šilutės H.Šojaus
dvaro pastatų
komplekso
įveiklinimas,
pritaikant
viešiems kultūros
poreikiams

Šilutės H. Šojaus
dvaro parko
teritorijos
sutvarkymas ir
pritaikymas
rekreacijai

Projekto įgyvendinimo lygmuo

Bendra
projekto
vertė, Eur

ES
fondų
lėšų
suma,
Eur
2 707
947,00

Savivaldy
bės lėšų
suma,
Eur

Įgyvendinimo
pabaiga

Turgaus aikštės sutvarkymas, pėsčiųjų
takų ir Šyšos upės krantinės
sutvarkymas / įrengimas, automobilių
stovėjimo aikštelių ir privažiavimo
kelių įrengimas / sutvarkymas, Šyšos
upės dalies išvalymas ir sutvarkymas,
Šyšos upės kilpos parko sutvarkymas,
žuvų turgaus aikštės sutvarkymas,
prekybinių paviljonų įrengimas.
Įveiklinti Šilutės H. Šojaus dvaro
pastatus (buv. centrinius rūmus, buv.
tvartą (karvides) ir buvusį tarnų
namą), pritaikant juos viešiems
kultūros, edukacijos ir mokslo
poreikiams. Projekto metu numatoma
įsigyti: apšvietimo, vaizdo, garso,
kompiuterinę, ekspozicinę įrangą,
grafikos ir skaitmeninės spaudos
elementus, saugyklos įrangą bei
daugiafunkcinius baldus.
Projekto
įgyvendinimo
metu
numatoma atnaujinti Šilutės m. H.
Šojaus parko teritoriją, esančią Šilutės
miesto centrinėje dalyje, šalia gausiai
turistų lankomų H. Šojaus dvaro
pastatų ir kitų Šilutės m. ir kitų
traukos objektų. Numatoma parke
rekonstruoti
šiuos
rekreacinės
infrastruktūros elementus: esamus

3 185
820,00

238
937,00

2020m.

452 832,00

384
907,00

67 925,00

2017-2020 m.

427 201,31

246
177,00

152
062,81

2017-2018
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Šilutės miesto
Lietuvininkų g. ir
Tilžės g.
gretutinių
teritorijų viešųjų
erdvių
sutvarkymas,
suformuojant
rekreacijai ir
aktyviai
miestiečių veiklai
patrauklias erdves
Šilutės miesto
istorinio parko
infrastruktūros
sutvarkymas,
sukuriant sąlygas
aktyviam poilsiui,
sveikatingumo
renginiams

parko pėsčiųjų takus, mažosios
architektūros elementus, įrengti ir
atnaujinti minėtoje teritorijoje pėsčiųjų
takų ir aikštelių apšvietimą, vykdyti
apželdinimo darbus, atnaujinti tiltelį
per tvenkinį.
Projekto metu bus sutvarkytos šios
viešosios miesto erdvės: 1) Šilutės
rajono savivaldybės aikštė, 2) H.
Zudermano skveras, 3) skveras,
esantis prie Šilutės muziejaus pastato
Lietuvininkų g. 36, 4) teritorijos,
esančios Tilžės g. 37A, Šilutės mieste.

Planuojama pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija, pasyvaus laisvalaikio
zonos įrengimas: lauko treniruoklių
„sveikatingumo tako“, pontoninių
prieplaukų, augintinių vedžiojimo
aikštelių,
bendruomenės aikštės,
vaikų žaidimo aikštelės, viešųjų
tualetų įrengimas; esančio tilto ir
pralaidos per Šyšos upės senvagę
rekonstrukcija bei naujo tilto į Šyšos
salą statyba; aktyvaus laisvalaikio
zonos įrengimas: atvirų lauko teniso
kortų,
multifunkcinės
aikštės,
riedutininkų aikštelės, vaikų žaidimo
aikštelės, lauko treniruoklių aikštelės
įrengimas, pontininių prieplaukų,
viešųjų tualetų įrengimas ir upės
pakrantės sutvarkymas.
Daugiabučių
Siekiant
didinti
gyvenamosios
gyvenamųjų
aplinkos patrauklumą, prisidėti prie
namų kvartalo,
gyvenimo kokybės ir aplinkos
esančio Šilutės
gerinimo
planuojama
sutvarkyti
mieste, tarp Parko bendrai naudojamas teritorijas ir
g., Lietuvininkų
viešąją infrastruktūrą, esančią Šilutės
g. ir Liepų g.,
mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g.
kompleksinis
ir Liepų g. Projekto įgyvendinimo
sutvarkymas
metu bus įrengti treniruokliai, vaikų
žaidimų aikštelė, sūpuoklės, bus
sutvarkomos automobilių stovėjimo
aikštelės, atnaujinami ir įrengiami
šaligatviai, pėsčiųjų takai, įrengiamas
lauko apšvietimas, vykdomi medžių
kirtimo ir sodinimo darbai, įrengiama
mažoji architektūra (suoliukai ir

419 949,00

356
956,00

31 497,00

2020 m.

2 693
466,00

2 289
446,00

202
011,00

2017-2020 m.

347 544,00

295
412,00

26 067,00

2017-2020 m.
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Šilutės kultūros ir
pramogų centro ir
bibliotekos
pastato, esančio
Tilžės g. 12,
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams
Šilutės kultūros ir
pramogų centro
modernizavimas,
siekiant didinti
kultūrinių
paslaugų
prieinamumą.
Šilutės miesto
Lietuvininkų,
Tilžės gatvių
eismo saugos
gerinimas ir K.
Kalinausko, M.
Jankaus, Lauko,
Miško gatvių
rekonstravimas
Švėkšnos
miestelio
infrastruktūros
atnaujinimas

Rusnės miestelio
infrastruktūros
atnaujinimas

šiukšliadėžės), atnaujinami lietaus
nuotekų tinklai.
Vidaus
reikalų
ministerijos
administruojamas projektas sukuriant
rekreacijos ir komunikacijos, jaunimo,
neformalaus
bendravimo
erdves,
pritaikant interaktyvaus pobūdžio
edukacijos,
mokymo
ir
kt.
paslaugoms.

1 304
600,00

1 108
910,00

97 845,00

2020 m.

Kultūros
ministerijos
administruojamas projektas pastato
rekonstrukcija ir vidaus erdvių
remontas, aprūpinimas įranga.

813 998,00

691
898,00

122
100,00

2019 m.

Planuojama
plėtoti
susisiekimą
vietinės reikšmės keliais Šilutės
mieste.

1 708
758,00

1 365
297,00

343
461,00

2019 m.

Planuojama įrengti bei atnaujinti
Vilkėnų gatvės šaligatvį, įrengti
dviračių ir pėsčiųjų taką, taip pat šioje
gatvėje būtina įrengti apšvietimą.
Šalia
šios
gatvės
planuojama
rekonstruoti automobilių aikštelę, kuri
ypač reikalinga gyventojams ir
svečiams, nes ši aikštelė viena iš
arčiausių norint sustoti ir aplankyti
Švėkšnos parką. Gyventojų užimtumui
skatinti
planuojama
Švėkšnos
miestelio parke sukurti laisvalaikio ir
sporto zoną (bus įrengta vaikų žaidimo
aikštelė, pastatyti lauko treniruokliai,
saugumo
užtikrinimui
įrengtos
kameros,
sutvarkoma
teritorija).
Gerinant
viešąją
miestelio
infrastruktūrą
būtina
atnaujinti
Švėkšnos miestelio centre esančią
Liepų aikštę, kurioje nuolat vyksta
turgus, bei pagrindinis eismas
miestelyje.
Planuojama įrengti bei atnaujinti
šaligatvius ir apšvietimą miestelyje,
taip gerinant viešąją miestelio
infrastruktūrą, saugumo užtikrinimui

852 941,18

725
000,00

63 970,59

2018-2020 m.

805 070,34

684
309,8

60 380,27

2018-2020 m.
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Žemaičių
Naumiesčio
miestelio
infrastruktūros
atnaujinimas

Saugų
gyvenvietės
mažos apimties
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

bus įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros. Vaikų ir jaunimo užimtumui
skatinti
planuojama
įrengti
kompleksišką
sporto
aikštyną
(rekonstruoti esamą krepšinio aikštelę,
įrengti mažojo futbolo ir lauko teniso
aikšteles) bei prie daugiabučių namų
įrengti vaikų žaidimo įrenginius.
Bendruomenės veiklos skatinimui
planuojama rekonstruoti neefektyviai
naudojamą pastatą ir jį pritaikyti
socialinei veiklai.
Planuojama atnaujinti šaligatvius bei
apšvietimą miestelyje, taip gerinant
viešąją miestelio infrastruktūrą. Vaikų
ir jaunimo užimtumui skatinti
planuojama sutvarkyti Žaliojo kalno
erdvę, įrengiant vaikų žaidimo
įrenginius,
lauko
treniruoklius.
Bendruomenės veiklos skatinimui
planuojama rekonstruoti neefektyviai
naudojamo pastato dalį ir jį pritaikyti
socialinei veiklai.
Projektas numato veiklas, kurios
sukurs palankias sąlygas kaimo
gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai
bei pagerins vietovės estetinį vaizdą.
Planuojama sutvarkyti kaime palei
pagrindinę gatvę
esantį Liepų
pėsčiųjų taką (einantį palei Tilžės
gatvę) atnaujinant jo dangą, bus
sutvarkyta 143 m ilgio ir 2 m pločio
atkarpa, taip pat numatomas Saugų
parko pėsčiųjų tako kapitalinis
remontas, sutvarkomas 161 m ilgio ir
1,6 m pločio takas paklojant naujas
trinkeles, įrengiant apšvietimą, taip šis
parkas taptų dar patrauklesnis
gyventojams, šiltuoju metų laiku būtų
galima rengti įvairius susibūrimus,
popietes gyventojams, taip būtų
skatinamas
gyventojų
kultūrinis
gyvenimas (veikla bus vykdoma
nesuformuotame žemės sklype). Daug
dėmesio planuojama skirti sporto
galimybių plėtrai – numatoma
pastatyti ir įrengti naują daugiafunkcę
sporto aikštelę, atnaujinti mokyklos
stadiono bėgimo takus, įrengti laiko
treniruoklius. Sporto infrastruktūros
sukūrimas
skatins
gyventojų
aktyvumą, bus rengiamos įvairios

852 941,18

725
000,00

63 970,59

2018-2020 m.

226 190,25

180
952,20

45 238,05

2018-2020 m.
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Laučių
gyvenvietės
mažos apimties
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

Vainuto
gyvenvietės
mažos apimties
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

sporto šventės ne tik tarp kaimo
gyventojų, bet ir tarp seniūnijų.
Projektas numato veiklas, kurios
sukurs palankias sąlygas miestelio
gyventojų socialinei, laisvalaikio
veiklai bei pagerins vietovės viešąją
infrastruktūrą. Planuojama įrengti
bendruomenei reikalingas patalpas –
bus kapitališkai sutvarkytas pastatas,
esantis Mokyklos g. 6 (Laučiuose)
įrengtas geoterminis šildymas, taip bus
sumažintas kenksmingų medžiagų
patekimas į aplinką, taip pat bus
sutvarkyta aplinka aplink pastatą.
Siekiant sukurti laisvalaikio ir sporto
zoną, šioje teritorijoje bus įrengta
vaikų žaidimo aikštelė bei lauko
treniruokliai. Siekiant plėtoti viešąją
infrastruktūrą ir sukurti palankias
sąlygas pasyvesniam laisvalaikio
praleidimui bus tvarkomas parkas
šalia šio pastato (Mokyklos g 6.),
įrengti
takai
bei
apšvietimas,
pastatomi mažosios architektūros
elementai.
Projektas numato veiklas, kurios
sukurs palankias sąlygas miestelio
gyventojų socialinei, laisvalaikio
(kultūrinei) veiklai bei pagerins
vietovės
viešąją
infrastruktūrą.
Planuojama sutvarkyti turgaus aikštę,
rekonstruojant jos grindinio dangą,
atnaujinant vejas, sutvarkytoje turgaus
aikštėje bus galima vykdyti prekybą,
taip
bus
plėtojama
miestelio
ekonominė sfera, taip pat šioje erdvėje
bus galima rengti šventes, susibūrimus
–skatinamas kultūrinis gyvenimas;
planuojama rekonstruoti miestelio
centre esantį pėsčiųjų taką, vedantį
link bendruomenės namų; rekonstruoti
miestelio centre esantį šaligatvį (A.
Baranausko gatvėje nuo pastato Nr. 4
iki Nr. 14); sutvarkyti Vainuto
skverelio
takus;
modernizuoti
miestelio centrinių gatvių apšvietimą
(Baranausko ir Graužinės g.) ir įrengti
lauko treniruoklių aikštelę - ši aikštelė
gyventojams leis aktyviau leisti
laisvalaikį, būti užimtesniems – bus
sudarytos
sąlygos
laisvalaikio
kultūrinei veiklai.

226 190,25

180
952,2

45 238,05

2018-2020 m.

226 190,25

180
952,2

45 238,05

2018-2020 m.
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Gardamo
gyvenvietės
mažos apimties
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

Juknaičių
gyvenvietės
mažos apimties
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

Mažinant atotrūkį tarp kaimo ir miesto
Gardamo
gyvenvietėje
būtina
investuoti į viešosios infrastruktūros
atnaujinimą. Reikalinga įrengti ir
pritaikyti patalpas bendruomenei, tai
galima
padaryti
rekonstruojant
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos
struktūrinio
padalinio
Gardamo
progimnazijos skyriaus patalpų dalį
(patalpos laisvos), gerinant miestelio
estetinį vaizdą ir užtikrinant saugumą
reikia
sutvarkyti
takus
bei
privažiavimus prie pastatų. Siekiant
aktyvinti gyventojus bus įrengta
laisvalaikio
zona
su
lauko
treniruokliais, o vaikų užimtumui
numatoma įrengti vaikų
žaidimų
aikštelę. Siekiant atnaujinti Gardamo
miestelio viešąją infrastruktūrą būtina
atnaujinti/ rekonstruoti
vietinės
reikšmės gatvių atkarpas, nes jų
dabartinė būklė netenkina gyventojų
poreikių, sukelia nepatogumus, bei
avaringas situacijas.
Projektas numato veiklas, kurios
sukurs palankias sąlygas kaimo
gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai
bei
pagerins
vietovės
viešąją
infrastruktūrą. Planuojama sutvarkyti
bendruomenės (buv. kultūros) namų
aplinką, paklojant naujas trinkeles,
įrengiant dviračių stovus, suoliukus,
šiukšliadėžes. Įrengti šaligatvį nuo
savarankiško gyvenimo senelių namų
iki Rūtų gatvės ir jį apšviesti, bus
įrengiami
energiją
taupantys
šviestuvai, kad elektros sąnaudos
nebūtų per brangios seniūnijai. Taip
pat numatomas kapitalinis laisvalaikio
salės remontas: langų keitimas, durų
platinimas
ir
keitimas,
grindų
keitimas, sienų ir lubų apdaila,
apšvietimo
(naudojami
energiją
taupantys šviestuvai) ir šildymo
sistemų atnaujinimas, sanitarinio
mazgo kapitalinis remontas (vamzdžių
keitimas,
įrangos
atnaujinimas).
Siekiant padidinti saugumą Juknaičių
kaime, numatoma aptverti vaikų
darželio teritoriją, kadangi sklypas
šalia pagrindinės gatvės, o tai vaikams
nėra saugu, o didinant kaimo

226 190,25

180
952,2

45 238,05

2018-2020 m.

226 190,25

180
952,2

45 238,05

2018-2020 m.
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Socialinių būstų
įsigijimas Šilutės
rajono
savivaldybėje

Juknaičių
savarankiško
gyvenimo namų
dalies pastato
sutvarkymas

Šilutės miesto
Cintjoniškių
gatvės
rekonstravimas.
II etapas: dviejų
žiedinių sankryžų
įrengimas.

patrauklumą, planuojama sutvarkyti
vaikų darželio teritoriją ir įrengti
daugiafunkcinius
vaikų
žaidimo
kompleksus, prie mokyklos pastatyti
lauko treniruoklius bei suremontuoti
gyvenvietės centre esantį fontaną.
Planuojama
padidinti
galimybes
apsirūpinti
būstu
asmenims
ir
šeimoms, turintiems teisę į socialinio
būsto
nuomą
Šilutės
rajono
savivaldybe.
Projektu
siekiama
prisidėti
prie
Šilutės
rajono
savivaldybės socialinio būsto fondo
plėtros. Projekto įgyvendinimo metu
bus nupirkti 38 socialiniai būstai, iš
kurių 11 būstų būtų skirti asmenims
su negalia, iš jų vienas būstas bus
pritaikytas
asmeniui,
turinčiam
judėjimo negalią. Visi anksčiau minėti
būstai bus aprūpinti viryklėmis (su
orkaitėmis).
Tikimasi,
kad
įgyvendinus
projektą
padidės
galimybės apsirūpinti būstu šeimoms
ir asmenims, turintiems teisę į
socialinį būstą, pagerės minėtų
asmenų gyvenimo kokybė, integracija
į darbo rinką.
Planuojama modernizuoti socialinių
paslaugų
įstaigą
Juknaičių
savarankiško gyvenimo namus sutvarkant
pastato
dalį
(vieną
korpusą). Remontuojant pastatą, esantį
A. ir R. Kiškių g. 1 Juknaičių km., bus
vykdomi paprastojo remonto darbai:
pamatų, fasado, stogo, langų ir durų,
pirmo ir antro aukšto patalpų apdailos
remonto, elektrotechnikos, vidaus
vandentiekio ir nuotekų, pastato
šildymo, gaisrinės signalizacijos,
drenažo
ir
televizijos
tinklų
montavimo darbai, pėsčiųjų takų
remonto darbai, bus įrengta 14 vietų
socialinių paslaugų gavėjams ir vienas
darbo kabinetas soc. paslaugų
darbuotojui.
Planuojama gerinti Šilutės miesto
Cintjoniškių
gatvės
techninius
parametrus ir diegti eismo saugos
priemones.

797 719,57

678
061,63

119
657,94

2019 m.

337 548,43

286
916,17

50 632,26

2017-2020 m.

429 669,26

365
218,87

64 450,39

2017-2019 m.
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Ramučių gatvės
Šilutės mieste
pėsčiųjų ir
dviračių tako
rekonstravimas
Vandens tiekimo
ir nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavimas ir
plėtra Šilutės
rajono
savivaldybėje
(Šilutės mieste,
Pagryniuose,
Gardame,
Laučiuose,
Vilkyčiuose,
Degučiuose,
Rusnėje)
Komunalinių
atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo
infrastruktūros
plėtra Šilutės
rajono
savivaldybėje

Šilutės miesto
istorinės dalies
kraštovaizdžio
tvarkymas

Paslaugų ir
asmenų
aptarnavimo
kokybės
gerinimas
savivaldybėse

Turizmo

Bus pakeista tako danga, įrengtas
apšvietimas ir mažosios architektūros
elementai.

245 628,05

121
311,46

21 407,90

2021 m.

Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir
sistemos efektyvumą Šilutės rajone.
Projekto įgyvendinimo metu, didinant
geriamo vandens tiekimo, nuotekų
tvarkymo efektyvumą ir patikimumą,
prieinamumą, planuojama rekonstruoti
apie 8,32 km itin prastos būklės
nuotekų tinklų. Projektas prisidės prie
2 429 Šilutės rajono gyventojų
gerovės naudojantis UAB „Šilutės
vandenys“ teikiamomis paslaugomis.
Projektas apims šias rajono vietoves:
Šilutę, Degučius, Vilkyčius, Laučius,
Gardamą, Pagrynius, Rusnę.
Įgyvendinus
projektą
bus
atnaujinta
komunalinių
atliekų
infrastruktūra, užtikrintas viešosios
paslaugos prieinamumas miesto ir
kaimo gyventojams ir efektyvesnė
bendra atliekų tvarkymo sistema.
Įrengtos naujos aptvertos konteinerių
aikšteles
padės
sumažinti
susikaupiančias
bešeimininkes
atliekas, padidins miesto ir rajono
patrauklumą. Atskirai rakinamų mišrių
komunalinių
atliekų
konteinerių
sprendinys yra tikslingas, siekiant
įdiegti dvinarę atliekų tvarkymo
sistemą.
Pagerinti Šilutės miesto teritorijos
būklę,
didinant
kraštovaizdžio
planavimo kokybę, stiprinant ir
palaikant kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą,
atkuriant
pažeistas
teritorijas, didinant kraštovaizdžio
vizualinį estetinį potencialą.
Planuojama
įdiegti
sistemas,
gerinčiasi paslaugų teikimo ir asmenų
aptarnavimo kokybę Šilutės rajono
savivaldybėje. Gerinama teikiamų
paslaugų kokybė vadovaujantis „vieno
langelio“ principu ir taikant LEAN
metodus.

5 483
436,67

3 190
621,65

2 292
815,02

2019 m.

1 122
531,96

954
152,17

168
379,79

2018 m.

362 962,84

308
518,42

54 444,42

2016-2019 m.

285 943,68

243
052,13

42 891,55

2017-2020 m.

237 635,29

201

35 645,29

2018 m.

Projekto metu planuojama įrengti 87
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informacinės
infrastruktūros
sukūrimas ir
pritaikymas
neįgaliųjų
poreikiams
pietvakarinėje
Klaipėdos
regiono dalyje
Klaipėdos
regiono turizmo
infrastruktūros
sistemos
sukūrimas ir
įdiegimas

ženklinimo infrastruktūros objektus
Klaipėdos regiono pietvakarinėje
dalyje, kurie būtų pritaikyti neįgaliųjų
poreikiams.

Šiame
projekte dalyvauja
visos
Klaipėdos
regiono
savivaldybės.
Pareiškėjas
Klaipėdos
m.
savivaldybės administracija. Siekiant
sukurti efektyvią lankomų vietovių
ženklinimo infrastruktūrą Klaipėdos
regione, planuojama įrengti 405
informacinius ženklus.

681 458,82

579
239,99

15 000,00

2019 m.

„Pamario
švyturių kelias“
(E-rinkodara)

Pasitelkiant išmanias e-rinkodaros
priemones didinti kultūros ir gamtos
paveldo
objektų
žinomumą,
lankomumą, aktualumą Šilutės rajono
ir Neringos savivaldybėse. Projektu
siekiama gerinti Lietuvos turizmo
įvaizdį, turizmo produktų ir paslaugų
žinomumą šalyje, prioritetinėse ir
perspektyvinėse turizmo rinkose,
skatinti turizmo rinkodarą.
Didinti Klaipėdos regiono, kaip
unikalaus turizmo vieneto, gamtos ir
kultūros paveldo objektų žinomumą ir
lankomumą.
Įgyvendinus projektą bus sukurtos šios
turizmo
srities
e.
rinkodaros
priemonės, formuosiančios Klaipėdos
regiono savivaldybių, kaip Vakarų
krašto, įvaizdį: internetinė svetainė,
mobilioji aplikacija, socialinių tinklų
edukacinis-pramoginis
žaidimas,
reprezentaciniai filmai, nuotraukos bei
vykdoma e. rinkodara internetinėje
erdvėje.
didinti pamario krašto gamtos ir (ar)
kultūros paveldo objektų žinomumą ir
lankomumą.
Projekto vykdymo metu bus parengtos
priemonės,
skirtos
turistinio
kulinarinio kruizo „Žuvies kelias“ e.
rinkodarai: parengtas virtualus turas
3600, edukacinis žaidimas, padarytos
fotografijos, sukurti reprezentaciniai

252 861,10

214
931,93

37 929,18

2018 m.

313 115,66

266
148,31

46 967,34

2018 m.

123 916,00

105
328,60

18 587,40

2018 m.

„Pažink vakarų
krantą“ (Erinkodara)

„Laisva skanu
unikalu - žuvies
keliu“ (Erinkodara)

990,00
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Šilutės miesto
gatvių apšvietimo
sistemos
modernizavimas

Small coastal
fishery and its
heritage as
significant
potential for
tourism
destination
development –
FISH
MARKETS/
„Žuvų turgūs ir
smulki pakrantės
žvejyba“
„Urban Baltic
industrial
symbiosis“
(„Baltijos miestų
industrinė
simbiozė“)

„Integruoto
planavimo
įrankio
sukūrimas,
siekiant užtikrinti
pievų biologinės
įvairovės
gyvybingumą“
(LIFE Viva
Grass)Nr.
LIFE13
ENV/LT/00018
BSTC: Baltic Sea
Tourism Center –
Sustainable
development
structures for
ACTIVE

filmai
bei
vykdoma
reklama
internetiniuose portaluose.
Pagal Šilutės miesto gatvių apšvietimo
sistemos modernizavimo investicinį
projektą bus atlikti šie gatvių
apšvietimo modernizavimo darbai:
atnaujinti 1389 šviestuvai, atnaujintos
937 atramos, apšviestos 5 perėjos,
pakeista 1,2 km kabelių, pakeista 16
apšvietimo energijos valdiklių.
Planuojama Šilutės mieste ir Rusnės
miestelyje įrengti žuvies prekyvietes,
nusipirkti tam reikalingos įrangos,
organizuoti
internetinę
prekybą,
vykdyti edukacinę žvejų, žuvies
kulinarų
veiklą,
dalyvauti
su
tarptautiniais partneriais mūsų regiono
senųjų žvejybos tradicijų ir žuvies
kulinarijos pristatymuose parodose ir
kitose viešinimo akcijose, įgyvendinti
turizmo rinkodaros priemones.

456 445,80

371
919,10

84 526,70

2017-2020 m.

1.913.739,3
1, iš jų
200.000
Šilutei

162667
8,41, iš
jų
170.00
0
Šilutei

287060,9,
iš jų
30.000
(15000,00
) Šilutės

2016.07 2019.07

Šilutės rajono savivaldybė projekto
metu Rusnės miestelyje planuoja
įrengti penkias pusiau požemines
konteinerių aikšteles, kuriose bus po
keturis
pusiau
požeminius
konteinerius (buitinėms atliekoms,
stikliui, plastikui ir popieriui).
Aikšteles planuojama įrengti šiose
vietose: Taikos g 7A, K. Donelaičio
g. 3, K. Donelaičio g. 9, Neringos g.
2A , Šilutės g. 6.
Projektu siekiama skatinti visuminį,
ekosistemų
išsaugojimu
pagrįstą
požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir
jos
funkcijas
bei
palaikyti
ekonomiškai
gyvybingą
pievų
ekosistemų valdymą. Bus bandoma
pademonstruoti pievų daugiafunkcio
naudojimo galimybes, kurios gali tapti
darnaus kaimo vietovių valdymo
pagrindu ir vietos ekonomikos
vystymosi paskata.

1 968
401,16 Eur,
iš jų 166
693,10 Eur.
Šilutės r.
sav.

141
689,14

25 003,96

2017-2019 m.

Šilutės
biudžetas –
74 247,00

63
110,00

11 137,00

2014-2018 m.

Projekto „Baltijos jūros turizmo
centras – darnios plėtros struktūrinė
organizacija
aktyviam
turizmui“ tikslas – sukurti turizmo
komunikacijos ir bendradarbiavimo
platformą – Baltijos jūros turizmo

Lietuvai
skirtas
biudžetas –
204 005,50,
Šilutės
rajono

24
772,10

4 371,55

2019 m.
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TOURISM
(„Baltijos jūros
turizmo centras darnios plėtros
struktūrinė
organizacija
aktyviam
turizmui“)
„South Coast
Baltic –
Establishing
Durable Crossborder Boating
Destination
Management on
the Basis of the
Marriage
Cooperation
Network“ ("Pietų
Baltijos krantas –
ilgalaikių
laivybos krypčių
tarp šalių kūrimas
MARRIAGE
bendradarbiavimo
tinklų pagrindu"
„Baltic water
sport school“
(„Baltijos
vandens sporto
mokykla“)

centrą, kuris, siekiant skatinti tvarų savivaldybe
tarptautinį
turizmą,
suvienytų
i – 29
svarbiausias
turizmo
sektoriaus
143,64
suinteresuotas šalis, kurtų aktyvaus
turizmo
produktus
panaudojant
gamtos ir kultūros išteklius, kurie
prisidėtų prie sezoniškumo mažinimo,
padidintų
turistų
skaičių
ir
konkurencinį pranašumą Baltijos jūros
regione ir už jo ribų.
Projekto
įgyvendinimo
metu 2.491.000,0
planuojama asociacijos „Klaipėdos
0 iš jų
regionas“ vardu įgyvendinti čia Lietuvai –
esančių rekreacinių uostų ir prieplaukų
100 000
rinkodarą, pasitelkiant šiuolaikines eurų, Šilutei
viešinimo
priemones,
išleidžiant
– 25 000
reklaminius
leidinius,
sukuriant
eurų.
filmus, dalyvaujant įvairiose parodose
ir infoturuose, stengiantis pritraukti į
mūsų regioną kuo daugiau turistų.
Pagrindinis projekto partneris –
Klaipėdos rajono savivaldybė.

Planuojama pratęsti turistinį sezoną
per tarpvalstybinį keitimąsi patirtimi
aktyvaus turizmo srityje ir ugdyti jūrų
paveldą Pietų Baltijos regione.
Projekto partneriai: Kolobrzego gmina
(Pagrindinis
partneris,
Lenkija),
Šilutės
rajono
savivaldybės
administracija (Lietuva).
Viešųjų miesto
Planuojama atstatyti viešąsias miesto
teritorijų
erdves, kuriose yra aplinkosaugos
atkūrimas Šilutėje problemų. Šis projektas yra skirtas
ir Salduse (Angl. pagerinti abiejų regionų - Šilutės ir
Public Urban
Saldus
savivaldybėms
Areas
priklausančias
viešąsias
erdves,
Regeneration in
įsiterpusias į gyvenamuosius miesto
Silute and
rajonus,
kurios
neatitinka
Saldus)
aplinkosaugos reikalavimų ir apriboja
ekonominę plėtrą. Bendros abiejų
savivaldybių
projekto
veiklos
sustiprins tarpvalstybinį
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir
Latvijos, prisidės prie miesto aplinkos
planavimo ir tvarkymo tobulinimo,
pasikeičiant gerąja patirtimi. Bus

21
250,00

4 750,00

2016-2019 m.

32 284,00,
iš jų - 13
384 eurų
Šilutei

11
376,40

2 007,60

2017 m.

Šilutės
biudžetas 624 299,33

530
654,43

93 644,9

2018-2019 m.
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„Nuotekų
tvarkymas kaimo
vietovėse bandomieji
projektai Baltijos
jūros regione
(Kaimo
nuotekos)“
(Village Waters)

Šilutės meno
mokyklos pastato
rekonstrukcija,
pritaikant
patalpas ugdymui

pagerinta gyvenamųjų Šilutės ir
Saldus
miestų
teritorijų
aplinkosauginė,
ekonominė
ir
socialinė kokybė. Bus organizuojama
aplinkos stebėjimo sistema, sutvarkius
apleistas miesto teritorijas bus
projektuojama rekreacinė
infrastruktūra. Projektas skirtas šioms
tikslinėms grupėms: Šilutės (LT) ir
Saldus (LV) miestų gyventojams ir
verslininkams (investuotojams).
Šio projekto įgyvendinimo metu bus
rekonstruoti Leitgirių kaime esantys
buitinių nuotekų valymo įrenginiai,
kurie buvo pastatyti 1991 m. Šie
nuotekų valymo įrenginiai yra pasenę,
netinkamai išvalo nuotekas ir iš jų
nepakankamai pašalina azotą bei
fosforą. Dar viena šių įrenginių
eksploatavimo problema yra tai, kad
šaltuoju metų laiku jie užšąla ir negali
tinkamai atlikti savo funkcijos.
Šių valymo įrenginių nuotekos
patenka į Leitgiriuose esančią Leitės
upę, kuri įteka į Nemuno atšaką,
suteka į Kuršių marias ir taip patenka į
Baltijos jūrą.
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir
efektyvų nuotekų valymą ir jų
patekimą į Baltijos jūrą, Leitgirių
nuotekų valymo įrenginius būtina
modernizuoti. Efektyvus nuotekų
azoto ir fosforo normų pašalinimas yra
ypač svarbus, siekiant sumažinti taršos
patekimą į Baltijos jūrą.
Planuojama veikla – sutvarkyti Šilutės
meno mokyklos pastato I-ojo aukšto
infrastruktūrą ir pritaikyti patalpas
ugdymui (suremontuoti mokyklos Iojo aukšto klasių ir bendrojo
naudojimo patalpas).
Projekto
įgyvendinimo
metu
planuojama kompleksiškai sutvarkyti
Šilutės meno mokyklos pastato I-ąjį
aukštą,
gerinant
infrastruktūrą,
švietimo aplinką. Patalpas atnaujinti
ugdymo poreikiams ir sudaryti
palankesnes sąlygas neformaliojo
vaikų švietimo plėtojimui. Sėkmingas
projekto įgyvendinimas prisidės prie
Šilutės meno mokyklos mokinių ir
pedagogų ugdymo poreikių tenkinimo,

143 657,70

122
109,04

10 774,66

2016-2019 m.

132 877,79

112
946,12

19 931,67

2017-2020 m.
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Šilutės lopšelio darželio
„Gintarėlis“
infrastruktūros
modernizavimas

Edukacinių
erdvių sukūrimas
Šilutės r. Vainuto
Gimnazijoje

pagerės švietimo aplinkos sąlygos, bus
sudarytos galimybės teikti geresnį
ugdymą.
Įgyvendinant
projektą
bus
atnaujinamos dviejų vaikų ugdymo
grupių patalpos ir joms priskiriamų
erdvių patalpos. Šios patalpos yra
buvusių grupių, kurios mažėjant
ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičiui
buvo pritaikytos kitiems ugdymo
poreikiams (įrengtos administracinės
patalpos, įrengti lavinimo kabinetai,
sudaryta nuomos sutartis su kita
įstaiga), tačiau šiuo metu poreikis
norinčių lankyti darželį yra didelis ir
dėl to būtina sutvarkyti šias patalpas ir
pritaikyti ikimokyklinio ugdymo
programoms vykdyti pagal Lietuvos
higienos normas.
Planuojama suremontuoti šių grupių
patalpas ir joms priskiriamų erdvių
patalpas bei jas aprūpinti baldais ir
priemonėmis, skatinančiomis vaikų
kūrybiškumą
ir
savireguliaciją,
remiantis Ikimokyklinio ugdymo
įstaigų
edukacinių
erdvių
modernizavimo
rekomendacijomis
(toliau
–
Rekomendacijos).
Atnaujintas
grupių
patalpas
planuojama pritaikyti 30 vaikų (dvi
ikimokyklinio, 2-3 metų amžiaus
grupės po 15 vaikų).
Planuojama projekto veikla – sukurti
Šilutės r. Vainuto gimnazijoje
modernias kūrybiškumą skatinančias
edukacines erdves, pritaikant idėjas,
pateiktas mokyklų edukacinių erdvių
atnaujinimo
(modernizavimo)
projektiniuose pasiūlymuose.
Šias erdves planuojama sukurti
mokyklos I-ojo aukšto dalies bendrojo
naudojimo
patalpose
(hole,
koridoriuose, rūbinėje, valgykloje,
laiptinėje) ir II-ojo aukšto bendrojo
naudojimo patalpose (koridoriuje).
Sėkmingai įgyvendinus projektą bus
sukurtos modernios, kūrybiškumą
skatinančios edukacinės erdvės, kurios
bus
nevaržančios,
atviros,
komfortiškos,
estetiškos,
funkcionalios ir esant poreikiui
lengvai pertvarkomos, aprūpintos

256 191,99

217
763,19

19 214,41

2017-2020 m.

308 974,00

262
627,90

23173,05

2017-2020 m.
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Šilutės r. Saugų
Jurgio Mikšo
pagrindinės
mokyklos patalpų
pritaikymas
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupėms

Buvusios
katilinės
teritorijos,
esančios Šilutės
m., Tulpių g. 14,
sutvarkymas

„Šilutės Pamario

baldais, įranga, kūrybos, vaizdinėmis
priemonėmis. Šių priemonių dėka bus
sukuriamos
erdvės
kokybiškam
ugdymui (si), sudarant galimybes
vaikams
dirbti
grupėmis
ar
individualiai.
Planuojama projekto veikla - Šilutės r.
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės
mokyklos laisvų nenaudojamų patalpų
sutvarkymas
ir
pritaikymas
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupėms įrengti, kūrybinių
zonų jose sukūrimas ir lauke vaikų
žaidimų aikštelės įrengimas.
Įgyvendinant projektą ir atliekant
darbus mokykloje, įrengiamų grupių
patalpos bus pritaikytos ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
programoms vykdyti, kurios bus
funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir
pritaikomos skirtingiems vaikų veiklos
poreikiams.
Sėkmingas projekto įgyvendinimas
prisidės prie Šilutės r. Saugų Jurgio
Mikšo pagrindinės mokyklos ugdymo
efektyvumo didinimo. Patalpos bus
sutvarkytos ir pritaikytos šių grupių
ugdymo programoms vykdyti, bus
įsigyjama įranga bei baldai, lauke
įrengta vaikų žaidimų aikštelė.
Įgyvendinant šį projektą bus siekiama
sutvarkyti buvusios katilinės teritoriją,
esančią Tulpių g. 14, Šilutės mieste.
Nuo 1980 m. šioje teritorijoje buvo
laikomi ir kūrenami įvairūs skysti
naftos produktai (krosnių kuras ir
pan.). Nuo 1997 m. šioje teritorijoje
jokia veikla nevykdoma, tačiau yra
likę požeminiai kuro rezervuarai, bei
technologinis
vamzdynas.
Kuro
rezervuarai buvo įrengti ant žemės
paviršiaus ir po to aplink juos sustatyti
gelžbetoniniai blokai, kurie suformavo
uždarą erdvę. Vėliau blokai užpilti
žemėmis ir taip suformuotas kalnas.
Teritorijų naudojimo ir jautrumo taršai
atžvilgiu, tirta teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas, tačiau objektas
yra tik 15 m. atstumu nuo Šyšos upės,
į kurią patenka per teritoriją
besifiltruojantis gruntinis vanduo.
Planuojama
didinti
energijos

308 973,98

262
627,89

23 173,05

2017-2020 m.

279 092,12

265
137,51

13 954,61

2017-2020 m.

Planuojamo
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pagrindinės
mokyklos pastato
energinio
efektyvumo
didinimas“

vartojimo efektyvumą Šilutės Pamario s projekto
pagrindinės
mokyklos
pastato investicinės
šildymui.
išlaidos – 1
Projekto
metu
numatoma
088 564
modernizuoti
Šilutės
Pamario
Eur.
pagrindinės
mokyklos
pastatą
Projekto
(Žalgirio g. 16, Šilutės m.), pasiekiant įgyvendini
ne žemesnę nei C pastato energinio
mas būtų
naudingumo klasę).
finansuojam
as iš
paskolos.
KULTŪRA

Kultūros skyrius, vadovaudamasis veiklos nuostatais ir kultūros politiką formuojančiais dokumentais,
įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, koordinavo kultūros institucijų veiklą, konsultavo
kultūros įstaigas ir kitus suinteresuotus asmenis dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
Kultūros ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės teisės aktų įgyvendinimo, teikė profesinę pagalbą įstaigų ir
kolektyvų vadovams, skatino bendradarbiavimą, koordinavo veiklą.
Kultūros skyrius 2017 metais parengė 21 Tarybos sprendimo ir 14 Mero potvarkių projektus. 2017
metais 21 Savivaldybės tarybos narys dirbo įvairiose komisijose, darbo grupėse, tarybose, premijų komitetuose,
kuriose buvo sprendžiami kultūros įstaigų ir kultūros politikos klausimai.
Šilutės rajono savivaldybės taryba pritarė visų kultūros įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms, kurias jie
parengė ir pateikė laiku. Kultūros centrų vadovų ataskaitos, prieš teikiant Savivaldybės tarybai, buvo
apsvarstytos Kultūros centrų tarybose, kuriose dalyvauja ir Savivaldybės tarybos deleguoti politikai. Šilutės H.
Šojaus muziejaus vadovės ataskaitą ir 2017 m. muziejaus darbo planą svarstė Muziejaus taryba, o Šilutės
kamerinio dramos teatro direktorės atskaita ir 2017 m. Teatro kūrybinės veiklos programa buvo svarstoma
Teatro meno taryboje.
Skyrius tvarkė rajono kultūros paveldą, vadovaudamasis teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimu
„Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T1-2318 „Dėl Šilutės rajono kultūros
paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. strategijos patvirtinimo” pakeitimo” patvirtintomis
priemonėmis. 2017 m. specialistė, atsakinga už paveldą, išvyko dirbti į kitą savivaldybę, tačiau atsižvelgus į
skirtą paveldo strategijai įgyvendinti finansavimą, skyrius, kartu su kitomis institucijomis, įgyvendino 10
paveldo strategijos priemonių.
Šilutės rajono savivaldybės meras inicijavo susitikimą su Kultūros ministerijos specialistais, atsakingais
už paveldą ir investicijas, Kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaite, kuriame iš esmės buvo
aptarta Švėkšnos sinagogos avarinė būklė, išanalizuota situacija dėl trukdžių gauti lėšų iš ES programų.
Pasitarimo metu suformuoti pasiūlymai Kultūros ministerijos dokumentų projektams. Į šiuos siūlymus
atsižvelgta ir Kultūros skyrius pateikė paraišką dėl Švėkšnos sinagogos tvarkybos darbų Kultūros ministerijai,
laukiama atsakymo. Išlieka ir Žemaičių Naumiečio sinagogos tvarkymo problema.
Toliau sprendžiamas klausimas, susijęs su Macikų koncentracijos stovykla ir kapų sutvarkymu, bei
Armalėnuose atrastų karo aukų perlaidojimu. Pasiekti susitarimai, sulaukta ir valstybės institucijų dėmesio
derinant būsimus darbus, sprendžiant problemas. Tikėtina, kad 2018 m. situacija iš esmės pasikeis.
2017 m. kultūros bendruomenės teikimu iškilia Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“
premija apdovanotas šilutiškis, Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio kūrėjas ir dalyvis, profesionalus vaistininkasfarmakologas, vienas žinomiausių Lietuvos žolininkų, liaudies medicinos ekspertas Virgilijus Skirkevičius.
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Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programai
skirtos lėšos (168000 Eur) panaudotos: mėgėjų meno kolektyvų programoms remti, kultūros projektams
kofinansuoti, strateginiams rajono renginiams organizuoti, mėgėjų meno kolektyvams rūbams įsigyti, kolektyvų
dalyvavimui respublikiniuose konkursuose, nenumatytiems renginiams, lėšos „Sidabrinės nendrės“ premijai,
etninės kultūros populiarinimo ir paveldo strategijos priemonėms.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. T1-593 mėgėjų meno kolektyvų
programoms (30 mėgėjų meno kolektyvų) įgyvendinti ir apžiūroms organizuoti skirta 69 500 Eur. Į mėgėjų
meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T1-530 deleguoti
tarybos nariai. Savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T1-486 patvirtintiems 2017 metų strateginiams
kultūros renginiams skirta 58 100 Eur. Organizuotos valstybinės šventės seniūnijose, 14 tradicinių renginių ir
seniūnijų bendruomenių švenčių, 3 profesionalaus meno renginiai ir 2 kraštą garsinantys renginiai.
Įgyvendinant Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T1-527 patvirtiną „Šilutės rajono
savivaldybės suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų kostiumų, lietuvių liaudies instrumentų ir kitų mėgėjų meno
veiklai reikalingų priemonių įsigijimo tvarką 2017-2021 metais, folkloro kolektyvui „Verdainė“ ir kameriniam
chorui „Vox Libris“ skirta 5 000 Eur koncertiniams kostiumams įsigyti. Kolektyvai planuoja dalyvauti 2018 m.
Valstybės atkūrimo šimtmečio dainų šventėje.
Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T1-529 patvirtinus Kultūros plėtros ir paveldo
puoselėjimo programos rezervo naudojimo tvarkos aprašą, kultūros įstaigoms ir kitoms organizacijoms,
gavusioms finansavimą iš įvairių fondų ir programų kultūros projektams įgyvendinti, numatyta, kad tokie
projektai gali gauti Savivaldybės kofinansavimą iki 20 proc. gautos sumos. Buvo kofinansuoti 23 laimėti
kultūros projektai (21 kultūros biudžetinių įstaigų ir 2 nevyriausybinių organizacijų).
Savivaldybės taryba 2017-05-25 sprendimu Nr. T1-710 patvirtino Šilutės rajono etninės kultūros saugos
ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų priemonių plano korekciją. Atsižvelgiant į šį planą buvo įgyvendinamos
2017 metų plano priemonės: vykdytos tikslinės etnografinės ekspedicijos, organizuota didelio populiarumo
sulaukianti amatų stovykla vaikams Bikavėnuose ir festivalis „Pažinsi tautosaką, atrasi save“, vyko krašto
išskirtinumą atspindinčios kalendorinės šventės, buvo remiama Lietuvininkų tarmės mokyklėlės veikla, kurios
dėka sudarytos sąlygos vaikams ir suaugusiesiems mokytis unikalios lietuvininkų krašto tarmės.
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Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T1-741 gautas pritarimas dalyvauti Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programos projekte „BALTIC STORIES – renginių profesionalumo didinimas
kultūros integracijai ir tvaraus turizmo plėtrai Pietų Baltijos regiono vietovėse“. Projekto pradžios data 201707-01, projekto įgyvendinimo laikotarpis 3 metai. 2017 metais įgyvendinant šį projektą nustatytos projekto
finansavimo ir įgyvendinimo gairės, sudarytas planas, paskirstyta atsakomybė. Planuojama ateinančiais
projekto įgyvendinimo laikotarpiais įsigyti mobilią sceną renginiams, įgyvendinti tarptautinę savanorių
renginiuose programą, sukurti renginių organizavimo rekomendacijas, reklamuoti Šilutės rajono renginius
visame Pietų Baltijos regione.
2017 m. įgyvendinta kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų atestacija. Savivaldybės tarybos 201612-22 sprendimu Nr. T1-528 į atestavimo komisiją deleguoti Savivaldybės tarybos nariai. Atestavimo komisija
nutarė palikti I kvalifikacinę klasę 3 kultūros centrų vadovams, taip pat šią klasę skirti 4-iems kultūrinės veiklos
vadybininkams, II kvalifikacinę klasę skirti vienam kultūros centro direktoriui ir vienam kultūrinės veiklos
vadybininkui, bei III kvalifikacinę klasę skirti 4-iems kultūrinės veiklos vadybininkams.
2017 metais prasidėjo svarbus kultūrinis vyksmas – pasiruošimas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Šilutės rajono savivaldybės taryba patvirtino Šilutės rajono savivaldybės Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo priemonių planą. Daug įdomių idėjų, sumanymų, renginių vyko jau 2017 m.
Išskirtinio dėmesio Lietuvoje sulaukė šilutiškių projektas „Šimtmečio šimtadienis“. Kūrėjais buvo visi, nuo
mažo iki didelio.
Savivaldybės vadovų ir bendruomenių, seniūnų, kultūros įstaigų, Savivaldybės administracijos
pastangomis įgyvendintas dar vienas išskirtinis projektas „Nepriklausomybės akto kelionė“, kuris sulaukė
nacionalinio pripažinimo. Šis projektas subūrė didelę krašto bendruomenę ir kelionės metu buvo prisiminta
Lietuvos valstybės istorija, jos kelias link Nepriklausomybės. Šioje akcijoje aktyviai dalyvavo 11 seniūnijų, 27
bendruomenės ir daugiau nei 3000 savivaldybės gyventojų.
Aktuali Kultūros skyriaus informacija pateikiama www.silute.lt skyriuose „Paveldas“, „Kultūra“.
Pagrindinės kultūros srities problemos:
1. Kultūros darbuotojų atlyginimai išlieka nedideli, norint išlaikyti profesionalius specialistus ar
pritraukti jaunus darbuotojus, reikia nuosekliai didinti atlyginimus.
2. Toliau spręsti Macikų lagerių ir Armalėnų teritorijoje esančių kapaviečių sutvarkymo klausimą.
3. Baigti įrengti Salos etnokultūros ir informacijos centrui perduotą pastatą, kad įstaiga galėtų atlikti
savo funkcijas naujose patalpose ir galėtų teikti daugiau paklausių paslaugų.

SOCIALINĖ PARAMA
Socialinei paramai įgyvendinti 2017 m. buvo parengti 185 Administracijos direktoriaus įsakymai ir 21
sprendimo projektas Savivaldybės tarybai.
Svarbiausi soialinės srities Tarybos sprendimai:
1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimas Nr. T1-553 „Dėl vienkartinių pašalpų iš
Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Patvirtintas Aprašas
užtikrina sklandesnį darbo organizavimą ir racionalesnį lėšų naudojimą. Atsižvelgta į seniūnijų socialinių
darbuotojų ir bendruomenių atstovų siūlymus dėl paramos didinimo gaisro, ligos, kitais atvejais.
2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. T1-582 „Dėl tėvų globos (rūpybos)
netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, išmokų ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko
laikiniesiems globėjams (rūpintojams) Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Patvirtinus
naują Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, išmokų ir pagalbos
pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems globėjams (rūpintojams) Šilutės rajono savivaldybėje aprašą, siekiama
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sumažinti vaikų, likusių be tėvų globos (rūpybos), apgyvendinimą globos institucijose, vaikai galės gyventi
globėjų (rūpintojų) šeimose.
3. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T1-628 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“. Įgyvendinta Socialinių paslaugų įstatymo 13
straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina Socialinių paslaugų planą.
Atlikta Šilutės rajone sukurtos socialinių paslaugų infrastruktūros analizė, įvertinta Savivaldybės socialinė,
ekonominė ir demografinė situacija, rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai ir
socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) lygis. Taip pat atliktas Savivaldybės įvertinimas pagal
Lietuvos socialinių paslaugų išvystymo normatyvus, įvertinti socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai.
Parengtas uždavinių ir priemonių planas pagal Plane išsikeltą tikslą: sukurti socialinių paslaugų
infrastruktūrą Šilutės rajono savivaldybėje, užtikrinančią socialinių paslaugų teikimą visiems jų reikalingiems
Savivaldybės gyventojams.
4. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimas Nr. T1-674 „Dėl pritarimo dalyvauti
projekte „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“. Savivaldybės tarybai pritarus dalyvauti projekte
„Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“ – pagal parengtą paraišką gautas finansavimas iš Europos Sąjungos
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFAV-416 „Kompleksinės
paslaugos šeimai“.
Savivaldybė kartu su partneriu įgyvendina paraiškoje „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“
numatytą veiklą. Projekto tikslinė grupė – būsimieji tėvai ir aktyviai besiruošiantys tėvystei, jaunos šeimos,
tėvai, vaikai, asmenys, turintys poreikį kitoms kompleksinėms socialinėms paslaugoms bei jų šeimos nariai.
5. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimas Nr. T1-770 „Dėl Šilutės socialinių
paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, kuriuo vadovaujantis patvirtintas
didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 76 Šilutės socialinių paslaugų centre. Patvirtinus papildomas
pareigybes buvo įgyvendintos globėjų rengimo funkcijos, gerinta paslaugų teikimo kokybė ir kiekybė.
6. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimas Nr. T1-865 „Dėl Šilutės socialinių
paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“. Nustatytas Centro didžiausias leistinas
pareigybių skaičius iki 115 etatų. Patvirtinus papildomas pareigybes buvo įgyvendintos globėjų rengimo
funkcijos, gerinta paslaugų teikimo kokybė ir kiekybė, įgyvendintos įstatymų bei kitų teisės aktų,
reglamentuojančių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą socialinės rizikos ir stebimoms šeimoms,
auginančioms vaikus, nuostatos, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. perdavus Šilutės socialinių paslaugų centrui
socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, pareigybes, socialinės
paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigoje, kurios funkcija – socialinių paslaugų teikimas.
7. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimas Nr. T1-866 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo
techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įgyvendinti teisės aktų reikalavimai, t.y.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo
techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(su visais pakeitimais ir papildymais) 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad asmenims techninės pagalbos priemonės
laikinai naudoti nuomojamos gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
8. 2017 metais Šilutės rajono savivaldybės tarybai buvo paruošti 3 tarybos sprendimų projektai dėl
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams (T1-544; T1-740) ir Gyventojų telkimo visuomenei
naudingai veiklai (T1-739) tvarkos aprašai, kuriuose atlikti pakeitimai.
GAMTOSAUGA
Parengti Mero raštų 32 projektai aplinkosaugos klausimais, 7 kartus vietinėje žiniasklaidoje buvo
viešinta aktuali Savivaldybės aplinkosaugos informacija, 8 kartus skelbta informacija aplinkosaugos
klausimais.
Balandžio mėnesį organizuota akcija „Švaros mėnuo“ ir akcija „Darom-2017“.
Atlikta 15 viešųjų pirkimų.
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Parengta Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2016-2020 metų programa ir atliekamas
aplinkos monitoringas.
Parengti projektai: ,,Pažeistos teritorijos Šilutės mieste šalia Ramučių g. sutvarkymo projektas“,
„Šilutės miesto istorinės dalis kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projektas“.
Išvežtas smėlio, druskos ir purvo mišinys nuo Šilutės m. gatvių, prišiukšlintos teritorijos tarp Pievų,
Inkaro gatvių ir melioracijos griovių K12, K8 Šilutės mieste bei atlikti Kuršių marių sąnašų valymo darbai
Kintų uosto prieigose.
Sutvarkyti Katyčių k., Stubrių k., Usėnų k., Šylių k., Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės miesto
Naujakurių tvenkiniai. Prie tvenkinių įengtos rekreacinės zonos. Aplinkos tvarkymo ir priežiūros, želdinių
veisimo ir atsodinimo darbai buvo atlikti Šilutės, Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų,
Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose, Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto gimnazijose.
Juknaičių seniūnijoje sutvarkyta poilsio ir rekreacinė zona, Vainuto seniūnijoje sutvarkyta Vainuto žydų
kapinių aplinka. Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai buvo atlikti Katyčių, Gardamo, Rusnės, Vainuto,
Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Saugų seniūnijose. Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose medžių
šalinimo darbus atliko seniūnijos darbuotojai, kitų seniūnijų – UAB „Šilutės komunalininkas“.
Suorganizuotas bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežta utilizuoti. Utilizuoti perduota 29.4 t.
bešeimininkių padangų.
Dalyvauta komisijų darbe: vieną kartą per ketvirtį Klaipėdos RATC atliekų rūšinės sudėties nustatymo
komisijos darbe, Savivaldybės atliekų tvarkymo darbo grupės posėdžiuose, medžiojamų gyvūnų prevencijos
komisijos darbe, želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbe.
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR APSAUGA
2017 m. patvirtintas Tuberkuliozės profilaktikos Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris
reglamentuoja pagalbos organizavimo ir teikimo būdus Šilutės rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimoms,
socialinę riziką patirtiems asmenims, socialiai nedraustiems, nepasiturintiems gyventojams, siekiantiems
pasitikrinti profilaktiškai dėl tuberkuliozės, arba sergantiesiems. Pagal aprašą buvo įgyvendinama tuberkuliozės
prevencinė programa, kurios tikslas – sumažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą
tuberkulioze, pagerinti tuberkuliozės profilaktiką bei ankstyvą diagnostiką. Šios programos dėka didėja
užsikrėtusių tuberkulioze išaiškinimas, gerėja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklė. Įgyvendinant programą,
išaškinami sergantys socialinės rizikos asmenys, organizuojamas jų atvykimas į asmens sveikatos priežiūros
įstaigą, teikiama pagalba tolimesniam gydymui, duodama maisto ir kitų būtiniausių asmens higienos priemonių,
vienkartinių paketų, apmokamas atvykimas pas gydytoją, organizuojama kita pagalba, informuojama ir
šviečiama visuomenė apie tuberkuliozės paplitimą bei jos mažinimo galimybes. 2017 m. šios programai
įgyvendinti panaudota 940 eurų. (59 asmenys buvo patikrinti dėl sergamumo tuberkulioze, 1 iš jų nustatyta TB
ir 1 asmuo nugabentas į Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialą hospitalizuoti).
2017 m. Tuberkuliozės profilaktikos rezultatai
Eil.
Seniūnija
Nr.
1.
Šilutės seniūnija
2.
Gardamo seniūnija
3.
Katyčių seniūnija
4.
Kintų seniūnija
5.
Rusnės seniūnija
6.
Saugų seniūnija
7.
Juknaičių seniūnija
8.
Švėkšnos seniūnija

Patikrintų
skaičius
6
8
3
2
10

asmenų Nustatyta TB
1
-

30
9.
10.
11.
12.

Usėnų seniūnija
Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Vainuto seniūnija
Iš viso:

2
19
9
59

-

2017 m. Šilutės pirminiame sveikatos priežiūros centre (PSPC) įsteigtas tiesiogiai trumpo gydymo kurso
paslaugų teikimo (DOTS) kabinetas, kuris užtikrina gydymo tęstinumą ambulatoriškai besigydantiems
asmenims nuo tuberkuliozės. PSPC bendradarbiavimo sutarčių pagrindu aprūpina vaistais nuo tuberkuliozės
viešąsias ir privačiąsias įstaigas, kurios teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Šilutės rajono savivaldybės vaikų sveikatos priežiūrą lopšeliuose/darželiuose 2017 m. pabaigoje atlieka
Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro (Biuro) sveikatos priežiūros specialistai. Biure įsteigtas
1 dietisto etatas, kuris rengia perspektyvinius valgiaraščius lopšeliams/darželiams ir papildomai 1,65 etato
sveikatos priežiūros specialisto, kurie išlaikomi iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Taip užtikrinama, kad
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose būtų po 0,5 etato sveikatos priežiūros specialistui.
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo įstaigose patvirtintas mokinių skaičiaus normatyvas, vienai sveikatos priežiūros specialisto,
vykdančio mokinių sveikatos priežiūrą, etatinei pareigybei. Tai leidžia optimaliau paskirstyti sveikatos
priežiūros specialistų darbo krūvius.
Taip pat Šilutės rajono savivaldybės taryboje patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos priežiūros organizavimo ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas, kuriuo daugiau dėmesio skiriama mokinių
sveikatos stiprinimui ir saugojimui, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškiai
nurodytos sveikatos priežiūros specialistų veiklos sritys ir funkcijos.
VšĮ Šilutės ligoninė parengė įstaigos veiklos optimizavimo planą. Įvertinus atliktų priemonių
ekonominį efektą, neefektyvias ir neprioritetines paslaugas pakeičiant į šiuo metu Šilutės savivaldybės
gyventojams labiau reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas, plane numatomas efektyvesnis finansinių
išteklių naudojimas, papildomų pajamų pritraukimas. Tai leido padidinti VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojų darbo
užmokestį maksimaliai išsaugant medicinos darbuotojų darbo vietas. Įvertinus pastarųjų metų personalo
mažėjimo tendenciją ir informacinių technologijų plėtrą Šilutės ligoninėje, atnaujinama įstaigos organizacinė
valdymo struktūra. Etatų skaičius, atnaujinus organizacinę valdymo struktūrą, sumažėjo iki 18,5 etato, tuo
sutaupant 127 480 Eur per metus. VšĮ Šilutės ligoninėje numatoma sumažinti aktyvaus gydymo lovų nuo 130
iki 118.
2017 m. įrengtos 5 vaikų žaidimų aikštelės Šilutės miesto teritorijoje (ties Vilų g. 15, Kudirkos g. 22,
Melioratorių kvartale, Laisvės kvartale, Rusų kalnelyje). Vaikų žaidimo aikštelių įrengimu siekiama pagerinti
sveikatą, skatinti, kad kuo daugiau vaikų savo laisvalaikį leistų aktyviai, daugiau judėtų ir būtų gryname ore.
Bendruomenės sveikatos taryba yra savarankiška Savivaldybės sveikatinimo veiklos koordinavimo
institucija prie Savivaldybės tarybos. Pagrindinis Bendruomenės sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir
formuoti Savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką. 2017 m. įvyko vienas bendruomenės
sveikatos susirinkimas, kuriame buvo pritarta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitai, sveikatos
specialiosios rėmimo programos įgyvendinimo ataskaitai, pristatytas tuberkuliozės profilaktikos programos
įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje.
Iš viso sveikatos priežiūros ir apsaugos klausimais Savivaldybės tarybai buvo parengti 24 sprendimų
projektai.
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
ADMINISTRAVIMAS
Administruojant vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surinkimą ir tvarkymą, per metus
mokėtojams išsiųsti 18 256 vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimai už 1 067 914 Eur.
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Per 2017 metus buvo surinkta 1 087 985 Eur, todėl buvo atsiskaityta su tiekėjais bei sumažinta skola
nuo 498 081 Eur iki 232 980 Eur.
Laiku nesumokėjus rinkliavos, periodiškai siunčiami priminimai, skolininkų sąrašai pateikiami
seniūnijoms, kurios dėl skolininkų kreipiasi į teismą.
Šilutės rajone komunalinių atliekų mokėtojų yra 18 256, iš jų 950 negyvena įsigytuose objektuose,
jiems taikoma lengvata ir moka tik pastoviąją rinkliavos dalį.
Pagal gautus iš seniūnijų sąrašus 3003 mokėtojams pritaikytos 30 ir 50 proc. lengvatos už 68 557,08
Eur.
Didelis dėmesys buvo skirtas atliekų tvarkymo ir vežimo kontrolei. Globalia pozicionavimo sistema
(GPS), kontroliuojant UAB „Ecoservice“, šiukšliavežių maršrutus ir geriau rūšiuojant atliekas 2017 metais
komunalinių atliekų kiekį pavyko sumažinti 182 tonomis, lyginant su 2016 metais.
2017 m. įsigyta 2000 kompostavimo konteinerių, kurie išdalinti fiziniams asmenims.
Dalyvauta komisijoje nustatant pusiau požeminių konteinerių įrengimo vietas Šilutės rajono
savivaldybėje. Pasiūlytos 69 naujos aikštelės. Tikrinta, kaip rūšiuojamos antrinės žaliavos individualiose
valdose.
2017 m. paskelbtas „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų
vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų“ konkursas.
CIVILINĖ SAUGA
Šilutės rajono savivaldybėje 2017 metais paskelbta ekstremali situacija dėl iškritusių lietaus kritulių
kiekio viršijant vidutinį daugiametį mėnesio kritulių kiekį. Įvyko 1 ekstremalus įvykis – rasti Antrojo
pasaulinio karo laikų sprogmenys: artilerijos sviediniai, minos (kriterijus Nr. 14.6), sprogmenys sunaikinti
radinio vietoje.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija (ESK) surengė 4 planinius posėdžius ir 1 neplaninį.
Planiniuose posėdžiuose svarstyti klausimai, susiję su prevencinėmis priemonėmis:
2017-04-11 „Dėl pasirengimo sausringajam metų sezonui: sausos žolės deginimo, miškų ir durpynų
gaisrų prevencija“.
2017-06-01 ,,Dėl Savivaldybės pasirengimo maudimosi sezonui įvertinant realią situaciją, numatytas
prevencines priemones, mažinančias skęstančiųjų skaičių“.
2017-10-18 ,,Dėl ūkio subjektų, seniūnijų, gelbėjimo pajėgų, gyventojų pasiruošimo šaltajam 20172018 metų laikotarpiui“.
2017-12-20 ,,Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, civilinės saugos pajėgų, seniūnijų ir
gyventojų veiksmų ruošiantis 2018 metų potvyniui“.
2017-09-20 Neplaninis posėdis ,,Dėl ekstremalios padėties paskelbimo rajone“.
Savivaldybės ESK sprendimai 2017 m. įgyvendinti.
Parengti ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti:
2017-01-26 įsakymu Nr.A1-91 Šilutės rajono savivaldybės pasirengimo 2017 m. potvyniui veiksmų
planas.
2017 balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-356 Šilutės rajono ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planas.
2017 balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-359 Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos 2017 metų veiklos
planas.
Planuose suplanuotos priemonės 2017 m. visos įvykdytos.
Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras aktyvintas nebuvo. Savivaldybės ekstremalių
situacijų operacijų centro pagrindinė darbo vieta – kab. Nr. 215 (Dariaus ir Girėno g. Nr. 1, Šilutė,
Savivaldybės didžioji salė), atsarginė – kab. Nr. 305, 306 (Lietuvininkų g. Nr. 17, Šilutė, Šilutės seniūnijos
seniūno ir seniūno pavaduotojo kabinetai).
2017-05-15 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-527 nustatytas kolektyvinės apsaugos patalpų
kiekis kolektyvinės apsaugos statiniuose, kuriuose ekstremaliųjų situacijų ar karo metu bus galima pritaikyti
kolektyviniai apsaugai evakuotus gyventojus.
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2017 m. surengti 2 metodiniai civilinės saugos seminarai, kuriuose dalyvavo 130 Savivaldybės
darbuotojų.
Išplatintos atmintinės gyventojams:
„Korinio transliavimo aktyvinimas mobiliuosiuose telefonuose“ – 200 vnt.
„Kaip elgtis potvynio metu“ –285 vnt.,
„Būkime atsargūs prie vandens“ – 200 vnt.,
„Kaip elgtis per šalčius“ – 70 vnt.

ŠVIETIMAS
Įgyvendinant valstybės švietimo politiką, Švietimo skyrius vadovavosi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais dokumentais, Šilutės
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais švietimo veiklą.
2017 metais Skyriuje dirbo 6 valstybės tarnautojai (vedėjas, 4 vyriausieji specialistai (1 iš – jaunimo ir
reikalų koordinatorius) ir raštvedys), Poskyryje – 4 (poskyrio vedėjas ir 3 vyriausieji specialistai).
Įgyvendinant iškeltą tikslą (užtikrinti veiksmingą ir kokybišką švietimo įstaigų veiklą) ir uždavinius
(skatinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, matuojant mokinio pažangą ir
gerinant mokymosi pasiekimus), skyriaus specialistai, vadovaudamiesi metų veiklos priežiūros planu,
vykdydami pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, analizavo ir vertino įvairias veiklos sritis. Vykdyta
Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro patikra dėl mokinių lankomumo. Organizuota rajoninė mokinių, tėvų ir
pedagogų konferencija „Ką galime padaryti MES, kad gerėtų ugdymo kokybė“, kurioje pristatytas Skyriaus
pranešimas „Mokinių mokymosi pasiekimai...ir lūkesčiai“, numatytos gairės mokinių mokymosi pasiekimų
gerinimui įvairiais lygmenimis. Vykdyti šešių švietimo įstaigų vienuolikos vadovų vadybinių kompetencijų ir
praktinės veiklos vertinimai.
Parengti 9 Mero potvarkiai, 38 Tarybos sprendimai dėl: švietimo įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos
vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo, mėnesinio mokesčio nustatymo ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimo, išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo,
švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programų patvirtinimo, nuostatų
pakeitimo ir patvirtinimo, pritarimo vadovų veiklos ataskaitoms, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi veiksmų plano patvirtinimo, mokinių priėmimo į meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo, tinklo
pertvarkos plano pakeitimų ir švietimo įstaigų reorganizavimo, centralizuoto vaikų priėmimo tvarkos aprašo
pakeitimo, klasių, grupių komplektavimo ir mokinių skaičiaus vidurkio nustatymo, pareigybių ir etatų skaičiaus
nustatymo, ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo, sportininkų
ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo ir sportinės veiklos
dalinio finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo, savivaldybės finansuojamų jaunimo programos projektų sąrašo
patvirtinimo, jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo. Gauti 698 piliečių prašymai ir 807 raštai,
parengta ir išsiųsta 340 raštų.
Savivaldybėje veikia 27 švietimo įstaigos ir 10 skyrių: 5 gimnazijos, 1 pradinė, 1 specialioji ir 8
pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-darželis, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, 1 meno ir 1 sporto
mokyklos, 7 lopšeliai-darželiai ir Švietimo pagalbos tarnyba. Įstaigas lanko 4818 mokinių (sumažėjo 4 proc.),
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus – 1678 vaikai.
2017 m. rajono biudžete švietimo įstaigoms buvo skirta:
9 016 400 Eur (2016 m. – 8 906 000 Eur) – Mokinio krepšelio lėšos;
6 346 970 Eur (2016 m. – 6 138 050 Eur) – lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
Viso: 15 363 370 Eur, tai sudaro 48,8 proc. nuo Savivaldybės patvirtinto biudžeto (2016 m. – 48,8 proc., 2015
m. – 47,5 proc.).
Švietimo įstaigų vadovams ir visiems pedagogams nustatyti maksimalūs pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai.
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Siekiant racionaliai panaudoti mokyklų patalpas ir išteklius, nuo rugsėjo 1 d. Saugų vaikų darželis
prijungtas prie Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos, Rusnės pagrindinė mokykla tapo Šilutės Pamario
pagrindinės mokyklos progimnazijos skyriumi.
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centras persikėlė į renovuotos Žibų pradinės mokyklos 3-čio
aukšto patalpas.
Mokinių pavėžėjimą geltonaisiais ir mokykliniais autobusais vykdė 15 rajono bendrojo ugdymo
mokyklų. Iš viso rajono mokyklos turi 16 geltonųjų ir 6 mokyklinius autobusus. 2017-2018 m. m. pavežamų
mokinių procentas išliko beveik toks pats – 38,5 proc. (1857 mokiniai). 2017 metais Žemaičių Naumiesčio
mokykla-darželis gavo naują geltonąjį autobusą iš Švietimo ir mokslo ministerijos.
Ugdymo proceso modernizavimui skirta 130 300 Eur Mokinio krepšelio lėšų. Mokyklos įsigijo įvairios
kompiuterinės ir organizacinės technikos. Per 2017 metus penkiose mokyklose įrengta po 1 išmaniąją klasę:
Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės“ ir Vainuto gimnazijose, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje ir
Žibų pradinėje mokyklose.
Plėtojant vaikų ir paauglių vasaros poilsio užimtumą iš Savivaldybės biudžeto skirta 8 000 Eur (2016 m.
– 6000 Eur.), Socialinės paramos skyrius socialiai remtinų vaikų nemokamam maitinimui stovyklose skyrė
7363,04 eurų (2016 m. – 8203,52 Eur). Paskelbus programų konkursą, švietimo įstaigos, kaip ir praėjusiais
metais, pateikė 20 projektų. Stovyklose ilsėjosi, aplankė įžymias mūsų krašto turistines vietas ir dalyvavo
edukaciniuose užsiėmimuose 542 mokiniai (2016 m. – 631), iš jų 418 buvo iš socialiai remtinų šeimų (2016 m.
– 442).
Tarptautinėse, respublikinėse olimpiadose ar meno konkursuose prizines vietas laimėjusiems mokiniams
mokslo metų pabaigoje organizuota mokinių pasiekimų šventė, kuriai skirta 570 Eur. Mero padėkos raštais bei
asmeninėmis dovanomis apdovanoti 4 meno kolektyvai, 4 sportininkų komandos, 27 mokiniai ir pagerbti 24
mokytojai, padėję mokiniams pasiekti labai gerų rezultatų.
2017 m. švietimo įstaigose dirbo 732 pedagogai: bendrojo ugdymo mokyklose – 542 pedagogai,
ikimokyklinėse įstaigose – 133, meno ir sporto mokyklose – 57. Dėl mažėjančio mokinių skaičaius bendrojo
ugdymo mokyklose mažėja mokytojų ir vadovų – per pastaruosius trejus mokslo metus jų sumažėjo 0,9 proc.
Aktuali problema ne tik šalyje, bet ir mūsų rajone – pedagogų amžius. Didžiausią dalį sudaro 50-59
metų amžiaus mokytojai – 38 proc. ir 40-49 m. amžiaus – 28,9 proc. Jaunų, iki 30 metų amžiaus, mokytojų
dalis yra tik 4 proc., o 60 m. ir vyresnių mokytojų – 18,9 proc. (2016 m. buvo 15,2 proc.). Nemažėja ir
dirbančių pensinio amžiaus mokytojų – 2017 m. dirbo 8,6 proc. (2016 m. – 7,8 proc.). Pagal dalykus daugiausia
jų yra pradinio ir priešmokyklinio ugdymo – 10, matematikos – 5, geografijos – 4, anglų, lietuvių kalbų ir
chemijos – po 3.
Iš šiuo metu atestuoti 65 vadovai, tai yra 81,5 proc. Aukščiausią pirmąją kategoriją yra įgiję 4 vadovai,
antrąją – 36, trečiąją – 13. Neatestuota 12 vadovų (3 direktoriai ir 9 direktorių pavaduotojai ugdymui).
Atestuotų mokytojų dalis rajono bendrojo ugdymo mokyklose sudaro 92,8 proc., ikimokyklinio ugdymo
įstaigose – 60,1 proc., meno ir sporto mokyklose – 82,5 proc. Aukščiausią mokytojo eksperto kvalifikacinę
kategoriją yra įgiję 10 (1,6 proc.) rajono mokytojų: 6 dirbantys bendrojo ugdymo mokyklose ir 4 neformaliojo
švietimo įstaigose.
Mokytojų skaičiaus optimizavimui skirtomis lėšomis išeitinėms išmokoms 2017 m. panaudota 43 873
Eur (29 248 valstybės ir 14 625 savivaldybės lėšų), 2016 m. – 103 225 Eur (68 817 valstybės ir 34 408 Eur
savivaldybės lėšų). Jeigu šia galimybe 2016 m. pasinaudojo 25, tai 2017 m. tik 10 mokytojų.
Septyniuose lopšeliuose-darželiuose, dvylikoje bendrojo ugdymo mokyklų it mokykloje-darželyje
organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Atsižvelgiant į tėvų poreikius, papildomai atidaryta
11 ikimokyklinio ugdymo grupių: po 1 – Rusnės ir Gardamo progimnazijos skyriuose, Kintų ir Saugų Jurgio
Mikšo pagrindinėse mokyklose, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje; po 2 – miesto lopšeliuosedarželiuose „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“ ir „Žibutė“. Savivaldybės lėšomis įrengtos patalpos, nupirkti baldai,
priemonės, įranga.
Treti metai organizuojamos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, kurioms iš valstybės biudžeto,
atsižvelgiant į mokinių skaičių rajone, 2017 m. skirta 132 300 Eur (2016 m. – 152 900 Eur). Rajone veikė 50
būrelių (2016 m. – 56) iš jų: 17 sporto, 8 choreografijos, 6 technologijų, 5 muzikos. Mieste trys technologijų ir
meninės kūrybos programos skirtos vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Veiklose vidutiniškai per metus
dalyvavo 30,3 proc. rajono mokinių (2016 m. – 30 proc.).
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Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas, suorganizuota 18
Savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstomi 33 prašymai dėl minimalios ar
vidutinės priežiūros taikymo vaikams bei 2 klausimai dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Parengta medžiaga teismui dėl leidimo 2 mokiniams skirti vidutinės priežiūros
priemonę.
Organizuoti 3 išvažiuojamieji Savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžiai: apskritojo stalo
diskusija su Klaipėdos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo
komandos ir Vaiko gerovės komisijos išvyka – susitikimas su Švėkšnos specialiojo ugdymo centro „Diemedis“
specialistais, susitikimas su Plungės rajono Alsėdžių ir Platelių gimnazijų administracijomis dėl gerosios darbo
patirties sklaidos.
2017 m. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programai iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto sporto
plėtojimui buvo skirta 260 000 Eur. VšĮ „Šilutės sportas“ gavo 228 000 Eur, o NVO sporto klubų veiklai skirti:
32 000 Eur, už kuriuos finansuoti 21 sporto klubų projektų; 4 000 Eur numatyti sportininkų skatinimui ir
11 200 Eur palikta programos rezerve. Šilutės rajone registruoti 34 sporto klubai (2017 m. – 32), kuriuose
sportuoja apie 2 000 žmonių ir dirba kvalifikuoti treneriai. Aukštus sportinius rezultatus pasiekusiems
sportininkams ir jų treneriams skatinti buvo numatyta 3 000 Eur, tačiau lėšų trūko ir premijoms išdalinta 8 620
Eur – apdovanoti 52 sportininkai ir 8 treneriai. Sporto taryba suorganizavo 8 posėdžius.
2017 m. iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto Jaunimo programai buvo skirti 9 000 Eur (2016 m. – 9
000 Eur). Už šias lėšas finansuota 12 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų – iniciatyvų, iš
kurių 3 – tęstiniai. Jaunimo reikalų taryba posėdžiavo 5 kartus. Šilutės rajono savivaldybėje veikia 3 atviros
jaunimo erdvės, Šilutės informavimo taškas (informavimo taško padaliniai veikia: Kintuose, Rusnėje,
Švėkšnoje, Žemaičių Naumiestyje). Su neaktyviais jaunuoliais nuo 15 iki 29 metų dirba jaunimo garantijų
iniciatyvų koordinatorius (toliau – JGI). JGI koordinatorius 2017 metais į projektą „Atrask save“ įtraukė 36
neaktyvius jaunuolius ( 8 jaunuoliai savanoriavo Šilutės kultūros ir pramogų centre, Šilutės r. sav. B. Bajoraičio
bibliotekoje; 14 jaunuolių pradėjo mokytis profesijos; 3 įsidarbino).
Sėkmės
Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu, Savivaldybei įteikta „Auksinė krivūlė“ nominacija „Už
pažangą siekiant veiksmingo švietimo“. Apdovanojimas skirtas už išskirtinius Savivaldybės bruožus: kryptingai
tvarkomą mokyklų tinklą; didinamą 4-6 metų vaikų institucinio ugdymo aprėptį; didelę aukštos kvalifikacijos
mokytojų dalį; gerėjančius mokinių mokymosi rezultatus; modernizuojamą ugdymo procesą, interaktyvių
technologijų diegimą; kompleksinės pagalbos mokiniui plėtojamą; tarpinstitucinio bendradarbiavimo
stiprinamą, teikiant kokybišką švietimo pagalbą, prevencinių veiklų vykdymą.
Papildomai atidaryta 11 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių.
Švietimo įstaigos kalendorinius metus užbaigė be skolų.
Plėtojama vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo veikla.
Užtikrinamas mokinių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pavėžėjimas į mokyklą ir atgal.
Problemos
Rajono švietimo įstaigose įsidarbina mažai jaunų specialistų, o vyresniojo ir pensinio amžiaus
mokytojų nuolat daugėja.
Švietimo įstaigų vadovų trūkumas – konkursai švietimo įstaigų vadovų pareigoms skelbiami po
keletą kartų, kadangi nebūna kandidatų arba dažnas jų nesurenka nustatyto minimalaus vadovo kompetencijų
vertinimo balo.
Prasta mokyklinių autobusų būklė, ne visi autobusai, pavėžėjantys priešmokyklinio amžiaus
vaikus, yra aprūpinti atitinkamomis kėdutėmis, kurios užtikrintų šių vaikų saugumą kelionės metu.
Nepakankamas jaunimo ir sporto finansavimas.
Prasta, daugeliu atvejų avarinė sporto bazių būklė.
Jaunimo darbuotojų etatų trūkumas atvirose jaunimo erdvėse, kad būtų užtikrinamas kokybiškas
jaunimo užimtumas ir konsultavimas.
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KOMITETAI
Pagal Vietos savivaldos įstatymą – Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams
preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi
Tarybos, Mero sprendimai. Kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą; Šilutės
savivaldybės taryboje dar yra šie komitetai: Ekonomikos ir finansų; Socialinių reikalų; Teritorijų ir kaimo
reikalų. Visi komitetai dirbo vadovaudamiesi Tarybos patvirtintu veiklos planu (sudaromas pusmečiais). Visi
komitetų posėdžiai vyko viešai, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims bei žiniasklaidos atstovams. Komitetų
posėdžių protokolai yra saugomi Tarybos sekretoriate. Kontrolės komiteto veikla yra labiau reglamentuota
Vietos savivaldos įstatymo, todėl jis dirba pagal Tarybos patvirtintą veikos programą, o metų pabaigoje privalo
pateikti ataskaitą Tarybai.
KONTROLĖS KOMITETAS
Kontrolės komitetas 2017 metais dirbo pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T1-578 patvirtintą Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programą. 2017 metais Kontrolės
komiteto veiklos organizavimo prioritetinės kryptys buvo: Savivaldybės kontroliuojančių institucijų veiklos
priežiūra, Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo analizė, Savivaldybės tarybos ir komitetų veiklos derinimas ir
tęstinumas.
2017 metais įvyko 11 komiteto posėdžių, iš kurių 2 išvažiuojamieji. Visose komiteto posėdžiuose
dalyvavo Kontrolės pirmininko pavaduotojas Alfonsas Vanagas, viename posėdyje nedalyvavo komiteto
pirmininkas Zigmantas Jaunius, tris posėdžius praleido Ričardas Stonkus, Arvydas Jakas nedalyvavo 4
posėdžiuose, o Genovaitė Kimbrienė praleido 6 komiteto posėdžius.
Kontrolės komiteto narių lankomumas
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Sutartiniai ženklai: „+“ - dalyvavo, „n“- nedalyvavo, „x“ – neturi tarybos nario įgaliojimų, nebuvo šio
komiteto nariu.
Pagal komiteto 2017 metų priemonių planą kartą kas ketvirtį buvo svarstytos Savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos veiklos ataskaitos. Visoms ataskaitoms buvo pritarta.
2017 m. sausio 17 d. vykusiame posėdyje papildomai buvo svarstyti klausimai dėl Šilutės PSPC.
Atlikus auditą VšĮ Šilutės PSPC pastebėta, kad įstaiga tendencingai pažeidinėja, sistemingai nesivadovauja tų
pačių teisės aktų nuostatomis, kurias nurodo auditoriai. Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgdama į ataskaitoje
pateiktas pastabas, pareiškė, jog įstaigos vidaus kontrolė – patenkinama. Laikinai pareigas einanti Šilutės PSPC
vadovė Laima Biesevičienė įstaigai skirtas lėšas už gerus darbo rezultatus panaudojo vienkartiniams priedams
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išmokėti, neužtikrindama lygiateisiškumo, skaidrumo principų nuoseklaus laikymosi, t.y. priedus paskirstė tik
daliai darbuotojų, nesudarė galimybės darbuotojams gauti viešą informaciją. Vadovė savo veiksmų dėl
vienkartinių priedų išmokėjimo nederino nei su Stebėtojų taryba, nei su vienintele dalininke – Šilutės rajono
savivaldybe.
Posėdyje buvo domimasi bandymais šią įstaigą reorganizuoti.
Paskutinis šio posėdžio klausimas buvo dėl Šilutės rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių
lygio atitikimo. Komiteto nariai domėjosi, ar Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė Dalia
Bernotienė ir Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Janina Valienė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
Buvo išsiaiškinta, kad darbuotojos tokio išsilavinimo neturi ir joms neturi būti suteiktos A lygio karjeros
valstybės tarnautojų pareigybės.
Kontrolės komitetas 2017 metų priemonių plane buvo numatęs 2 išvažiuojamuosius posėdžius. Abu
tikslai buvo įvykdyti. 2017 m. vasario 10 d. Kontrolės komitetas lankėsi Šilutės lopšelyje - darželyje
„Žvaigždutė“. Posėdžio tikslas buvo įvertinti UAB „Robrona“ nekokybiškai atliktus remonto darbus ir
išsiaiškinti, ar pagrįstai buvo nutraukta sutartis su šia įmone. 2017 m. kovo 13 d. komiteto nariai lankėsi VšĮ
Šilutės ligoninėje. Posėdžio tikslas buvo susipažinti su viena iš Savivaldybės vykdoma rangos sutartimi, kurioje
yra numatyti papildomi darbai. Šiuo posėdžiu metu komiteto nariai įsitikino, kad iš Savivaldybės biudžeto
skirtos 40 tūkst. Eur lėšos papildomiems VšĮ Šilutės ligoninės IV aukšto remonto darbams atlikti buvo
panaudotos tikslingai.
2017 m. gegužės 16 d. posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl Europos Sąjungos fondų lėšų
panaudojimo 2016-2017 m. informacijos pateikimo. Remigijus Budrikas supažindino komiteto narius
su parengta informacija. Pažymėjo, kad už Europos Sąjungos fondų lėšas finansuojamų projektų lėšos
2016-2017 metais panaudotos vykdant 44 projektus. Vienas iš didžiausią bendrąją vertę turintis
projektas yra Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas, kurio vertė –
3 185 600,00 Eur. Šiuo metu yra parengtas investicijų projektas. Pagal jį įvertintos projekto veiklos ir
projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. Šiuo metu rengiamas techninis projektas.
Projekto paraiška buvo teikiama 2017 m. birželio mėn. Komiteto nariai buvo informuoti kaip
savivaldybės administracija rengėsi 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui.
Svarstant kausimą dėl Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų panaudojimo efektyvumo
2016-2017 m. sužinota, kad Savivaldybės administracija 2016 m. viešo aukciono būdu pardavė Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančius 43 turto objektus už 627 252,00 Eur, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki balandžio 30
d. pardavė 8 turto objektus už 17 956 Eur. Pajamos: 2016 m. – 166 764,42 Eur, o 2017 m. – 487 537,00 Eur.
Šiame posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl gatvių apšvietimo Šilutės seniūnijoje
konkurso. Savivaldybės administracija atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus.
2017 m. rugsėjo 19 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl daugiabučių namų renovacijos. Į
komiteto narių klausimus atsakė Vygantas Kamarauskas UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus
pavaduotojas daugiabučių namų renovacijai. Jis informavo, kad per pirmąją ir antrąją daugiabučių namų
energinio efektyvumo didinimo programą renovuota 20 Šilutės rajono daugiabučių. Atnaujintuose
daugiabučiuose Šilutės mieste suvartojama iki 60 proc. mažiau centralizuotai tiekiamos šilumos, o Juknaičiuose
– beveik 70 proc. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešųjų pirkimų metu renovacijos kainos, lyginant su
investiciniais projektais, sumažėjo 25 – 32 proc., o bendra 9 daugiabučių renovacijos kaina sumažėjo beveik
900 tūkst. eurų. Sumažėjus daugiabučių namų renovacijos kainai, renovuojamų daugiabučių gyventojams
reikės mažiau skolintis iš bankų.
Paslaugos pirkimą laimi mažiausią kainą pasiūliusi įmonė.
2017 m. lapkričio 21 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl VšĮ Šilutės turizmo informacijos
centro direktoriaus pareigoms eiti konkurso rezultatų. Komiteto nariai domėjosi, kokius dokumentus pagal
konkurso organizavimo tvarkos aprašą turi pateikti kandidatas, norintis dalyvauti konkurse.
Svarstant klausimą dėl Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcijos,
komiteto nariai domėjosi, kodėl konkurso nugalėtoja buvo pripažinta aukštesnę kainą pasiūliusi įmonė. Ūkio
skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė pažymėjo, kad, atsižvelgiant į supaprastinto atviro konkurso rezultatus,
rangos darbų sutartis dėl Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos sporto aikštyno, esančio Šilutėje, Žalgirio g.
16, atnaujinimo darbų su techninio darbo projekto parengimu sudaryta su UAB „Žibai“. Sutarties kaina –
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220 916,48 Eur su PVM. Pasiūlymus konkursui pateikė 4 tiekėjai: UAB „Tima“, UAB „Šilutės polderiai“,
UAB „Žibai“, UAB „Genra“. Komitetas priėmė sprendimą kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą.
2017 m. gruodžio 12 d posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl informacijos apie Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. T1-432 „Dėl pritarimo Šilutės autobusų stoties ir
komercinės paskirties pastato bei parko pastato statybos koncepcijai vykdymo“ pateikimo. Komiteto nariai
domėjosi kaip vyksta darbai.
UAB „Šilutės autobusų parkas“ yra pateikusi prašymą Nacionalinei žemės tarnybai dėl žemės sklypo,
esančio Tilžės g. 22, Šilutė, pirkimo. Yra gautas leidimas žemės pirkimui. Žemės sklypo plotas 1,5 ha, kaina –
230 tūkst Eur. Šiuo metu šį žemės sklypą autobusų parkas nuomojasi iš Valstybės. Kai šis žemės sklypas bus
nupirktas, pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį, bus parduotas UAB „Projestos projektams“.
Artūras Stonkus informavo, kad darbai pagal numatytą grafiką atsilieka. Atsilikimo nuo su
Savivaldybės taryba sutartų terminų, kurie jau baigiasi priežastys aiškios: daug laiko atėmė sklypo Dariaus ir
Girėno gatvėje, skirto naujo autobusų parko statybai, perdavimas Savivaldybės administracijai, užtruko
projektų derinimai, grunto dabartinėje vežėjų įmonės teritorijoje tyrimai.
Kontrolės komitetas paprašė, kad Savivaldybės administracija pateiktų raštišką informaciją apie šiuo
metu investuotojo (UAB „Projestos projektai“) vykdomus darbus.
EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETAS
Nuo 2015 m. rugpjūčio 6 d. (Tarybos sprendimas Nr. T1-7) Ekonomikos ir finansų komitetą sudaro 9
Tarybos narių:
 Algis Bekeris, Savivaldybės tarybos narys,
 Vladas Kainovaitis, Savivaldybės tarybos narys,
 Steponas Kazlauskas, Savivaldybės tarybos narys,
 Vaidas Pavilonis, Savivaldybės tarybos narys,
 Povilas Tunaitis, Savivaldybės tarybos narys (2015 m. rugpjūčio 27 d. Šilutės rajono
savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-50 redakcija),
 Antanas Martinkus, Savivaldybės tarybos narys,
 Raimundas Ambrozaitis, Savivaldybės tarybos narys,
 Arvydas Jakas Savivaldybės tarybos narys,
 Zigmantas Jaunius, Savivaldybės tarybos narys.
Iš viso per 2017 m. įvyko 12 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių, juose buvo apsvarstyta
299 sprendimo projektai, išklausyta 11 informacijų.
Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

2017-01-17
2017-02-14
2017-03-21
2017-04-18
2017-04-25

Apsvarstyta sprendimo
projektų
24
32
48
34
Išvažiuojamasis posėdis

6.

2017-05-16

24

Data

Išklausyta informacijų
3
3
Posėdžio tikslas - UAB „Šilutės
komunalininkas“ atliekamų paslaugų
Šilutės seniūnijoje įvertinimas.
1
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

2017-06-20
2017-07-18
2017-09-19
2017-10-17
2017-11-21
2017-12-12
Iš viso:

24
18
24
15
25
31
299

2
1
1
11

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS
2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-8. Socialinių reikalų komitetą sudaro 9 nariai:
1. Saulius Vytuvis, Savivaldybės tarybos narys (pavaduotojas), (sprendimu Nr. T1-511),
2. Antanas Kubaitis, Savivaldybės tarybos narys.
3. Arūnas Pupšys, Savivaldybės tarybos narys,
4. Ričardas Stonkus, Savivaldybės tarybos narys,
5. Laimutė Uselienė, Savivaldybės tarybos narė (pirmininkė),
6. Daiva Žebelienė, Savivaldybės tarybos narė,
7. Algirdas Gečas, Savivaldybės tarybos narys,
8. Jonas Jatautas, Savivaldybės tarybos narys,
9. Sandra Tamašauskienė, Savivaldybės tarybos narė.
Per 2017 metus įvyko 14 Socialinių reikalų komiteto posėdžių, iš jų – 2 išvažiuojamieji. Iš viso
apsvarstyti 254 sprendimo projektai, išklausyta 15 informacijų.
Socialinių reikalų komiteto posėdžiai

1.
2.
3.
4.

2017-01-19
2017-02-15
2017-03-23
2017-03-30

Apsvarstyta
sprendimo
projektų
19
31
42
-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2017-04-20
2017-05-18
2017-06-22
2017-07-20
2017-09-21
2017-10-19
2017-10-26

28
12
20
16
22
16
-

12.
13.

2017-11-23
2017-12-07

20
-

14.

2017-12-14
Iš viso:

Eil.
Nr.

Data

28
254

Išklausyta informacijų
1
4
Diskusija apie Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo
centro ugdymo ir lankomumo situaciją
1
3
1
Išvažiuojamasis posėdis į Šilutės socialinių paslaugų
centrą dėl teikiamų paslaugų įvertinimo
1
Išvažiuojamasis posėdis į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų
mokymo centrą dėl įstaigos situacijos įvertinimo
1
15
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TERITORIJŲ IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
Nuo 2015 m. rugpjūčio 6 d. (Tarybos sprendimas Nr. T1-9) Teritorijų ir kaimo reikalų komitetą sudaro
6 komiteto nariai:
 Vaidas Bendaravičius, Savivaldybės tarybos narys,
 Tomas Budrikis, Savivaldybės tarybos narys (pirmininkas),
 Genovaitė Kimbrienė, Savivaldybės tarybos narė (pavaduotoja),
 Alfonsas Vanagas, Savivaldybės tarybos narys (sprendimo Nr. T1-510)
 Vidmantas Gečas, Savivaldybės tarybos narys,
 Arūnas Kurlianskas, Savivaldybės tarybos narys.
Iš viso per 2017 metus įvyko 12 Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdžių, iš jų – 1
išvažiuojamasis. Apsvarstyti 160 sprendimo projektų, išklausytos 8 informacijos.
Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdžiai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Apsvarstyta
sprendimo
Išklausyta informacijų
projektų
2017-01-18
13
1
2017-02-15
9
1
2017-03-22
14
3
2017-04-19
15
1
2017-05-17
13
2017-06-21
17
1
2017-07-19
16
2017-09-20
8
2017-09-27
Posėdžio tikslas- remiantis 2017 m. liepos 27 d. sprendimu
Nr. T1-784 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų
II pusmečio darbo plano”, Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas
rugsėjo mėn. yra nusimatęs klausimą „Dėl kaimo
bendruomenių įvertinimo“.
2017-10-18
17
1
2017-11-22
18
2017-12-13
20
Iš viso:
160
8
Data

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA
Siekiant vykdyti alkoholio, tabako bei narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją, mažinti
psichoaktyvių medžiagų vartojimo paklausą ir pasiūlą, Šilutės rajono savivaldybėje, skatinant
tarpinstitucinį bendradarbiavimą pakoreguota Strateginio plano priemonė dėl alkoholio, tabako ir
narkotikų vartojimo prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo. Narkotikų kontrolės komisijos
nariams suorganizuotas posėdis, kurio metu dalyviai susipažino su Tauragės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato informacija apie alkoholio, tabako, narkotinių ir
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psichotropinių medžiagų vartojimą, prevenciją ir kontrolę Šilutės rajone bei aptarė švietimo įstaigose
vykdomą prevencinę veiklą. Buvo inicijuoti ir suorganizuoti įvairūs renginiai, paskaitos, pranešimai,
konkursai, akcijos, įvairių filmų peržiūros alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo prevencijos tema.
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017 m. vasario 7-13 dienomis atliko
narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimą (aplinkos testus) Šilutės rajono savivaldybės 5 mokyklose
ir Saugų vaikų globos namuose.
Tyrimo tikslas – ištirti Šilutės rajono savivaldybės mokyklų ir Saugų vaikų globos namų aplinką
dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų paplitimo, stiprinti vaikų atsakomybės jausmą už švarią
aplinką nuo narkotikų. Tyrimui atlikti naudoti narkotinių medžiagų paieškos testai „PenTest D4D“. Šiais
testais galima aptikti narkotinių medžiagų, tokių kaip kanapės, heroinas, LSD ir kt. Iš viso atlikti 232
vertinimai.
Biuras 2017 m. vasario 22 dieną organizavo viktoriną Vydūno gimnazijos IIe klasės mokiniams.
Renginio tikslas – atkreipti jaunų žmonių dėmesį į tabako sukeliamą žalą žmogaus organizmui. Balandžio
mėnesį organizavo paskaitas temomis: „Elektroninės cigaretės bei rūkymas“ ir „Alkoholizmo
spąstai“ Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, Šilutės pirmoje gimnazijoje, Pamario pagrindinėje
mokykloje, Šilutės žemės ūkio mokykloje, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje, Kintų pagrindinėje mokykloje,
Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. Paskaitas skaitė Lietuvos
blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta. Paskaitos metu tėvai
supažindinti su pirminės prevencijos, ankstyvosios intervencijos pagrindiniais metodais ir principais
(NKD– Narkotikų kontrolės departamento metodinės rekomendacijos).
Visuomenės sveikatos biuro specialistai kartu su Žibų pradinės mokyklos 3A, 3B, 3C , 3D klasės
mokiniais ir mokytojais 2017 m. balandžio 26 dieną dalyvavo konkurse „Cigarečių dūmuose pilki
vaiduokliai slepiasi“. Tikslas – ugdyti mokinių supratingumą apie cigarečių keliamą žalą žmogaus
sveikatai. Dalyvių skaičius – apie 80. Balandžio 27 dieną biuras organizavo Martyno Jankaus pagrindinėje
mokykloje tris paskaitas tema „Elektroninės cigaretės bei rūkymas“ 7 klasių mokiniams, ir dvi paskaitas
tema „Kibernetinės priklausomybės“ 9 klasių mokiniams. Paskaitas skaitė Lietuvos blaivybės draugijos
„Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta.
Gegužės 15 dieną organizavo viktoriną Vydūno gimnazijos IVG klasės mokiniams. Renginys
organizuotas Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. Renginio tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į
tabako sukeliamą žalą žmogaus organizmui.
Gegužės 31 dieną organizavo akciją „Obuolys vietoj cigaretės!“, kuri skirta paminėti Pasaulinei
dienai be tabako. Pagrindinis šios akcijos tikslas buvo apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako
vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonominių problemų bei priverstinio kvėpavimo
tabako dūmais užterštu oru (pasyvaus rūkymo).
Akcijos „Obuolys vietoj cigaretės!“ metu buvo išdalinta apie 10 kg obuolių. Obuoliai ir
informacinės skrajutės pateiktos įvairiose Šilutės rajono savivaldybės miesto vietose.
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, minint Pasaulinę dieną be tabako, jau
tradiciškai devintą kartą birželio 1 d. Šilutės rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, surengė kasmetinę vienos
dienos akciją ,,Gimiau nerūkantis“ arba „Gimiau nerūkanti“.
Rugsėjo 11 dieną Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje ir Vydūno gimnazijoje organizavo
paskaitas psichoaktyvių medžiagų prevencine tema mokyklinio amžiaus paaugliams ,,Kuo renkiesi būti
tu?”. Paskaitas vedė Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras
Šiukšta.
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2017 m. lapkričio 8-13 dienomis Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su
Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyriumi organizavo Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų konkursą ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Šiame konkurse dalyvavo Šilutės
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokiniai. Konkurso
tikslai - skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, ir bendruomenėse; skatinti
vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą; skatinti
masišką vaikų ir jaunimo dalyvavimą konkurse.
Minint tarptautinę nerūkymo dieną 2017 m. lapkričio 23 dieną Šilutės rajono savivaldybės
Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyko viktorina „Rūkai – save žudai“. Viktorinoje dalyvavo
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, kurie vertino komandų
prisistatymus ir atliktas užduotis. Viktorinoje dalyvavo 9-10 klasių mokinių 4 komandos.
Lapkričio 29 - gruodžio 1 dienomis Šilutės rajono savivaldybės Vydūno gimnazijoje vyko viktorina
„Kovoje prieš AIDS“, kurią organizavo ir vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti
mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje - Loreta Romanovienė. Viktorinoje taip pat dalyvavo Šilutės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, kurie vertino mokinių atliktas užduotis.
Visuomenės sveikatos biuras kartu su Pamario pagrindine mokykla 2017 metų gruodžio 1 d.
organizavo viktoriną – protmūšį „Aids: geriau žinoti 17“. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje
protmūšyje „Aids: geriau žinoti 17“ dalyvavo 7-10 kl. mokinių komandos, dalyvių skaičius siekė 60
mokinų.
2017 m. gruodžio 1 d. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre vyko viktorina „AIDS: geriau
žinoti 17“, 2017 m. gruodžio 4 d. Šilutės rajono savivaldybės Vainuto gimnazijoje vyko „AIDS: geriau
žinoti 17“, 2017 m. gruodžio 6 dieną Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių
progimnazijos skyriuje viktoriną, skirtą Pasaulinei AIDS dienai paminėti.
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017 m. gruodžio 8 d. pasidalino
informacija: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Europos Sąjungos
fondų lėšomis finansuojamą projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė
integracija", parengė vaizdinę medžiagą psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų viešinimui. Šio
vaizdo klipo tikslas - didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemų, priklausomybės ligas
turinčių asmenų, jų artimųjų ar kitų suinteresuotų asmenų informuotumą apie reabilitacijos metu
teikiamas paslaugas bei pagalbą, esant poreikiui, skatinti juos kreiptis pagalbos į licencijuotas
reabilitacijos bendruomenes.
Tauragės AVPK Šilutės rajone per 2017 metus fiksuota 30 narkotinių ar psichotropinių
medžiagų vartojimo atvejų ( LR ANK 71 str.), 4 alkoholinių gėrimų nupirkimo ar kitokio perdavimo
nepilnamečiui atvejai ( LR ANK 76 str.), 55 naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, įsigijimo,
laikymo, gabenimo atvejai ( LR ANK 137 str.), 156 akcizais apmokestinamų prekių įgijimo, laikymo atvejai
( LR ANK 209 str.), 370 alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymo
atvejai ( LR ANK 484 str.) 42 atvejai, alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų vartojimo, kai tai daro ne jaunesni
nei 16, bet jaunesni nei 18 metų asmenys (LR ANK 485 str.) bei 24 tabako gaminių ar susijusių naminių
vartojimo ar turėjimo ribojimo pažeidimų ( LR ANK 4 str.) atvejai.
Vykdant bendrąją prevencinę veiklą Šilutės mieste ir rajone vykdyta 10 prevencinių priemonių
susijusių su nepilnamečiais-tikrintos jaunimo susibūrimo vietos Šilutės mieste ir rajone, tikrinant dėl
rūkančių vaikų prie mokyklų ir kitose vietose bei vykdytos priemonės siekiant užkirsti kelią
nepilnamečių daromiems nusižengimams susijusiems su tabako gaminių, energetinių, alkoholinių gėrimų
vartojimu, energetinių, alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių pardavimu nepilnamečiams asmenims, jų
metu fiksuoti pažeidimai. Priemonėse dalyvavo policijos rėmėjai. Mokyklose mokiniams vykdytos teisinio
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švietimo paskaitos apie rūkymo, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo žalą, organizuotas teisinių
žinių konkursas „Temidė“.
Vykdyta tęstinė prevencinė programa „Rytojaus ateitis mano rankose“, skirta nepilnamečių sveikos
gyvensenos, žalingų įpročių neturėjimo, užimtumui skatinti. Prevencinė programa vykdyta su Šilutėje
veikiančiais sporto klubais „Oazis“ ir „Atėnė“, juose 2 mėn. sportavo 15-17 metų amžiaus iš viso 24
vaikai.
Siekiant sukurti minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, kuri padėtų vaikui įveikti
susiformavusį ydingą elgesį bei užtikrinant Lietuvos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
nuostatų įgyvendinimą suorganizuota 18 Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžių,
kuriuose buvo svarstomi 33 klausimai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo vaikams bei 2
klausimai dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo ikimokyklinio amžiaus vaikams. Parengta
medžiaga teismui dėl leidimo 2 mokiniams skirti vidutinės priežiūros priemonę. Gavus teismo leidimą,
mokiniai buvo nukreipti į šiuos socializacijos centrus: Kauno vaikų socializacijos centrą - 1, Vėliučionių
vaikų socializacijos centrą - 1. Vienam mokiniui anksčiau laiko panaikinta vidutinė priežiūros priemonė,
kurią jis atliko Kauno vaikų socializacijos centre.
Prašymus dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo/pratęsimo/panaikinimo pateikė
Saugų vaikų globos namai (8), švietimo įstaigos (10), tėvai (1), policija (9), seniūnijos (4), socializacijos
centras (1). Minimalios priežiūros priemonės panaikintos 4 mokiniams, nes jų elgesys pagerėjo, 4
mokiniams neskirtos minimalios priežiūros priemonės. Komisija posėdžiuose svarstė 19 mokinių elgesį,
iš jų 9 - svarstyti 2 ar net 3 kartus. Paskyrus minimalios priežiūros priemones, 12 mokinių buvo
teikiamos specialistų (socialinio pedagogo, psichologo, psichiatro) konsultacijos, 7 mokiniai įpareigoti
tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje, 6 mokiniai įpareigoti dalyvauti sporto,
meno, neformaliojo vaikų švietimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, 1 mokinys - gydytis nuo
priklausomybės rūkyti ir vartoti alkoholį. Administracijos direktoriaus įsakymu vienai šeimai skirtas
įpareigojimas lankyti psichologo konsultacijas, viena mama įpareigota dalyvauti pozityvios tėvystės
kursuose.
Paskyrus priežiūros priemonės, mokiniai, jų tėvai bei atsakingi asmenys supažindinti su
paskirtų priemonių vykdymo tvarka, jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Susitikimų su mokiniais
metu kalbėta apie tabako, alkoholio, psichotropinių bei narkotinių medžiagų vartojimo žalą,
administracinę ir baudžiamąją atsakomybę dėl šių medžiagų vartojimo ar platinimo.
Suorganizuotas išplėstinis pasitarimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkais, Vaiko
teisių apsaugos skyriaus, policijos atstovais dėl nepilnamečių teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo,
alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose.
Visos rajono švietimo įstaigos įgyvendina šias socialinio-emocinio ugdymo, prevencijos, sveikos
gyvensenos programas: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos;
Gyvenimo įgūdžių ugdymo; „Paauglystės kryžkelės“ -Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 58 klasių mokiniams; „Gyvai“- tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa
12-14 metų mokiniams (Asociacija Mentor Lietuva); OLWEUS – smurto ir patyčių prevencijos; „Zipio
draugai“-ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo programa 5-7 metų vaikams; „Sveikos
gyvensenos ugdymas“ – gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 1-8 klasių mokiniams. Sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklui priklauso 2 rajono bendrojo ugdymo įstaigos.
Siekiant plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir vykdyti prevencinius renginius
nepilnamečiams, kartu su policijos pareigūnais organizuotas teisinių žinių konkursas „Temidė“, saugaus
eismo konkursas „Šviesoforas“.
Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija vykdys ir toliau patvirtintą priemonių
planą, bus įgyvendinami išsikelti tikslai bei uždaviniai ir vykdomos numatytos prevencinės priemonės.
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau-Antikorupcijos komisijos) paskirtisvykdyti Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo

43
socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene,
žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje,
skatinti švietimo įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.
Antikorupcijos komisija, sudaryta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr.
T1-25 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
Komisiją sudaro 5 nariai:
Sandra Tamašauskienė, Savivaldybės tarybos narė (pirmininkė) iki 2017-03-30,
Povilas Tunaitis, Savivaldybės tarybos narys;
Antanas Kubaitis, Savivaldybės tarybos narys;
Domas Merliūnas, Švėkšnos sen. Veiviržos seniūnaitijos seniūnaitis;
Birutė Gustienė, Rusnės sen. Pakalnės seniūnaitijos seniūnaitė.
Šilutės rajono tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-644 vietoj Sandros Tamašauskienės
Antikorupcijos komisijos pirmininku patvirtintas Arūnas Kurlianskis.
Komisija pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės valstybės politiką korupcijos
prevencijos srityje, vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Antikorupcijos
komisijos nuostatais.
Antikorupcijos komisija vadovavosi 2015-2017 metų parengta Šilutės rajono savivaldybės
Korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planu. Pagrindinės strateginės korupcijos
prevencijos kryptys yra užtikrinti korupcijos atsiradimo sąlygų šalinimą; didinti savivaldybės veiklos
viešumą; tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo procedūras didinant jų
skaidrumą ir efektyvumą; antikorupcinio švietimo sklaida.
Atsižvelgiant į Programos ir Priemonių įgyvendinimo planą, Antikorupcijos komisija siekė
sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir
kontrolės mechanizmą.
2017 metų Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita pateikta
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimo tarnybai taip viešai paskelbta Šilutės rajono savivaldybės
tinklalapyje www.silute.lt skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.
2017 metais iš pagrindų buvo atnaujintas Šilutės rajono savivaldybės interneto skyrius
www.silute.lt ,, Korupcijos prevencija“.(Atsižvelgiant į LRV nutarimo Nr. 480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“).
2017 m. IV ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Šilutės rajono
savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriuje vykdant melioracijos veiklą. Atlikus antikorupciniu
požiūriu vertinimą Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriuje, galima teikti, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra, tačiau remiantis esančiais teisės aktais ši sritis yra valdoma. Vertinimo
išvados ir rekomendacijos apsvarstytos Antikorupcijos komisijos posėdyje. Analizė ir išvados pateiktos
STT ir paskelbtos www.silute.lt ,, Korupcijos prevencijos“ skiltyje.
2017 m. Antikorupciniu požiūriu įvertinti 69 Tarybos sprendimų projektai ir 4 Administracijos
direktoriaus įsakymų projektai, kurie numato reguliuoti visuomeninius santykius. Visi priimti norminiai
aktai skelbiami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt. /teisinė informacija ir www.tar.lt, todėl asmenys
galėjo susipažinti su teisės aktais, teisės aktų pažeidimų apskundimo tvarka ir ja vadovautis. Specialiųjų
tyrimų tarnybai pateikta informacija dėl 7-jų kandidatų, siekiančių eiti atsakingas pareigas Savivaldybėje
ar jos paldžiose institucijose.
Antikorupcijos komisija 2017 metų gruodžio mėn. atliko anoniminę asmenų apklausą
,,Korupcijos apraiškos Šilutės rajono savivaldybėje“. Buvo apklausti 102 respondentai. Analizė viešai
skelbiama www.silutė.lt ,,Korupcijos prevencijos“ skiltyje.
Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija inicijuoja, kad Tarybos sprendimai,
Administracijos direktoriaus įsakymai, viešieji pirkimai, turto privatizavimas, socialinių būstų eilės,
licencijų išdavimų sąrašai ir kt. būtų viešinami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt.
Nuorodoje ,,Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija apie vykdomas antikorupcines
prevencijos priemones, rajono gyventojams parengta informacija, kaip elgtis ir kur kreiptis žinant apie
vykdomas ar planuojamas vykdyti korupcines veikas. Pranešimai apie galimą korupciją teikiami
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anonimiškai, patvirtinus tam tikrą kodą. Šioje skiltyje taip pat nurodytas STT ,,Karštosios linijos“
numeris. Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus galima siųsti Antikorupcijos komisijai, adresu
antikorupcija@silute.lt.
Siekiant įgyvendinti Savivaldybės administracijos tarnautojų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų,
įmonių darbuotojų ir politikų, Antikorupcijos komisijos narių švietimą korupcijos prevencijos klausimais
2017 m. dalyvauta mokymuose, seminaruose, konferencijose:
1. „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje“ (2017-05-17, dalyvavo 2
asmenys);
2. „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“ (2017-05-22,dalyvavo 4 asmenys);
3. ,,Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos savivaldybėse (2017-10-19, 2 asmenys);
4. Savivaldybės administracijos darbuotojams, Tarybos ir Antikorupcijos komisijos nariams surengtas
seminaras ,,Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimo aktualijos“ (2017-11-02) dalyvavo 58 asmenys;
5. ,,Antikorupcinės vadybos sistemos”(217-11-08) dalyvavo 2 asmenys;
6. ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigose”. (2017-11-17 2 asmenys
Kontroliuojamų įstaigų atstovai;
7 ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigose”. (2017-12-01) dalyvavo 1
asmuo;
8. ,,Antikorupcnės aplinkos kūrimas. Ką galime daryti geriau?” (2017-12-11) 3 asmenys.
Antikorupcijos komisija atvira bendruomenei, todėl į posėdžius kviečiamės žiniasklaidos atstovus
– vietinė žiniasklaida informuoja Savivaldybės gyventojus apie komisijos veiklą.
2017 metais Šilutės rajono Antikorupcijos komisija gavo 3 skundus:
1. UAB ,,Robrona”.
2. Dėl Šilutės rajono tarybos nario Stepono Kazlausko viešųjų ir privačių interesų nepaistymo.
3. Jono Domkaus pretenzijos dėl UAB ,,Šilutės būstas”.
Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinta papildoma priemonė – parengta Savivaldybės vadovybės
informavimo apie privačių interesų konfliktus, Savivaldybės Tarybos ir Savivaldybės administracijos
veikloje tvarka. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-13 įsakymu Nr. A11406 patvirtintas aprašas ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų
privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo ir nušalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma - posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu
Komisija posėdžiavo 4 kartus.
2017-02-03 svarstyta:
1. Tarybos nario Stepono Kazlausko transporto išlaidų kompensacijos iš biudžeto, netekus
vairuotojo pažymėjimo, skundas.
2. UAB ,,Robrona“skundas
3. Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 m. programos, 2016 m.
priemonių plano įgyvendinimo ataskaita.
4. Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita.
5. Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos planas.
2017-03-16 svarstyta:
1. Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas Šilutės rajono
bendruomenei.
2. Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos plano pristatymas Šilutės rajono bendruomenei.
2017-10-18 svarstyta:
1. Jono Domkaus skundas.
2. Galimos korupcijos pasireiškimo Šilutės miesto Melioracijos alėjos ir Aukštaičių gatvės
apšvietimo darbams atlikti.
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3. Seminaro ,,Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimo aktualijos“ organizavimo Šilutės rajono
savivaldybės administracijai ir politikams.
4. Korupcijos tikimybės pasireiškimo nustatymas Šilutės rajono savivaldybės administracijoje.
4. 2017-12-06 svarstyta:
1. Korupcijos tikimybės pasireiškimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų
skyriuje, išadų svarstymas vykdant melioracijos veiklą.
2. STT Klaipėdos valdybos kvietimas Tarptautinės antikorupcijos dienai paminėti, delegatų
delegavimas.
ETIKOS KOMISIJA
Etikos komisija buvo sudaryta 2015 m. rugpjūčio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės sprendimu Nr.
T1-54 (pakeitimas 2017 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-580) iš penkių narių: Jono Jatauto,
Tarybos nario (Komisijos pirmininkas), Vaido Bendaravičiaus, Tarybos nario, Alfonso Vanago, Tarybos
nario, Alekso Kvederio, Šilutės seniūnaičio, Valentino Dylerto, Juknaičių seniūnaičio.
Etikos komisija savo veikloje siekė plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą
Savivaldybės institucijomis, skatinti valstybės politikų atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę
visuomenei, nepriekaištingo laikymosi valstybės politikui nustatytų elgesio principų viešajame
gyvenime, taikyti priemones, užtikrinančias valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už
Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimus.
Etikos komisija, vykdydama savo veiklą, vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės
politikų elgesio kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu,
Savivaldybės tarybos sprendimais, Etikos komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais 2016 m. kovo 31 d.
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-298. 2017 metais, laiku vykdė tyrimus pagal
pateiktus pareiškimus ir priėmė sprendimus, vadovaudamasi sąžiningumo, teisingumo, skaidrumo,
viešumo, nešališkumo bei padorumo principais.
Etikos komisijos veikla pateikiama lentelėje:
Eil.
Nr.
1.

2.

Įvykusio
posėdžio
data
2017-01-23

2017-02-09

Svarstyti klausimai

Priimti sprendimai

1. Dėl Tarybos nario išlaidų kompensavimo
tvarkos. Įpareigotas meras. Nusprendė
frakcijų vadovai gruodžio 15 d.
2. Dėl leidimų nemokamai vykti į Nidą
tvarkos. Įpareigotas meras. Nusprendė
frakcijų vadovai gruodžio 15 d.
3. Dėl Etikos komisijos sudėties po A.
Bekerio išrinkimo mero pavaduotoju.

1. Bendru sutarimu nutarta, kad į Etikos
komisijos rekomendacijas buvo atsižvelgta.

1. Dėl Antikorupcijos komisijos posėdžio
protokolinio nutarimo dėl Tarybos nario
Stepono Kazlausko elgesio tyrimo.
2. Dėl Savivaldybės mero prašymo pradėti
Tarybos narės Sandros Tamašauskienės
elgesio tyrimą.
3. Dėl Etikos komisijos pirmininko
pavaduotojo išrinkimo.

2. Bendru sutarimu nutarta, kad į Etikos
komisijos rekomendacijas buvo atsižvelgta,
Etikos komisijos tikslas pasiektas.
3. Kad ateityje nekiltų interesų konflikto A.
Bekeris
nusprendė
atsisakyti
Etikos
komisijos nario pareigų.
1. Vadovaujantis Etikos komisijos nuostatų
31.4 papunkčiu, apsiriboti svarstymu
Komisijoje.
2. Tyrimą pradėti ir raštu kreiptis į Tarybos
narę Sandrą Tamašauskienę, kad ji raštu
nurodytų
viešojoje erdvėje
pateiktos
informacijos šaltinius.
3. Etikos komisijos pirmininku išrinkti
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Tarybos narį Alfonsą Vanagą.

3.

2017-03-07

1.
Dėl
Tarybos
narės
Tamašauskienės elgesio tyrimo.

Sandros 1. Komisija, išnagrinėjusi turimą medžiagą,
konstatuoja, kad Tarybos sprendimas dėl VšĮ
Šilutės ligoninės ir VšĮ Pirminio sveikatos
centro
reorganizavimo
priimtas
vadovaujantis demokratiškų procedūrų
principais, reglamentuotais teisės aktuose.
Vadovaujantis Etikos komisijos nuostatų
31.4 punktu, apsiribojama svarstymu
Komisijoje tuo pačiu įspėjant Tarybos narę
Sandrą Tamašauskienę, kad ji turėtų vengti
viešų teiginių, kurie visuomenėje galėtų
sukelti abejonių dėl Tarybos veiklos ir jos
sprendimų teisėtumo.

4.

2017-04-07

1.
Dėl
Tarybos
narės
Tamašauskienės elgesio tyrimo.

Sandros 1. Komisija, išnagrinėjusi turimą medžiagą,
nutaria pradėti tyrimą dėl Tarybos narės
Sandros Tamašauskienės elgesio. Į kitą
Etikos komisijos posėdį (2017-04-18 15.00
val.) kviesti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų
mokymo centro socialinę pedagogę Egidiją
Žukienę ir l. e. direktorės pareigas Daivą
Budvytienę. Informuoti Tarybos narę S.
Tamašauskienę apie pradėtą tyrimą.

5.

2017-04-18

1.
Dėl
Tarybos
narės
Tamašauskienės elgesio tyrimo.

Sandros 1. Komisija, išnagrinėjusi turimą medžiagą,
vadovaudamasi Etikos komisijos nuostatų
31.2 papunkčiu, konstatuoja, kad Tarybos
narė Sandra Tamašauskienė, 2017 m. kovo
29 d. veiksmais Šilutės jaunimo ir
suaugusiųjų mokymo centre, nesilaikydama
Tarybos reglamento 126 str., pažeidė teisės
aktuose nustatytus reikalavimus.

SPORTO TARYBA
Šilutės rajono sporto taryba yra kolegiali visuomeninė institucija, kuri sudaryta iš Šilutės rajono
tarybos, Savivaldybės administracijos, visuomeninių sporto klubų bei visuomenės atstovų. Sporto taryba
sudaryta Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-69.
Sporto taryba sudaryta iš 11 asmenų:
Pirmininkas Arūnas Pupšys, Savivaldybės tarybos narys;
Ričardas Stonkus, Savivaldybės tarybos narys;
Povilas Tunaitis, Savivaldybės tarybos narys;
Algirdas Gečas, Savivaldybės tarybos narys;
Virgilijus Pozingis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Jonas Gavėnia, sporto klubų atstovas (Juknaičių sporto klubas);
Dainius Gricevičius, VšĮ „Šilutės sportas“ direktorius;
Jonas Piekautas, sporto klubų atstovas (Šilutės stalo teniso klubas „Varmas“);
Aivaras Lileikis, Šilutės sporto mokyklos direktorius;
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Saulius Malinauskas, sporto klubų atstovas (futbolo klubas „Šilutės veteranas“);
Rimvydas Lukošius, Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojų
atstovas.
Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba 2017 metais dirbo pagal patvirtintą veiklos planą ir
posėdžiavo 8 kartus.
Pagrindiniai tikslai, kurie buvo numatyti pasiekti. 2017 metais Ugdymo kokybės ir Sporto plėtros
programoje sportui buvo skirta 260 000 eurų. 228 000 eurų skirta VšĮ „Šilutės sportas“. 32 000 eurų skirti NVO
sporto klubų veiklos rėmimams. Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų Sportininkų ugdymo centrų, sporto
klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos konkursui buvo pateiktas 21 projektas.
Projektams finansuoti skirta 16 800 eurų. Rezerve palikta 11 200 eurų. Sportininkų skatinimui – 4 000 eurų. Per
metus Sporto taryba gavo 8 prašymus iš sporto klubų dėl papildomų lėšų iš programos rezervo ( 6 660 eurų).
4 540 eurų iš rezervo skirta sportininkų ir jų trenerių skatinimui, nes skirtų 4 000 eurų neužteko. Iš viso
sportininkams ir treneriams skatinti 2017 metais reikėjo 8 540 eurų. Skatinimo premijas gavo 52 sportininkai ir
8 treneriai.
Parengtas ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų
nevyriausybinių organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašas. Panaikintos procentinės
proporcijos skirtingoms sporto šakoms, nustatytas minimalus Sporto programos rezervo dydis. Taip pat
parengta ir patvirtinta nauja Sporto programos projektų ataskaitos forma.
Organizuotas išvažiuojamasis Sporto tarybos posėdis į miesto sporto bazes. Posėdžių metu buvo
apžiūrėtos sporto bazės (Gluosnių g. 13A, irklavimo bazė, esanti Šilutės uoste, miesto stadionas), kurių būklė
kritinė. Tiek treneriai, tiek sportininkai skundžiasi prastomis darbo ir sportavimo sąlygomis. Parengtas Šilutės
sporto tarybos posėdžio protokolas ir perduotas Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl sporto bazių
sutvarkymo.
Viename posėdyje aptartas klausimas dėl Šilutės futbolo komandos „Šilutė“ padėties. Aiškintasi
situacija dėl futbolo varžybų pardavimo, t.y. specialiai pralaimėtų varžybų. Išklausytos versijos, išsakyti
pastebėjimai. Vis dar laukiama žinių iš Lietuvos futbolo federacijos dėl priimtų sprendimų Šilutės futbolo klubo
„Šilutė“ atžvilgiu.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS ATASKAITA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-93 patvirtina Šilutės rajono
savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – ŠJRT).
ŠJRT tikslai – bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi,
įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos
jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose, koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimą, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus,
stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų.
ŠJRT sudaro 12 asmenų: Tomas Budrikis, Savivaldybės tarybos narys (Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkas), Ričardas Stonkus, Savivaldybės tarybos narys, Genovaitė Kimbrienė, Savivaldybės tarybos narė,
Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė, Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Ričardas Čaikys, asociacijos
„Pamario jaunimas“ atstovas, Rimvydas Petrauskis, Katyčių pagrindinės mokyklos ir Šilutės kultūros ir
pramogų centro atvirųjų jaunimo erdvių atstovas, Donatas Jaunius, Šilutės šaulių kuopos atstovas, Dalia
Vasiliauskytė, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovė, Laimondas Taroza, Kintų
pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro atviros jaunimo erdvės atstovas, Gabrielė Vindžigelskytė, Šilutės
rajono mokinių tarybos atstovė.
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2017 m. ŠJRT posėdžiavo 5 kartus. ŠJRT nariai dalyvavo dviejų komisijų veiklose: „Lietuvininkų
vilties“ premijos komisijoje, Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų vertinimo komisijoje.
Jaunimo programai skirta 9 000 eurų. Finansuota 12 projektų.
Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktorius V. Tarpisnkas ir Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja
Valda Karnickaitė. Susitikimo metu aptarti rajono jaunimo politikos prioritetai, jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimas, savanorių skatinimas. Departamento atstovai išsakė stipriąsias ir silpnąsias Šilutės rajono
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo puses.
Šilutės rajono savivaldybė kaip ir kitos savivaldybės įgyvendina jaunimo garantijų iniciatyvos projektą
„Atrask save“. ŠJRT nariai patvirtino jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo į projektą „Atrask save“ planą. Taip
pat patvirtino Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo planą Šilutės rajono savivaldybėje.
Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis Šilutės
rajono savivaldybėje buvo atlikta apklausa dėl mobilaus darbo poreikio seniūnijose.
ŠJRT nariai sprendė klausimą dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės perkėlimo į kitas patalpas. Buvo
priimtas sprendimas atvirą jaunimo erdvę perkelti į Šilutės kultūros ir pramogų centrą. Sprendimas pasiteisino.
Į Šilutės kultūros pramogų centrą susirenka daugiau jaunimo. Erdvė veikia lanksčiau, nes Šilutės kultūros ir
pramogų centas dirba iki 21.00 val. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje veikia 3 atviros jaunimo erdvės
(Katyčių pagrindinėje mokykloje, Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkciame centre ir Šilutės kultūros ir
pramogų centre).
Inicijuotas Visuotinis jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų susirinkimas dėl naujų narių
delegavimo į ŠJRT. 3 nariai nutraukė narystę jaunimo organizacijose, tad juos teko pakeisti kitais nariais.
Paskutiniame 2017 metų posėdyje ŠJRT nariai svarstė Jaunimo reikalų departamento bei Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybėms nustatytus Jaunimo politikos prioritetus 2018 metams (mobilaus
darbo ir darbo su jaunimu gatvėje plėtra; jaunimo centrų, jaunimo erdvių kokybės užtikrinimas ir veikla;
savanoriškos veiklos plėtra; Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas
sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualiais klausimais). Apsvarstyti
visų prioritetų pliusai ir minusai. ŠJRT nariai nusprendė, kad 2018 metais įgyvendins antrą prioritetą – jaunimo
centrų, jaunimo erdvių kokybės užtikrinimą ir veiklą.
ŠJRT nariai dalyvavo jaunimo organizuojamuose renginiuose. Lietuvos moksleivių sąjungos Šilutės
skyrius kartu su Šilutės atvira jaunimo erdve organizavo renginį, skirtą Lietuvos šimtmečiui „Šimtmečio
protmūšis“. Renginyje dalyvavo 16 komandų (130 jaunų žmonių). Taip pat organizavo renginį „Kalėdinis
labirintas“, kuriame dalyvavo 15 komandų (170 jaunų žmonių). ŠJRT šiems renginiams įsteigė prizus. ŠJRT
pirmininkas Tomas Budrikis renginiui „Kalėdinis labirintas“ įsteigė pagrindinį prizą – bilietus į Šilutės
krepšinio komandos „Šilutė“ varžybas.
Domėjosi, kaip vykdomi jaunimo programos projektai bei prisidėjo prie tyrimų, susijusių su jaunimu,
atsižvelgė į jaunimo išreikštas problemas ir pastabas.
Apibendrinant, galima teigti, jog jaunimo veiklos situacija rajone gera, atsižvelgiama į jaunimo norus ir
iniciatyvą. Tačiau iš kitos pusės jaunimo atstovai nėra įtraukiami į įvairių sprendimų priėmimą, pavyzdžiui, į
darbo grupes, kuriose svarstomi klausimai dėl įvairių laisvalaikio zonų ar erdvių sutvarkymo ir pan. ŠJRT
nariams trūksta žinių apie Jaunimo reikalų tarybos paskirtį, veiklą, svarstomus klausimus. Tad ŠJRT nariams
reikalingi mokymai.
 Įtraukti jaunimo atstovus į įvairių komisijų, komitetų veiklą.
 Remiantis Jaunimo politikos pagrindų įstatymu, nutatyti kelias įgyvendinimo sritis, pagal kurias
būtų planuojami ŠJRT teminiai posėdžiai (pagal įstatymą yra 11 sričių). Pasirinktos sritys turi būti aktualios
Šilutės rajono savivaldybei (pavyzdžiui darbo ir užimtumo; nusikalstamumo prevencijos ir pan.);
 Inicijuoti viso jaunimo darbuotojo etato įsteigimą Šilutės atviroje jaunimo erdvėje (Šilutės kultūros
ir pramogų centre);
 Inicijuoti Jaunimo programos lėšų padidinimą. Atskirti atvirų jaunimo erdvių ir jaunimo iniciatyvų
finansavimą;
 Bendradarbiauti su kitų savivaldybių Jaunimo reikalų tarybomis.

49
SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO INSTITUCIJOS VEIKLA
Šilutės rajono savivaldybės mero pareigas 2017 m. ėjo Vytautas Laurinaitis.
Siekdamas veiklos skaidrumo, betarpiško ryšio su Savivaldybės gyventojais, nuolat organizavo susitikimus,
gyventojų priėmimą, atsakė į gyventojų prašymus ir skundus net tik oficialiai reglamentuota tvarka per
Savivaldybės priimamąjį, bet ir į pateiktus klausimus elektroniniu paštu ar telefonu.
Į priėmimą pas Merą Vytautą Laurinaitį ir jo pavaduotoją Algį Bekerį 2017 m. registravosi 405 interesantai.
Dažniausiai kreipdavosi piliečiai dėl komunalinių atliekų, socialinio būsto suteikimo, turimo būsto
privatizavimo, paramos gavimo, susisiekimo problemų, kelių būklės, remonto bei inžinerinių tinklų techninių
projektų parengimo ir kitais klausimais. Visų prašymai buvo išnagrinėti kartu su Savivaldybės administracija ir,
esant teisinėms ir finansinėms galimybėms, buvo stengiamasi padėti.
Per ataskaitinį laikotarpį sprendžiant įvairius Savivaldybės klausimus susitikta su Ministru Pirmininku Sauliumi
Skverneliu, ministrais bei daugeliu Lietuvos Respublikos Seimo narių.
Tarybos sekretoriumi politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu dirbo Andrius Jurkus.
MERO POTVARKIAI
Meras savo sprendimus įformina potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją Savivaldybės
meras 2017 m. išleido septyniasdešimt potvarkių, iš jų: 8 veiklos organizavimo klausimais, 14 potvarkių dėl
darbo grupių ir komisijų sudarymo, 11 dėl Tarybos posėdžių sušaukimo ir darbotvarkių sudarymo, 6 potvarkius
dėl įgaliojimų suteikimo, 24 potvarkius dėl padėkų skyrimo, 7 potvarkius kitais klausimais.
Pareikšta 112 padėkų piliečiams, garsinusiems Šilutės kraštą, kultūros, meno sporto ir kita visuomenine
veikla.
Per 2017 m. Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir mero pavaduotojas Algis Bekeris gavo 928
raštus, pasirašė 278 įvairios reikšmės raštus.
INTERESANTŲ PRIĖMIMAS
Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis kartu su mero pavaduotoju Algiu Bekeriui priėmė 436
interesantus. Gyventojus priiminėjo pagal jų poreikį. Dažniausiai kreipdavosi piliečiai dėl socialinio būsto
suteikimo, turimo būsto privatizavimo, paramos gavimo, kelių tvarkymo, remonto bei inžinerinių tinklų
techninių projektų parengimo, tarnybiniais klausimais ir t. t. Visų prašymai buvo išnagrinėti kartu su
Savivaldybės administracija ir, esant teisinėms ir finansinėms galimybėms, buvo stengiamasi padėti.
Savivaldybės meras už Savivaldybės mero fondo lėšas atsiskaito Savivaldybės tarybai pateikdamas
ataskaitą apie mero veiklą, taip pat informuoja apie lėšų panaudojimą:
Savivaldybės mero fondo lėšos 2017 metais buvo naudojamos užsienio valstybių asmenų, delegacijų,
svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidoms (transporto, nakvynės, maitinimo, vertėjų, gidų ir kitų
paslaugų, gėlių, suvenyrų, atminimo dovanų pirkimo) – 1191.45 Eur; užsienyje arba Lietuvoje rengiamų
oficialių priėmimų išlaidoms (vaišių, pobūvių, rengiamų delegacijų, svečių garbei, įstatymais nustatytų
atmintinų ir švenčių dienų, valstybės ar Savivaldybės jubiliejų, oficialių darbo susitikimų proga organizavimo
(maisto produktų, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų, kitų prekių ir paslaugų pirkimo) – 1 680,00 Eur;
atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo ir padėkų raštams, nuotraukoms, leidiniams,
Savivaldybei ar valstybei nusipelniusių asmenų, įstaigų (įmonių, organizacijų) jubiliejų, švenčių, kitų
apdovanojimų išlaidoms – 1 725,33 Eur; darbo susitikimų išlaidoms (maisto produktų, gėrimų, kitų prekių,
skirtų mero ar kitų Savivaldybės atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų
įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais, Tarybos, Tarybos komitetų, įvairių komisijų nariais) – 1 531,34 Eur;
išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, švietimo, kultūros, globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros
įstaigų renginiuose, labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose – 1 476,7 Eur;
reprezentaciniams suvenyrams, vizitinėms kortelėms, leidiniams – 1 351,64 Eur.
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DALYVAVIMAS KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBE
Klaipėdos regiono plėtros tarybai 2017 m. atstovavo Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir
Savivaldybės tarybos narys Vladas Kainovaitis.
2017 metais įvyko 32 Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžiai, 26 iš jų – rašytinės procedūros
tvarka. Iš viso buvo priimti 79 Klaipėdos regionui svarbūs sprendimai.
Iki 2017 metų pabaigos Klaipėdos regiono plėtros taryba iš viso yra patvirtinusi regiono projektų
sąrašus pagal 20 iš 23 planuojamų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos regioninių priemonių. Į regiono projektų sąrašus yra įtraukti 96 projektai.
`
Klaipėdos regiono plėtros taryba 2017 m. balandžio mėnesį patvirtino ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ prioritetinį
projektų sąrašą, įtraukiant į jį 20 projektų ir rezervinį projektų sąrašą, įtraukiant 3 projektus.
Įgyvendinant projektus, Klaipėdos regione yra numatytos investicijos į švietimo įstaigų infrastruktūros
modernizavimą, kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės reikmėms, gatvių ir dviračių
takų infrastruktūros tobulinimą, socialinio būsto plėtrą bei socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimą, kaimo
gyvenamųjų vietovių aplinkos gerinimą, geriamojo vandens, paviršinių nuotekų, komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros tobulinimą ir kraštovaizdžio apsaugos gerinimą.
Klaipėdos regiono plėtros taryboje protokoliniu 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu (2018 m. sausio 9 d.
Nr. 51/3P-1) buvo patvirtinta Klaipėdos regiono, kaip mėlynosios ekonomikos regiono, vizija, kuri bus
įgyvendinama per 6 pasirinktas potencialias ekonominės plėtros kryptis: Jūrinę ekonomiką, Bioekonomiką,
Kūrybinę ir paslaugų ekonomiką, Pažangią pramonės ekonomiką, Darnų pakrančių ir jūros turizmą,
Inovatyvų ekologinį žemės ūkį.
ASOCIACIJA „KLAIPĖDOS REGIONAS“
Asociacija „Klaipėdos regionas” – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas – suvienyti Klaipėdos regiono savivaldybes naudingiau įgyvendinti bendrų pastangų reikalaujančius jos
narių uždavinius, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti viešuosius
interesus.
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotiniai narių susirinkimai:
2017 m. asociacija „Klaipėdos regionas“ organizavo 6 visuotinius narių susirinkimus, kurie vyko
Klaipėdos, Palangos ir Šilutės rajono savivaldybėse.
2017 m. rugsėjo - spalio mėn. asociacija „Klaipėdos regionas“ suorganizavo 6 išvykstamuosius AKR
veiklos pristatymus Klaipėdos regiono savivaldybėse.
Klaipėdos regiono specializacijos proceso įgyvendinimas
• Pasirašyta Klaipėdos regiono savivaldybių merų rezoliucija dėl Klaipėdos regiono ekonominės
specializacijos;
• Parengta Klaipėdos regiono socio-ekonominė apžvalga Lietuvos kontekste;
• Identifikuotos ir patvirtintos 6 regiono ekonominės specializacijos sritys: turizmo ir žemės ūkio;
• 2017-11-20 Lietuvos Respulikos ūkio ministerijoje pristatytas Klaipėdos regiono specializacijos krypčių
projektas;
• 2017 m. gruodžio mėn. paskelbtas supaprastintas atviras konkursas Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio
sektorių plėtros studijai parengti;
• 2017-12-19 Klaipėdos regiono plėtros taryboje patvirtintos Klaipėdos regiono - mėlynosios ekonomikos
regiono – specializacijos kryptys.
2017 m. lapkričio mėn. Klaipėdos regiono savivaldybių tarybose pritarta turizmo ir žemės ūkio studijos
parengimui. Pagrindinis studijos parengimo vykdytojas ir koordinatorius – asociacija „Klaipėdos regionas“.
Vakarų Lietuvos regiono formavimo iniciavimas:
1. Pasirašyta Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių regionų rezoliucija dėl Vakarų Lietuvos regiono formavimo
ir partnerystės stiprinimo;
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2. Parengta Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių regionų pozicija dėl vykdomos Lietuvos regioninės politikos,
skirta LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui.
Klaipėdos ir Tauragės regionų merų susitikimas Šilalėje. Nuspręsta tolesnį dialogą tęsti kviečiant ir
Telšių regioną. Susitikimo metu taip pat buvo pristatytas Klaipėdos regiono specializacijos procesas.
2017-09-11 buvo organizuotas Klaipėdos, Tauragės ir Telšių regionų plėtros tarybų pirmininkų ir merų
susitikimas Rietavo savivaldybėje, kurio metu vieningai sutarta stiprinti trijų regionų bendradarbiavimą ir
pradėtas dialogas dėl vieningo Vakarų Lietuvos regiono formavimo galimybių.
2017-09-18 Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių regionų savivaldybių vadovai ir Plėtros tarybų
pirmininkai, atsižvelgdami į LR Vyriausybės inciatyvą, pasirašė rezoliuciją dėl bendradarbiavimo stiprinimo,
siekiant subalansuotos regionų plėtros ir Vakarų Lietuvos regiono, atitinkančio Europos Sąjungos regionų
nomenklatūros 2 lygmenį (NUTS2).
2017–10–27 atsižvelgiant vykstančius regioninės politikos pokyčių procesus (Baltojoje knygoje
numatomus scenarijus), bei viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimų Lietuvos administracinio
suskirstymo variantų, Klaipėdoje buvo suorganizuotas Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių regionų merų
posėdis.
Klaipėdos regiono merai, savivaldybių atstovai aktyviai dalyvavo viešuose Lietuvos regioninės politikos
baltosios knygos projekto svarstymuose, asociacija „Klaipėdos regionas“ taip pat pateikė du raštus su
pastabomis ir siūlymais įtraukti į šį dokumentą.
Klaipėdos regionas atstovauja tarptautinėse organizacijose:
1. Parengta Euroregiono „Baltija“ narių pozicija dėl Sanglaudos politikos po 2020 m.
2. Pritarta Klaipėdos regiono narystei Pietų Baltijos Parlamentiniame forume.
3. Užmegzti kontaktai su Lenkijos Vakarų Pomeranijos regionu.
2017 m. IV ketvirtį pradėtas dialogas dėl naujų skrydžių iš Palangos oro uosto. 2017-10-13 AKR
atstovai susitikime su Palangos oro uosto vadovu M. Gelžiniu aptarė įgyvendinamą regiono programą ir
diskutavo apie potencialias naujas skrydžių kryptis. 2017-10-16 AKR visuotiniame narių susitikime buvo
pristatyta Palangos oro uosto skrydžių situacija, aptarti ateities scenarijai. Buvo sutarta dėl tolesnio dialogo su
oro vežėjais – Kijevo krypties išlaikymas bei potencialios Vokietijos kryptys. Susirinkime dalyvavo ir
Klaipėdos prekybos ir amatų rūmų atstovai. Palangos oro uosto plėtra ir Klaipėdos regiono bendradarbiavimo
pasiūlymas dėl skrydžių krypčių iš Palangos oro uosto didinimo buvo pristatytas 2017 m. spalio mėn.
vykusiame Vakarų Lietuvos apskričių susitikime Klaipėdoje. Konkrečių bendradarbiavimo sprendimų nebuvo
priimta.
KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO TARYBA
Į Klaipėdos regiono turizmo tarybą 2014 m. liepos 21 d. mero potvarkiu buvo deleguoti Tarybos nariai
Algirdas Gečas, Vaidas Pavilonis ir Šilutės turizmo ir informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė. 2016 m.
balandžio 19 d. sprendimu Nr. M1-17 vietoj Algirdo Gečo įrašytas Raimundas Ambrozaitis.
2017 m. spalio 6 d. Mero potvarkiu M1-59 buvo pakeista Regiono turizmo tarybos sudėtis.
Virgilijus Pozingis, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Judita Jakienė,
Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Milda Budrevičienė, VšĮ Šilutės turizmo informacijos
centro l.e.p. direktorė. 2017 m. gruodžio 7 d. Savivaldybės mero raštu Nr.R3-8611 vietoj Mildos
Budrevičienės, VšĮ Šilutės turizmo informacijos centro l.e.p. direktorės, buvo įrašyta Rasa Grygelienė, VšĮ
Šilutės turizmo informacijos centro direktorė.
• Parengtas regioninio turizmo plėtros plano projektas ir 2017 m. rugsėjo ir spalio mėn. suorganizuotos
diskusijos atskirose savivaldybėse;
• Parengtas 2019-09-01 kreipimasis į Ūkio ministeriją dėl 2019 m. Lietuvos turizmo forumo organizavimo
Klaipėdos regione. Gautas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pritarimas svarstyti organizavimo galimybes.
• Buvo parengta projekto paraiška pagal Europos piliečiams programą (pagrind. partneris ERB), skirta
tarptautinių renginių ciklui rengti. AKR buvo numatęs organizuoti tarptautinį turizmo forumą 2019 m. (AKR
biudžetas projekte - 25 tūkst. Eur, iš kurių 90 proc.finansuojama ES lėšomis). Renginys sutaptų su Klaipėdos
regiono prezidentavimo ERB metais. Paraiška 2017 m. buvo nepatvirtinta. Planuojama dar kartą kreiptis 2018
m.
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• 2017-09-15 AKR atstovai dalyvavo 5-ąjame Lietuvos turizmo forume. Forume metu buvo pristatyta AKR
iniciatyva dėl 2019 m. Lietuvos turizmo organizavimo Klaipėdos regione.
• 2017 -11- 01/03 Klaipėdos regionas atstovautas Baltijos jūros regiono turizmo forume Turku mieste
(Suomija).
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkti Savivaldybės tarybos įgaliojimų
laikui Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras, ir Tarybos nariai Vladas Kainovaitis ir Saulius Vytuvis.
2017 m. vasario 9 d. vyko susitikimas su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Susitikimo metu
buvo aptarti aktualūs savivaldai klausimai.
2017 m. balandžio 26 d. suvažiavime Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas
Malinauskas pabrėžė, jog metų pradžioje susitikus su ministrų kabineto nariais buvo akcentuota pagrindinė
savivaldybių žinia – norint, kad Lietuva neišsivaikščiotų, būtina stiprinti savivaldybių savarankiškumą, suteikti
daugiau galių joms pačioms imtis aktyvesnių veiksmų skatinant regiono ekonominį augimą ir vietos
bendruomenių verslumą, pritraukiant investicijas ir kuriant naujas darbo vietas. R. Malinauskas išskyrė
būtinybę grąžinti savivaldybėms krizės metais atimtą jų biudžetų pajamų augimo galimybę: jei finansinis
prieaugis liktų savivaldybėms, jos būtų daug labiau motyvuotos skatinti ūkio plėtrą savo teritorijose ir siekti
kuo daugiau užsidirbti pačios.
2017 m. spalio 24 d. vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi
klausimai dėl savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projekto, dėl 2018 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir dėl LR
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo projekto Nr. XIIP-1121.
TRIŠALĖ KOMISIJA PRIE KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS
Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje 2017 m. vyko du Trišalės komisijos prie Klaipėdos teritorinės darbo
biržos posėdžiai. Pirmasis posėdis įvyko 2017 m. balandžio 11 d. Posėdžio metu buvo aptarta 2017 m. darbo
rinkos prognozė, naujas klienų aptarnavimo modelis, vyrų ir moterų situacija darbo rinkoje. 2017 m. spalio 31
d. Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje vyko antrasis 2017 m. Trišalės komisijos prie Klaipėdos teritorinės darbo
biržos posėdis. Posėdžio metu aptarta darbo rinkos situacija Klaipėdos apskrityje.
MERO IR MERO PAVADUOTOJO DARBAS KOMISIJOSE
2017 m. Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis pirmininkavo:
Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano
parengimo darbo grupės sudarymo.
Dėl Šilutės miesto šventės 2017 metų organizacinės darbo grupės sudarymo.
Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo priemonių plano įgyvendinimo Šilutės rajono
savivaldybėje koordinacinės grupės sudarymo.
Mero pavaduotojas Algis Bekeris pirmininkavo:
Dėl Šilutės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei asociacijų rėmimo komisijos sudarymo.
Dėl projekto „Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje“ darbo grupėje.
Dėl projekto „Laučių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ darbo grupės
sudarymo.
Dėl projekto „Gardamo gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ darbo grupės
sudarymo.
Dėl projekto „Juknaičių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“.
Dėl projekto „Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ darbo grupės sudarymo.
Dėl projekto „Švėknos miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ darbo grupės sudarymo.
Dėl projekto „Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ darbo grupės sudarymo.
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Dėl projekto „Vainuto gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ darbo grupės
sudarymo.
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLA
Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba), įgyvendindama pagrindinę
funkciją – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės
turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai, kasmet planuoja Tarnybos veiklos strategiją, sudaro veiklos programą, numato priemones ir
jų vykdymo vertinimo rodiklius. Tikslams pasiekti yra planuojami ir atliekami finansiniai bei veiklos auditai,
rengiamos išvados, būtinos Savivaldybės tarybos sprendimams priimti, tarnautojų profesiniams gebėjimams
ugdyti sudaromos metinės tarnautojų mokymo programos.
Tarnyba – viešasis juridinis asmuo, atskaitinga Šilutės rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba).
Tarnyba pavestas funkcijas gali įgyvendinti efektyviai ir objektyviai tuo atveju, kai yra nepriklausoma ir
apsaugota nuo pašalinės įtakos. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – veikianti kaip savarankiška
biudžetinė įstaiga yra nepriklausoma: nustatydama veiklos prioritetus, organizuodama darbą, taikydama
metodologiją, turėdama atskirą biudžeto išlaidų sąmatą.
Tarnybos 2017 metų veikla buvo suplanuota ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių –
išvadų pateikimo Tarybai nustatytais terminais dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba savo veiklą vykdė vadovaudamasi
metiniu veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu, pritarus Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetui. Veiklos plano priemones įgyvendino 3 tarnautojai.
Kontrolės ir audito tarnyba 2017 metų II ketvirtį baigė Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą, kurio sudėtinės
dalys – 2016 metais pradėti (ir baigti) ir 2017 metais baigti auditai bei audito procedūros:
1. Pamario pagrindinės mokyklos finansinis ir teisėtumo auditas, 2017-06-01 ataskaita Nr. K14-9, 201706-02 išvada Nr. K14-9/1.
2. Hugo Šojaus muziejaus finansinis ir teisėtumo auditas, 2017-05-28 ataskaita Nr. K14-8, 2017-05-31
išvada Nr. K14-8/1.
3. Penkių viešojo sektoriaus subjektų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas (teisėtumo auditas),
2017-03-27 ataskaita Nr. K14-6.
4. Dešimties VSS metinių finansinių ataskaitų rinkinių vertinimas, 2017-05-31ataskaita Nr. K14-7.
5. Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių (3 UAB) teikiamos paramos vertinimas (teisėtumo
auditas), 2017-03-06 ataskaita Nr. K14-4.
6. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo vertinimas (teisėtumo auditas), 2017-03-22
ataskaita Nr. K14-5.
7. Inventorizacijos atlikimo savivaldybės biudžetinėse įstaigose vertinimas (7 BĮ, 6 Seniūnijos, 5
ugniagesių komandos), 2017-02-09 ataskaita Nr. K14-3.
8. Keturių kultūros centrų pagrindinės veiklos kitų pajamų pripažinimo ir apskaitos teisėtumas (Salos
etnokultūros ir informacijos centras, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras,
Žemaičių krašto etnokultūros centras), 2017-02-06 ataskaita Nr. K14-1.
9. Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biologinio turto vertinimas, 2017-05-31 ataskaita Nr. K14-2.
10. Švietimo įstaigų reorganizavimo procedūrų teisėtumas – 8 BĮ.
11. Užbaigtos finansinio audito procedūros biudžetinėse (toliau – BĮ) ir viešosiose įstaigose (toliau –
VšĮ):
 2016 metų biudžeto vykdymas, pajamos ir išlaidos.
 Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių viešinimas – 48 viešojo sektoriaus subjektai
(toliau – VSS).
 Darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos – 1 BĮ.
 Savivaldybės įsipareigojimai.
 Iždo finansinės ataskaitos.
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 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos 54 VSS.
 Šilutės PSPC priedų vertinimas.
12. Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės
biudžeto ir turto naudojimo finansinis ir teisėtumo auditas, 2017-06-26 ataskaita Nr. K14-10, išvada K14-10/1.
Nustatyti neatitikimai, reikšmingos klaidos, rekomendacijos buvo išdėstytos audito ataskaitoje „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto ir
turto naudojimo“, nepriklausoma nuomonė pareikšta atskiroje išvadoje: sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio, besąlyginė – dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, sąlyginė – dėl Savivaldybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito ataskaita ir išvada buvo pateiktos 2017-06-29 Savivaldybės tarybos posėdyje, rezultatų suvestinės
lentelės – pateiktos Valstybės kontrolei.
Tarnyba 2017 metų II pusmetį parengė audito strategiją dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansiniam auditui
atlikti. Įvertinus ankstesniais metais baigtų auditų rezultatus, atsižvelgiant į skiriamų Savivaldybės biudžeto
lėšų dydį, į rizikos aktualumą ir galimybę ją išnagrinėti, pasitelkus profesinį vertinimą bei pavestas funkcijas,
audito procedūros atliekamos 5-iose Savivaldybės administracijos vykdomose programose, kurios apima per 35
168 000 Eur arba 91,0 proc. 2017 m. patvirtinto biudžeto asignavimų. Auditai ar audito procedūros pradėtos
2017 metų III ketvirtį bus baigtos 2018 metų II ketvirtį. Vykdytos audito procedūros:
1. Finansinių ataskaitų vertinimas (4 BĮ: Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Saugų J. Mikšo pagrindinė
mokykla, Šilutės pirmoji gimnazija, Rusnės specialioji mokykla).
2. Ilgalaikio turto inventorizavimas (4 BĮ: Juknaičių pagrindinė mokykla, Senųjų kaimo tradicijų centras,
Kintų Vydūno kultūros centras, Socialinių paslaugų centras ir 2 seniūnijų: Katyčių, Kintų).
3. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių vertinimo auditas (4 BĮ: Kintų Vydūno kultūros centras, Senųjų
kaimo tradicijų kultūros centras, Salos etnokultūros ir informacijos centras, Žemaičių krašto etnokultūros
centras ir 1 VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras), 2017-09-18 ataskaita Nr. K14-12.
4. Viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro veiklos auditas, 2018-12-21 ataskaita Nr. K1413.
Audito metu buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos veiksnių
analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės numatytos vidaus kontrolės
procedūros rizikai sumažinti ir valdyti. Nustačius klaidas, neatitikimus ir įvertinus jų reikšmingumą, įstaigų
vadovams buvo pateikti raštai, siekiant, kad iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo jos būtų ištaisytos
ir finansinė atskaitomybė pateikta teisinga. Veiklos audito metu buvo vertinama įstaigos veikla ekonomiškumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, siekiama atskleisti veiklos problemas bei tobulinimo galimybes. Auditų
metu buvo pateikta 121 rekomendacija, kurių vykdymas buvo nuolat stebimas ir apie jų nevykdymą subjektams
primenama žodžiu ir raštu. Įgyvendintos 98 rekomendacijos, t. y. 81 proc. visų pateiktų rekomendacijų, 21 –
vykdymo būsenoje, nes dėl kai kurių rekomendacijų specifikos, jų vykdymui reikalingas atitinkamas laikas ir
įvairios priemonės, 2 rekomendacijos neįvykdytos. Visos audituojamos įstaigos, įgyvendindamos
rekomendacijas, priėmė reikalingus sprendimus neatitikimams pašalinti. Priimti 4 Tarybos sprendimai, 6
Administracijos direktoriaus įsakymai (sudarytos komisijos ar paruoštos atitinkamos tvarkos), 16 BĮ vadovų
įsakymų. Rekomendacijų įgyvendinimas yra vienas iš Tarnybos veiklos vertinimo kriterijų, suteikiantis
informaciją apie auditų veiksmingumą. Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito
vertę, stiprina audito reikšmę, todėl viena iš svarbiausių Tarnybos uždavinių yra audito rekomendacijų
įgyvendinimo sistemos nuolatinis gerinimas.
Tarnyba parengė Savivaldybės tarybai 2 išvadas:
1. Dėl Savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vertinimo, 2017-04-26 ataskaita ir išvada K14-5.
2. Dėl garantijos suteikimo, 2017-07-12 išvada Nr. K14-11.
Rengiant išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo, garantijos suteikimo
ypatingas dėmesys buvo kreiptas į Savivaldybės skolą, skolinimosi, garantijų limitus.
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Tarnyba siekė, kad auditai būtų atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito
standartus, kurie nustato, kad auditą planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, kad
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, kad jos teisingai parodo Savivaldybės
turtą, o Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas naudojami teisėtai. Tarptautiniuose audito standartuose ir
Valstybinio audito reikalavimuose, kuriais vadovaujasi Tarnyba, nustatyta auditą atliekančių darbuotojų pareiga
– nuolat atnaujinti žinias ir tobulinti įgūdžius, reikalingus auditui atlikti. Norint išlaikyti tinkamą specialistų
kompetenciją, būtina užtikrinti savalaikį ir efektyvų mokymą. Darbuotojai kvalifikaciją 2017 metais kėlė
daugiau kaip 60 valandų per metus. Tarnyba periodiškai kas ketvirtį už savo veiklą atsiskaitė Kontrolės
komitetui, bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, konsultavo audituojamų Savivaldybės
biudžetinių įstaigų specialistus jiems aktualiais klausimais, vykdė ir kitas jai priskirtas funkcijas.
Savivaldybės taryba 2017-04-27 sprendimu Nr. T1-780 pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų
veiklos ataskaitai. Vienas iš pagrindinių išorės auditą atliekančių institucijų tikslų – užtikrinti, kad nuolat būtų
teikiama informacija visuomenei apie atliktų auditų rezultatus. Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų
ataskaitos ir išvados bei kita su Tarnyba susijusi informacija yra vieša ir pateikiama Šilutės rajono savivaldybės
interneto portale www.silute.lt nuorodoje – „Kontrolės ir audito tarnyba“.
TARYBOS NARIŲ VEIKLA

Eil.
Nr.

Vardas, Pavardė

1.

Raimundas Ambrozaitis

2.

Algis Bekeris

3.

Vaidas Bendaravičius

4.

Tomas Budrikis

5.

Algirdas Gečas

6.

Vidmantas Gečas

7.

Arvydas Jakas

8.

Jonas Jatautas

9.

Zigmantas Jaunius

10. Vladas Kainovaitis

Dalyvavimas komitetuose, komisijose, viešųjų įstaigų stebėtojų tarybose, darbo
grupėse
Kontrolės komiteto narys; Ekonomikos ir finansų komiteto narys, Privatizavimo
komisijos narys, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narys, Kintų
Vydūno kultūros centro tarybos narys, Liberalų frakcijos pirmininko pavaduotojas
Savivaldybės mero pavaduotojas; Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko
pavaduotojas, Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapams sutvarkyti fondo
tarybos narys, Kintų Vydūno kultūros centro tarybos narys, Asociacijos Šilutės
žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ valdybos narys,
Lietuvos socialdemokratų frakcijos pirmininko pavaduotojas
Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys, Etikos komisijos narys, UAB „Šilutės
vandenys“ stebėtojų tarybos narys, Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos
veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ valdybos narys
Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, UAB „Šilutės šilumos tinklai“
stebėtojų tarybos narys, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, „Sidabrinės nendrės“
premijos komiteto narys
Socialinių reikalų komiteto narys, Sporto tarybos narys, VŠĮ Švėkšnos PSPC
stebėtojų tarybos narys, F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų
atestavimo komisijos narys, Liberalų frakcijos pirmininkas
Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys, VŠĮ Juknaičių ambulatorija stebėtojų
tarybos narys, Žemaičių krašto etnokultūros centro tarybos narys
Ekonomikos ir finansų komiteto narys, Privatizavimo komisijos narys, UAB
„Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybos narys, Salos etnokultūros ir informacijos
centro tarybos narys
Socialinių reikalų komiteto narys, Etikos komisijos pirmininkas, Šilutės Hugo
Šojaus muziejaus tarybos narys, VšĮ „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos narys
Kontrolės komiteto pirmininkas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys; Šilutės
rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos priežiūros komiteto narys; Opozicijos lyderis
Ekonomikos ir finansų komiteto narys, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys;
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11. Steponas Kazlauskas
12. Genovaitė Kimbrienė

13. Antanas Kubaitis

14. Arūnas Kurlianskas
15. Vytautas Laurinaitis

16. Vaidas Pavilonis

17. Arūnas Pupšys

18. Ričardas Stonkus

19. Antanas Martinkus

20. Sandra Tamašauskienė

21. Povilas Tunaitis
22. Laimutė Uselienė

Privatizavimo komisijos narys, UAB „Šilutės autobusų parkas“ stebėtojų tarybos
narys, VšĮ „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos narys, Macikų koncentracijos
stovyklos vietos ir kapams sutvarkyti fondo tarybos narys; Šilutės rajono
savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos
priežiūros komiteto narys; Lietuvos savivaldybių asociacijos narys
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, Privatizavimo komisijos pirmininkas,
VŠĮ Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos narys, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus
tarybos narys
Kontrolės komiteto narė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja, VŠĮ Juknaičių ambulatorija stebėtojų tarybos narė, Šilutės kamerinio
dramos teatro meno tarybos narė, Jaunimo reikalų tarybos narė
Socialinių reikalų komiteto narys, Antikorupcijos komisijos narys, Peticijų
komisijos narys, UAB „Šilutės autobusų parkas“ stebėtojų tarybos narys, Šilutės
rajono savivaldybės kultūros renginių strategijos įgyvendinimo priežiūros komiteto
narys
Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas;
VŠĮ Vainuto ambulatorija stebėtojų tarybos narys, Senųjų kaimo tradicijų kultūros
centro tarybos narys;
Savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Lietuvos savivaldybių
asociacijos narys
Ekonomikos ir finansų komiteto narys, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų
tarybos narys, Salos etnokultūros ir informacijos centro tarybos narys, Šilutės rajono
savivaldybės kultūros renginių strategijos įgyvendinimo priežiūros komiteto narys,
Asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos narys, Šilutės rajono savivaldybės energinio
efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komiteto
narys; Partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos pirmininkas
Socialinių reikalų komiteto narys, Visuomeninės administracinių ginčų komisijos
pirmininkas, Sporto tarybos pirmininkas, VšĮ „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos
narys, Šilutės kultūros ir pramogų centro tarybos narys
Kontrolės komiteto narys, Socialinių reikalų komiteto narys, Visuomeninės
administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas, Sporto tarybos narys,
Jaunimo reikalų tarybos narys, VŠĮ „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos narys, VŠĮ
Vainuto ambulatorija stebėtojų tarybos narys, Mėgėjų meno kolektyvų projektų
vertinimo komisijos narys; Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapams
sutvarkyti fondo tarybos pirmininkas; Šilutės rajono savivaldybės NVO tarybos
narys
Ekonomikos ir finansų komiteto narys, Privatizavimo komisijos narys, Savivaldybės
bendruomenės sveikatos tarybos narys, VšĮ Švėkšnos PSPC stebėtojų tarybos narys;
Šilutės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose
namuose programos priežiūros komiteto narys; Šilutės rajono savivaldybės kultūros
centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos narys
Socialinių reikalų komiteto narė, UAB „Šilutės autobusų parkas“ stebėtojų tarybos
narė, Šilutės kultūros ir pramogų centro tarybos narė, Šilutės rajono savivaldybės
NVO tarybos narė; Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narė; Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė
Ekonomikos ir finansų komiteto narys, Peticijų komisijos pirmininkas, Sporto
tarybos narys, UAB „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybos pirmininkas;
Antikorupcijos komisijos narys; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio
viešosios bibliotekos tarybos narys; Mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo
komisijos narys
Socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Žemaičių krašto etnokultūros centro tarybos
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narė, VšĮ Šilutės PSPC stebėtojų tarybos narė, Savivaldybės bendruomenės
sveikatos tarybos narė, Kultūros projektų vertinimo ir atrankos komisijos narė,
Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo
komisijos narė; F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų atestavimo
komisijos narė
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto
narys, Etikos komisijos narys, Nemuno deltos regioninio parko tarybos narys,
Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos „Šilutės miesto VVG“ narys;
Lietuvos socialdemokratų frakcijos pirmininkas
Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas, VŠĮ Šilutės ligoninė
stebėtojų tarybos narys, Lietuvos savivaldybių asociacijos narys; Šilutės rajono
savivaldybės NVO tarybos narys
Socialinių reikalų komiteto narė, VŠĮ Šilutės PSPC stebėtojų tarybos narė,
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos narė, Senųjų kaimo tradicijų
kultūros centro tarybos narė, Mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo ir atrankos
komisijos narė; Šilutės rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkė; Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Visuomeninio rinkimų komiteto „Už žmonių
valdžią“ frakcijos pirmininkė

VIII ŠAUKIMO 2017 METŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS
Posėdžio eilės numeris, data
Tarybos nario
pavardė, vardas
RAIMUNDAS AMBROZAITIS
ALGIS BEKERIS
VAIDAS BENDARAVIČIUS
TOMAS BUDRIKIS
ALGIRDAS GEČAS
VIDMANTAS GEČAS
ARVYDAS JAKAS
JONAS JATAUTAS
ZIGMANTAS JAUNIUS
VLADAS KAINOVAITIS
STEPONAS KAZLAUSKAS
GENOVAITĖ KIMBRIENĖ
ANTANAS KUBAITIS
ARŪNAS KURLIANSKAS
VYTAUTAS LAURINAITIS
ANTANAS MARTINKUS
VAIDAS PAVILONIS
ARŪNAS PUPŠYS
RIČARDAS STONKUS
SANDRA TAMAŠAUSKIENĖ
POVILAS TUNAITIS
LAIMUTĖ USELIENĖ
ALFONSAS VANAGAS
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Sutartiniai ženklai: „N“ – nedalyvavo, „+“ dalyvavo, „X“- neturi tarybos nario įgaliojimų.

TARYBOS NARIŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS
Tarybos nariai nuolat bendrauja su Savivaldybės gyventojais – savo rinkėjais. Pagal Vietos savivaldos
įstatymo reikalavimus Tarybos narys kartą per metus turi pateikti savo veiklos ataskaitą. Pateikiame atskirų
Tarybos narių 2017 metų veiklos ataskaitas. Su Tarybos narių ataskaitomis galima susipažinti Šilutės rajono
savivavaldybės svetainėje.
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLA
Parengtas ir teiktas Tarybai tvirtinti pakoreguotas Šilutės rajono bendruomenių rėmimo
programos tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis skiriamos lėšos kaimo bendruomenių pateiktoms
paraiškoms finansuoti. Kompensuojamos šildymo ir vandens išlaidos. 2017 m. pateikta 10 paraiškų,
finansuotos 7 paraiškos. Skirta lėšų suma – 2,5 tūkst. Eur.
Parengtas ir teiktas Tarybai tvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ aprašas, užtikrintas seniūnijų seniūnaičių sueigų (11) sprendimų koordinavimas,
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų paraiškų (29) priėmimas, vertinimas ir projektų veiklų
įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra. Bendruomenės įgyvendino projektų už 34,8 tūkst. Eur.
Savivaldybės interneto svetainės rubrikoje „Bendruomenių veikla“ skelbiama ir nuolat atnaujinama
informacija apie Šilutės rajono savivaldybės bendruomenes, pristatoma Nevyriausybinių organizacijų
tarybos veikla, skelbiama išsami informacija apie Vietos bendruomenių savivaldos programos
įgyvendinimą. Surengtas įvairių sričių – socialinės, sporto, jaunimo, kultūros, vietos bendruomenių,
neapibrėžtų sričių bendruomenės narių atstovų susitikimas su Nevyriausybinių organizacijų
informacinio centro vadovais, parengta informacinė medžiaga apie nevyriausybinio sektoriaus
finansavimą. Surengti 4 NVO tarybos posėdžiai, parengtos jų darbotvarkės ir pranešimai apie NVO
tarybos veiklą, atskirų sričių finansavimą.
Parengti ir teikti tarybai NO tarybos nuostatų pakeitimai, patvirtinta nauja NO tarybos sudėtis.
BENDRADARBIAVIMAS
Šilutės rajono savivaldybėje darbiniu vizitu lankėsi Ekscelencija Japonijos ambasadorius Lietuvoje
Toyoei Shigeeda, antrasis sekretorius Hiroya Inoue ir darbuotojas Renatas Kirtiklis. Savivaldybės vadovai
pristatė Šilutę, jos išskirtinumą, veikiančias įmones, turizmo sektorių, šventes. Po susitikimo savivaldybėje
lankytasi vienoje seniausių mūsų krašto įmonių – UAB „Šilutės baldai“. Direktorė Asta Dijokienė supažindino
su įstaiga, jos istorija, vizija, veikla, produkcija bei užsibrėžtais ambicingais planais. Ambasadorius domėjosi
įmonės vertybėmis, tikslu ir prioritetais. Vėliau buvo lankomasi cechuose, apžiūrima įmonės produkcija.
Partneriai Alanijoje (Turkija) pakvietė kolektyvą iš Šilutės rajono savivaldybės dalyvauti tradicinėje
Suverenumo ir vaikų dienos šventėje. Žibų pradinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvo „Žiburėlis“ šokėjai
pasirodymus atliko mokyklose bei Alanijos savivaldybėje, kur svečius priėmė Savivaldybės meras Adem Murat
Yucel.
Vyko susitikimai su Savivaldybės partneriais Slavske (Kaliningrado sritis), kurių metu buvo
diskutuojama apie galimybę kartu dalyvauti 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir
Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programoje ir įgyvendinti bendrą projektą.
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Šilutės meno mokyklos auklėtiniai ketvirtus metus dalyvavo dailės plenere „Rozentāla pilsětā 2017″
Saldus (Latvijoje). Šiemet plenere taip pat dalyvavo Jelgavos, Venspilio Kekavos Kuldigos Rygos, Valmeros
(Latvija), Paide (Estija), Sergievo-Pasado (Rusija) meno mokyklų mokiniai.
Rusnės moterų vokalinis ansamblis „Luotužė“ dalyvavo Tarutino savivaldybės organizuotoje Besarabijos
mugėje, o dainininkė G. Muraulaitė dalyvavo Skadovsko miesto savivaldybėje organizuotoje dainų šventėje,
kur pristatė Pamario kraštą.
Šilutės rajono savivaldybėje darbiniu vizitu lankėsi Ekscelencija Vokietijos Federacinės Respublikos
ambasadorė Lietuvoje Angelika Viets ir Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje dr. A.
Baublys. Tai buvo pirmasis naujai paskirtos ambasadorės vizitas. Susitikimo metu buvo kalbėta apie Pamario
kraštą, jos istoriją, veikiančias įmones, investicinę aplinką. Ambasadorė vėliau dalyvavo H. Zudermano 160osios gimimo metinėms skirtuose renginiuose.
Šilutės ligoninės gydytojų delegacija vyko darbinio vizito į Alaniją ir dalyvavo susitikimuose su Alanijos
valstybinės ligoninės atstovais, medikais, aplankė Alaaddino Keykubato universiteto Alanijos mokymo ir
tyrimų ligoninę, odontologijos centrą, privačią ligoninę ir neįgaliųjų reabilitacijos centrą. Ligoninės turi visą
reikalingiausią įrangą. Tikimasi, kad bus susitarta dėl galimybių specialistams keistis profesinėmis žiniomis,
stažuotis, organizuoti tarptautines konferencijas.
2017 metais Savivaldybėje buvo priimami svečiai iš įvairių užsienio šalių (Baltarusija, Italija, Ispanija,
Latvija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Švedija, Turkija, Ukraina, Vokietija,), dalyvaujantys Šilutės
miesto šventiniuose renginiuose, projektinėje veikloje su Šilutės rajono savivaldybės mokyklomis ar
bendruomenėmis. Šilutės rajono savivaldybės atstovai dalyvavo miestų partnerių organizuotuose šventiniuose
renginiuose (Alanija (Turkija), Ostroda (Lenkija), Pruszcz Gdanski (Lenkija), Skadovsk (Ukraina)
Vyko aktyvus bendradarbiavimas tarp Ljungby-Šilutė ir Emmerich-Šilutė, asociacijų nariai teikė paramą,
kuri buvo panaudota apmokėti vaikų vasaros poilsį, teikiama parama-stipendija Saugų vaikų globos namų
auklėtinėms, siunčiama parama rūbais ir daiktais. Buvo organizuojami projektų partnerių susitikimai (Barth
miesto savivaldybė (Vokietija), Stambulas (Turkija), Kolobrzeg rajono savivaldybė (Lenkija), turizmo verslo
atstovų vizitas į Šilutę (Saldus savivaldybė (Latvija), trumpalaikių ir neterminuotų bendradarbiavimo sutarčių
ar ketinimo protokolų pasirašymai (Picassent savivaldybė (Ispanija), Borisovo savivaldybė (Baltarusija),
Kolobrzeg rajono savivaldybė (Lenkija). Teiktos projektų paraiškos Lietuvos ambasadai Ukrainoje, Jaunimo
reikalų departamentui, Kultūros ministerijai dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projekto,
Vystomojo bendradarbiavimo programai, kurią kuruoja URM.

