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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ĮVADAS
Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių veiklos ataskaita Tarybai ir Merui pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento (patvirtinto Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T1-118) 257.1.1 punkto nuostatas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 10 punkto
reikalavimu bei Tarybos reglamente nustatyta tvarka ši ataskaita pateikta Savivaldybės gyventojams
interneto portale www.silute.lt (Veikla-Vadovų ataskaitos) ir pristatyta 2017 m. vasario mėnesį
susitikimuose su bendruomene seniūnijose.
Ataskaitoje pateikiami 2017 metų veiklos rezultatai: Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių veiklos organizavimas, Savivaldybės tarybos skirtų Savivaldybės biudžeto
asignavimų įsisavinimas, Savivaldybės ūkinės bei finansinė veiklos apimtys, kaip tvarkomas
Savivaldybės turtas, kaip užtikrinamas įstatymų, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimų
įgyvendinimas Savivaldybės teritorijoje, kaip koordinuojamas ir kontroliuojamas viešąsias
paslaugas teikiančių įstaigų darbas, vykdomos Savivaldybės administracijos personalo valdymo
funkcijos, mokymas ir kt. veikla.
Nuo 2015-08-03 Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Sigitas Šeputis (201507-23 Tarybos sprendimu Nr. T1-4. Nuo 2015-08-12 Administracijos direktoriaus pavaduotoju
patvirtintas Virgilijus Pozingis (2015-08-06 Tarybos sprendimas Nr. T1-15).
Administracijos direktorius dirbo pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimu
Nr. T1-20 ir 2015-09-24 sprendimu Nr. T1-85 patvirtintus pareigybės aprašymus bei nustatytas
funkcijas, o Administracijos tikslai ir funkcijos buvo nustatytos Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2009-01-29 sprendimu Nr. T1-815 ir 2015-09-24 sprendimu Nr. T1-83 patvirtintuose nuostatuose.
Pagrindiniai tikslai buvo nustatyti šie: tinkamai atlikti teisės aktų jai nustatytas funkcijas,
įgyvendinti teisės aktus, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų
įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo
administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus.
Administracija:
Savivaldybės teritorijoje organizavo ir kontroliavo Savivaldybės institucijų sprendimų
įgyvendinimą arba pati juos įgyvendino;
įgyvendino įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos
sprendimų;
įstatymų nustatyta tvarka organizavo Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių
išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo Savivaldybės turto valdymą ir
naudojimą;
administravo viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą;
per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovavo Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių
bendrovių valdymo organuose;
rengė Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
atliko Tarybos sekretoriato, Savivaldybės mero, tarybos narių, Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
vykdė kitas teisės aktuose jai numatytas funkcijas.
Administracijos struktūra patvirtinta 2017-10-26 Tarybos sprendimu Nr.T1-828 m.:
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Savivaldybės administracijos struktūroje 2017 m. buvo patvirtinta 306,25 (2016 m. – 349,5)
pareigybės, iš jų 132,25 seniūnijose (2016 m. – 145,5). Valstybės tarnautojų grupei priskirtos 130
(2016 m. – 134) pareigybės, iš jų seniūnijose – 22.
BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA

Savivaldybės biudžeto asignavimai ir vykdymas
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.
Pajamų rūšys

Gyventojų pajamų mokestis
Žemės mokestis
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

2016 m.
įvykdymas

patikslintas
planas

įvykdyta

9155,6
353,7
122,7
320,1
16,5
164
5,6
61,1
877,4
1,8
60
17,9

16906,0
300,0
100,0
300,0
0,0
477,0
5,0
50,0
1123,9
0,0
70,0
18,0

17636,2
419,4
126,1
360,8
31,4
563,3
13,2
70,3
937,3
2,4
60,4
19,7

Pokytis, %
su
planu

su
praėjusiais
metais

104,3
139,8
126,1
120,3
0
118,1
264,0
140,6
83,4
0
86,3
109,4

192,6
118,6
102,7
112,7
190,3
343,5
235,7
115,1
106,8
133,3
100,6
110,1
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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. darb. 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

89,8
80,9
1087,8
0
0
50
12464,9

80,0
92,0
1200,0
50,0
477,6
0
21249,5

42,8
104,0
1085,2
22,4
479,4
0
21974,3

40,4
113,0
90,4
44,8
100,4
0
103,4

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
0
242
626
0
24682,4
0
37147,3
449,5

4000,2
9016,4
53,7
3724,2
354,4
132,3
231,0
163,1
48,0
100,0
17823,3
201,0
39273,8
981

3947,3
9016,4
53,7
3723,9
354,4
132,3
231,0
163,1
48,0
100,0
17770,1
123,9
39868,3
886,4

98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
61,6
101,5
90,4

108
101,2
64,7
102,3
96,6
0
0
67,4
7,7
0
72,0
0
107,3
197,2

IŠ VISO
Kitos apyvartos lėšos

37596,8
881,7

40254,8
1266,4

40754,4
1371,9

101,2
108,3

108,4
155,6

200

147,5 %
150

105,3 % 108,3 %

100

117,1 %

99,7 %

92,9 %

102,7 %

94,6 %

50
0

Mokesčiai

Kiti mokesčiai ir pajamos Valstybės tikslinė dotacija

palyginus su planu

Kitos dotacijos

palyginus su praėjusiais metais

2017 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas procentais

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.
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%

6

2017 m. biudžeto pajamų struktūra procentais

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

Investicijų pritraukimo ir
verslo vystymo programa
17%
Vietinio ūkio programa
9%

Ugdymo kokybės ir sporto
plėtros programa
40%

Efektyvaus Savivaldybės
valdymo programa
14%

Kultūros plėtros ir paveldo
puoselėjimo programa
4%

Turizmo plėtros programa
0%
Konkurencingo žemės ūkio
programa
3%

Socialiai saugios ir sveikos
aplinkos kūrimo programa
13%

2017 m. biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas procentais
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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.
9263,1

8816

8721,8

10000
8000
6000

3475,6
1652

4000

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

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

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
12000

10943,2

2017-01-01

2018-01-01

10236,4
8816
1420,4

10836
8721,8
2114,2

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)

2017 m. kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 2016 m. rinkinys parengtas ir pateiktas nustatytais
terminais. Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus
subjektų finansinės ataskaitos. Šilutės rajono savivaldybės subjektų grupę sudaro 55 viešojo
sektoriaus subjektai:
• 48 biudžetinės įstaigos;
• 5 viešosios įstaigos, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
priskirtos prie viešojo sektoriaus subjektų (sveikatos priežiūros viešosios įstaigos);
• Šilutės rajono savivaldybės iždas;
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• Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondas.
Visi viešojo sektoriaus subjektai laiku pateikė 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinių
duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje. 2016 m.
Savivaldybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutiniškai buvo 2738 darbuotojai.
2017 m. Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojai parengė 14 Savivaldybės tarybos
sprendimų projektų ir 117 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų.

Centralizuota buhalterija
Šilutės rajono savivaldybės Centralizuota buhalterija nuosekliai atlieka priskirtas funkcijas –
ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą, grupavimą ir apibendrinimą, skirtą informacijai
gauti, kad būtų priimami ekonominiai sprendimai ir sudaryta finansinė atskaitomybė. Visos ūkinės
operacijos ir ūkiniai įvykiai yra pagrįsti apskaitos dokumentais.
Buhalterinę apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas,
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir jo pakeitimai, Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, kiti su buhalterinės apskaitos tvarkymu
susiję Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti norminiai
dokumentai, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika.
Buhalterija teikia informaciją įvairiems vidaus ir išorės vartotojams: įstaigų vadovams,
valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokesčių administratoriams, kontrolieriams ir auditoriams
bei kitiems informacijos gavėjams. Centralizuota buhalterija rengia Savivaldybės administracijos,
padalinių ir skyrių ūkinės bei finansinės veiklos išlaidų sąmatas, tikslina patvirtintus asignavimus,
atsižvelgiant į biudžeto išlaidų pokyčius, atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę. Sudaro
finansinių ataskaitų rinkinius.
Centralizuota buhalterija tvarko 16 įstaigų apskaitą: Šilutės rajono savivaldybės
administracijos, Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Šilutės rajono
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro, Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, Švėkšnos lopšelio-darželio, 4 mokyklų: Žibų
pradinės mokyklos, Vilkyčių pagrindinės mokyklos, Šilutės meno mokyklos, Šilutės sporto
mokyklos, 5 kultūros centrų: Šilutės kultūros ir pramogų centro, Salos etnokultūros centro, Senųjų
kaimo tradicijų centro, Kintų Vydūno kultūros centro, Žemaičių krašto etnokultūros centro ir Šilutės
kamerinio dramos teatro.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos tvarkomų įstaigų
lėšos sudaro žymią dalį bendrame Šilutės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų plane.
Centralizuotos buhalterijos 2017 m. didžiausią dalį (67,72 ) sudarė išlaidos, skirtos
savarankiškoms funkcijoms vykdyti: administravimui ir valdymui, Mero institucijai ir Savivaldybės
tarybai, atliekų tvarkymui ir kitoms aplinkos teršimo mažinimo priemonėms, gatvių apšvietimui,
socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose ir kitoms socialinės paramos išmokoms, keleivių vežimo
gerinimui ir papildomoms švietimo paslaugoms, turizmo plėtrai ir poilsio bei sporto priemonėms,
žemės priežiūrai, komunaliniam ūkiui, ikimokykliniam ugdymui, visų tipų bendrojo lavinimo
įstaigoms, vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymui ir papildomo ugdymo įstaigoms bei kitoms
įvairioms programoms finansuoti. Deleguotoms funkcijoms vykdyti išlaidos sudarė (15,83 ) visų
išlaidų, iš kurių didžiausia dalis skirta šioms programoms: žemės priežiūrai, kitoms socialinės
paramos išmokoms ir socialinės paramos teikimui pašalpų forma, socialinės pašalpos pinigais
mirusiojo artimiesiems, socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose, žmogaus teisių apsaugai,
valstybės registrų išlaikymui, civilinės būklės aktų registravimui, karinės gynybos reikalų
administravimui, civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimui, bendrų darbo reikalų darbo
politikos formavimui ir kitoms programoms. Mokinio krepšelio išlaidos siekė 4,31 %. Valstybės
investicijų programos išlaidos siekė 4,261 %.
Lyginant išlaidų struktūrą su 2017 m., ji pakito nežymiai. Praėjusiais metais išlaidos, skirtos
savarankiškoms funkcijos vykdyti, sudarė 69,24 %, deleguotoms funkcijoms vykdyti – 21,89 %,
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mokinio krepšelio išlaidos sudarė 5,73 %, spec. lėšų išlaidos – 1,46 %, aplinkos apsaugos
programoms vykdyti – 1,11 %.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos 2017 m. tvarkomų
išlaidų struktūra procentais:
4%

2%
1%

1%

IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS
4%

0%

Savarankiškos išlaidos

4%

Deleguotos išlaidos

16%

Krepšelio išlaidos

68%
Spec. lėšų išlaidos
Aplinkos apsaugos išlaidos

Centralizuota buhalterija parengė 43 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymus buhalterinės apskaitos klausimais.
2017 m. buvo peržiūrėtos, aptartos su vadovais, patikslintos ir naujai sudarytos sutartys su
visomis Centralizuotos buhalterijos aptarnaujamomis įstaigomis. Sutartys sudarytos įvertinus visus
buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų, teisės aktų, Vyriausybės nutarimų pakeitimus.
Buvo suderinta ir naujai patvirtinta apskaitos politika su aptarnaujamomis įstaigomis.
Per 2017 m. darbuotojai nuolat tobulino savo kvalifikaciją, dalyvavo 7 seminaruose
buhalterinės apskaitos klausimais.
2017 m. Centralizuotoje buhalterijoje ir kitose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose buvo
įdiegta nauja vieninga buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo programa „Biudžetas“. Nauja
programa padės užtikrinti efektyvesnį resursų, žmogiškųjų išteklių panaudojimą, pagerins finansų
kontrolę siekiant išvengti galimų klaidų.
Statistinė informacija apie Savivaldybės ilgalaikį turtą (Eur):
Pavadinimas

2016 m.
2017m.
2016 m.
2017m.
Savivaldybės Savivaldybės Valstybės Valstybės
turtas
turtas
turtas
turtas

2017m
Turtas iš
viso

126092384

16095971

1594376

1643965

15718762

15722349

1594376

1643965

44290535

44888040

56630706

57365636

100921241

102253676

572297

518625

1750551

1595251

2322848

2113876

185741

155485

181997

185741

337482

Kitos mašinos ir įrenginiai

1511557

1693638

8739

8739

1520296

1702377

Transporto priemonės

330586

417108

290340

405959

620926

823067

248844

250940

248844

250940

Kompiuterinė įranga

555852

588424

93883

90598

649735

679022

Kita biuro įranga

143414

145587

23534

21790

166948

167377

Pastatai
Iš jų gyvenamieji
Kiti statiniai
Žemė
Medicinos įranga

Baldai

373621

373622

2016 m.
Turtas iš viso
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Kitos ilgalaikis materialus turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Iš viso ilgalaikis materialus
turtas
Programinė įranga ir jos
licencijos
Kitas nematerialus turtas
Iš viso ilgalaikis nematerialus
turtas
Iš viso ilgalaikis materialus ir
nematerialus turtas

236450

248399

236450

248399

7072701

12233106

7072701

12233106

17924

18256

17924

18256

70884663

768799587

59171374

60043592

130056038

136923549

167773

257465

10613

27783

178386

285248

1622321

1625621

1622321

1625621

1790094

1883086

10613

27783

1800707

1910869

72674757

78763043

59181988

60071375

131856745

138834418

Investicijos
Ūkio skyriaus pagrindiniai uždaviniai – užtikrinti efektyvų Valstybei nuosavybės teise
priklausančių ir šiuo metu Savivaldybės patikėjimo teise valdomų bei Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių turto objektų valdymą ir naudojimą, perimti nustatyta tvarka Savivaldybės
nuosavybėn turtą, rengti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pardavimo strategiją
ir dalyvauti ją įgyvendinant, užtikrinti Savivaldybės administracijos ūkio visą aptarnavimą.
Ūkio skyriuje 2017 m. pabaigoje dirbo 22 darbuotojai: skyriaus vedėja, poskyrio vedėja, 7
vyriausieji specialistai, vyriausiasis specialistas-inžinierius, stalius-elektrikas, inžinierius-elektrikas,
4 vairuotojai, 6 valytojos.
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.

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
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:

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
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

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
Šilutės Žibų pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Kalinausko g. 10, Šilutėje, vidaus
patalpų remonto darbai likviduojant šildymo sistemos gedimo padarinius
Pastaba: draudimo lėšomis
Šilutės miesto vaikų lopšelių-darželių pastatų vidaus patalpų remontas, teritorijos tvarkymas,
darželiams priklausančių pastatų remontas
Jaunimo ir suaugusių mokymo centro, esančio Kalinausko g. 10, Šilutėje, takų remonto
darbai
Šilutės sporto mokyklos patalpų, esančių Gluosnių g. 13B, Šilutėje, remontas

477 000
44 217
338 583
100 000
19 916

19 642
84 909
7 036
10 330

6.10.

Savivaldybei priklausančių pastatų remontas (Lietuvininkų g. 8, 10 lauko laiptų remontas,
seniūnijos pastato kabinetų remontas)

17 820

6.11.

Šilumos suvartojimo stebėsenos ir valdymo sistemos įrengimo darbai Šilutės miesto švietimo
įstaigose, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas

16 698

6.12.

Techninio projekto „Šilutės Vydūno gimnazijos pastato rekonstravimas ir sporto salės pastatų
nauja statyba, Atgimimo al. 3, Šilutė“ korektūros paslaugos

6.13.

Šilutės m. vaikų lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ atnaujinimo darbai

9 922
87 190

6.14.

Baldai Šilutės lopšeliams-darželiams: „Raudonkepuraitė“, „Pušelė“, „Žibutė“

20 359

6.15.

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

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.

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

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
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2.
2.1.
V.
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
3.2.
VI.
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
VII.
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
3.2.
VIII.
1.
2.
2.1.
IX.
1.
2.
2.1.
X.
1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
XI.

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
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, 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, 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:

91 703
917 03
341 327
76 600
76 600
135 662
129 065

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

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
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1.
2.
2.1.
2.2.

Kelių priežiūros ir plėtros programa
Savivaldybės investicijų programa:
Baldai Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokyklai-darželiui, Akacijų g. 3, Žemaičių
Naumiestis.
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

534 256
11 024
8 978
2 046
23 234
7 063 393
755 633
333 300
3 407 014
59 803
453 699
2 053 944

Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaita apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
panaudojimą ir atliktus darbus:

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

1

2

Atliktų darbų
apimtys
(fiziniai mato
vnt.)
3

Finansavimo sutartis Nr. S-0275

Panaudota
lėšų eurais,
ct
5
1.491.100,00

Kapitalui formuoti
1

Šilutės miesto Kęstučio gatvės kapitalinis
remontas (šulinių liukų pakeitimas 17 vnt.,
viršutinės a/b danga h-4 cm.)

524 m

iš jų eismo saugumo priemonės

2

Privažiavimo prie H. Šojaus g. 2A Šilutės m.
projektavimas ir statyba (h-20 cm dolomito
skaldos pagrindo įrengimas - 362 m², apsauginio
šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas - 397 m³,
betoninių bortų įrengimas - 718 m, H-6 cm asfalto
dangos sluoksnio AC16PD įrengimas - 712 m²)

91.428,06

5.000,00

203 m

iš jų eismo saugumo priemonės

74.138,09

10.000,00

3

Šilutės seniūnijos Žalgirių kaimo vietinės
reikšmės kelio Nr. 1v11 (sutampa su Bismarko g.)
kapitalinis remontas (žvyro danga h-12 cm.,
vandens pralaidų įrengimas L-36 m., Ø-400 mm)

900 m

11.808,33

4

Rusnės seniūnijos Vorusnės kaimo vietinės
reikšmės kelio Nr. 3v19 (Vorusnė - Naikupės
upelis) kapitalinis remontas (žvyro danga h-12
cm.)

1080 m

4.507,29

14

5

Šilutės miesto Žalgirio gatvės kapitalinis remontas
(apšvietimo įrengimas) (apšvietimo atramų H-9 m
ir šviestuvų (100 W) montavimas 9 vnt.)

475 m/9 vnt.

iš jų eismo saugumo priemonės

6

Šilutės seniūnijos Macikų kaimo Beržų g.,
Pagrynių kaimo Žaliosios ir Alyvų g., Traksėdžių
kaimo Šilojų ir Pušyno gatvių kapitalinis remontas
(apšvietimo įrengimas) (apšvietimo atramų H-9 m
ir šviestuvų (100 W) montavimas 23 vnt.)

19.784,42

2600 m /23 vnt

iš jų eismo saugumo priemonės

7

Juknaičių seniūnijos Pašyšių kaimo Liepų, Beržų,
Topolių ir Parduotuvės kaimo Žaliosios ir Alyvų
g., Traksėdžių kaimo Šilojų ir Pušyno gatvių
kapitalinis remontas (apšvietimo įrengimas)
(apšvietimo šviestuvų montavimas)

8

87.867,85

87.867,85

470 m/ 8 vnt.

iš jų eismo saugumo priemonės
Saugų seniūnijos Saugų kaimo Žemaičių g.,
Vilkyčių kaimo Vilkyčių gatvės ir Aisėnų k. Aisės
gatvės kapitalinis remontas (apšvietimo
įrengimas) (apšvietimo atramų H-9 m ir šviestuvų
(70 W) montavimas 25 vnt.)

19.784,42

8.199,09

8.199,09
1000 m / 25
vnt

iš jų eismo saugumo priemonės

59.384,27

59.384,27

9

Saugų seniūnijos Bundalų kaimo vietinės reikšmės
kelio Nr. 7v28 (Sakūčiai - Lankupiai - Grumbliai)
kapitalinis remontas (žvyro danga h-12 cm.)

220 m

5.003,71

10

Gardamo mstl. Pievų gatvės kapitalinis remontas
(dolomito skaldos pagrindas h - 15 cm., a/b danga
h - 6 cm)

220 m

22.699,99

11

Šilutės miesto Gluosnių gatvės rekonstravimo
projektas

1 vnt. (700 m)

7.996,89

12

Šilutės sen., Grabupių k., pėsčiųjų dviračių tako
kapitalinio remonto projektas

1 vnt. (1300
m)

4.945,88

13

Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimo
projektas. II etapas

1vnt. (989 m)

32.912,00

14

Kintų seniūnijos Aukštumalos kaimo vietinės
reikšmės kelio Nr. 10V123 kapitalinis remontas ir
inžinerinės paslaugos (žvyro danga h-12 cm)

3395 m

68.443,66

15

15

16

17

Katyčių mstl. Paparčių gatvės rekonstravimas ir
inžinerinės paslaugos (AŠAS h-20 cm, lietaus
nuotekų įrengimas Ø-200 mm 220 m, elektros
apšvietimo įrengimo darbai (5vnt. atramos su
šviestuvais), šaligatvio danga betono trinkelės h-6
cm)
iš jų eismo saugumo priemonės
Šilutės miesto Rasos gatvės rekonstravimas ir
inžinerinės paslaugos (paviršinių nuotekų tinklų
įrengimas Ø-110-250 mm 122 m, drenažo tinklų
įrengimas Dn 113 mm 297 m, žemės sankasos
darbai, AŠAS h-20 cm)
iš jų eismo saugumo priemonės
Rusnės miestelio pėsčiųjų ir dviračių tako
jungiančio Neringos gatvę su K. Donelaičio gatve
kapitalinis remontas (AŠAS h-20 cm., dolomito
skaldos pagrindas h-15 cm., betono trinkelių
įrengimas h-6 cm., apšvietimo įrengimas - 17
vnt.)

245 m

42.300,00

145 m

18

560 m

Techninės priežiūra ir kokybės kontroliniai
laboratoriniai tyrimai

20
21

111.531,40

111.531,40

807 m

iš jų eismo saugumo priemonės
19

19.999,51

5.000,00

iš jų eismo saugumo priemonės
Šilutės miesto Klaipėdos gatvės rekonstravimas
(pėsčiųjų ir dviračių takas) ir inžinerinės paslaugos
(AŠAS h-20 cm., smėlio - žvyro pagrindo h-15 cm.,
dolomito sklados pagrindas 10 cm., betono
trinkelių įrengimas h-6 cm., apšvietimo įrengimas
- 21 atrama h-9 m, LED švietstuvai 100W )

58.498,37

169.400,00

169.400,00
0,42-0,43 %
2 vnt.

9.314,59

Šilutės rajono savivaldybės kelių eismo saugumo
auditas

1 vnt.

786,50

Projektų bendrosios ekspertizės paslaugos

4 vnt.

2.750,10

Iš viso kapitalui formuoti

871.400,00

Iš jų eismo saugumo priemonės

518.467,0

Einamiesiems tikslams
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra
žiema (sniego valymas, barstymas smėlio ir
druskos mišiniu), iš jų:
22

Šilutės seniūnijoje

82 km

16.963,12

16

23

Usėnų seniūnijoje

17,0 km

783,35

24

Rusnės seniūnijoje

1,0 km

37,83

25

Katyčių seniūnijoje

20,2 km

160,41

26

Saugų seniūnijoje

47,1 km

375,49

27

Vainuto seniūnijoje

16,2 km

734,46

28

Kintų seniūnijoje

15,0 km

681,61

198,5 km

19.736,27

Viso vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra
žiema
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro
danga priežiūra (greideriavimas, žvyravimas
išdaužų vietose, kelio griovių atstatymas), iš jų:
29

Šilutės seniūnijoje

30

Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje

31

Vainuto seniūnijoje

32

Juknaičių seniūnijoje

33

Usėnų seniūnijoje

34

Katyčių seniūnijoje

35

Švėkšnos seniūnijoje

36

Gardamo seniūnijoje

37

Saugų seniūnijoje

38

Kintų seniūnijoje

39

Rusnės seniūnijoje
Viso vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro
danga priežiūra

152 km/1256
m³
40,4 km/1050
m³
76,2 km/336
m³
61,7 km/700
m³
56,3 km/330
m³
34,4 km/ 290
m³
62,5 km/521
m³
75,2 km/584
m³
109,5 km/510
m³
64,7 km/256
m³

53.641,15
32.375,20
21.981,27
35.797,35
19.500,00
16.684,22
22.451,81
31.225,00
31.409,34
16.306,88

43 km

3.443,89

775,9 km/
5833 m³

284.816,11

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su
asfaltbetonio danga priežiūra (duobės), iš jų:
40

Šilutės seniūnijoje

3064 m²

61.636,36

41

Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje

164 m²

3.356,87

42

Vainuto seniūnijoje

529 m²

10.771,91

43

Juknaičių seniūnijoje

205 m²

4.035,18

17

44

Usėnų seniūnijoje

238 m²

4.497,22

45

Švėkšnos seniūnijoje

230 m²

4.537,16

46

Gardamo seniūnijoje

185 m²

3.493,44

47

Saugų seniūnijoje

575 m²

11.142,89

48

Kintų seniūnijoje

155 m²

2.962,27

49

Rusnės seniūnijoje

146 m²

2.875,73

50

Katyčių seniūnijoje

55 m²

1.019,90

5546 m²

110.328,93

0,42-0,43 %

794,14

38 vnt.

4.588,91

77 m

10.480,86

Iš viso (duobių užtaisymas)
51

Techninės priežiūros paslaugos

52

Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių
ir gatvių kadastro duomenų bylų parengimas

53

Privažiavimo į Šilutės m. pagrindinę Pamario
mokyklą iš Žalgirio gatvės paprastais remontas
(a/b danga h-4 cm)

54

Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės automobilių
stovėjimo aikštelės paprastasis remontas (betono
trinkelių danga h-6-8 cm)

805 m²

57.150,20

55

Šilutės miesto Turgaus gatvės paprastasis
remontas (pėsčiųjų takas) (pagrindas iš smėliožvyro mišinio h-10 cm, dolomito skaldos
pagrindas 0/32 mm h-10 cm, betono trinkelių
danga h-6 cm)

223 m²

14.953,59

56

Šilutės miesto Senojo Ąžuolo gatvės paprastasis
remontas (žvyro danga h-12-16 vm)

585 m

18.071,36

57

Šilutės miesto P. Jakšto gatvės paprastasis
remontas (lietaus nuotėkų tinklai L-65m, Ø315mm )

L-65 m.
Ø-315 mm

9.514,75

58

Gardamo mstl. Šaulių gatvės paprastasis remontas
(pėsčiųjų takas) (pagrindas iš smėlio-žvyro
mišinio h-10 cm, dolomito skaldos pagrindas 0/32
mm h-10 cm, betono trinkelių danga h-6 cm)

80 m²

5.412,58

59

Saugų seniūnijos Vilkyčių kaimo kelio Nr. 7V35
paprastasis remontas (žvyro danga h-12cm, )

1750 m

14.007,12

60

Saugų seniūnijos Medelių kaimo kelio Nr. 7V72
paprastasis remontas (žvyro danga h-12 cm)

230 m

10.001,00

61

Žemaičių Naumiesčio mstl. Žemaitės gatvės
paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

60 m

5.643,65

62

Juknaičių seniūnijos Pašyšių kaimo Beržų gatvės
paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

147 m

15.058,14

18

63

Vainuto seniūnijos Gorainių kaimo Alksnynės
gatvės paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

162 m

14.891,77

64

Švėkšnos mstl. Brailio gatvės paprastasis
remontas (a/b danga h-6 cm)

50 m

4.384,93

Iš jų eismo saugumo priemonės
Viso paprastasis remontas
65
66

Kelio ženklų įrengimas Šilutės rajono
savivaldybės seniūnijose

0,00
179.569,95

128 vnt.

Gatvių ir kelių ženklinimas Šilutės seniūnijoje
1437 m²
(pėsčiųjų ir ištisinių linijų žymėjimas)
Viso eismo saugumo priemonėms
Iš viso einamiesiems tikslams
iš jų paprastasis remontas
iš jų eismo saugumo priemonėms
IŠ VISO pagal sutartį:
Iš jų eismo saugumo priemonėms

5.699,36
14.166,33
19.865,69
619.700,00
179.569,95
19.865,69
1.491.100,0
538.332,72

Finansavimo sutartis Nr. S-0536
KAPITALUI FORMUOTI

67

Šilutės miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvė (Nr.
1S94), kuri jungiasi su krašto keliu Nr. 165 ŠilalėŠilutė, rekonstravimas ir inžinerinės paslaugos
(asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio iš mišinio
įrengimas h - 4 cm, lietaus kanalizacija, kelio
ženklų įrengimas, betono trinkelių dangos
įrengimas h - 6 cm)ir inžinerinės palaugos

1376 m

280.000,10

68

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės
kelias Nr. 2v3, kuris jungia valstybinės reikšmės
rajoninį kelią Nr. 4209 Šilutė-Ramučiai-Gardamas
su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 165
Šilalė-Šilutė (žemės sankasa, AŠAS h-25 cm, žvyro
pagrinas h-12 cm)

5832 m

49.999,90

69

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 193
Kvėdarna–Švėkšna–Saugos ruožas nuo 25,413 iki
26,570 km, kuriam Švėkšnos miestelyje suteiktas
Vilkėno gatvės pavadinimas, rekonstravimas
(žemės sankasa, AŠAS-20 cm, skaldos pagrindas
iš nesurišto mišinio 0/32 mm h-15 cm, betono
trinkelių danga h-6-8 cm)

795 m

78.700,00

IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI:

408.700,00

19

Finansavimo sutartis Nr. S-0538

70

KAPITALUI FORMUOTI
Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės
kelio atkarpos Nr. 2v6, Nr. 2v9 DegučiaiKalininkai kapitalinis remontas (žemės sankasa,
skaldos pagrindo įrengimas h - 10 cm, a/b dangos
įrengimas - 10 cm.)

2659 m

IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI:

410.003,65

410.003,65

Finansavimo sutartis Nr. S-0537

71

Pagėgių rinktinės Vileikių užkardos kelio atkarpos
nuo K. Donelaičio g. iki Rusnės stebėjimo posto
(prieplaukos) Krantinės g., priklausančios Šilutė r.
sav., projektavimo ir rekonstravimo darbai (žemės
sankasa, pagrindo iš nesurištų mineralinių
medžiagų įrengimas h - 15 cm, a/b dangos
įrengimas h - 6 cm., šaligatvio iš betono trinkelių
įrengimas h - 6cm.)

385 m

VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ:
IŠ JŲ:
EINAMIESIEMS TIKSLAMS
KAPITALUI FORMUOTI

135.795,18

2.445.598,83
619.700,00
1.825.898,83

Savivaldybės būstas
Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl Savivaldybės būsto fondo ir
Savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo (2017-0126 Nr. T1-565) bei pakeitimo (2017-05-25 Nr. T1-730, 2017-06-29 Nr. T1-751).
Patikslintas ir patvirtintas 2017 m. sąrašas asmenų ir šeimų socialiniam būstui nuomoti
(Administracijos direktoriaus 2017-05-31 įsakymas Nr. A1-618). Į sąrašą įrašyti 149 asmenys ir
šeimos (2015 m. – 167, 2016 m. – 169), turintys teisę išsinuomoti socialinį būstą. Sąrašas buvo
nuolat papildomas, 2017-12-31 buvo įrašyti 153 asmenys ir šeimos, asmenims ir šeimoms suteikta
informacija, priimti ir įforminti dokumentai, sudarytos asmenų ir šeimų bylos.
2017 m. parengta ir pasirašyta 50 (2016 m. – 195, 2015 m. – 33) Savivaldybės ir socialinio
būsto nuomos sutarčių. Įvyko 14 komisijos posėdžių dėl socialinio būsto skyrimo nuomoti.
Patikrinta 15 (2016 m. – 22, 2015 m – 34) Savivaldybės būstų ir socialinių būstų, surašyti
patikrinimo aktai. Parengta 50 (2016 m. – 300, 2015 m – 21) Savivaldybės būsto nuomos mokesčio
apskaičiavimo aktų.
Parengti sprendimų projektai dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio
paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo bei pakeitimo (2017-05-25 Nr. T1-732; 2017-09-28 Nr. T1799; 2017-10-26 Nr. T1-821), taip pat būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo (201703-30 Nr. T1-654; 2017-04-27 Nr. T1-704; 2017-05-25 Nr. T1-731, 2017-06-29 Nr. T1-753; 201707-27 Nr. T1-774; 2017-10-26 Nr. T1-821).
2015 m., 2016 m. ir 2017 m. socialinių būstų iš Savivaldybės biudžeto nebuvo įsigyta.
2016 m. buvo išduotos 4 pažymos, 2017 m. išduotos 9 pažymos piliečiams apie teisę į
valstybės paramą būstui įsigyti.
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Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų
asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė
Šilutės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19
d. sprendimu Nr. T1-2437 patvirtintomis taisyklėmis, atlieka butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų
valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios
institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir
kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.
Pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo, paskirto direktoriaus įsakymu, sudarytą valdytojų
sąrašą organizuojama ir atliekama valdytojų veiklos priežiūra ir kontrolė. Pagal Registrų centro
duomenis Šilutės rajono savivaldybėje yra 91 daugiabučių namų savininkų bendrija, 265 sudarytos
jungtinės veiklos sutartys ir du bendrojo naudojimo objektų administratoriai (administruoja 448
daugiabučius namus).
2017 m. buvo atlikta 13 planinių ir 1 neplanuotas (pagal gyventojų skundą) kompleksiniai
valdytojų veiklos patikrinimai. Surašyta 14 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
valdytojo veiklos patikrinimo aktų.
Du patikrinti daugiabučio namo valdytojai pavestas funkcijas vykdė vadovaudamiesi
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu bei kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, 11- kai valdytojų pateikti reikalavimai trūkumams pašalinti:
1. neatnaujino patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašų – 4;
2. neparengė ir/ar nepatvirtino daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo – 7;
3. neparengė ir nustatyta tvarka nepateikė patalpų savininkams ilgalaikių bei ūkinių
finansinių planų – 10;
4. nekaupė lėšų skiriamų namui atnaujinti, nesudarė atskiros kaupiamųjų lėšų sąskaitos
sutarties ir/ar nepaskaičiavo kaupiamųjų lėšų tarifo – 4;
5. neturėjo patvirtintų paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklių – 7;
6. neparengė metinės veiklos ataskaitos ir nepateikė patalpų savininkams – 11;
7. neperregistravo įstatų – 4.

Turto pardavimas, perdavimas ir nurašymas
Priemonė, veiklos funkcija
1. Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų, nereikalingų Savivaldybės
funkcijoms vykdyti, įtraukimas į
viešame aukcione parduodamo
Šilutės rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašą

2016 m.
Parengti keturi Savivaldybės
tarybos sprendimai dėl viešame
aukcione parduodamo Šilutės
rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo

2017 m.
Parengti penki Savivaldybės
tarybos sprendimai dėl viešame
aukcione parduodamo Šilutės
rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo

2. Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų bei akcijų paketų
privatizavimas viešuose
aukcionuose vadovaujantis
Valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo įstatymu bei
Vyriausybės nutarimu patvirtintais
Valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo viešo aukciono būdu
nuostatais
3. Valstybės turto, patikėjimo teise
valdomo valstybės institucijų ir
įstaigų, perėmimas Savivaldybės

Organizuoti 9 Savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015-01-29 įsakymu Nr. A1-98
sudarytos komisijos posėdžiai,
142 Savivaldybės nekilnojamojo
turto objektų vieši aukcionai, iš
kurių įvyko 43, parduota 43
turto objektai už 627 252,00 Eur

Organizuota Savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015-01-29 įsakymu Nr. A1-98
sudarytos komisijos 6 posėdžiai,
81 Savivaldybės nekilnojamojo
turto objektų vieši aukcionai, iš
kurių įvyko 21, parduota 20
turto objektų už 74 194,00 Eur

Parengti Tarybos sprendimai dėl Parengti Tarybos sprendimai dėl
sutikimo
perimti
valstybei sutikimo
perimti
valstybei
nuosavybės teise priklausantį nuosavybės teise priklausantį
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nuosavybėn bei patikėjimo teise
valdyti pagal parengtus Tarybos
sprendimus bei LR Vyriausybės
nutarimus

4. Valstybės turto perėmimas
Savivaldybės nuosavybėn pagal LR
valstybės turto perdavimo
savivaldybių nuosavybėn įstatymą

5. Savivaldybės nekilnojamojo turto
bei kito ilgalaikio turto perdavimas
pagal panaudos sutartis bei
patikėjimo teise valdyti, naudoti
valstybės ir Savivaldybės įmonėms,
įstaigoms bei kitoms
organizacijoms

kilnojamąjį turtą.
Pagal parengtus Tarybos
sprendimus ir Vyriausybės
nutarimus Savivaldybės
nuosavybėn perimtas
nekilnojamasis turtas bei
švietimo įstaigoms ir
Savivaldybės viešajai
bibliotekai skirtos priemonės
Pagal LR valstybės turto
perdavimo savivaldybių
nuosavybėn įstatymą Šilutės
rajono savivaldybės nuosavybėn
perimta 11 nekilnojamojo turto
objektų

kilnojamąjį turtą.
Pagal parengtus Tarybos
sprendimus ir Vyriausybės
nutarimus Savivaldybės
nuosavybėn perimtas
nekilnojamasis turtas bei
švietimo įstaigoms ir
Savivaldybės viešajai bibliotekai
skirtos priemonės
Pagal LR valstybės turto
perdavimo savivaldybių
nuosavybėn įstatymą Šilutės
rajono savivaldybės nuosavybėn
perimti nekilnojamojo turto
objektai

Parengti Tarybos sprendimai ir
pagal panaudos sutartis bei
patikėjimo teise valdyti
perduotas Savivaldybės
nekilnojamasis bei kitas
ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
biudžetinėms įstaigoms,
viešosioms įstaigoms,
asociacijoms ir t.t.

Parengti Tarybos sprendimai ir
pagal panaudos sutartis bei
patikėjimo teise valdyti
perduotas Savivaldybės
nekilnojamasis bei kitas
ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
biudžetinėms įstaigoms,
viešosioms įstaigoms,
asociacijoms ir t.t.

Organizuoti Savivaldybės
nereikalingo ar netinkamo
(negalimo) naudoti ilgalaikio ir
trumpalaikio materialaus turto
pardavimo vieši prekių
aukcionai, kurių metu parduota
turto už 8760,00 Eur
Pagal pateiktus prašymus
nustatyta pardavimo kaina,
paruošti 4 Tarybos sprendimų
projektai pardavimui, sudaryta
14 pirkimo – pardavimo
sutarčių, gauta lėšų – 25 482,72
Eur

Organizuota Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje
esantiems Savivaldybės
pastatams ir statiniams, bendro
naudojimo teritorijoms bei
kapinėms priskirtų žemės sklypų
suformavimas žemės reformos
žemėtvarkos projektuose bei
sklypų tikslių geodezinių
matavimų atlikimas. Sudarytos
valstybinės žemės sklypų
panaudos sutartys su
Nacionaline žemės tarnyba prie
ŽŪM
Organizuoti Savivaldybės
nereikalingo ar netinkamo
(negalimo) naudoti ilgalaikio ir
trumpalaikio materialaus turto
pardavimo vieši prekių
aukcionai, kurių metu parduota
turto už 4530,00 Eur
Pagal pateiktus prašymus
nustatyta pardavimo kaina,
paruošti 6 Tarybos sprendimų
projektai pardavimui, sudaryta
13 pirkimo – pardavimo
sutarčių, gauta lėšų – 39 583,16
Eur

6. Dokumentų rengimas dėl žemės
sklypų, priskirtų prie Savivaldybės
nuosavybės teise valdomų pastatų,
statinių, įregistravimo
Nekilnojamojo turto registre bei šių
sklypų perėmimas valdyti pagal
panaudos sutartis bei patikėjimo
teise, nuosavybės teise

7. Nereikalingo ar netinkamo
(negalimo) naudoti ilgalaikio ir
trumpalaikio materialaus turto,
parduodamo viešame prekių
aukcione organizavimas
8. Savivaldybės gyvenamųjų
patalpų, priklausinių pardavimas
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9. Patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ir Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio
ilgalaikio materialiojo turto nuoma,
gyvenamųjų patalpų nuoma

Nenaudojamam Savivaldybės
ilgalaikiam materialiajam turtui
paskelbti nuomos konkursai,
sudarytos 8 negyvenamųjų
patalpų ir statinių nuomos
sutartys bei 16 susitarimų dėl
nuomos sutarčių pakeitimo,
pratęsimo ar nutraukimo. Už
visą Savivaldybės
negyvenamųjų ir gyvenamųjų
patalpų nuomą gauta
nuompinigių – 100 841,36 Eur

Nenaudojamam Savivaldybės
ilgalaikiam materialiajam turtui
paskelbti nuomos konkursai,
sudarytos 2 negyvenamųjų
patalpų ir statinių nuomos
sutartys bei 25 susitarimai dėl
nuomos sutarčių pakeitimo,
pratęsimo ar nutraukimo. Už
visą Savivaldybės
negyvenamųjų ir gyvenamųjų
patalpų nuomą gauta
nuompinigių – 106 043,51 Eur

Organizuota 16 Nuolatinės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti komisijos ir 18 Ilgalaikio turto, pripažįstamo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti, būklės ir panaudojimo vertinimo komisijos posėdžių, surašyti protokolai, parengti
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei jo nurašymo,
pardavimo viešuose prekių aukcionuose, parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų bei valstybei nuosavybės teise
priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybė, nurašymo.
Parengta Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita pagal 201612-31 duomenis ir pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolieriaus
tarnybai, Savivaldybės tarybai.

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla
2016 m. kovo mėnesį išanalizuota viešųjų įstaigų Šilutės ligoninės, Šilutės PSPC, Švėkšnos
PSPC, Vainuto, Juknaičių ambulatorijų, „Šilutės turizmo informacijos centras“ bei UAB „Šilutės
vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2015 m. ūkinė ir
finansinė veikla pagal įstaigų ir bendrovių pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas
bei audito išvadas ir parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl minėtų viešųjų įstaigų ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl bendrovių 2015 m. metinių
finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, jų veiklos ataskaitų bei bendrovių pelno (nuostolio)
paskirstymo (Tarybos sprendimai: 2016-03-31 Nr. T1-270 „Dėl viešosios įstaigos Vainuto
ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos
ataskaitai“, 2016-03-31 Nr. T1-272 „Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“, 2016-03-31 Nr.
T1-274 „Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“; 2016-03-31 Nr. T1-276 „Dėl
viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo
įstaigos veiklos ataskaitai“; 2016-03-31 Nr. T1-277 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės
sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos
veiklos ataskaitai“; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2016-04-13 Nr. A1-460
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio
bei pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo“, 2016-04-27 Nr. A1-527 „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Šilutės vandenys“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių)
paskirstymo patvirtinimo“, 2016-04-13 Nr. A1-465 „Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės
bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“).
Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano papildymo derinimo“ (2016-11-24 Nr.
T1-494), „Dėl pritarimo UAB „Šilutės vandenys“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai“ (2016-03-
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31 Nr. T1-294), „Dėl pritarimo UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai“
(2016-03-31 Nr. T1-293), „Dėl pritarimo UAB „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2015 metų veiklos
ataskaitai“ (2016-03-31 Nr. T1-295), „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų nustatymo“ (2016-07-28 Nr. T1-422), „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų nustatymo“ pakeitimo“ (2016-10-27 Nr. T1-422).
Peržiūrėti bei patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ įstatai
(Administracijos direktoriaus 2016-12-05 įsakymas Nr. A1-1580). Šilutės rajono savivaldybės
taryba 2016-08-18 sprendimu Nr. T1-432 pritarė Šilutės autobusų stoties ir komercinės paskirties
pastato bei autobusų parko pastato statybos koncepcijai. Koncepcijai įgyvendinti perimtas valstybės
žemės sklypas, esantis Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 30, patikėjimo teise valdyti bei išnuomotas
uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės autobusų parkas“ autobusų parko pastatams statyti (Tarybos
2016-09-15 sprendimas Nr. T1-451 ir 2016-12-22 sprendimas Nr. T1-539).
Parinktas auditorius 2016 metų viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė
(Tarybos 2016-12-22 sprendimas Nr. T1-544 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra
Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo“) ir uždarųjų akcinių bendrovių „Šilutės vandenys“
bei „Šilutės autobusų parkas“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-14 įsakymas Nr.
A1-1639 „Dėl auditoriaus parinkimo“) finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti.
Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl šildymo sezono
pradžios bei pabaigos (2016-04-14 Nr. A1-466, 2016-10-10 Nr. A1-1297).

Kita veikla
2017 m. išduotos licencijos ir leidimai, iš jų: mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais –
14 (2016 m. – 8), mažmeninei prekybai tabako gaminiais – 10 (2016 m. – 3), vienkartinių licencijų
prekybai alumi ir sidru renginių metu – 42 (2016 m. – 42), viešajai prekybai – 289 (2016 m. – 277),
prekybos naftos produktais – 2 (2016 m. – 2), vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi – 16
(2016 m. – 20), masiniams renginiams – 57 (2016 m. – 50). Patikslintos 0 (2016 m. – 8) licencijos
mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais ir 0 (2016 m. – 6) licencijos mažmeninei prekybai
tabako gaminiais. Panaikinta 17, sustabdytos 6 licencijos/leidimai.
Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi
turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų
patvirtinimo“ (2017-11-30 Nr. T1-845); „Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išdavimo“ (2017-09-28 Nr. T1-813 ir Nr. T1-793).
Parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl metinės
inventorizacijos Savivaldybės administracijos skyriuose, seniūnijose, ugniagesių komandose.
Dalyvauta Savivaldybės administracijos Centrinės inventorizacijos komisijos bei vietinių komisijų,
Ilgalaikio turto, pripažįstamo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, vertinimo komisijos,
Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione komisijos, Viešo prekių aukciono komisijos
darbe, parengti komisijų posėdžių protokolai. Dalyvauta Eismo saugumo, Statinių, kurių statytojas
(užsakovas) yra Šilutės rajono savivaldybė (Savivaldybės administracija) projektų preliminaraus
vertinimo, Nuolat veikiančios gyvenamųjų patalpų remonto tikslingumo nustatymo ir kitų komisijų
darbe.
Parengta bei įgyvendinta Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. užimtumo didinimo programa
(Tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. T1-752), jos vykdymui panaudota 166,2 tūkst. eurų. Parengta
Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programa (Tarybos 2017-12-21
sprendimas Nr. T1-873), pagal ją planuojama įdarbinti 130 ieškančių darbo asmenų laikiniems
darbams atlikti bei panaudoti 228 tūkst. eurų.
Saugų seniūnijoje organizuota 13 daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai
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neįsteigė gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarė jungtinės veiklos
sutarties dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, susirinkimų dėl bendrojo naudojimo objektų
administratoriaus pasirinkimo. Pagal daugiabučių namų, esančių H. Zudermano g. 9, Šilutėje, ir
Šilojų g. 5, Traksėdžių k., Šilutės r. sav., butų ir kitų patalpų prašymus organizuoti balsavimai raštu
dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo. Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017-07-31 įsakymu Nr. A1-870 papildytas asmenų, pretenduojančių
teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas.
Buvo analizuojami bei koreguojami Savivaldybės vietiniai susisiekimo maršrutai.
Pakoreguoti 2 vietinio susisiekimo nuostolingi maršrutų grafikai (sumažinti reisai). Keleivių ir
mokinių pavėžėjimas Savivaldybėje vykdomas 33 vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais.
Papildomai mokiniai į mokyklas vežami 3 specialiais reisais (privatūs vežėjai), mokyklų turimais
16 geltonųjų ir 6 mokykliniais autobusais. Pagal sąrašus 2017-2018 mokslo metais pavežami 1857
mokiniai. Iš jų 1039 maršrutiniu transportu, 243 privačiu transportu, 489 geltonaisiais autobusais ir
188 mokykliniais autobusais.
Kiekvieno mėnesio pradžioje buvo tikrinamos vežėjų, mokymo įstaigų pateiktos ataskaitos
dėl kompensacijų už lengvatinį keleivių, moksleivių vežimą mokėjimo bei vedama jų apskaita.
Lapkričio mėnesį pagal patvirtintus maršrutus nustatytas biudžeto lėšų poreikis kompensacijoms už
lengvatinį keleivių vežimą ir nuostolių kompensavimą 2018 metais.
Suvesti Savivaldybės viešojo transporto kelionių duomenys į informacinę sistemą „Vintra“.
2017 m. buvo teikiamos konsultacijos biudžetinėms bei viešosioms įstaigoms dėl turto
pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymo, likvidavimo,
pardavimo viešuose prekių aukcionuose, pastatų statybos, remonto bei rekonstravimo. Teikiamos
konsultacijos gyventojams dėl šilumos, karšto ir šalto vandens kainų, socialinio būsto nuomos, butų
ir jų priklausinių pardavimo, lengvatinių kreditų suteikimo gyvenamajam būstui įsigyti. Parengti
atsakymai į gyventojų, biudžetinių įstaigų bei įmonių paklausimus bei prašymus.
2017 m. Ūkio skyriaus darbuotojai parengė:
1. 125 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš jų 103 Turto poskyris;
2. 353 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, iš jų 151 Turto
poskyris.
Parengta Ūkio skyriaus 2017 metų bylų nomenklatūros suvestinė bei bylų nomenklatūra
2018 metams.
KAIMO REIKALAI
Kaimo reikalų skyrius yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys,
įgyvendinantis žemės ūkio po;itiką Šilutės rajone.
Pagrindiniai uždaviniai: įgyvendinti valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką rajono
teritorijoje, dalyvauti formuojant rajono prioritetines žemės ūkio ir kaimo plėtros kryptis ir
programas, įgyvendinti žemės ūkio sritį reglamentuojančių įstatymų reikalavimus bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius bei
Administracijos direktoriaus įsakymus rajono teritorijoje pagal Kaimo reikalų skyriaus
kompetenciją.
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.
Kaimo reikalų skyriuje dirba skyriaus vedėjas, penki vyresnieji specialistai, vienas
vyriausiasis specialistas ir raštvedė. Specialistai buvo nuolat skatinami kelti savo kvalifikaciją,
domėtis darbo naujovėmis, o įgytas žinias taikyti praktikoje.
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Parengti 55 Administracijos direktoriaus įsakymai. Visi įsakymuose iškelti reikalavimai
įvykdyti ir pasiektas norimas rezultatas.
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. Dalis raštų buvo informacinio
pobūdžio, todėl į juos nebuvo privaloma atsakyti.
Melioracijos ir polderių sistemų lėšų administravimas
Pagrindiniai duomenys apie melioruotas žemes Šilutės rajone 2018 m. sausio 1 d.
Nusausinta žemės: iš viso: 85074,43 ha, nusausinta drenažu – 68312,82 ha, magistralinių
griovių ilgis – 1800,53 km, apsauginių griovių ilgis – 59,35 km, pylimų – 221,67 km,
hidrotechninių statinių iš viso: 2659 vnt., tiltų – 72 vnt., pralaidų – 2528 vnt., kitų įrenginių – 43
vnt., reguliatorių– 64 vnt., tvenkinių – 8 vnt., siurblinių – 38 vnt.
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 vykdyti:
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.
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“;
Priimti ir administruoti 24 prašymai „Dėl projektavimo sąlygų nustatymo“;
Priimti ir administruoti 100 prašymų „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų
išdavimo;
Priimta ir administruota 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, pralaidų būklė – 120 vnt., 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.
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Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas
2017 m. priimtos 4347 paraiškos pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimui, deklaruota
65898 ha žemės ūkio naudmenų.
Populiariausios Šilutės rajone auginamos kultūros:
•
Vasariniai kviečiai – 3961,61 ha, derlingumas: 4-6 t/ha
•
Grikiai – 3187,46 ha, derlingumas:1,5- 2,5 t/ha
•
Žirniai – 2174,39 ha, derlingumas: 2-4 t/ha
•
Avižos – 889,93 ha, derlingumas: 3-5 t/ha
•
Vasariniai kvietrugiai – 1604,88 ha, derlingumas: 4-6 t/ha
•
Bulvės – 652,03 ha, derlingumas: 40-60 t/ha
•
Žieminiai kvietrugiai – 495,63 ha, derlingumas: 4-6 /ha
•
Kukurūzai – 600,41 ha, derlingumas: apie 80 t/ha ( pašarui)
•
Žieminiai kviečiai – 1217,27 ha, derlingumas: 4-6 t/ha
•
Miežiai – 789,74 ha, derlingumas: 3-5 t/ha
•
Vasariniai rapsai – 160,33 ha, derlingumas: 2-3 t/ha
•
Žieminiai rapsai – 181,06 ha, derlingumas: 2,5-4,5 t/ha
•
Rugiai – 960,04 ha, derlingumas: 3-5 t/ha
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir techninė
priežiūra
Per 2017 m. atlikta:
•
Techninės apžiūros – 3797 vnt.
•
Įregistruota naujos technikos – 49 vnt.
•
Žemės ūkio technikos registro 527 įrašų keitimų (įregistruota/išregistruota nauja bei
padėvėta žemės ūkio technika).
•
Surinkta valstybės rinkliavos 19 610 Eur už suteiktas paslaugas.
Nacionalinės 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos vykdymas
Šilutės savivaldybės gyvulių augintojai pagal laikomą galvijų ir karvių skaičių tarp šalies
savivaldybių yra antroje vietoje.
Galvijų, karvių, mėsinių galvijų skaičiaus dinamika 2015-2017 m. sausio 1 d.
vnt.
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2017 m. pieną pardavimui tiekė 1114 gamintojų, kurie laikė 10373 karves. Pieno su
natūraliu riebumu parduota 53310 t, pieno perskaičiuoto į 3,99 riebumą 54743 t.

27

2017 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną išmokėta 1018 paramos
gavėjų, išmokėta suma – 0,54 mln. Eur. Parduoto pieno kiekis, už kurį apskaičiuota parama –
35484,6 t.
Susietosios paramos už pienines karves 2017 metais išmokėta 1,17 mln. Eur 1181
gamintojui, kurie laikė 11435 karves.
Kaimo reikalų skyrius pagal VĮ ŽŪIKVC ir NMA bendradarbiavimo sutartį su Šilutės
rajono savivaldybe atlieka priskirtas funkcijas. Vykdant šias funkcijas per 2017 m. Kaimo reikalų
skyrius priėmė 51 pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už 2016-2017 metų apskaitos
laikotarpį. Atlikus priimtų dokumentų duomenų sutikrinimą, išsiuntė juos Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centrui. Informavo 105 gyventojus pagal jų paklausimus apie tiesioginių išmokų už
pieną paskyrimą. Konsultavo interesantus su šia funkcija susijusiais klausimais.
Priėmė 85 Paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti ir suvedė duomenis į
Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą.
141 bičių laikytojams už 3341 bičių šeimų papildomą maitinimą išmokėta 13,7 tūkst. Eur
parama.
Deklaruotų ūkinių gyvūnų Šilutės rajone 2018 m. sausio 1 d.
GYVŪNAI

SKAIČIUS(
vnt.)

Antys
Arkliai
Avys
Bičių šeimos
Danieliai
Galvijai
Kalakutai
Kiaulės
Ožkos
Šinšilos
Triušiai
Vištos
Žąsys

1100
290
2500
3312
18
37368
35
17999
111
135
586
598068
20

Kaimo reikalų skyrius, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais bei
pavedimais priskirtas funkcijas, atliko įvairius nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo
darbus: priėmė 90 prašymų dėl negautų specialiųjų išmokų už bulius, tiesioginių išmokų už
galvijus, karves žindenes ir telyčias, rinkai patiektą pieną, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir
avis ir 15 prašymų dėl banko sąskaitų patikslinimo. Sutikrino pateiktus duomenis, užregistravo,
suformavo siuntas, paruošė lydraščius ir pateikė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Teikė informaciją apie einamųjų metų nacionalines paramos tiesiogines išmokas bei
reikalavimus joms gauti (informaciniai stendai, spauda, Savivaldybės interneto svetainė,
informacija pagal paklausimus telefonu).
Ūkininkų ūkių registras
Per 2016 metus ūkininkų ūkių registre įregistruoti 76 ūkininkų ūkiai, duomenų keitimai
atlikti 169 ūkininkų ūkiams, išregistruoti 43 ūkiai. 2017 m. įregistruota 70 ūkininkų ūkių,
išregistruota – 33, atlikta 73 ūkių duomenų keitimų.
Ūkininkų ūkių skaičius 2016 - 2017 metais
Metai
2016
2017

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registras

Vienetai
3691
3623
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Žemės ūkio ir kaimo valdos tikslinamos, atnaujinamos kiekvienais metais. Žemės ūkio ir
kaimo verslo valdų tikslinimas – tai esamos valdos visa informacija iki tos dienos. Valdytojas turi
pateikti dokumentus (pasą, žemės nuosavybės/nuomos dokumentus, išsilavinimo dokumentą, darbo
stažo dokumentą, partnerystės sutartį ir t.t.).
2016 m. įregistruotos 5809 valdos, atnaujintos 4455 valdos, deklaravimo metu atnaujintos
3169, išregistruota 71, per šiuos metus įregistruotos 242 naujos valdos.
2017 m. iš viso rajone yra įregistruotos 5674 valdos. Atnaujintos 4367, deklaravimo metu
atnaujintos 2965 valdos, išregistruotos 64, per šiuos metus įregistruotos 438 naujos valdos.
Valdų skaičius 2016 - 2017 metais
Metai
2016
2017

Vienetai
5809
5668

•
Visus metus teikta žemdirbiams informacija ir padėta parašyti atsakymus į
Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VĮ Kaimo verslo centro pateiktus įvairius paklausimus.
SOCIALINĖ PARAMA. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA. CIVILINĖ METRIKACIJA

Socialinė parama
Socialinės paramos teikimą Savivaldybėje organizuoja Socialinės paramos skyrius, kurio
pagrindinis tikslas – įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės socialinės paramos politiką bei užtikrinti
Šilutės rajono savivaldybės socialiai pažeidžiamų asmenų grupių socialinę integraciją. Skyrius
atlieka valstybės deleguotas ir Savivaldybės funkcijas, teikia paramą, skiria ir moka išmokas,
planuoja ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą.
Per 2017 m. Socialinės paramos skyriuje buvo užregistruoti 9165 asmenų prašymai dėl
socialinių išmokų (6282) bei socialinių paslaugų (2883) gavimo. Priimti 606 prašymai gauti
paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Skyriuje buvo
gauti 2588 raštai, parengti išsiųsti 1607 raštai. Specialistai parengė apie 13 tūkst. sprendimų skirti
25 rūšių socialinėms išmokoms, 1177 sprendimai socialinėms paslaugoms skirti bei 332 sprendimai
specialiųjų poreikių lygiui nustatyti. Pasirašyta 418 sutarčių socialinės priežiūros paslaugoms
organizuoti ir teikti, 492 sutartys dėl trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo ir
lėšų kompensavimo. Priimti 397 sprendimai mokiniams nemokamai maitinti. Socialinių paslaugų
administravimui buvo parengtas ir priimtas 21 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas,
parengti 185 Administracijos direktoriaus įsakymai ir 341 Socialinės paramos skyriaus vedėjo
įsakymas.

2.2.

Piniginės socialinės paramos, išmokos vaikui gavėjų skaičius ir išlaidos 2016 ir 2017 metais:
2016 metai
2017 metai
Išmokos
Gavėjų
Išlaidos,
Gavėjų
Išlaidos,
sk.
tūkst. eurų
sk.
tūkst.
eurų
Šalpos išmokos (valstybės biudžeto lėšos)
3796
6 772,9
3843
6 716,6
Išmokos šeimoms, auginančioms vaikus (valstybės biudžeto
x
1007,4
x
1215,4
lėšos)
Vienkartinė išmoka gimus vaikui (11bazinių socialinių
514
216,1
463
193,5
išmokų toliau BSI- 418 Eur)
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (2 BSI-76 Eur)
120
9,1
104
7,9

2.3.

Išmokos vaikams

1622

335,1

2540

459,0

2.4

Globos (rūpybos) išmoka (0,4 BSI- 152 Eur)

238

317,4

212

291,2

2.5.

Vienkartinė išmoka būstui įsigyti ar įsikurti (iki 75 BSI- 2850
Eur)

32

59,1

27

47,2

Eil.
Nr.

1.
2.
2.1.

29

2.7.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui (1,5 BSI – 57
Eur.)
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

2.8.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

0

0

18

9,0

2.9.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai
Mokinių nemokamas maitinimas, skiriamas, kai 1 šeimos
nariui tenka mažiau nei 153 Eur. (tikslinės dotacijos
deleguotoms funkcijoms vykdyti) (vid. mokinių skaičius)
Parama naujiems mokslo metams pasirengti , kai 1 šeimos
nariui tenka mažiau nei 153 Eur. (tikslinės dotacijos
deleguotoms funkcijoms vykdyti)
Laidojimo pašalpa (8 BSI-304 Eur) (tikslinės dotacijos
deleguotoms funkcijoms vykdyti)
Paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (tikslinės
dotacijos deleguotoms funkcijoms vykdyti)
Pašalpos bei kitos paramos formos mažas pajamas
gaunantiems gyventojams (savivaldybės biudžeto lėšos)
Socialinė pašalpa (atsižvelgiant į šeimos pajamas)
Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui
kompensacijos (atsižvelgiant į šeimos pajamas)

0

0

17

14,9

1287

303,6

1083

255,9

1147

65,4

905

51,6

632

192,1

557

169,3

6

11,9

3

6,2

X

1491,5

X

1442,1

1895
x

1201,0
290,5

2231
x

1083,3
358,8

2.6.

3.

4.

5.
6.

7.
7.1.
7.2.

2

0,5

0

0

132

70,1

132

192,7

Savivaldybė valstybės biudžeto lėšomis teikia paramą neįgaliems nuo vaikystės, neįgaliems
ar pensinio amžiaus asmenims, neturintiems socialiai draudžiamo stažo SODROS pensijai gauti –
tai šalpos išmokos, skiriamos pagal Šalpos išmokų įstatymą. Pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą
mokamos slaugos ir priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos, asmenims, kuriems nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis. Šalpos išmokų sumažėjimą lėmė
SODROS keliamos neįgalumo pensijos, kurios 2017 m. didėjo net du kartus - sausio ir spalio
mėnesiais.
Išmokų vaikams išlaidų didėjimą lėmė nuo 2017 m. sausio mėn. skiriamos išmokos vaikams
visoms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, iki tol norint gauti išmokas vaikams, net ir
daugiavaikėms šeimoms, buvo skaičiuojamos pajamos. 2017 m. prisidėjo dvi naujos išmokų rūšys –
išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui (gimus dviem vaikams 152 Eur per mėnesį,
gimus trims vaikams 304 Eur per mėnesį) ir išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai (152 Eur per mėnesį).
Šilutės rajono savivaldybės gyventojai 2017 m. daugiau kreipėsi dėl išmokų skyrimo per
elektroninius valdžios vartus: 2016 m. buvo pateikti 56 prašymai, per 2017 m. – 144 prašymai.
Nuo 2017 m. kovo mėn. pasikeitė (t. y. padidėjo) nemokamo maitinimo įkainis.
Priešmokyklinio ugdymo vaikams ir pradinių klasių mokiniams įkainis buvo nustatytas 1,40 Eur, o
5-12 klasių mokiniams – 1,52 Eur. Tačiau, mažėjant mokinių skaičiui, lėšos, skirtos nemokamam
mokinių maitinimui bei paramai naujiems mokslo metams pasirengti, sumažėjo.
Minimalaus darbo užmokesčio padidinimas ir emigracija turėjo įtakos šeimų, gaunančių
socialines išmokas, skaičiaus mažėjimui. Prie mažėjimo prisidėjo ir visuomenei naudingos veiklos
organizavimas, kadangi šiai veiklai nuo 2016 m. pasitelkiami asmenys, kurie dirba ne visą darbo
dieną, griežtesnė klientų patikra, buities tyrimo aktų svarstymas seniūnijų Piniginės socialinės
paramos komisijose. 2016 m. svarstyti 204, nutraukta parama 20 asmenų, 2017 m. svarstyti 186,
nutraukta 12 asmenų.
Seniūnija

Socialinių išmokų mokėjimas 2016 m. - 2017 m. pagal seniūnijas:
Šeimų sk.
Išlaidos per 2016 m. Šeimų sk.
vidutiniškai per 1
tūkst. Eur
vidutiniškai per 1
mėnesį 2016 m.
mėnesį 2017 m.

Išlaidos per 2017 m.
tūkst. Eur
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Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Ž. Naumiesčio
Šilutės seniūnija
Šilutės miesto
Iš viso

149
215
130
157
175
285
291
121
191
344
517
1076
3651

105,3
116,0
92,1
95,9
80,5
204,3
171,9
87,2
115,3
159,9
281,8
585,7
2 095,9

132
248
110
161
159
295
285
139
186
316
481
1000
3512

97,6
140,3
77,6
112,9
86,3
213,2
178,4
100,0
106,0
237,7
309,0
642,4
2 301,4

Toliau vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) Šilutės rajono
savivaldybėje padaugėjo renovuotų daugiabučių namų, nuo 19 (2016 m.) iki 27 (2017 m.), į
Socialinės paramos skyrių dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir
palūkanų apmokėjimo kreipėsi 243 butų savininkai (2016 m. - 132 ). Šiems savininkams buvo
išduota 490 pažymų dėl šio kredito apmokėjimo (2016 m. - 299).
Tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei
socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms
finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas aprašas, kuriame numatyta tvarka, kaip
skirstyti nepanaudotas lėšas, skirtas piniginei socialinei paramai. Direktoriaus įsakymu sudaryta
Nepanaudotų lėšų naudojimo kitoms savarankiškoms funkcijoms skirstymo komisija paskirstė 716
697,00 eurus nepanaudotų lėšų. Skirta: Socialinei paramai 266 448,00 eurai (socialinių darbuotojų
darbo vietų kūrimui, socialinių darbuotojų draudimui, neįgaliųjų būstų pritaikymui, kt. socialinių
įstaigų veiklos bei suteiktų lengvatų kompensavimui), švietimo reikmėms 377 569,00 eurai
(ugdymo įstaigų materialinei bazei stiprinti, ikimokyklinių ugdymo grupių įkūrimui), kitoms
reikmėms – 726 80,00 eurų.
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2017-01-26 sprendimu Nr. T1-553 patvirtino vienkartinių
pašalpų iš Savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:
Vienkartinės pašalpos iš savivaldybės biudžeto

Ilgaamžiams Savivaldybės gyventojams, asmenims atlikusiems bausmę laisvės atėmimo
vietoje ne trumpiau 6 mėn., nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, asmenims, sergantiems
ligomis pagal sunkių ligų sąrašą, receptinių vaistų ar vaistų pagal kompensuojamųjų vaistų pasą
pirkimo išlaidoms, šeimų socialinei atskirčiai mažinti, išskirtiniai atvejai svarstomi Komisijoje.
Seniūnijos pavadinimas
Gardamo seniūnija
Juknaičių seniūnija
Katyčių seniūnija
Kintų seniūnija
Rusnės seniūnija
Saugų seniūnija
Šilutės seniūnija (kaimiškoji
dalis)
Švėkšnos seniūnija
Usėnų seniūnija
Vainuto seniūnija

Asmenų skaičius, kurie kreipėsi
vienkartinės pašalpos
2016 metais
2017 metais
12
7
18
18
11
6
5
5
10
7
7
9
21
17

18

6
12

27
6
8

Išmokėta iš viso (€)
2016 metais
448,80
1 110,00
540,60
367,20
578,00
346,80
1250,36

2017 metais
1326,00
1599,53
1145,40
300,83
1173,00
495,80
3610,08

1499,40
469,20
652,80

2304,00
765,00
1020,00
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Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Socialinės paramos skyrius
(Šilutės miestas, rajono
gyventojai grįžę iš laisvės
atėmimo vietų, nenumatyti
atvejai)
Viso:

94

17
105

1159,93
6 279,27

2355,00
6 656,98

213

246

14 702,36

22 751,62

14

2014-2020 m. įsteigtas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.
Labiausiai skurstančių asmenų maitinimą iš Fondo organizuoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija ir Socialinės paramos skyrius.
Paramos maisto produktais gavėjų statistika 2016-2017 m.
SENIŪNIJA
2016 m. paramos gavėjų skaičius
Šilutės miestas
Šilutės seniūnijos kaimiškoji dalis
Juknaičių sen.
Gardamo sen.
Katyčių sen.
Kintų sen.
Rusnės sen.
Švėkšnos sen.
Usėnų sen.
Saugų sen.
Vainuto sen.
Ž. Naumiesčio sen.
Iš viso

1282
507
391
248
204
200
238
459
187
273
280
466
4735

2017 m. paramos gavėjų skaičius
1131
405
384
199
168
172
199
415
180
209
229
376
4067

2017 m. maisto gavėjų skaičius sumažėjo dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus Šilutės
rajono savivaldybėje. Įtakos turėjo ir du kartus bazinės pensijos dydžio padidinimas, dėl kurio
padaugėjo šeimų (asmenų), kurioms pajamos per mėnesį viršija 153 eurus vienam šeimos nariui.
Buvo ir tokių, kurie metų viduryje susirado darbą, pakeitė gyvenamąją vietą, tad jie buvo išbraukti
iš paramos gavėjų sąrašų.
Socialinės paramos skyrius yra atsakingas už pilnamečių asmenų globos (rūpybos)
organizavimą. Šiuo tikslu Administracijos direktoriaus 2016-12-29 įsakymu Nr. A1-1762
patvirtintas tvarkos aprašas dėl Globos ir rūpybos institucijos dalyvavimo organizuojant
neveiksnumo (riboto veiksnumo) tam tikroje srityje, globos (rūpybos) nustatymą, globėjų
(rūpintojų) veiklos priežiūrą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta, kad globos ir
rūpybos institucija teismui teikia pareiškimus dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu)
tam tikroje srityje, veiksnaus asmens rūpybos, globėjo (rūpintojo) paskyrimo tais atvejais, kai nėra
asmenų (tėvų, pilnamečių vaikų, sutuoktinių), galinčių kreiptis į teismą. Visais atvejais, jeigu
Skyrius ir nėra pareiškėjas, jis teismui teikia išvadas, vykdo paskirtų globėjų (rūpintojų) kontrolę.
Per 2017 m. teismui pateikta 16 pareiškimų ir 73 išvados dėl globos nustatymo, globėjo ar rūpintojo
paskyrimo bei teismo sprendimų, dėl neveiksnumo nustatymo. Dėl neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo per 2017 m. pateikti 45 prašymai. Pateikta prašymų dėl neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo. LR civilinio proceso kodekso numatytais atvejais skyriaus atstovas dalyvauja teismo
posėdžiuose dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) atitinkamose srityse, globos
(rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo ar atleidimo (nušalinimo) nuo pareigų. Po
neveiksnumo nustatymo reformos, nuo 2016-01-01 skyrius, gavęs asmenų ar teismo rašytinį
prašymą ar pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje
srityje, privalo pavesti socialiniam darbuotojui parengti išvadą, įvertinus asmens gebėjimą
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Administracijos direktoriaus 2016-01-14
įsakymu Nr. A1-53 šias išvadas pavesta rengti Šilutės socialinių paslaugų centrui, kuris per 2017 m.
parengė 38 išvadas.
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Po neveiksnumo nustatymo reformos, nuo 2017-01-01 kiekvienoje savivaldybėje turėjo būti
sudaryta neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, todėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2016-12-22 sprendimu Nr. T1-523 sudaryta Šilutės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisija (toliau-Komisija) ir patvirtinti Komisijos nuostatai. Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymu Nr. A1-402 Komisijos sekretoriaus
funkcijos pavestos Administracijos darbuotojui. Per 2017 metus Komisija 4 posėdžiuose peržiūrėjo
7 neveiksnių asmenų (praėjo 1 metai po teismo sprendimų įsiteisėjimo) sveikatos būklę. Už darbą
Komisijos nariams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-23 nutarimu Nr.
1355 patvirtintu Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbo apmokėjimo
tvarkos aprašu, apmokama Administracijos direktoriaus įsakymu. 2018 m. įsiteisėja 60 teismo
sprendimų, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais tam tikrose srityse.
Socialinės paramos skyrius 2017 m. parengė dokumentus dėl Lietuvos Respublikos antrojo
laipsnio valstybinės pensijos skyrimo 5 daugiavaikėms motinoms ir rekomendavo apdovanoti
Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu daugiavaikę motiną Aldoną Skurdelienę, gyvenančią
Vainuto seniūnijoje, Šilutės rajono savivaldybėje, kuri užaugino ir gerai išauklėjo 7 vaikus.
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2017 m. gegužės 5 d. apdovanojo ordino ,,Už
nuopelnus Lietuvai“ medaliu Aldoną Skurdelienę.

Socialinės paslaugos
Bendrosios paslaugos: Savivaldybė teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo bei transporto organizavimo bendrąsias paslaugas. Nuo 2017 m. Savivaldybė
administruoja, o nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Šilutės Viltis“ teikia transporto paslaugas rajono neįgaliesiems. Statistiniai 2016-2017 m.
duomenys apie asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, specialiųjų poreikių lygių
nustatymo, transporto paslaugų organizavimą pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė
Transporto paslauga
2016 m.
Gauta prašymų
27
Surinkta lėšų
316,0 Eur (27 asmenys)
Specialieji poreikiai
Gauta prašymų
395
Priimta sprendimų
390
Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems
Gauta prašymų
272
Skirta: asmenų skaičius/techninės pagalbos priemonių skaičius
244/252
Netenkinti pašymai
28

2017 m.
36
252,0 Eur (20 asmenų)
338
332
254
237/259
17

Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.
Statistiniai 2016-2017 m. duomenys apie socialinės priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą
socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, pateikiami 2 lentelėje.

2017-12-31 d.

Iki 2017 m.

2017 m.

Iki 2017 m.

2017 m.

Gardamo

Teiktos
paslaugos
13

2 lentelė
Šeimų socialines
išmokas tvarko
darbuotojas
2017-12-31 d.

12

1

1

1

-

1

Juknaičių
Katyčių
Kintų

25
18
16

20
16
12

2
1
1

2
1
1

1
1
1

-

6
1
-

Šeimų skaičius 2017 m.

Socialinių darbuotojų
skaičius

Įsigyti nauji ar naudoti
automobiliai

Seniūnija
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Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių
Naumiesčio
Iš viso:

6
27
131
27

6
24
109
25

1
1
5
2

1
2
10
2

1
1
1

3
-

4
2
14
4

13

11

1

1

1

-

3

20
27

18
23

1
2

2
2

1
1

-

4
12

323

276

18

25

10

3

51

2017 m. socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis dalyvavo grupinės
supervizijos ir įvairiuose kituose mokymuose, kuriuose buvo atestuotos ir gavo pažymėjimus.
Socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams
su negalia, socialinės rizikos vaikams bei socialinės rizikos asmenims teikia Šilutės socialinių
paslaugų centras. NVO Vaikų užimtumo centro „Diena kitaip“ filiale socialinės priežiūros
paslaugos teikiamos rajono smurtą patyrusiems vaikams. Socialinės priežiūros paslaugų
organizavimo statistika 2016-2017 m., pateikiama 3 lentelėje:

Socialinės priežiūros paslaugos
Šilutės socialinių paslaugų centras Pagalba į namus
Juknaičių savarankiško gyvenimo namai
Laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo
nakvynės ir krizių centre
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos institucijoje socialinės rizikos šeimų
vaikams
NVO Vaikų užimtumo centras
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
“Diena kitaip”
paslaugos institucijoje smurtą patyrusiems,
socialinės rizikos ir socialiai remtiniems vaikams

2016 m.
suteikta
189
36
185

3 lentelė
2017 m.
suteikta
185
36
624

24

20

15

20

Kad šeima ar asmuo galėtų tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviais, privalo išklausyti įvadinius
globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymus (GIMK). Šilutės socialinių paslaugų centre dirbantys atestuoti
socialiniai darbuotojai teikia globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus.
Informacija apie Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimą 2016-2017 m.
pateikta 4 lentelėje.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams (paslaugos teikimas Šilutės
socialinių paslaugų centre
Būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų), įvaikintojų bei jų šeimos narių
informavimas, konsultavimas
Įvadinių ir tęstinių mokymų būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams),
įvaikintojams organizavimas
Išvadų dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti
(rūpintis) ar įvaikinti vaiką rengimas

2016 m.
suteikta

4 lentelė
2017 m.
suteikta

16

59

8 šeimoms (9
asmenims)
8 išvados (7
globai,1
įvaikinimui)

17šeimų
(25asmenims)
17 išvadų
(visos globai)

Socialinės globos paslaugos teikiamos valstybinėse, kitų savivaldybių ir privačiose globos
įstaigose, Savivaldybės įsteigtose globos įstaigose, šeimynoje ir šeimose. Socialinės globos
tendencijos Šilutės rajono savivaldybės globos įstaigose 2016-2017 m. pateikta 5 lentelėse.
5 lentelė
2016 m.

2017 m.

34

Įstaigos pavadinimas

teiktos
paslaugos

BĮ Šilutės senelių globos namai
(trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa)
Šilutės socialinių paslaugų centras
Dienos socialinė globa sutrikusio intelekto
asmenims
Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose
Saugų vaikų globos namai
(trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa)

53

teiktos
paslaugos
52

paskirtos
paslaugos
24

laukia eilėje
2017-12-31
16

23
42

21
39

2
25

5
5

56

57

36

-

Nesant galimybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikti Savivaldybės
pavaldumo globos įstaigose, socialinės globos paslaugos yra teikiamos valstybinėse, kito
pavaldumo globos namuose bei privačiuose globos namuose (6 lentelė).
2016 m.
teiktos
paslaugos

Įstaigos pavadinimas

Valstybiniai socialinės globos namai suaugusiems
Valstybiniai vaikų socialinės globos namai
Kitų savivaldybių pavaldumo socialinės globos
namai
Privatūs socialinės globos namai
Šeimyna „Vaikiškos svajonės“

6 lentelė
2017 m.

76
7
4

teiktos
paslaugos
63
5
4

skirtos
paslaugos
23
1

laukia eilėje
2017-12-31
8
1

49
14

49

25

13

1

-

Saugų vaikų globos namai 2017 m. laimėjo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (CVP IS) paskelbtą SADM projektą „Dėl šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos
namų vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Klaipėdos regione pirkimo“ ir 2017 m.
įkūrė dar vieną bendruomeninę šeimyną Švėkšnos seniūnijoje. Planuojama ir toliau dalyvauti
pratęsiant projekto veiklą 2 kartus po 4 mėnesius.
Kartu su projekto partneriu – NVO „Žemaičių Naumiesčio bendruomenė“ Savivaldybė
įgyvendina projektą „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“, pagal Europos Sąjungos 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFAV416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto lėšomis įkurti Bendruomeniniai šeimos namai,
kuriuose teikiamos paslaugos (7 lentelė).
7 lentelė
Projekto vykdoma veikla (nuo 2017-06-19)
Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „Vieno langelio“
principą
Psichosocialinė pagalba asmenims
Šeimos klubų veikla

Suteiktos paslaugos (asmenų sk.)
460 asmenų

Pozityvios tėvystės mokymai

38

Vaikų priežiūros paslauga

94

398
349

Nuo 2011 m. bendradarbiaujant su Šilutės rajono NVO vykdomas ir administruojamas
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas iš valstybės
(80 %) ir savivaldybės lėšų (20 %). Informacija apie NVO projektams įgyvendinti skirtas lėšas
pateikiama 8 lentelėje.
8 lentelė
vykdančios
Eil. Projektą
pavadinimas
Nr.

organizacijos

Valstybės lėšos

Asignavimai, eurais
Savivaldybės lėšos

Iš viso
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2017 m.

2018 m.
Projektams
vykdyti

2017 m.

2018 m.
Projektams
vykdyti

2017 m.

2018 m.
Projektams
vykdyti

5 833

5 912

1 167

1 182

7 000

7 094

VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų
centras
Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos
paguoda“
Šilutės rajono neįgaliųjų draugija
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos
centras
Šilutės diabeto klubas „Margainis“
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Šilutės Viltis“

7 500

7 500

1 500

1 500

9 000

9 000

17 567
5 833

17 500
5 904

3 513
1 167

3 500
1 181

21 080
7 000

21 000
7 085

2 500
12 500

3 333
12 512

500
2 500

667
2 502

3 000
15 000

4 000
15 014

VšĮ „Senjorų eldoradas“
Iš viso

4 592
56 325

4 166
56 827

918
11 265

834
11 366

5 510
67 590

5 000
68 193

Savivaldybė vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems. Vadovaudamasi
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo
priemonių planu, Šilutės rajono savivaldybėje 2017 metais, iki svarstymo komisijoje, buvo gauta 11
asmenų prašymai pritaikyti gyvenamąją aplinką ar būstą neįgaliesiems. 8 neįgaliems asmenims
buvo pritaikyta gyvenamoji aplinka ir būstas, 2 asmenys atsisakė būsto pritaikymo darbų ir 1
asmens prašymas nenagrinėtas, nes būstas neatitiko nustatytų reikalavimų pritaikomam būstui. Po
prašymų svarstymo komisijoje buvo gauti dar 11 asmenų prašymai pritaikyti gyvenamąją aplinką ar
būstą neįgaliesiems, kurie komisijoje bus svarstomi 2018 metais, kada Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirstys savivaldybėms lėšas būsto
pritaikymo darbams organizuoti. Neįgaliųjų būstų ar aplinkos pritaikymo darbams atlikti Neįgaliųjų
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė 21 107 Eur valstybės
biudžeto lėšų, o Šilutės rajono savivaldybė – 21 112 Eur. Iš viso panaudota 42 219 Eur.
Naujiena 2017 m. tai, kad, siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia,
socialinį saugumą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-07-05 įsakymu
Nr. A1-363 buvo patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo
stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 m. tvarkos aprašas (toliau-Aprašas).
Vadovaujantis šiuo Aprašu, buvo pritaikomas būstas ar gyvenamoji aplinka Šilutės rajono
savivaldybės 4 šeimoms, auginančioms 5 neįgalius vaikus su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų. Šiems darbams atlikti buvo skirta 17 841 Eur valstybės biudžeto lėšų, o Šilutės rajono
savivaldybė skyrė 2 362 Eur. Iš viso panaudota 20 204 Eur.
Iš viso būstų ir aplinkos pritaikymo darbams 2017 m. buvo panaudota 62 423 Eur, iš kurių
VB lėšos 38 948 Eur, SB lėšos 23 474 Eur.
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia statistika 2016-2017 m.:
Priemonės pavadinimas
2016 m.

Gauti ir svarstyti prašymai
Pritaikyti būstai
Nupirktos mobilios kėlimo priemonės
Laukia eilėje
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

5
4
0
2
17947 €
14803 €

2017 m.
Įgyvendinant
Šeimoms,
neįgaliųjų
auginančioms
socialinę
neįgalius vaikus
integraciją
11
5
8
4
0
0
11
0
21107 €
17841 €
21112 €
2362 €

Savivaldybėje sudarytos komisijos, kurios pateikia siūlymus, rekomendacijas dėl
sprendimų įvairių socialinių paslaugų teikimo klausimais, t. y.:
1. Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija (įvyko 12 posėdžių);
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2. Šilutės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia (įvyko 2 posėdžiai);
3. Šilutės rajono savivaldybės komisija pilnamečių asmenų globai (rūpybai) organizuoti
(įvyko 2 posėdžiai);
4. Socialinių paslaugų skyrimo komisija (įvyko 13 posėdžių).

Vaikų teisių apsauga
SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS, AUGINANČIOS VAIKUS
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis Šilutės rajono savivaldybėje socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus, apskaitoje buvo 273 šeimos, kuriose auga 504 vaikai. Per 2017 m. iš socialinės
rizikos šeimų apskaitos buvo išbrauktos 38 (14 Šilutės mieste, 24 seniūnijose) šeimos, įrašytos 44
(17 Šilutės mieste, 27 seniūnijose) naujai identifikuotos socialinės rizikos šeimos.
ĮRAŠYTŲ Į SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, APSKAITĄ,
SKAIČIUS (2015 – 2017 metai)

Kaip matyti, apskaitoje esančių šeimų skaičius keletą metų iš eilės didėjo. Socialinės rizikos
šeimos atspindi šių dienų visuomenės gyvenimo aktualijas. Manytume, kad minėtų šeimų skaičiaus
didėjimui įtaką daro nedarbas, skurdas, užimtumo stoka, alkoholio prieinamumas, jaunėjantys ar net
nepilnamečiai asmenys, tampantys tėvais. Didžioji dalis socialinės rizikos šeimų pragyvena iš
gaunamų socialinių išmokų, retai kurioje šeimoje yra dirbančių asmenų. Taip pat stebima
tendencija, kad į socialinės rizikos šeimų apskaitą patenka asmenys, patys užaugę socialinės rizikos
šeimose ar valstybinėse vaikų globos institucijose. Tokie asmenys dėl akivaizdžių ir objektyvių
priežasčių neturi suformuoto tinkamo šeimos modelio, pozityvios tėvystės pavyzdžio ir įgūdžių,
visiškai nemoka tvarkytis buityje, nesugeba disponuoti turimomis piniginėmis lėšomis, nesugeba
orientuotis socialinėje aplinkoje, nemoka savo ir savo vaikų teisių ir teisėtų interesų atstovauti
įvairiose institucijose.
SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ APSKAITOJE ESANČIŲ ŠEIMŲ
ĮRAŠYMO Į APSKAITĄ PRIEŽASTYS (2016 – 2017 metai)

Analizuojant pastarųjų metų įrašymo į apskaitą priežastis akivaizdžiai matyti, kad pagrindinės
problemos, dėl kurių šeima įrašoma į apskaitą, išlieka tos pačios. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
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šiais metais išaugo skaičius šeimų, įrašytų į apskaitą dėl piktnaudžiavimo alkoholiu bei smurto prieš
vaikus, sumažėjo dėl socialinių įgūdžių stokos.
IŠBRAUKIMO IŠ SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS,
APSKAITOS PRIEŽASTYS (2016 -2017 metai)

Per 2017 metus iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos buvo išbrauktos
38 šeimos. Pagrindinė išbraukimo iš apskaitos priežastis – tėvams neterminuotai apribota tėvų
valdžia. Į šią grupę patenka šeimos, kuriose socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų
teikimas nebėra tikslingas: paprastai vaikai iš minėtų šeimų jau būna paimti, teisės aktų nustatyta
tvarka vaikams būna nustatyta laikinoji globa (rūpyba), tačiau šeimoje neįvyko teigiamų pokyčių ir
vaikams grįžti į biologinę šeimą nėra sudarytos galimybės. Taip pat ženklią grupę sudaro išvykusios
kitur gyventi šeimos (tuomet šeima iš apskaitos išbraukiama ir šeimos byloje sukaupta medžiaga su
visa informacija perduodama rajono, į kurį šeima išvyko gyventi, Vaiko teisių apsaugos skyriui, kad
būtų užtikrintas tolimesnis socialinių paslaugų teikimas). Siektina, kad pagrindine išbraukimo iš
socialinės rizikos šeimų apskaitos priežastimi taptų išnykusios įrašymo į apskaitą priežastys – tai
atspindėtų įvykusius teigiamus pokyčius šeimoje. Deja, rezultatas nėra džiuginantis, ypač šiemet.
Taip pat ženkliai sumažėjo šeimų, kurios išbrauktos dėl to, kad šeimoje neliko nepilnamečių
vaikų, tai yra su didesniais ar mažesniais sunkumais buvo pasiekta, kad vaikai užaugo savo
biologinėse šeimose. Tai dažniausiai lengvesnės rizikos šeimos, auginusios vyresnio amžiaus vaikus.
PAIMTŲ IŠ ŠEIMOS VAIKŲ SKAIČIUS
(2016 metai -2017 metai)
Dėl iškilusios grėsmės vaiko saugumui ar sveikatai, 2017 m. iš šeimos teko paimti 38 vaikus
iš 20 šeimų bei užtikrinti šiems vaikams laikiną apgyvendinimą. Praėjus kritinei situacijai, 5 vaikai
po keleto parų buvo grąžinti į šeimą, o didžiajai daliai paimtų vaikų buvo nustatyta laikinoji globa
(rūpyba). Palyginus su praeitais metais, paimtų iš šeimos vaikų skaičius išaugo beveik dvigubai:
2016 m. buvo paimti 22 vaikai iš 14 šeimų. Net 9 vaikai paimti iš šeimos dėl fizinio ar seksualinio
smurto prieš juos (pernai tokių buvo 3 atvejai).

Iš 2017 m. paimtų vaikų į biologinę šeimą pagerėjus situacijai tais pačiais metais sugrąžinti
tik 8 vaikai (2016 m. – 2 vaikai). Deja, bet dėl nesikeičiančios situacijos šeimoje, kitų vaikų į
biologinę šeimą grąžinti galimybių kol kas nėra. Pastaraisiais metais pastebėta, kad vaikų į šeimą
grąžinama mažiau. Darytina prielaida, kad vaikai buvo paimti iš sudėtingesnių šeimų, išgyvenančių
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gilesnę krizę. Neretai vaiko paėmimas iš šeimos atskleidžia liūdinančią situaciją – problemos
šeimose būna įsisenėjusios, jų paprastai būna keletas – įvairios priklausomybės, skolos, skurdas, tėvų
vengimas pripažinti problemas ir nenoras ką nors keisti.
VAIKŲ GLOBA ( RŪPYBA), ORGANIZAVIMAS, PRIEŽIŪRA
2017 m. buvo globojami 184 vaikai (2016 m. – 196 vaikai). Pateiktoje lentelėje matyti vaikų
pasiskirstymas pagal globos/rūpybos nustatymo formas ir rūšis ( 2016/2017 m.):
Bendras skaičius
Metai
Šeimoje
Šeimynoje
Vaikų globos
institucijose:
Iš viso:

Laikinoji vaiko globa
(rūpyba)

Nuolatinė vaiko globa
(rūpyba)

2016 m.
114
12
70

2017 m.
105
11
68

2016 m.
14
22

2017 m.
7
15

2016 m.
100
12
48

2017 m.
98
11
53

196

184

36

22

160

162

Vėliau pateiktoje lentelėje matyti globojamų (rūpinamų) vaikų pasiskirstymas pagal globos
nustatymo formas per metus:
Šeimoje
13
6

Metai
2016 m.
2017 m.

Šeimynoje
0
2

Globos namuose
18
25

Pagal pateiktus duomenis matyti, kad jau pora metų vaikų skaičius, kuriems buvo nustatyta
globa (rūpyba) per metus, yra panašus, tačiau neramina tai, kad didėja skaičius vaikų, netekusių
tėvų globos, patenkančių į vaikų globos institucijas, o ne į šeimas ar šeimyną. 2017 m. 25 vaikams
(12 berniukų ir 13 mergaičių) nustatyta laikinoji globa ir jie apgyvendinti socialinės globos
įstaigose. Pažymėtina, kad 2017 m., palyginus su kitais metais, ypač daug, net 10 vaikų iki trejų
metų apgyvendinta globos institucijose. Galimai didelį apgyvendintų vaikų, iki trejų metų amžiaus,
skaičių sąlygojo atsiradęs didesnis visuomenės nepakantumas smurtui bei nepriežiūrai prieš vaikus.
Kadangi 2017 m. Savivaldybėje buvo parengtas tik 1 asmuo, kuris galėjo priimti vaiką, likusį be
tėvų globos, bet kuriuo paros metu, todėl nebuvo galimybės užtikrinti visų paimtų vaikų teisės augti
globėjų šeimose ir buvo priimti sprendimai tik iš dalies atitinkantys vaikų interesus – jie
apgyvendinti globos institucijose. Nežiūrint į tai, dėl 9 vaikų iki trejų metų amžiaus buvo gautas
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pritarimas tęsti vaikų globą institucijoje.
2017 m. pabaigoje 74 vaikus globojo asmenys/šeimos, susijusios su vaikais giminystės
ryšiais ir 31 vaiką globojo (rūpinosi) asmenys/šeimos, kurios nėra vaikų giminaičiai. Dažniausiai
tėvų globos netekusio vaiko globėju (rūpintoju) yra skiriami vaiko seneliai, kiek rečiau tetos ar
dėdės, dar rečiau broliai ar seserys. Tokios tendencijos vyrauja jau ne vienerius metus:
Vaikų skaičius

Vaikų sk., kurių
Iš jų :
globėjais tapo
Vaiko
Senelis,
giminaičiai
brolis,
senelė
sesuo

Vaiko
tetos,
dėdės

Kiti
giminaičiai

Kiti asmenys

2016

114

84

55

9

19

1

30

2017

105

74

48

7

14

5

31

39

INSTITUCIJOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMAS LAIKINAI
SVEČIUOTIS
2017 m. asmenims, kurie kreipėsi dėl globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai
svečiuotis, buvo pateikta 13 išvadų ( 2015-14, 2016-19), iš kurių 4 neigiamos. Neigiamos išvados
pateiktos vaikų biologiniams tėvams, nes svečiavimasis jų namuose neatitiko vaikų interesų. Jau
keletą metų dėl vaikų svečiavimosi daugiausia kreipiasi artimieji giminaičiai (seserys, tetos,
močiutės). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2017 m. mažiau asmenų kreipėsi dėl vaikų svečiavimosi,
tačiau ryškėja tendencija, kad pagal fizinių asmenų pageidavimus norimo priimti svečiuotis vaiko
amžiui, lyčiai, Vaiko teisių apsaugos skyrius negalėjo pasiūlyti globojamų vaikų, gyvenančių
savivaldybės globos namuose, svečiavimuisi, nes globos namuose daugiausia buvo vyresnio
amžiaus vaikų, taip pat berniukų, kurių asmenys nepageidavo priimti svečiuotis/globoti. Vyresni
vaikai vyko svečiuotis į biologines ar artimųjų giminaičių šeimas.
VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMAS, JO TĖVAMS IŠVYKUS Į
UŽSIENIO VALSTYBĘ
Šilutės rajono savivaldybėje 2017 m. pabaigoje buvo 74 vaikai, kuriems nustatyta globa
(rūpyba), jų tėvams išvykus į užsienį. Lyginant trejų paskutinių metų duomenis, matyti, kad vaikų
skaičius, kurių tėvai išvyko į užsienį ir paliko vaikus globoti kitiems asmenims, per metus išaugo.

Daugiausia vaikų tėvų vyksta į Angliją bei Norvegiją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per
2017 m. 31 vaiko tėvai grįžo į Lietuvą. Iš 31 vaiko, 5-i vaikai išvyko kartu su tėvais gyventi į
užsienio valstybę, o 26 vaikų tėvai liko gyventi Lietuvoje su savo vaikais.
VAIKŲ GLOBOS (RŪPYBOS) PABAIGA
Per 2017 m. Šilutės rajone globa (rūpyba) pasibaigė 47 vaikams:
Metai

2016 m.
2017 m.

Vaiko globa
(rūpyba)
baigėsi:
46
47

Vaikai grįžo į
tėvų biologinę
šeimą
8
14

Tapo
Įvaikinti
pilnamečiais
31
29

5
3

Susituokė

1
-

Mirė

1
1

SMURTAS PRIEŠ VAIKUS
Vaiko teisių apsaugos skyrius kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius
vaikus, inicijuoja jiems ir jų tėvams specialistų bei institucijų būtinos pagalbos suteikimą, kreipiasi į
teisėsaugos institucijas dėl vaiko teisių užtikrinimo bei asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir
sveikatai, baudžiamojo persekiojimo pradėjimo. Pagal skyriuje fiksuotus duomenis, matyti, kad
smurto atvejų prieš vaikus daugėja. Darytina prielaida, kad statistiniai duomenys tapo realūs todėl,
kad policijos pareigūnai nuo 2015 m. aktyviai pradėjo informuoti Vaiko teisių apsaugos skyrių ne
tik dėl fizinio ar seksualinio smurto prieš vaikus naudojimo, bet ir dėl psichologinio, vaikų
nepriežiūros. Tokios smurto formos, kaip nepriežiūra ir psichologinis smurtas, taip pat buvo
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įtvirtintos 2017 m. vasario 14 dieną Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Vėliau pateiktoje
diagramoje matyti 2015-2017 m. m. smurtą patyrusių vaikų statistiniai duomenys:

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2017 m. iš 188 vaikų, patyrusių smurtą, 5 vaikai patyrė
seksualinę (2016-2), 33 fizinę (2016-23), 87 psichologinę (2016-121) prievartą, 70 vaikų nukentėjo
nuo nepriežiūros. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo suaugusių smurto nukentėjo 172
vaikai (2016-116), nuo bendraamžių 16 vaikų (2016-30). Net 71 vaikas patyrė smurtą, kuris auga
socialinės rizikos šeimoje ir šeimai jau buvo teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslauga namuose. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai lankėsi visų 188 vaikų, patyrusių
smurtą, šeimose, aiškinosi smurto aplinkybes, domėjosi vaiko buities ir gyvenimo sąlygomis,
konsultavo tėvus dėl atsakomybės pažeidžiant vaikų teises, dėl galimos specialistų pagalbos
teikimo: 21 vaikui organizuota kompleksinė pagalba, 71 - socialinis darbas su šeima, 9psichologinė, 7 - mokyklos socialinio pedagogo pagalba, likusiems vaikams ir jų tėvams teiktos
individualios konsultacijos.
ATSTOVAVIMAS VAIKO TEISĖMS IR TEISĖTIEMS
TEISMUOSE BEI IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGOSE

JŲ

INTERESAMS

2017 m. skyriaus specialistams teko dalyvauti 217 teismo posėdžiuose, iš jų 181 civilinėse,
36 baudžiamosiose bylose. Vidutiniškai per metus vienas specialistas dalyvauja 43 teismo
posėdžiuose. Palyginti pateikiame 2015-2017 m. duomenis:

Nežiūrint į tai, kad teismo posėdžių skaičius yra sumažėjęs, specialistams tenka rengti
daugiau procesinių dokumentų; pateikta 18 ieškinių, 20 pareiškimų ir prašymų, civilinėse bylose
pateiktos 177 išvados, pažymos, ikiteisminiame tyrime ir baudžiamosiose bylose pateikti 72
įvertinimai dėl vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygų, 60 kartų dalyvauta vaikų apklausose.
SPECIALISTŲ DARBAS SU DOKUMENTAIS, RAŠTAIS
Visuomenės dėmesys vaikų teisių pažeidimams didėja, tai įrodo skyriuje gaunamų
dokumentų skaičius. 2017 m. 6 skyriaus specialistai išnagrinėjo 2686 prašymus, pranešimus,
siūlymus dėl vaikų teisių pažeidimų rajone, parengė 193 Administracijos direktoriaus įsakymų
projektus, 493 kartus lankėsi globėjų (rūpintojų), asmenų, galimai pažeidusių vaikų teises šeimose,
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pateikė 2337 raštus, rekomendacijas, atsakymus fiziniams bei juridiniams asmenims dėl vaiko teisių
pažeidimų prevencijos :

Gauta dokumentų:
Išsiųsta dokumentų
Iš viso
Parengta
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų

2015

2016

2017

2693
2131
4824
189

3258
2065
5323
178

2686
2337
5023
193

Skyriuje nuolat tvarkomos 258 globojamų ( rūpinamų) vaikų bylos. Taip pat yra tvarkoma,
sisteminama medžiaga, renkami, fiksuojami duomenys 273 socialinės rizikos šeimų bylose,
kaupiami ir sisteminami duomenys Socialinės paramos informacinėje sistemoje.
BENDRADARBIAVIMAS
Skyriaus specialistai, vykdydami jiems pavestus uždavinius ir atlikdami nustatytas funkcijas,
glaudžiai bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, teismais, Saugų vaikų globos namais, Klaipėdos
apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Šilutės
socialinių paslaugų centru, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos,
Švietimo, Civilinės metrikacijos skyriais, seniūnijomis, kitomis įstaigomis, institucijomis,
organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai
yra Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos, savivaldybės, mokyklų Vaiko gerovės komisijos,
Tarpinstitucinės komandos, kompleksiškai teikiamai pagalbai rajono šeimoms, auginančioms
vaikus nuo gimimo iki 18 metų koordinuoti, Vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės
biudžeto skyrimo komisijos, Savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupės
nariais.
2017 m. dalyvauta 20 Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžių ir teikta 30 išvadų, 9
kartus dalyvauta rajono mokyklų vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, dalyvauta 4 pasitarimuose
su socialiniais darbuotojais, 3-ose su švietimo įstaigų vadovais dėl kompleksinės pagalbos šeimoms,
auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų teikimo, organizuotos 6 išvažiuojamosios
konsultacijos į seniūnijas, organizuoti 2 pasitarimai su Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės
apylinkės prokuratūra dėl smurto artimoje aplinkoje, kartu su Klaipėdos apygardos probacijos
tarnybos Šilutės skyriaus specialistais vykdyta prevencinė priemonė „Teistų asmenų priežiūra“,
dalyvauta 4 pasitarimuose dėl Saugų vaikų globos namų tinkamo pareigų atlikimo, organizuotos 42
vaiko globos (rūpybos) peržiūros, 35 vaiko atvejo peržiūros, dalyvauta bei organizuotos diskusijos
mokymo, ugdymo, vaikų globos įstaigose su vaikais, jų tėvais, pedagogais.
IŠVADOS, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS
•
Nuolat gausėjančių papildomų funkcijų Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams
gausa, nedidinant specialistų skaičiaus, sudaro prielaidas reaguoti tik į krizines situacijas, neliekant
galimybės vykdyti planingą prevencinę, šviečiamąją veiklą.
•
Siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą, nuolat būtinas grįžtamasis ryšys tarp įstaigų,
institucijų, fizinių asmenų apie įvykusius/vykstančius pokyčius vaiko šeimoje, tačiau net į
pateikiamus Skyriaus paklausimus raštu ne visuomet yra gaunami atsakymai, o ir gaunami neretai
nuvilia: pateikiama informacija būna nepakankamai objektyvi ir tiksli, nepridedami prašomi
dokumentai, nepateikiamos išvados ar apibendrinimai.
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•
Džiugina tai, kad šiuo metu vienas socialinis darbuotojas dirba tik su 10 socialinės
rizikos šeimų, auginančių vaikus. Tokiu būdu paslaugų teikėjas turi visas galimybes įsigilinti į
šeimos problematiką, pabendrauti su vaikais ir tai turėtų gerinti paslaugų teikimo efektyvumą –
sudaryti galimybę vaikui saugiai augti biologinėje šeimoje.
•
Taip pat trūksta specialistų, galinčių operatyviai suteikti psichologinę pagalbą,
nemokamai konsultuojančių teisiniais klausimais (iškeldinimas iš būsto, turto areštas, antstolio
veiksmai, įsiskolinimai ir pan.). Psichiatro konsultacijos tenka laukti keletą mėnesių, o vaikų
psichiatro Savivaldybėje iš viso nėra.
•
Paimtų iš šeimų dėl pavojaus vaikų sveikatai ir gyvybei skaičius nemažėja taip ženkliai
kaip norėtųsi, ir kas labiausiai neramina, kad nemaža dalis jų apgyvendinama vaikų globos namuose.
2017 metų pabaigoje net 68 vaikai vaikų augo globos namuose: Saugų vaikų globos namuose - 55,
Klaipėdos miesto vaikų globos namuose „Rytas“ - 7, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių
namuose - 3, Šiaulių miesto „Šaltinio“ vaikų globos namuose - 1, Ventos socialinės globos namuose
- 1 bei nevyriausybiniuose vaikų globos namuose VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ - 1.
•
Nors Savivaldybėje yra patvirtintas tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos
organizavimo, išmokų, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems globėjams (rūpintojams)
tvarkos aprašas, kuriame numatytas finansavimas socialiniams, budintiems, atokvėpio globėjams,
tačiau nėra asmenų, pageidaujančių jais tapti. Tokiu būdu vaikai ir toliau priversti augti vaikų
globos institucijose, ir nėra užtikrinama jų teisė augti šeimoje.
•
Kuo skubiau reikia siekti institucinės globos pertvarkos, apgyvendinant vaikus
bendruomeninėse šeimynose ( namuose, butuose po 6-8 vaikus), kadangi vaikų globos namuose
nėra užtikrinama vaiko teisė gyventi šeimai artimoje aplinkoje, neužtikrinamas jų saugumas. 2017
m. kovo mėnesį Švėkšnos miestelyje įkurta bendruomeninė šeimyna „Gilė“ – geriausias pavyzdys ir
efektyviausias būdas siekti kokybiško ir visapusiško socialinės globos užtikrinimo – perėjimo nuo
institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje. Kiekvienos naujos šeimynos (bendruomeninių
namų) integravimas į vietos bendruomenę sudaro galimybes vaikų gyvenimo sąlygų gerinimui,
naujoms užimtumo formoms, pagalbai vaikui toje bendruomenėje, vaiko socialinio tinklo
stiprinimui ir pan.
•
Aktuali problema, kai nepilnametės mamos, gyvenančios socialinės rizikos šeimose,
susilaukusios kūdikių kartu su jais yra apgyvendinamos globos namuose, nes socialinės rizikos
šeimoje nėra tinkamų asmenų, galinčių tapti kūdikio globėjais. Įvertinus ankstyvosios tėvystės ir
padidėjusį kūdikių globos skaičių, galima teigti, kad aktuali išlieka lytinio švietimo stoka tiek
mokykloje, tiek šeimose. Šeimose (ir nebūtinai socialinės rizikos šeimose) tėvai nėra įpratę arba
gėdijasi apie tai kalbėti. Manytume, kad lytinio švietimo ugdymas, kuriame integruojama mokslu
grįsta lytiškumo informacija ir asmenybės brandos skatinimas, gali sukelti pozityvius pokyčius
jaunuolių bendravimo, sveikatos, lytinio ir asmeninio gyvenimo srityse bei skatintų jų atsakomybę
netapti ankstyvais tėvais.
•
Ne tik Savivaldybėje, bet ir Lietuvoje trūksta specialistų, įstaigų, kuriose būtų
teikiama pagalba elgesio ir emocijų, priklausomybių turintiems vaikams bei jų įstatyminiams
atstovams.
•
Nors visuomenės dėmesys vaiko teisių pažeidimams vis didėja, tačiau dar vis
jaučiamas teikiamos informacijos stygius, asmenų abejingumas, baimė. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad skyrius aiškinasi ir tikrina bet kokią gautą informaciją apie galimai pažeidžiamas vaikų teises ir
teisėtus interesus, nesvarbu, ar ji buvo pateikta prisistačiusio ar nenorinčio prisistatyti asmens.
•
Tikėtina, kad pastaruoju metu rodomas ypatingas valstybės dėmesys vaiko teisių
apsaugai sudarys galimybes Lietuvos piliečiams suvokti vaiko interesų svarbą ir jų apsaugą.

Civilinė metrikacija
Civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos
nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, tėvystės nuginčijimą, vardo, pavardės
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pakeitimą, mirtį, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas,
užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, atkuria
civilinės būklės aktų įrašus, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo išrašus,
pažymas apie kliūčių nebuvimą asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.
Pateikiame informaciją apie 2017 m. ir ankstesniais metais sudarytus civilinės būklės aktų
įrašus:
Metai

2017 m.
2016 m.
2015 m.

Gimė

481
551
608

Mirė

532
625
582

Susituokė

Nutraukė
santuoką

364
389
412

148
130
137

Civilinės būklės aktų
įrašų
papildymo,
pakeitimo įrašai
254
592
707

Gimimų registravimas. Vaiko gimimas turi būti įregistruojamas per tris mėnesius nuo
vaiko gimimo ir nuo 2017 metų dėl vaiko gimimo įregistravimo galima kreiptis į bet kurią civilinės
metrikacijos įstaigą.
2017 m. Savivaldybėje gimė 247 berniukai ir 234 mergaitės (270 kūdikių gimė Šilutės
mieste, 211 – seniūnijose); 2017 m. gimė 6 dvynukų poros. Registruojant naujagimius net 180
vaikų iš 481 įregistruoti su tėvystės pripažinimo pareiškimu; 41 % praėjusiais metais įregistruotų
vaikų gimė nesusituokus.
Lietuvos Respublikos piliečių kitose valstybėse gimusių vaikų gimimai įtraukiami į apskaitą
ir tokių įrašų sudarymo atvejų kasmet yra daug: 2017 m. įregistravome 143 Šilutės rajono gyventojų
vaikus, gimusius užsienio valstybėse (2016 ir 2015 m. – po 184) ir tai sudaro 28 % visų įregistruotų
gimimų.
Mirčių registravimas. Praėjusiais ir ankstesniais metais Savivaldybėje mirė žmonių:
Metai
2017
2016
2015

Mirė žmonių iš
viso
532
625
582

Mirė Šilutės
mieste
213
255
251

Mirė seniūnijose

Mirė kūdikių

319
370
331

6
4
1

Santuokos. Per praėjusius kelerius metus kasmet įregistruojama nemažai santuokų;
praėjusiais metais įregistruotos 364 santuokos (2016 m. – 389, 2015 m. – 412). Santuokas,
įregistruotas bažnyčiose arba užsienyje, įtraukiamos į apskaitą. Daugiausia santuokų įregistruota
birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.
Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio pagal LR teisingumo ministro įsakymą santuoką galima
registruoti ir ne civilinės metrikacijos įstaigoje. Praėjusiais metais 26 kartus vykta į norinčiųjų
susituokti pasirinktas vietas; dažniausios santuokų registravimo vietos buvo H. Šojaus dvaras
Šilutėje ir vila „Genovefa“ Švėkšnoje. 2016 m. ne civilinės metrikacijos skyriaus patalpose
įregistruotos 24 santuokos (2015 m. – 22).
Santuokos nutraukimas. Civilinės metrikacijos skyriuje 2017 m. sudaryti 148 santuokos
nutraukimo įrašai. Ištuokų skaičius pastaraisiais metais išlieka panašus. 2017 m. 121 pora santuoką
nutraukė abiejų susitarimu, 115 nepilnamečių vaikų liko gyventi kartu su motina.
Nuo 2017 m. santuokos nutraukimą registruoja civilinės metrikacijos įstaiga, kurioje buvo
įregistruota santuoka. Anksčiau teismai siuntė sprendimus to paties rajono civilinės metrikacijos
skyriui, o nuo 2017 m. sprendimus privalo siųsti į civilinės metrikacijos skyrių, įregistravusį
santuokos sudarymą.
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Dėl ištaisymo, papildymo, keitimo bylų, archyvo tvarkymo. Pagal civilinės būklės aktų
registravimo taisykles yra taisomos klaidos arba pasikeitę duomenys civilinės būklės aktų įrašuose.
Taip pat sudaromos bylos dėl vardo, pavardės, pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo ar
anuliavimo.
Dėl dokumentų ištaisymo ar pakeitimo praėjusiais metais sudarytos 123 bylos, sudaryti 1779
civilinės būklės aktų įrašai, išduoti 1225 kartotiniai civilinės būklės aktų įrašų išrašai, gauta ir
išsiųsta 1804 dokumentai dėl civilinės metrikacijos paslaugų vykdymo.
Civilinės metrikacijos skyrius dirba „vieno langelio“ principu – visos paslaugos suteikiamos
pačiame skyriuje; reikiamus dokumentus iš archyvų paima patys ir dėl reikalingos informacijos
naudojamasi Registrų centro duomenų baze.
Naujovės ir problemos.
Nuo 2017 metų skyriaus darbe yra daug naujovių.
2015 m. gruodžio 3 d. buvo priimtas LR civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, kuris
įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d.
2016 m. gruodžio 28 d. LR teisingumo ministro įsakymais Nr. 1R- 333, 334 patvirtintos
naujos civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, asmens vardo ar pavardės keitimo taisyklės.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. nebeišduodami liudijimų blankai; išduodami civilinės būklės aktų
įrašus liudijantys išrašai.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. naudojami naujos formos civilinės būklės aktų įrašų, prašymų ir
išvadų rašymo pavyzdžiai, todėl buvo ženkliai pakoreguota įrašų sudarymo programa.
Santuokos nutraukimą registruoja santuoką įregistravusi civilinės metrikacijos įstaiga.
Pareiškėjai dėl civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų gali kreiptis į bet kurį
civilinės metrikacijos skyrių.
Civilinės metrikacijos skyriai teikia paslaugas internetu, naudojamasi MEPIS programa.
PRIDEDAMA. 2017 metų bendra statistika, 4 lapai.
VIEŠOSIOS PASLAUGOS
Gyvenamųjų namų ir ypatingų statinių, kurių priežiūra pavesta Savivaldybės
administracijai, naudojimo priežiūra
Gyvenamųjų namų ir ypatingų statinių naudojimo techninė priežiūra pavesta Savivaldybės
administracijai. Surašyta 311 vykdytojo reikalavimų (aktai), tarp jų: 285 aktai buvo įteikti
gyvenamųjų namų naudotojams, 26 aktai negyvenamųjų ir inžinerinių statinių bei 68 ypatingų
pastatų naudotojams.
Statinių būklė buvo tikrinama pasirinktinai: patikrinta 311 gyvenamųjų namų ir kitos
paskirties statinių techninė būklė.
Statinių naudotojams, kurių statinių būklė kelia pavojų jame gyvenančių, dirbančių ar kitais
tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai:
1. Gyvenamosiose pastatuose – 6 pastatai.
2. Negyvenamuose pastatuose – 14 pastatų.
Visos procedūros dėl pripažinimo bešeimininkiu statiniu yra baigtos. Sudaryti ir nuolat
pildomi statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), registravimo apskaitos
dokumentai.
Nuolat pildomi statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai.
Išduota 12 pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę
naudoti pagal paskirtį.
Parengtas nenaudojamų ir netvarkomų statinių bei nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3
procentų mokesčio tarifas, sąrašas, kuriame įrašyti 25 statiniai.
Parengti Administracijos direktoriaus 9 įsakymai, 45 raštai.
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Išduota 12 pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę
naudoti pagal paskirtį.
Dalyvauta 4 nuolatinai veikiančiose darbo grupėse (daugiabučių namų renovacijos,
bešeimininkių statinių apskaitos, asbesto inventorizavimo, sąrašo nekilnojamojo turto mokesčių
tarifų nustatymui) bei UAB ,,Šilutės vandenys“ stebėtojų taryboje.
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos rengimas ir įgyvendinimas:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Namai dalyvaujantys renovacijoje
Lietuvininkų g. 2A, Šilutė
Vengrų g. 1, Juknaičių sen., Šilutės r. sav.
Lauko g. 6, Šilutė
Turgaus g. 7, Šilutė
Gluosnių g. 5, Šilutė
Šiloko g. 9, Juknaičių sen., Šilutės r. sav.
Gluosnių g. 9A, Šilutė
Cintjoniškių g. 12, Šilutė
Cintjoniškių g. 14A, Šilutė
Cintjoniškių g. 2, Šilutė
Gluosnių g. 5A, Šilutė
Gluosnių g. 9, Šilutė
Laisvės al. 2, Šilutė
Laisvės al. 3, Šilutė
Laisvės al. 7, Šilutė
Gluosnių g. 13, Šilutė
Knygnešių g. 11, Šilutė

Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai
Paruošti investiciniai projektai

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 vykdoma tuberkuliozės prevencinė programa, kurios tikslas –
sumažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą tuberkulioze, pagerinti tuberkuliozės
profilaktiką bei ankstyvą diagnostiką. Šios programos vykdymo dėka didėja užsikrėtusių
tuberkulioze išaiškinimas, gerėja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklė. Įgyvendinama programa
socialinės rizikos asmenims: išaiškinami tuberkulioze galimai sergantys asmenys, organizuojamas
jų atvykimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir teikiama pagalba tolimesniam gydymui; maisto
ir kitų būtiniausių asmens higienos priemonių vienkartinių paketų teikimas, vykimo pas gydytoją
išlaidų apmokėjimas, kitos pagalbos organizavimas; visuomenės informavimas ir švietimas apie
tuberkuliozės paplitimą bei jos mažinimo galimybes. 2017 m. šios programos vykdymui 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).

Eil. Nr.

2017 m. Tuberkuliozės profilaktikos rezultatai
Seniūnija
Patikrintų
asmenų skaičius

Nustatyta TB
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

6
8
3
2
10
2
19
9
59

1
-

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 atliko 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.
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose patvirtintas mokinių skaičiaus normatyvas („žirklės“),
vienai sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio mokinių sveikatos priežiūrą, etato 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 VšĮ Šilutės ligoninėje, atnaujinama įstaigos organizacinė valdymo struktūra. Etatų skaičius,
atnaujinus organizacinę valdymo struktūrą, sumažėjo 18,5 etato, tuo sutaupant 127 480 Eur per
metus. VšĮ Šilutės ligoninėje numatoma aktyvaus gydymo lovų sumažinti 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 vaikų 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 tarybos susirinkimas, kuriame buvo pritarta visuomenės
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sveikatos stebėsenos ataskaitai, sveikatos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimo ataskaitai,
pristatyta tuberkuliozės profilaktikos programos įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje.
Iš viso sveikatos priežiūros ir apsaugos klausimas buvo parengti ir pateikti Savivaldybės
Tarybai 24 sprendimų projektai.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas
Atliekant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą
per metus mokėtojams išsiųsti 18256 vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimai už 1 067 914 Eur.
17752 mokėjimo pranešimai – fiziniams asmenims, 504 mokėjimo pranešimai – juridiniams
asmenims. 267 juridiniai asmenys deklaravo faktinį komunalinių atliekų kiekį pateikdami
deklaracijas, kurių duomenys buvo suvesti į programą ir suformuoti mokėjimo pranešimai.
Vykdant vietinės rinkliavos už komunalines atliekas administravimą per 2017 m. buvo
surinkta 1 087 985 Eur, kas leido pilnai atsiskaityti su tiekėjais bei sumažinti įsiskolinimą nuo
498 081 Eur iki 232 980 Eur.
Laiku nesumokėjus rinkliavos, periodiškai buvo siunčiami priminimai, skolininkų sąrašai
išdalinami seniūnijoms. Skolininkai perduodami teismui skoloms išieškoti.
Šilutės rajone savivaldybės teritorijoje 950 mokėtojų negyvena įsigytuose objektuose, jiems
taikoma lengvata ir jie 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 m. komunalinių atliekų kiekį pavyko sumažinti 182 tonomis, lyginant su 2016 m.
2017 m. įsigyta 2000 vnt. kompostavimo konteinerių, kurie išdalinti fiziniams asmenims.
Per metus pagal piliečių prašymus notarui išrašytos 389 pažymos dėl vietinės rinkliavos
apmokėjimo už komunalines atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Dalyvauta komisijoje nustatant pusiau požeminių konteinerių įrengimo vietas Šilutės rajono
savivaldybėje. Pasiūlytos 69 naujos aikštelės. Tikrinta, kaip rūšiuojamos antrinės žaliavos
individualiose valdose.
Parengti 4 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl klaidingai pervestų lėšų už
komunalines atliekas.
Renkant įmokas už vietinę rinkliavą vykdoma sumokėtų įmokų apskaita. Tuo tikslu
kiekvieną darbo dieną visi gauti mokėjimo duomenys suvedami arba importuojami į duomenų bazę
„EKO Atris“ ir tokiu būdu suformuojamos visos reikalingos apskaitos ataskaitos.
2017 m. paskelbtas „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų“ konkursas.

Aplinkosauga
•
Parengti Administracijos direktoriaus įsakymo 36 projektai.
•
Parengti Administracijos direktoriaus siunčiamų raštų 72 projektai.
•
Informacijos sklaida: 7 kartus vietinėje žiniasklaidoje buvo viešinta aktuali
Savivaldybės aplinkosauginė informacija, 8 kartus teikta informacija aplinkosaugos klausimais.
•
Akcijos: balandžio mėn. organizuotos akcijos „Švaros mėnuo“, „Darom-2017“.
•
Atlikta 15 viešųjų pirkimų.
•
Parengtas Šilutės rajono savivaldybės monitoringo aplinkos 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“.
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•
Atlikti smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimo nuo Šilutės m. gatvių išvežimo,
užšiukšlintos teritorijos tarp Pievų., Inkaro gatvių ir melioracijos griovių K12, K8 Šilutės m. ir
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 sutvarkytos Vainuto žydų kapinių aplinka. Pavojų keliančių medžių šalinimo
darbai buvo atlikti Katyčių, Gardamo, Rusnės, Vainuto, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Saugų
seniūnijose. Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio seniūnai medžių šalinimo darbus atliko seniūnijos
darbuotojai, kitų seniūnijų-UAB „Šilutės komunalininkas“.
•
Organizuotas bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas utilizuoti. Utilizuoti
perduota 29.4 t bešeimininkių padangų.
•
Dalyvauta komisijų darbe: per ketvirtį vieną kartą Klaipėdos RATC atliekų rūšinės
sudėties nustatymo komisijos darbe, Savivaldybės atliekų tvarkymo darbo grupės posėdžiai,
medžiojamų gyvūnų prevencijos komisijos darbe, želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbe.

Korupcijos prevencija
Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 metų Korupcijos prevencijos programos priemonių
įgyvendinimo 2017 metų ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai, viešai
paskelbta Šilutės rajono savivaldybės svetainės www.silute.lt skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.
Minėtoje nuorodoje ,,Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija apie atliekamas
antikorupcines prevencijos priemones, gyventojams parengta informacija, kaip elgtis ir kur kreiptis
sužinojus apie atliekamas ar planuojamas atlikti korupcines veikas. Pranešimai apie galimą
korupciją teikiami anonimiškai patvirtinus tam tikrą kodą. Šioje skiltyje taip pat nurodytas
STT ,,karštosios linijos“ numeris. Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus galima siųsti adresu
antikorupcija@silute.lt.
2017 m. IV ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Šilutės rajono
savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriuje tiriant melioracijos veiklą. Analizė ir išvados
pateiktos STT ir paskelbtos www.silute.lt ,, Korupcijos prevencija“ skiltyje.
2017 m. asmenys, siekiantys eiti (einančių) pareigas Savivaldybės administracijoje,
tikrinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19
d. nutarimu Nr. 1484 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje, pateikimo tvarkos patvirtinimo.“ Savivaldybės administracija į STT kreipėsi
dėl septynių asmenų: 2017-01-02 dėl siekiančios eiti Šilutės senelių globos namų direktorės
pareigas Evelinos Balandės, 2017-04-21 dėl siekiančio eiti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo
direktoriaus pareigas Mariaus Surplio, 2017-04-21 21 dėl siekiančio eiti Šilutės socialinių paslaugų
centro direktorės pareigas Redos Urbaitytės, 2017-05-18 dėl siekiančio eiti VšĮ Šilutės pirminės
sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas Algimanto Čeponio, 2017-11-03 dėl siekiančios
eiti Šilutės turizmo centro direktorės pareigas Rasos Grygelienės, 2017-11-03 dėl einančio Šilutės
rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos seniūno pareigas Virginijaus Stasiulio, 201711-28 dėl siekiančios eiti VšĮ Šilutės pirminės sveikatos centro direktoriaus pareigas Linos
Stanišauskienės.
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 tinklalapyje www. silute.lt/teisinė informacija
ir www.tar.lt, todėl asmenys galėjo susipažinti su teisės aktais, teisės aktų pažeidimų apskundimo
tvarka ir ja vadovautis.
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2017 m. gruodžio mėn. atlikta anoniminė asmenų apklausa ,,Korupcijos apraiškos Šilutės
rajono savivaldybėje“. Apklausoje dalyvavo 102 respondentai. Analizė viešai skelbiama
www.silutė.lt ,,Korupcijos prevencija“ skiltyje.
Siekiant įgyvendinti Savivaldybės administracijos tarnautojų, Savivaldybei pavaldžių
įstaigų, įmonių darbuotojų ir politikų 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) dalyvavo 2
asmenys.
4. Savivaldybės administracijos darbuotojams, Tarybos ir Antikorupcijos komisijos nariams
surengtame seminare ,,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)
dalyvavo 2 asmenys iš kontroliuojamų įstaigų;
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) dalyvavo 3
asmenys.
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. A1-1406 patvirtintas aprašas ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje
dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo ir nušalinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo”.

Mobilizacija
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-04-08 įsakymu Nr. A1-447
yra patvirtinta mobilizacijos valdymo grupė, kuri atsakinga už gyvybiškai svarbių funkcijų
vykdymą, jeigu būtų paskelbta mobilizacija. Mobilizacijos valdymo grupė vykdo Mobilizacijos
plane numatytus veiksmus, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo
užduotį ir mobilizacinius nurodymus, paskelbus mobilizaciją užtikrina Savivaldybės teritorijoje
gyvybiškai svarbių funkcijų atlikimą – veiklos tęstinumą.
2017 m. parengtas naujas Šilutės rajono savivaldybės mobilizacijos planas, kuris yra riboto
naudojimo ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-04
įsakymu Nr. A1-767. Tais pačiais metais Planas pakoreguotas ir patvirtintas Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-21 įsakymu Nr. A1-1512.
2017 m. sudarytas ir patvirtintas mobilizacinio mokymo plano grafikas. Ataskaitiniu
laikotarpiu 5 asmenys yra išklausę įvadinio arba tęstinio mobilizacinio mokymo kursus.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 mobilizacijos posėdžiai, kuriuose aptarta informacija,
susijusia su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos
ministerijos pateiktais paklausimais ir užduotimis.
Šilutės rajono savivaldybė kiekvieną metų ketvirtį Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo
departamentui pateikia veiklos, vykdant valstybinę funkciją ,,Dalyvavimas rengiant ir vykdant
mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, ataskaitą.
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos
pateikiama informacija ir duomenys Priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui atnaujinti
apie Savivaldybės galimybes teikti laikino apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo,
komunalines, ryšio, sandėliavimo ir kitas paslaugas.
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2017-08-30 sudarytas ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų
civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašas (Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas Nr. A1-944).
Asmenys įtraukti į CMPR (Civilinio mobilizacinio personalo rezervo) sąrašą, pasirašytinai
supažindinami su jų teisėmis ir pareigomis.

Šilutės rajono savivaldybė svetainėje www.silute.lt gyventojams susipažinti yra paskelbusi
informaciją apie mobilizaciją, apie pasirengimą įvykus ekstremaliosioms situacijoms ir (ar) karo
metu.
Lietuvos savivaldybių asociacijai, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui
prie Krašto apsaugos ministerijos ir kitoms institucijoms buvo teikiamos pastabos arba pasiūlymai
dėl rengiamų LR Vyriausybės nutarimų projektų.
Civilinė sauga
Šilutės rajono savivaldybėje 2017 m. 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 radinių 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 maudymosi sezonui įvertinant realią situaciją,
numatytas prevencines priemones, mažinančias skęstančiųjų skaičių“;
2017-10-18 ,,Dėl ūkio subjektų, seniūnijų, gelbėjimo pajėgų, gyventojų pasiruošimo
šaltajam 2017-2018 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 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės pasirengimo 2017 m.
potvyniui veiksmų planas;
2017 balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-356 patvirtintas Šilutės rajono ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planas;
2017 balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-359 patirtintas Šilutės rajono savivaldybės civilinės
saugos 2017 metų veiklos planas.
Suplanuotos priemonės 2017 m. visos įvykdytos.
Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras aktyvintas nebuvo. Savivaldybės
ekstremalių situacijų operacijų centro pagrindinė darbo vieta – kabinete Nr. 215 (Dariaus ir Girėno
g. Nr. 1, Šilutė, Savivaldybės didžioji salė), atsarginė – kabinetai Nr. 305, 306 (Lietuvininkų g. Nr.
17, Šilutė, Šilutės seniūnijos seniūno ir seniūno pavaduotojo kabinetai).
Administracijos direktoriaus 2017-05-15 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.
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.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas
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Vykdant valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą 2017 m. į Savivaldybės
biudžetą buvo surinkta 113 280 Eur mokesčio. Metinis planas įvykdytas ir viršytas. Per metus pagal
Nacionalinės žemės ūkio tarnybos pateiktus sąrašus kompiuterinėje duomenų bazėje buvo
tikslinami nuomojamų žemės sklypų dydžiai ir jų vertė. Spalio mėnesį buvo atliekamas valstybinės
žemės nuomos mokesčio 2017 metų apskaičiavimas. Atlikus apskaičiavimą, buvo tvirtinamos
deklaracijos, jos spausdinamos ir kartu su mokėjimo kvitais siunčiamos mokesčio mokėtojams.
Buvo išsiųsta apie 2300 deklaracijų ir tiek pat mokėjimo kvitų.
Įsigyta nauja duomenų bazės ir mokesčio apskaičiavimo programa, kuri leidžia tiksliau ir
operatyviau apskaičiuosi žemės nuomos mokestį.
Laiku nesumokėjus mokesčio, buvo paruošti skolininkų sąrašai ir išdalinti žemės
tvarkytojams bei seniūnijoms. Skolininkams išsiųsta apie 250 priminimų apie pareigą sumokėti
mokestį. Piktybiniai mokesčio nemokėtojai perduoti teismui.
Renkant valstybinės žemės nuomos mokestį, vykdoma sumokėto mokesčio apskaita. Tuo
tikslu kiekvieną darbo dieną visi gauti mokėjimo duomenys iš pašto, bankų, MAXIMOS kasų,
„Perlas“ terminalų buvo suvedami arba importuojami į duomenų bazę ir tokiu būdu suformuojamos
visos reikalingos apskaitos ataskaitos.
Per metus paruošti 2 Tarybos sprendimai, 15 pažymų apie mokesčio sumokėjimą.
ŠVIETIMAS, JAUNIMO IR SPORTO REIKALAI. KULTŪRA

Švietimas
2017 m. skyriuje dirbo 9 valstybės tarnautojai ir raštvedys.
Parengti 113 Administracijos direktoriaus įsakymų, 9 Mero potvarkiai, 38 Tarybos
sprendimų ir 81 sutarčių projektai, 125 Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai skyriaus specialistų ir
švietimo įstaigų veiklos organizavimo, olimpiadų, viktorinų, konkursų nuostatų tvirtinimo, komisijų
sudarymo, rezultatų fiksavimo klausimais, 11 vadovų atestacijos išvadų ir pažymų, 164 kitokie
dokumentai (pažymos, planai, protokolai, aktai, paraiškos). Gauti 698 piliečių prašymai ir 807
raštai, išsiųsta – 340 raštų.
Siekiant užtikrinti veiksmingą ir kokybišką švietimo įstaigų veiklą, skatinant duomenų
analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, matuojant mokinio pažangą ir gerinant
mokymosi pasiekimus, skyriaus specialistai, vadovaudamiesi metų veiklos priežiūros planu,
analizavo ir vertino įvairias veiklos sritis: įstaigų veiklos dokumentavimą, klasės vadovo veiklos,
švietimo pagalbos, vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą, mokinių pamokų lankomumą,
elektroninio dienyno tvarkymą, prevencinių programų įgyvendinimą bei vasaros poilsio stovyklų
organizavimą ir kt. Vykdyta Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro patikra dėl mokinių
lankomumo. Vykdyta šešių švietimo įstaigų vienuolikos vadovų atestacija ir atitikties turimai
kvalifikacinei kategorijai nustatymas.
Inicijuotas ir atliktas mokinių, mokytojų ir tėvų nuomonės tyrimas apie pamokos ir ugdymo
kokybę mokyklose. Spalio mėnesį organizuota Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
konferencija „Ką galime padaryti mes, kad gerėtų ugdymo kokybė“. Konferencijoje dalyvaujantys
mokiniai, tėvai, pedagogai turėjo galimybę diskutuoti atskirose darbo grupėse ir išsakyti savo
nuomonę dėl šiandienai svarbių ir aktualių mokyklai iškylančių klausimų: Kas yra svarbu siekiant
mokinio sėkmės? Ką daryti, kad mokytojas nepavargtų, o mokinys išmoktų? Kaip mokykloje
pasinaudojama turimais duomenimis procesui gerinti? Kokie reikalingi pokyčiai? Kokie visų mūsų
spendimai keistų situaciją mokykloje? Skyrius pristatė pranešimą „Mokinių mokymosi pasiekimai...
ir lūkesčiai“.
Teikiant pagalbą švietimo įstaigų bendruomenėms, suorganizuotas seminaras direktorių
pavaduotojams ugdymui dėl duomenų panaudojimo pasiekimams gerinti, inicijuotas švietimo
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įstaigų vadovų pasitarimas dėl naujųjų ugdymo planų rengimo ir priimti bendri susitarimai. Teikta
metodinė ir dalykinė pagalba, konsultacijos dėl mokyklos veiklą reglamentuojančių teisės aktų
vykdymo, dokumentų rengimo ir įforminimo, švietimo įstaigų veiklos organizavimo, mokinių
mokymosi pasiekimų vertinimo duomenų panaudojimo, prevencinių programų įgyvendinimo, darbo
su socialinės rizikos šeimomis, įsivertinimo rezultatų naudojimo planavime, pasirengimo išorės
vertinimui, švietimo informacinių sistemų tvarkymo klausimais. Inicijuoti mokymai pradinių klasių
mokytojams dėl atnaujintų lietuvių kalbos programų diegimo 1, 3 klasėse, apskrito stalo diskusija
„Pradinio ugdymo prioritetai-ugdymo kokybė“. Dalyvauta Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Šilutės Viltis“ organizuotoje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: ugdymo įstaiga-šeimavaikas“, parengtas ir pristatytas pranešimas „Įtraukiojo ugdymo galimybės sėkmingam specialiųjų
poreikių mokinių ugdymui“. Organizuoti švietimo įstaigų vadovų, mokyklų vaiko gerovės komisijų
pirmininkų pasitarimai aktualiems švietimo klausimams aptarti, susitarti ir priimti sprendimams.
Į Savivaldybės 27 švietimo įstaigas ir 10 skyrių nuo rugsėjo 1 dienos susirinko 4818
mokinių (sumažėjo 4 proc.) ir 1678 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Bendrojo
ugdymo mokyklose mokosi 6 proc. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 15,6 proc. –
kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Nežymiai didėja procentas mokinių, besirenkančių formalųjį
ugdymą papildančias įstaigas. Rugsėjo 1 d. Šilutės meno mokykloje mokėsi 10,2 proc., mokinių
(2016 m. – 9,8 proc.), Šilutės sporto mokykloje – 6,6 proc. (2016 m. – 6,9 proc.). 2,7 proc.
Savivaldybės mokinių lanko VšĮ „Šilutės sportas“.
Švietimo įstaigų vadovams ir visiems pedagogams nustatyti maksimalūs pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientai. 2017 m. Savivaldybės 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. Iš
viso: 15 363 370 Eur, tai sudaro 48,8 proc. nuo Savivaldybės patvirtinto biudžeto (2016 m. – 48,8
proc.).
Kalendorinius metus švietimo įstaigos užbaigė be skolų, iš sutaupytų lėšų mokyklose
atnaujinta informacinių technologijų bazė, įrengtos penkios išmaniosios klasės.
2017 m. 15 rajono bendrojo ugdymo mokyklų vykdė mokinių pavėžėjimą geltonaisiais ir
mokykliniais autobusais. Iš viso rajono mokyklos turi 16 geltonųjų ir 6 mokyklinius autobusus.
2017-2018 m. m. pavežami 1857 (38,5 proc.) mokiniai ir 39 priešmokyklinio amžiaus vaikai, iš jų:
1039 maršrutiniu transportu, 243 privačiu transportu, 188 mokykliniais autobusais, 489
geltonaisiais autobusais. Nepavežamų mokinių, kuriems pavėžėjimas priklauso pagal Švietimo
įstatymą, šiais mokslo metais nėra. 2017 m. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis gavo naują
geltonąjį autobusą iš Švietimo ir mokslo ministerijos.
Ne visi autobusiukai, pavėžėjantys priešmokyklinio amžiaus vaikus, yra aprūpinti
atitinkamomis kėdutėmis, kurios užtikrintų šių vaikų saugumą kelionės metu.
Pedagogų registro duomenimis švietimo įstaigose pedagoginių darbuotojų skaičius, lyginant
su 2016 m., išliko stabilus – 732 (739) pedagogai, iš jų: bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 542,
ikimokyklinėse įstaigose – 133, Meno ir Sporto mokyklose – 57.
Aktuali problema ne tik šalyje, bet mūsų rajone – pedagogų amžius. Didžiausia mokytojų
dalis yra 50-59 metų amžiaus (38 proc.), 40-49 metų – 28,9 proc. Nežymiai padaugėjo jaunų, iki 30
metų amžiaus, mokytojų dalis (2017 m. – 4 proc., 2016 m. – 2,3 proc.). Nemažėja dirbančių
pensininkų – 2017 m. dirbo 8,6 proc., 2016 m. – 7,8 proc. Pagal dalykus daugiausia pensinio
amžiaus mokytojų dėsto pradinį ir priešmokyklinį ugdymą – 10, matematiką – 5, geografiją – 4,
anglų ir lietuvių kalbas, chemiją – po 3.
Mokytojų skaičiaus optimizavimui, kai į pensiją išėjusio mokytojo vietą nepriimamas kitas
pedagogas, 2017 m. išeitinėms išmokoms 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.
2017 m. skelbti konkursai direktoriaus pareigoms į keturias švietimo įstaigas: į lopšelįdarželį „Raudonkepuraitė“ – 4 kartus, į lopšelius-darželius „Gintarėlis“ ir „Ąžuoliukas“ – 2,
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Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą – 1 kartą. Įvyko tik 1 – Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo
centrui paskirtas konkursą laimėjęs direktorius.
Savivaldybėje yra 20 įstaigų, kuriose organizuojamas ikimokyklinis ugdymas: 7 lopšeliaidarželiai, 12 bendrojo ugdymo mokyklų, mokykla-darželis. Tenkinant tėvų poreikius, nuo rugsėjo 1
d. papildomai atidarytos 11 ikimokyklinio ugdymo grupių, Savivaldybės lėšomis įrengtos patalpos,
nupirkti baldai, priemonės, įranga. Iš viso sukomplektuota 101 grupė: 25 lopšelio, 44 darželio, 2
specialiosios, 1 logopedinė, 29 priešmokyklinio ugdymo. Padidėjo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų, lankančių rajono švietimo įstaigas, skaičius – 2017 m. lankė 1678
vaikai, 2016 m. – 1582. Vaikams, augantiems socialinės rizikos, bedarbių ar turinčių mažas pajamas
šeimose, sudaryta galimybė 4 val. nemokamai lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Sėkmingai įgyvendinamas privalomas priešmokyklinis ugdymas – grupes lanko 352
priešmokyklinio amžiaus vaikai. Organizuojamas pavėžėjimas mokykliniais autobusais.
Siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
ugdymą, švietimo įstaigose didinami švietimo pagalbos specialistų etatai.
Treti metai organizuojamos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, kurioms iš valstybės
biudžeto, atsižvelgiant į mokinių skaičių, 2017 m. skirta 132 300 Eur (2016 m. – 152 900 Eur).
Savivaldybėje 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. Programas vaikams siūlė 35 laisvieji mokytojai, 4 asociacijos ir
nevyriausybinės organizacijos, 5 viešosios įstaigos, 2 kultūros įstaigos, 2 kiti švietimo teikėjai.
Veiklose vidutiniškai per metus dalyvavo 30,3 proc. Savivaldybės mokinių (2016 m. – 30 proc.).
Tolygus programų pasiskirstymas tiek mieste, tiek seniūnijose suteikia vienodas galimybes
mokiniams dalyvauti neformaliose veiklose. Padidėjo procentas mokinių, lankančių būrelius
bendrojo ugdymo mokyklose: 2017-2018 m. m. lanko 58,8 proc. (2016-2017 m. m. – 52,8 proc.).
Kaip ir kasmet sklandžiai organizuoti ir vykdyti brandos egzaminai, pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimai. Jau trečius metus vykdytas visų bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6 ir 8
klasių mokinių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Apibendrinti rezultatai pristatyti ir
analizuoti įvairiais lygmenimis, išskirtos probleminės sritys, teiktos konsultacijos dėl duomenų
panaudojimo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui.
Ugdant mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, meninius gebėjimus, organizuotos olimpiados,
konkursai, akcijos, popietės ir kiti renginiai. Siekiant paskatinti menui, mokslui, sportui gabius
mokinius, mokslo metų pabaigoje organizuota mokinių pasiekimų šventė. Tarptautinėse,
respublikinėse olimpiadose ar meno konkursuose prizines vietas laimėję ir 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. Apdovanojimams skirta 570
eurų.
Plėtojant vaikų ir paauglių vasaros poilsio užimtumą, skelbtas programų konkursas.
Švietimo įstaigos, kaip ir praėjusiais metais, pateikė 20 projektų. Projektų įgyvendinimui iš
Savivaldybės biudžeto skirta 8000 Eur (2016 m – 6 000 Eur), Socialinės paramos skyrius socialiai
remtinų vaikų nemokamam maitinimui skyrė 7 363,04 Eur (2016 m. – 8 203,52 Eur). Stovyklose
turiningai pailsėjo, 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). Organizuotas kūrybinių darbų konkursas „Čia Lietuva, čia mano namai“, skirtas Lietuvos
šimtmečiui, kurio finansavimui skirti 2 000 Eur. Pateikti 9 projektai, finansuoti – 6.
Koordinuojant rajono mokinių tarybos veiklą suorganizuoti 3 pasitarimai, kuriuose aptarta
veikla, problemos, diskutuota apie mokinių savivaldų stiprybes, silpnybes, grėsmes. Sudaryta
galimybė mokiniams dalyvauti 3 nacionalinėse ar regioninėse konferencijose. Įvyko mokymai apie
lyderystę, veiklos bei laiko planavimą, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų
savivaldomis. Siekiant stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono bendrojo ugdymo mokyklų,
organizuotas 2 dienų forumas, kuriame dalyvavo 150 Savivaldybės mokinių ir svečiai iš Klaipėdos
regiono. Pasiektas rezultatas – užsimezgė glaudesnis bendradarbiavimas tarp rajono bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių savivaldų, buvo ugdomas mokinių pilietinis ir socialinis sąmoningumas.
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Suorganizuoti Šilutės rajono mokinių mainai „Individuali mokinio patirtis kitoje rajono
mokykloje“, kuriuose dalyvavo 85 mokiniai. Organizuotas rajono mokinių tarybos protmūšis,
skirtas Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios dienoms paminėti. Visus metus vyko „Emocija
+“ projektas, skirtas emocinės aplinkos gerinimui bendrojo ugdymo mokyklose.
Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas suorganizuota 18
Savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstomi 33 prašymai (8 – Saugų
vaikų globos namų, 10 – švietimo įstaigų, 1 – tėvų, 9 – policijos, 4 – seniūnijos, 1 – Socializacijos
centro) 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. Vienam mokiniui anksčiau laiko
panaikinta vidutinė priežiūros priemonė, kurią jis atliko Kauno vaikų socializacijos centre.
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.
Organizuoti 3 išvažiuojamieji posėdžiai: Savivaldybės vaiko gerovės komisijos 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 dėl pagalbos teikimo vaikams, turintiems elgesio ir
emocijų sutrikimus, dalintasi gerąją darbo patirtimi su Plungės rajono Alsėdžių ir Platelių gimnazijų
administracijomis.
Įgyvendinant naujus teisės aktus parengtas ir įgyvendinamas Kompleksinės pagalbos
šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių
ugdymosi poreikių iki 21 metų), paslaugų plėtros planas 2017-2019 metams bei Savivaldybės vaiko
gerovės komisijos veiklos planas. Sudaryta nauja Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komanda
koordinuoti ir teikti pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus.
Vadovaujantis Bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašu bei siekiant užtikrinti kompleksinę
pagalbą vaikams ir šeimoms, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio, Gardamo seniūnijose organizuoti
Tarpinstitucinės komandos narių susitikimai-apskritojo stalo diskusijos dėl kompleksinės pagalbos
socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, bei vaikų gerovės užtikrinimo. Susitikimuose
dalyvavo Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos, Švietimo skyriaus specialistai, Švietimo
pagalbos tarnybos psichologė, policijos pareigūnai, seniūnijų specialistai. Socialinės rizikos
šeimoms, auginančioms vaikus, pravestos psichologų paskaitos „Tėvų ir vaikų santykių įtaka vaiko
asmenybės formavimuisi“.
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 2017 m. suorganizavo 8 posėdžius.
2016 m. iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto Jaunimo programai buvo skirti 9 000 Eur
(2017 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.
Problemos:
Savivaldybės švietimo įstaigose įsidarbina mažai jaunų specialistų, o vyresniojo ir pensinio
amžiaus mokytojų dalis nuolat didėja.
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.
Mokyklose, nors ir didinami švietimo pagalbos specialistų etatai, trūksta specialistų, ypač
psichologų.
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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.

Kultūra
Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos tikslas – sudarant sąlygas kūrybinei
saviraiškai, aktualizuojant kultūros paveldą, vystant profesionalųjį meną, stiprinti Šilutės krašto
bendruomenių kultūrinį identitetą, formuoti jų vertybes, tenkinti įvairialypius meninius, kultūrinius,
estetinius poreikius.
Kultūros skyrius atliko Savivaldybės biudžetinių įstaigų – Šilutės F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos, Šilutės H. Šojaus muziejaus, Šilutės kamerinio dramos teatro, Šilutės kultūros ir
pramogų, Kintų Vydūno kultūros, Salos etnokultūros ir informacijos, Žemaičių krašto etnokultūros,
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrų bendrosios veiklos priežiūrą. 2017 m. buvo suorganizuoti 6
pasitarimai su įstaigų vadovais, aptarti savanorių veiklos įteisinimo įstaigose klausimai, renginių
koordinavimo, kolektyvų projektų stebėsenos ir kt. reikalai, Šilutės rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano 2017 m. priemonių įgyvendinimo rezultatai, problemos. Kultūros plėtros ir paveldo
puoselėjimo programai skirta 1 milijonas 491 tūkstantis 300 eurų.
2017 m. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius programą įgyvendino
per įvairias kultūros institucijas.
2017 m. buvo gauti 219 raštų, parengti 92 siunčiami raštai, 21 Tarybos sprendimo ir 28
Administracijos direktoriaus įsakymų, 14 mero potvarkių projektai, 43 sutartys, 5 protokolai.
Administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymu Nr. A1-246 patvirtintas Kultūros plėtros ir
paveldo puoselėjimo programos 2017 m. lėšų paskirstymas kultūrinei veiklai ir paveldo strategijai:
69 500 Eur skirta mėgėjų meno kolektyvų programoms finansuoti, 5 000 Eur mėgėjų meno
kolektyvų koncertiniams kostiumams įsigyti, 58 100 Eur strateginiams kultūros renginiams (1500
Eur – valstybinėms šventėms ir kitoms atmintinoms datoms, 40 300 Eur tradiciniams seniūnijų
renginiams, 5 200 Eur – profesionalaus meno renginiams ir 11 100 Eur kraštą garsinantiems
renginiams), 1 600 Eur – etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių planui
įgyvendinti, 2 800 Eur – „Sidabrinės nendrės“ premijai, 21 000 – kultūros paveldo išsaugojimo ir
pritaikymo turizmui priemonėms įgyvendinti, 10 000 Eur – rezervui.
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Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo
programos rezervo paskirstymo komisija paskirstė rezervo lėšas: 6 473 Eur laimėtiems projektams
finansuoti, 3 527 Eur mėgėjų meno kolektyvų išvykoms į respublikinius konkursus ir apžiūras,
regiono heraldikos sukūrimo ir kitoms nenumatytoms veikloms.
Kultūros paveldo strategijai skirtos lėšos (21 000 Eur) buvo panaudotos: apmokėti už Šilutės
miesto pastatų fasadų spalvinių sprendimų projektinius pasiūlymus (4 857 Eur), Vilniaus Gedimino
technikos universiteto studentų stovyklos, kurios metu atkilti kultūros paveldo objektų
architektūriniai apmatavimai, išlaidoms sumokėti (914 Eur), aptvertos ir sutvarkytos Verdainė II-jų
(Šilutės sen.) ir Okslindžių (Juknaičių sen.) kapinės (6 581 Eur), Macikų dvaro tvarkybai (4 000
Eur), Švėkšnos dvaro parko tvorai sutvarkyti (1 000 Eur), Bikavėnų ir Degučių koplytstulpių
remontui (900 Eur), H. Zudermano stendui Macikuose įrengti (920 Eur), minint Reformacijos 500
metų jubiliejų, stendui buvusios Verdainės bažnyčios vietoje įrengti ir pastatyti (1 828 Eur).
Kultūros skyrius 2017 m. pateikė oficialią informaciją Šilutės rajono savivaldybės Ūkio
skyriui dėl tvarkomų paveldo objektų sąrašo ir prašė numatyti lėšas 2018 m. biudžete šiems
objektams.
Aktuali problema yra senųjų krašto kapinių ir jose išlikusių etnokultūrinių elementų
apsauga. Būtent mažosios architektūrinės detalės, antkapių įrašai yra mūsų „archyvai po atviru
dangumi“. Skyriaus vedėja kartu su doc. dr. Silvos Pocytės iniciavo susitikimą su dr. Vida
Montvydaite, Tautinių mažumų departamento prie LRV direktore ir iš esmės aptarė galimus
sprendimo būdus, kad panašių problemų išvengtų tautinių ir konfesinių mažumų (žydų, sentikių,
totorių ir kt.) bendruomenės.
Kultūros skyrius kartu su Šilutės H. Šojaus muziejumi, įgyvendinant ES projektą, dalyvauja
sprendžiant Šilutės H. Šojaus dvaro ekspozicijų klausimus.
Praėjusiais metais buvo apžiūrėta ir parengtas 71 kultūros paveldo objektų būklės vertinimo
aktas. Daugiau informacijos apie Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui
strategiją ir įgyvendintus projektus galima rasti www.silute.lt paveldo puslapyje.
2017 m. Kultūros skyrius organizavo Kultūros centrų darbuotojų atestaciją. Skyriaus
darbuotojai dalyvavo įvairių Savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje. Kultūros skyriaus
specialistai dalyvauja vertinant vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.
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2017 m. kultūros institucijos organizavo ne tik 29 strateginius renginius, bet sudarė renginių
gidą, kuriame atsispindėjo svarbiausios vykdomos priemonės, skirtos Reformacijos 500 jubiliejui,
Ievos Simonaitytės, Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams įprasminti. Renginiai, sambūriai
sulaukė lankytojų susidomėjimo, leido geriau viešinti renginius regione, keistis informacija.
Šilutės kultūros bendruomenė išskirtiniu renginių ciklu paminėjo rašytojo Hermano
Zudermano 160-ąsias gimimo metines. Renginiai sulaukė ir Vokietijos Federacinės Respublikos
ambasadorės Lietuvos Respublikoje Jutta Schmitz dėmesio ir Gėtės instituto kūrybinės pagalbos,
paramos. Mažosios Lietuvos regiono etnokultūrinė raiška, kuri stipriai išplėtota rašytojo kūryboje,
dominavo mėgėjų meno kolektyvų, renginių programoje, Šilutės kamerinio dramos teatro
repertuare, edukacinėse programose.
Šilutės miesto šventė 2017 m. išsiskyrė bendruomeninėmis ir inovacinėmis idėjomis,
tūkstančius šilutiškių sudomino kitoks šventės atidarymo akcentas, eisena miestu, turininga sporto
programa, skirta Sporto metams.
Kultūros ministerija, įvertinusi Šilutės rajono savivaldybės institucijų iniciatyvas, skirtas
Vydūno metams ir Valstybės Šimtmečiui, kai kurioms iš jų skyrė dalinį finansavimą.
Savivaldybės kultūros institucijos pateikė daug ir įvairių renginių žiūrovams, lankytojams
(žr. lentelę).
Renginiai Šilutės rajono savivaldybėje:
Renginių organizatoriai
Seniūnija

Renginių
iš viso

Seniūniją kuruojantis
kultūros centras/įstaiga

Biblioteka

Muziejus

Kamerinis
dramos teatras

Šilutės

135

40

55

22

18

Gardamo

29

14

14

-

1

Juknaičių

22

13

8

-

1

Katyčių

19

11

7

-

1

Kintų

44

33

9

-

2

Rusnės

37

33

3

-

1

Saugų

32

26

6

-

-

Švėkšnos

41

18

14

8

1

Usėnų

17

13

3

-

1

Vainuto

32

18

12

-

2

Žemaičių
Naumiesčio

46

21

19

5

0
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Užtikrinant etninės kultūros išsaugojimą ir populiarinimą buvo vykdomos etnografinės ir
kraštotyrinės ekspedicijos, tiksliniai seminarai etnografams, organizuotos kalendorinės šventės,
publikuoti straipsniai, įstaigos kaupė etnografinės medžiagos tyrimus, bendradarbiavo su švietimo
įstaigomis, jaunimo organizacijomis.
2017 m. už tradicinio amato puoselėjimą Žemės ūkio ministerija apdovanojo rusniškius laivadirbį Simą Knapkį ir krašto kulinarinio paveldo puoselėtoją, žuvies rūkyklos savininkę Ingą
Šatkienę.
Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo padėkos raštu už nuoširdų rūpinimąsi etnine
kultūra, iškilius ir prasmingus Mažosios Lietuvos labui nuveiktus darbus apdovanojo Šilutės
savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją Vilmą Griškevičienė, kuri vadovauja ir
Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybai. Šios tarybos nariai 2017 m. į naujos
sudėties formuojamą Etninės kultūros globos tarybą prie Lietuvos Respublikos Seimo atstovauti
etnografinį Mažosios Lietuvos regioną delegavo Vilmą Griškevičienę.
Skyrius parengė ir pateikė pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl įsigaliojusio Valstybės ir
savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo, ruošė
dokumentus, konsultavo įstaigų vadovus dėl vertinimo užduočių parengimo.
Pagrindinės kultūros sektoriaus problemos, kurioms tikslinga skirti didelį dėmesį:
1. Spręsti kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo klausimus.
2. Ieškoti finansavimo šaltinių/didinti finansavimą paveldo objektams tvarkyti.
3. Koordinuoti įgyvendinimą, padėti stiprinti ryšius su verslo atstovais, finansuoti kultūros
kelius – „Vėtrungių kelias“, „Šv. Jokūbo kelias“.
4. Motyvuoti kultūros įstaigų darbuotojus mokytis/tobulintis užsienio kalbų bei aktyviai
įsitraukti į savanorių veiklą.
PLANAVIMAS IR PLĖTRA
Planavimo ir plėtros skyrius inicijuoja, dalyvauja rengiant ir užtikrina Savivaldybės
strateginio plėtros plano ir strateginių veiklos planų parengimą, analizuoja investicinių ir
neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia inicijuotų projektų paraiškas ir įgyvendina projektus,
rengia ir koordinuoja Savivaldybės tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas.
Skyriuje dirba 8 darbuotojai: vedėjas ir 7 vyriausieji specialistai.
Skyrius 2017 m. parengė:
Tarybos sprendimų projektų – 36 (dėl pritarimo dalyvauti projekte, įgaliojimo atlikti viešojo
pirkimo procedūras, įgaliojimų suteikimo ir kt.) (2016 m. – 50);
Administracijos direktoriaus įsakymų projektų – 48 (dėl darbo grupių sudarymo, įgaliojimo
atlikti viešojo pirkimo procedūras, įgaliojimų suteikimo ir kt.) (2016 m. – 14);
2017 m. parengtas ir Šilutės savivaldybės taryboje patvirtintas Strateginis veiklos planas
2018-2020 m., kurį sudaro 8 veiklos programos. Parengti teisiniai dokumentai, reglamentuojantys
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkas, bei Investicijų iš Valstybės investicijų
programos planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas. 2017 m. – 18
vykdomų projektų, kurių suma 5 mln. 783 tūkst. eurų (Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono
savivaldybėje, „Pamario švyturių kelias“, „Laisva skanu unikalu – žuvies keliu“, „Pažink vakarų
krantą“), Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto draudimas, Small coastal fishery and its
heritage as significant potential for tourism destination development – FISH MARKETS/ „Žuvų
turgūs ir smulki pakrantės žvejyba“, Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros
plėtra Šilutės rajono savivaldybėje.) (2016 m. – 6 vykdomi projektai už 48,2 tūkst. eurų).
Parengta projektų tarptautiniams ir valstybiniams fondams:
6) įgyvendinami projektai:
Eil.
Programos
Projekto pavadinimas
Projekto
Projekto vertė
Nr.
pavadinimas
įgyvendinimo
(Eur)
laikotarpis
1.

2014-2020 metų Europos

Socialinių būstų įsigijimas

2016-2019

797 719,57
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2.

3.

4.

5.

Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 Interreg V-A
Pietų Baltijos programa

6.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

7.

2014-2020 Interreg V-A
Pietų Baltijos programa

8.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

9.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

10.

11.

12.

13.

14.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
Interreg Baltijos jūros
regiono programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

Šilutės rajono savivaldybėje
Pamario švyturių kelias (Erinkodara)

2016-2018

252 861,10

Laisva skanu unikalu - žuvies
keliu (E-rinkodara)

2016-2018

313 115,66

Pažink vakarų krantą (Erinkodara)

2016-2018

123 916,00

Small coastal fishery and its
heritage as significant
potential for tourism
destination development –
FISH MARKETS/ "Žuvų
turgūs ir smulki pakrantės
žvejyba"
Komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės
rajono savivaldybėje
„Baltic Sea Tourism Center –
Sustainable development
structures for ACTIVE
TOURISM (Baltijos jūros
turizmo centras – darnios
plėtros struktūrinė
organizacija aktyviam
turizmui“
Turizmo informacinės
infrastruktūros sukūrimas ir
pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams pietvakarinėje
Klaipėdos regiono dalyje"
Šilutės H. Šojaus dvaro parko
teritorijos sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai
Edukacinių erdvių sukūrimas
Šilutės r. Vainuto gimnazijoje

2016-2019

200 000,00

2017-2018

1 212 499,00

2016-2019

204 005,50

2017-2019

237 635,29

2017-2019

289 620,00

2018-2019

308 974,00

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo
pagrindinės mokyklos patalpų
pritaikymas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
grupėms
Šilutės meno mokyklos
pastato rekonstrukcija,
pritaikant patalpas ugdymui
Nuotekų tvarkymas kaimo
vietovėse - bandomieji
projektai Baltijos jūros
regione (kaimo nuotekos)
Juknaičių savarankiško
gyvenimo namų dalies
pastato sutvarkymas

2018-2019

308 964,44

2017-2020

137 146,71

2016-2019

143 657,70

2016-2018

337 548,43
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15.

16.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

17.

LIFE programa

18.

Pietų Baltijos Interreg
programa

Šilutės miesto istorinės dalies
kraštovaizdžio tvarkymas

2016-2018

362 962,84

Šilutės H.Šojaus dvaro
pastatų komplekso
įveiklinimas, pritaikant
viešiems kultūros poreikiams
Integruoto planavimo įrankio
sukūrimas, siekiant užtikrinti
pievų biologinės įvairovės
gyvybingumą“ (LIFE Viva
Grass)
„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"

2017-2019

452 832,00

2014-2018

74 247,00

2016-2018

25 000,00

b) 2017 m. parengtos projektinės paraiškos:
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

Projekto vertė
(Eur)

1.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

Šilutės lopšelio darželio
„Gintarėlis“ infrastruktūros
modernizavimas
„Šilutės miesto
Lietuvininkų, Tilžės gatvių
eismo saugos gerinimas ir
K. Kalinausko, M. Jankaus,
Lauko, Miško gatvių
rekonstravimas“
Ramučių gatvės Šilutės
mieste pėsčiųjų ir dviračių
tako rekonstravimas
„Klaipėdos regiono turizmo
infrastruktūros sistemos
sukūrimas ir įdiegimas“
„Urban Baltic Industrial
Symbiosis“
„Šilutės miesto Lietuvininkų
g. ir Tilžės g. gretutinių
teritorijų viešųjų erdvių
sutvarkymas, suformuojant
rekreacijai ir aktyviai
miestiečių veiklai
patrauklias erdves”
Gardamo gyvenvietės mažos
apimties mažos apimties

2018-2019

256 191,99

2018-2020

1.708.758,00

2017-2020

245 628,05

2017-2019

681 458,82

2017-2019

166 693,10

2018-2020

718 297,47

2017-2020

220.798,44

2.

3.

4.

5.
6.

7.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 Interreg V-A
Pietų Baltijos programa
2014-2020 Interreg V-A
Pietų Baltijos programa

2014-2020 metų kaimo
plėtros programa
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8.

2014-2020 metų kaimo
plėtros programa

9.

2014-2020 metų kaimo
plėtros programa

10.

2014-2020 metų kaimo
plėtros programa

11.

2014-2020 metų kaimo
plėtros programa

12.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

13.

14.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

15.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

16.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

17.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

18.

19.

20.

2014-2020 LatvijosLietuvos bendradarbiavimo
programa

21.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų

viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
Juknaičių gyvenvietės
mažos apimties mažos
apimties viešosios
infrastruktūros atnaujinimas
Laučių gyvenvietės mažos
apimties mažos apimties
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
Vainuto gyvenvietės mažos
apimties mažos apimties
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
Saugų gyvenvietės mažos
apimties mažos apimties
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
Šilutės miesto Šilokarčemos
kvartalo kompleksinis
sutvarkymas
Šilutės kultūros ir pramogų
centro modernizavimas,
siekiant didinti kultūrinių
paslaugų prieinamumą
Šilutės H.Šojaus dvaro
pastatų komplekso
modernizavimas, pritaikant
viešiems kultūros
poreikiams
Paslaugų teikimo ir asmenų
aptarnavimo kokybės
gerinimas Šilutės rajono
savivaldybėje (I etapas)
Šilutės miesto Cintjoniškių
gatvės rekonstravimas. II
etapas: dviejų žiedinių
sankryžų įrengimas
Šilutės miesto istorinės
dalies kraštovaizdžio
tvarkymas
Šilutės miesto gatvių
apšvietimo sistemos
modernizavimas
Šilutės miesto istorinio
parko infrastruktūros
sutvarkymas, sukuriant
sąlygas aktyviam poilsiui,
sveikatingumo renginiams
„Viešųjų miesto teritorijų
atkūrimas Šilutėje ir
Salduse“ "Public Urban
Areas Regeneration in Silute
and Saldus "
Rusnės miestelio
infrastruktūros atnaujinimas

2017-2020

226.190,25

2017-2020

226.190,25

2017-2020

226.180,71

2017-2020

229.524,03

2017-2019

3.185.820,00

2017-2019

813.998,00

2017-2020

452.832,00

2018-2019

176 785,44

2018-2020

429.669,26

2017-2019

362.962,84

2017-2020

456.445,80

2017-2020

2.693.466,00

2018-2019

624 299,33

2018-2020

804 362,00
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa
2014-2020 Interreg V-A
Pietų Baltijos programa
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

Švėkšnos miestelio
infrastruktūros atnaujinimas

2018-2020

852 941,00

Žemaičių Naumiesčio
infrastruktūros atnaujinimas

2018-2020

852 941,00

Daugiabučių gyvenamųjų
namų kvartalo, esančio
Šilutės mieste, tarp Parko g.,
Lietuvininkų g. ir Liepų g.
kompleksinis sutvarkymas
Buvusios katilinės teritorijos
Šilutės m., Tulpių g. 14
sutvarkymas
Baltija – visiems

2018-2019

347 544,00

2018-2019

279 092,12

2019-2020

378 063,00

Šilutės kultūros ir pramogų
centro ir bibliotekos pastato,
esančio Tilžės g. 12,
pritaikymas bendruomenės
poreikiams“

2017-2020

1 304 600,00

ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA
Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius atlieka su teritorijų
planavimu ir statyba susijusias funkcijas, sudaro sąlygas nuosekliai įgyvendinti Šilutės rajono
savivaldybės Bendrąjį planą.
Įgyvendinant Šilutės r. sav. Bendrąjį planą, taip pat strateginio plano veiklos plano vietinio
ūkio programos 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4 punktus, atlikti šie pagrindiniai darbai teritorijų
planavimo ir žemėtvarkos srityje: Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas 1 detalusis planas,
Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos 5 detaliųjų planų korektūros (visų Šilutės sen.),
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotas 1 detaliojo teritorijų
planavimo dokumento pakeitimas, įsigaliojo (įregistruota Lietuvos Respublikos teritorijų anavimo
dokumentų registre) 8 kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, išnagrinėjus 96 prašymus išleisti 78
įsakymai dėl žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo keitimo, išnagrinėjus 166 prašymus, išleisti
72 įsakymai dėl formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo (organizavimo), priimti sprendimai
suteikti pavadinimus 7 gatvėms (Gardamo sen. – 2, Šilutės sen. – 4, Švėkšnos sen. – 1), patikslinti
geografines charakteristikas 7 gatvėms, pakeisti 4 gatvių pavadinimai, panaikintas 1 gatvės
pavadinimas (Kintų sen.), išleisti 36 įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
patvirtinimo, išduoti 148 žemės sklypo plano rengimo reikalavimai, išduota 10 planavimo sąlygų
teritorijų planavimo dokumentams rengti, Teritorijų planavimo komisijoje patikrinus 17 projektų,
pritarta 15 teritorijų planavimo dokumentų projektams, parengta 11 pasiūlymų dėl teisės aktų
projektų, patikrinti ir suderinti 262 topografiniai planai ir požeminių komunikacijų geodezinės
nuotraukos, pagal sudarytą sutartį pradėti rengti (perduota rengėjui) duomenys dėl 62 formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo, išnagrinėjus pateiktus 111 prašymų dėl žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų derinimo, suderinta 100 projektų.
Projektavimo (statybų) srityje:
vadovaujantis bendrojo plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais,
naudojantis IS „Infostatyba“ priemonėmis: išnagrinėjus 53 prašymus išduoti 21 specialieji
architektūros reikalavimai pastatų ir statinių projektavimui, išnagrinėjus 408 prašymus išduoti 88
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leidimai statyti naujus, 51 rekonstruoti, 1 modernizuoti esamus statinius, paviešinti 23 projektiniai
pasiūlymai.
Pagrindiniai statybos objektai, kuriems išduoti statybą leidžiantys dokumentai:
Juknaičių seniūnijos Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1, savarankiško gyvenimo namų pastato dalies
paprastasis remontas
Katyčių seniūnijos Katyčių miestelio, Paparčių gatvės kapitalinis remontas
Kintų seniūnijos Kintų mstl., Kuršių g. 19, mokyklos kapitalinis remontas
Kintų seniūnijos Ventės k., Marių g. 4, mokyklos dalies paskirties keitimas į kitą (bendruomenės
namai) paskirtį, suformuojant atskirą kadastro objektą
Rusnės seniūnijos Rusnės mstl., pėsčiųjų tako, jungiančio Neringos g. su K. Donelaičio gatve,
kapitalinis remontas
Rusnės seniūnijos Rusnės mstl., Neringos g. 29A, mokyklos pastato dalies kapitalinis remontas,
pritaikant patalpas vaikų darželiui ir valgyklai
Saugų seniūnijos Pirties pastato, esančio Žemaitės g. 19, Saugų k., rekonstravimas įrengiant
bendruomenės namus
Šilutės seniūnijos Šilutės m. Žalgirio g. 16, Pamario pagrindinės mokyklos sporto aikštyno
kapitalinis remontas
Šilutės seniūnijos Šilutės m., Tilžės g. 12, pastato - valgyklos kapitalinio remontas ir paskirties
keitimas į kultūros paskirties pastatą - kultūros centrą
Šilutės seniūnijos Šilutės m. Klaipėdos gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas
Šilutės seniūnijos Šilutės m. Kudirkos g. 20 vaikų lopšelio - darželio "Žvaigždutė" paprastasis
remontas
Šilutės seniūnijos Šilutės m. Taikos g. automobilių stovėjimo aikštelės, prie pastato Nr.11,
kapitalinis remontas
Šilutės seniūnijos Šilutės m. Lietuvininkų g. 6. kultūros namų rekonstravimas
Šilutės seniūnijos Lietuvininkų g. 38, Šilutės m., krepšinio aikštelės statyba
Švėkšnos seniūnijos, Švėkšnos miestelio Žalgirio gatvės, sutampančios su valstybinės reikšmės
rajoniniu keliu Nr. 4208 Žemaičių Naumiestis - Gardamas - Švėkšna, ruožas 17,110 km iki 17,905
km, rekonstravimas
Švėkšnos seniūnijos, Švėkšnos miestelio Vilkėno gatvės, sutampančios su valstybinės reikšmės
krašto keliu Nr. 193 Kvėdarna - Švėkšna - Saugos, ruožas 25,413 km iki 26,570 km, rekonstravimas
Švėkšnos seniūnijos Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio
skulptūros Liepų a., Švėkšnos mstl., statyba
Kelio Nr. 4226 Usėnai-Natkiškiai-Griešpelkiai Tilto per Kamoną 9,239 km statyba
Kelio Nr. 4271 Rūgaliai-Minija ruožo nuo 4,45 iki 5,46 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4254 privažiuojamojo kelio prie Žakainių nuo kelio Žemaičių Naumiestis-Švėkšna ruožo
nuo 0,02 iki 1,03 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4221 Švėkšna-Bliūdsukiai-Šyliai 14,293 km tilto per Šustį statybos projektas
Kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 164,994 km tilto per Leitę rekonstravimas
Kelio Nr. 165 Šilalė-Šilutė 50,46 km tilto per Šyšą rekonstravimas
Kelio Nr. 4239 Šlažai-Pagryniai ruožo nuo 0,75 iki 1,29 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4502 Medikviršiai-Sartininkai-Žemaičių Naumiestis ruožo nuo 25,73 iki 27,20 km
rekonstravimas
Kelio Nr. 4203 Gardamas-Šyliai ruožo nuo 4,49 iki 4,77 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4239 Šlažai-Pagryniai ruožo nuo 0,75 iki 1,29 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4252 Inkakliai-Nikėlai-Šiauliai ruožo nuo 1,730 iki 2,276 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4209 Šilutė-Ramučiai-Gardamas ruožo nuo 16,500 iki 16,957 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4253 privažiuojamojo kelio prie Tarvydų nuo kelio Verdainė-Pašyšiai-Usėnai ruožo nuo
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0,01 iki 0,45 km rekonstravimas
Kelio Nr. 4214 Šeriai-Kantariškiai-Šilininkai 5,95 km Tilto per kanalą rekonstravimas
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Iki 2017-06-30 Šilutės rajono savivaldybės administracijoje viešieji pirkimai buvo atliekami
pagal 2005 m. gruodžio 22 d. Viešųjų pirkimų įstatymą Nr. X-471 (aktualią redakciją) bei 2014 m.
sausio 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-106 patvirtintas Šilutės rajono
savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (aktualią redakciją) (toliau –
Taisyklės).
Nuo 2017-07-01 įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas, reglamentuojantis
tarptautinių ir supaprastintų pirkimų atlikimą. Mažos vertės pirkimai atliekami pagal Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintą mažos vertės pirkimų
aprašą.
Atsižvelgiant į naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, kuria iš esmės pasikeitė viešųjų
pirkimų atlikimo reglamentavimas, 2017-10-10 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1113
patvirtintos naujos Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo
taisyklės, reglamentuojančios Savivaldybėje vykdomų viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės
tvarką.
Viešųjų pirkimų skyrius Savivaldybės patalpose organizavo nemokamą seminarą Šilutės
rajono įstaigoms bei Savivaldybės skyrių specialistams, atsakingiems už pirkimus, dėl naujos
redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo. Seminarą vedė Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai.
2017 m. Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus atliko Viešųjų
pirkimų komisija ir pirkimų organizatoriai: Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis nustatyta 2016 m.
balandžio 15 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-469 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų
komisijos sudarymo“. Pirkimų organizatoriai buvo paskirti 2014 m. lapkričio 12 d. Administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A1-1389 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorių skyrimo“.
2017 m. sudarytos rašytinės sutartys ir laimėtojų pasiūlymai viešinti http://www.cvpp.lt.
2017 m. skyriuje dirbo vedėja Eglė Limbienė, 4 vyriausieji specialistai (karjeros valstybės
tarnautojai) ir 1 vyriausiasis specialistas pagal darbo sutartį.
Skyriaus vedėja ir darbuotojos 2017 m. dalyvavo seminaruose ir mokymuose Viešųjų pirkimų
klausimais.
Priemonė, veiklos funkcija

Faktas
2017 m.

2016 m.
Bendra pirkimų
Bendra ATLIKTŲ pirkimų
vertė:
1. Tarptautiniai pirkimai:
vertė:
707 862,94 Eur su
1 058 241,16 Eur su PVM
PVM
1.1. Organizuoti paslaugų viešieji
Skaičius – 3/ dar 3 pirkimų
Skaičius – 8/iš jų 1
pirkimai (tarptautiniai) – atviri konkursai vykdymas perkeltas į 2018 m. nutrauktas
(skelbimai apie pirkimą skelbti Centrinėje Darbų – 0
Darbų – 0
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
Paslaugų – 110 000,00
Paslaugų – 301
(CVP IS) )
Prekių – 948 241,16
488,44
Prekių – 406 374,50
1.2. Organizuoti prekių, paslaugų viešieji Organizuoti 49, atlikti – 40
Skaičius – 20
pirkimai per centrinę perkančiąją
Bendra pirkimų vertė:
Bendra pirkimų
organizaciją (CPO.lt)
166 281,66 Eur su PVM
vertė:
70 640,11 Eur su
PVM
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2. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI:
2.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai supaprastinto atviro
konkurso būdu (skelbimai apie pirkimą
skelbti CVP IS)

Skaičius – 10
Bendra pirkimų vertė:
2 166 270,89 Eur su PVM

Skaičius – 30
Bendra pirkimų
vertė:
7 128 487,64 Eur

2.2. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai supaprastintų
neskelbiamų derybų būdu

Skaičius – 8
Bendra pirkimų vertė:
214 376,45 Eur su PVM

2.3. Mažos vertės pirkimai
(skelbiama ir neskelbiama apklausa)

Skaičius – 1023
Bendra pirkimų vertė:
8 604 004,34 Eur su PVM
Prekės – 313 308,43
Paslaugos – 648 828,04
Darbai – 7 641 867,87

2.3.1. Mažos vertės pirkimai, kuriuos
atliko Viešųjų pirkimų komisija

Skaičius – 95
Pirkimų vertė:
7 992 067,30 Eur su PVM
Prekės – 212 603,84
Paslaugos – 445 422,70
Darbai – 7 334 040,76
Skaičius – 928
Pirkimų vertė:
611 937,04 Eur su PVM
Prekės – 100 704,59
Paslaugos – 203 405,34
Darbai – 307 827,11
Nuolat: Administracijos
skyriams, švietimo įstaigoms,
viešosioms įstaigoms

Skaičius – 17
Bendra pirkimų
vertė:
1 980 775,37 Eur
Skaičius – 1002
Bendra pirkimų
vertė:
3 719 304,12 Eur su
PVM
Prekių – 544 996,61
Paslaugų – 499
020,17
Darbų – 2 675
287,34
Skaičius – 94

2.3.2. Mažos vertės pirkimai, kuriuos
atliko Pirkimų organizatoriai

3. Konsultacijos viešųjų pirkimų
klausimais

Skaičius – 908

Nuolat:
Administracijos
skyriams, švietimo
įstaigoms,
viešosioms
įstaigoms

KANCELIARIJA. KOMUNIKACIJA. PERSONALO IR JURIDINIAI REIKALAI,
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Kanceliarija
Dokumentų valdymui tobulinti buvo parengti visi būtinieji dokumentai naujos dokumentų
valdymo sistemos „Kontora“ versijos įdiegimo, jos priežiūros ir naudotojų aptarnavimo paslaugoms
pirkti. Šių paslaugų sutartis Nr. R5-666 su uždarąja akcine bendrove „Nevda “ׅpasirašyta 2017
spalio 19 d. Vykdytojas įsipareigojo suteikti galimybę naudotis papildomomis priemonėmis
(kvalifikuotų laiko žymų paslauga, mobilaus parašo transakcijomis), reikalingomis elektroninio
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parašo moduliui, užtikrinti pagalbos sistemos funkcionalumą klausimams pateikti, atsakymams
gauti, klaidoms registruoti ir kita.
Prieš planuojamą senosios „Kontoros“ uždarymą (2018 m. sausio 12 d.) ir NEVDOS 8 val.
numatytus tiesioginius mokymus Savivaldybės ir seniūnijų darbuotojams buvo sudarytos
galimybės prisijungti savo turimais jungimosi vardais ir slaptažodžiais prie bandomosios versijos ir
pasidarbuoti bandant atlikti senosios „Kontoros“ jiems priskirtus darbus. Bandomojoje versijoje
buvo galima viską keisti, trinti, registruoti nebijant sugadinti. Geresniam mokymuisi sudarytos
sąlygos prieiti prie Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ aprašymų, naudotis mokomaisiais
filmukais.
Pavaldžioms įstaigoms dėl nedidelės ir nesudėtingos organizacinės struktūros, neturinčioms
didelių dokumentų srautų, anksčiau nebuvo finansiškai naudinga įsidiegti ir palaikyti nuosavas el.
dokumentų valdymo sistemas, todėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos
infrastruktūroje sukurta elektroninių dokumentų valdymo sistemos (EDVS) neatlygintina paslauga
pagal gana platų funkcionalumo spektrą sudarė sąlygas visaverčiams elektroninių dokumentų
mainams ir mažoms įstaigoms. Atsižvelgdami į tai, kartu su Komunikacijos skyriumi surengėme
seminarą, kuriame raginome pavaldžių įmonių ir įstaigų atsakingus darbuotojus pasinaudoti reta
galimybe be lėšų naudotis Dokumentų valdymo sistema, mokėme užsisakyti EDVS paslaugą
Elektroninės valdžios vartų portale ir sudaryti EDVS paslaugos naudojimo elektroninę sutartį su
Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos. Ypač sklandžiai šia
galimybe pasinaudojo ir sėkmingai dirba Kintų pagrindinė mokykla, UAB „Šilutės vandenys“.
Siekiant suteikti gyventojams paslaugas vietoje ir gerinti gyventojų aptarnavimo „vieno
langelio“ principu kokybę, Administracijos direktoriaus 2017-01-13 įsakymu Nr. A1-41 buvo
keistas Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu tvarkos aprašas. Jei anksčiau Savivaldybės
vadovai, skyrių, poskyrių vedėjai ir specialistai asmenis priimdavo tik antradieniais, tai dabar 22
punktu numatyta, kad minėti darbuotojai asmenis priima kiekvieną darbo dieną. Pagal minėto
įsakymo 26 punkto pakeitimą visus 2017 metus asmenys, aptarnaujami „vieno langelio“ principu
centralizuotu būdu, turėjo galimybę pateikti prašymą ar skundą per pietų pertrauką visas darbo
dienas su dviem papildomomis valandomis per savaitę, t. y. kiekvieną pirmadienį ir antradienį iki
18 val., nors toks reikalavimas pagal Viešojo administravimo įstatymo pakeitimus įsigaliojo tik
2017 m. kovo 1 d., tačiau nebuvo nė vieno atvejo, kad bent vienas asmuo kreiptųsi vakarinėmis
valandomis.
2017 m. antrąjį pusmetį „viename langelyje“ sukurta kompiuterizuota darbo vieta, skirta
interesantams, norintiems („vieno langelio“ darbuotojams padedant ir konsultuojant) išmokti
užsisakyti administracinę paslaugą internetu ar susirasti trūkstamą informaciją, būtiną pateikiant
prašymą.
Analizuota metus kaupta stebėjimų medžiaga ir surasta galimybių sumažinti norminių teisės
aktų perdavimo Teisės aktų registro (toliau – TAR) tvarkytojui – Lietuvos Respublikos Seimo
Kanceliarijai – klaidų skaičių.
Vadovaujantis 2017-03-03 preliminariosios sutarties dėl pašto ir kurjerių paslaugų
užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, 2017-12-21 pasirašyta paslaugų sutartis
Nr. R5-(4.1.5)-817 su Lietuvos paštu.
Pasinaudodami modifikuota Dokumentų valdymo sistema, Kanceliarijos raštvedžiai toliau
tobulino akcinės bendrovės Lietuvos pašto ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
vykdomo Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims
pristatymo projekto įgyvendinimą pagal Susitarimą Nr. R5-(4.1.5)-14 dėl paslaugos gavėjo
jungimosi prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės
sistemos. 2017 m. išsiųstos 179 elektroninės siuntos, gauta – 1514.
Kaip atsakingų už personalo, dirbančio su įslaptinta informacija, patikimumą, organizuotas
leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimas, informuotos kandidatūrą
tikrinančios institucijos apie asmens anketos duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo išdavimui ar
panaikinimui, pasikeitimą. Asmenų klausimynai ir juos lydintys dokumentai pagal naujausius
reikalavimus buvo pasirašyti elektroniniu parašu. Asmenys, kuriems patikėta įslaptinta informacija,
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informuoti apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija,
įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, pasirašytinai
supažindinti su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
Kiekvieną mėnesį buvo atliekama sprendimų projektų peržiūra raštvedybos požiūriu, sudaromos
bylos svarstyti Administracijos posėdyje.

Kanceliarijos raštvedžiai registravo ir sutvarkė 10200 gautus, 9033 siunčiamus
dokumentus, 841 sutartį su juridiniais asmenimis, 157 sutartis su fiziniais asmenimis, 340 aktų,
įformino 1542 Administracijos direktoriaus įsakymus.
Kanceliarijos „vieno langelio“ darbuotojai organizavo ir koordinavo interesantų priėmimą
ir aptarnavimą Savivaldybėje, priėmė ir užregistravo 4287 piliečių prašymus (2016 m. – 3904), 10
skundų, įformino 60 Mero potvarkių ir 66 Administracijos direktoriaus įsakymus komandiruočių
klausimais.
Per elektroninių paslaugų portalą VIISP gauti 6 dokumentai (2016 m. – 10). Interesantai
dažniausiai prašė pažymų apie gyvenamosios vietos deklaravimą.
„Vieno langelio“ darbuotojai portale https://www.manodienynas.lt registravo prašymus
dėl vaiko priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas.
Kartą per ketvirtį teikta informacija migracijos informacijos centrui „Renkuosi Lietuvą“
apie laisvas darbo vietas, paklausiausias profesijas, vidutinį darbo užmokestį ir migracijos srautus.
Taip pat teikta informacija apie darželių ir mokyklų prieinamumą, galimybes mokytis ne lietuvių
šeimų vaikams, integracines priemones ir kita.
Savivaldybės administracijos Kanceliarijos archyvas toliau kaupė, sistemino ir apibendrino
archyvo informaciją, reikalui esant, teikė Savivaldybės administracijai, Klaipėdos regiono archyvui.
Parengtas Savivaldybės administracijos bei sudarytas bendras, pateikus skyriams, visos
Savivaldybės dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymo, registrų sąrašai ir jie
suderinti per EAIS su Klaipėdos apskrities archyvu. Pasibaigus kalendoriniams metams, pagal
dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą susumuoti bylų sudarymo statistiniai duomenys.
Archyvarai teikė konsultacijas ir priėmė iš Savivaldybei pavaldžių institucijų darbuotojų bylų
apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir dokumentacijos planus, pateikė juos derinti
Administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotam asmeniui – Kanceliarijos vedėjui. Taip pat rengė
pagal saugomą likviduotų įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių likviduotų kolūkių, tarybinių ūkių,
žemės ūkio bendrovių ir švietimo įstaigų medžiagą archyvo pažymas, atsakymus į piliečių
prašymus, kitus dokumentus juridiniams faktams nustatyti.
2017 m. savivaldybės administracijos archyvas Klaipėdos regioniniam valstybės archyvui
perdavė toliau saugoti 1991-1999 m. 446 Savivaldybės veiklos dokumentus (bylas), kurių
saugojimo terminas yra nuolat.
Per 2017 metus gavo 989 prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus. Iš
jų parengti 872 dokumentai. Lyginant su 2017 m., priimtų prašymų padaugėjo 165, o parengtų
atsakymų padaugėjo 86.

Išnagrinėta asmenų prašymų
išduoti juridinius faktus
patvirtinančius dokumentus
skaičius
Išduotų juridinius faktus
patvirtinančių dokumentų
skaičius

2015 m.

2016 m.

2017 m.

929

824

989

892

786

872
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Likviduotų ir bankrutavusių juridinių asmenų per 2017 m. buvo 27, iš kurių dokumentus
toliau saugoti perdavė 20 juridinių asmenų, iš jų: 6 UAB veikla nutraukta dėl bankroto. Priimti
saugoti 1834 apskaitos vienetai arba 15,65 tiesiniai metrai. Iš jų: ilgai saugomi 337, trumpai
saugomi 14977 apskaitos vienetai. Šiuo metu likviduotų įmonių saugyklose yra saugomi 666,82
tiesiniai metrai dokumentų.
Bendras likviduotų
įmonių dokumentų
kiekis tiesiniais metrais
Likviduotų juridinių
asmenų
Dokumentus
perdavusių likviduotų
juridinių asmenų
Priimtų likviduotų
įmonių dokumentų
kiekis
Naikinti atrinktų bylų
(dokumentų)

2015 m.
739,98

2016 m.
702,89

2017 m.
666,82

37

21

27

26

13

20

1338

835

1834

2655

2797

2502

Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) likviduotų įmonių saugomų
dokumentų kiekis tiesiniais metrais yra 51,72 arba 2502 apskaitos vienetai. Daugiausia sunaikinta
UAB „Pamario paukštynas“ ir UAB „Versva“ dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs.

nuolat saugomų
ilgai saugomų
trumpai saugomų:

2015 m.
37
158
2748

2016 m.
48
47
2160

2017 m.
136
17
1716
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Iš viso

2943

2255

1869

Savivaldybės skyriai perdavė saugoti 136 nuolat saugomas, 17 ilgai saugomų ir 1716
trumpai saugomų bylų.
Iš viso Savivaldybės administracijos archyve yra saugomi likviduotų įmonių 687 fondai.
Švietimo įstaigų dokumentų archyve saugoma 8792 apskaitos vienetai arba 146,53 tiesiniai metrai.
Daug dėmesio, kaip 2017 m. įgyvendinamas Valstybinės kalbos įstatymas, buvo skiriama
viešajai kalbai: tikrinami viešieji užrašai Šilutės rajono savivaldybėje, patikrinti 6 kavinių
valgiaraščiai, „Šilokarčemos“, „Šilutės naujienų“ laikraščiai, surašyti patikrinimo raštai, su
žiniasklaidos darbuotojais aptartos kalbos klaidos, kalbos situacija aptarta su „Šilokarčemos“
redakcijos kolektyvu. Pastebėjus šiurkščių valstybinės kalbos pažeidimų, nuolat perspėjami
interneto laikraščių leidėjai. Nemažai dėmesio skirta tikrinant įstaigų interneto svetaines, dėl klaidų
surašyti įspėjamieji raštai. Patikrintos 12 akcinių bendrovių, įmonių ir įstaigų interneto svetainės,
kai kurios buvo tikrinamos pakartotinai, surašyti raštai, kuriuose nurodytos klaidos, jos aptartos su
įstaigų vadovais. Patikrintas Žemaičių krašto etnokultūros centro, Žemaičių Naumiesčio seniūnijos,
Žibų pradinės mokyklos, Šilutės kamerinio dramos teatro dokumentų ir interneto svetainių kalbos
taisyklingumas. Pakartotinai patikrinti Šilutės socialinių paslaugų centro interneto svetainė ir
dokumentai, taip pat patikrintas Šilutės Hugo Šojaus muziejaus renginių ir stendų kalbos
taisyklingumas, tikrinimo medžiaga išanalizuota su įstaigos administracija, surašytas tikrinimo
raštas.
Parengtos rekomendacijos specialistams ir Tarybos nariams „Prestižinėje įstaigoje –
prestižinė kalba“, Savivaldybės interneto svetainėje „Valstybinė kalba“ paskelbtos trys atmintinės
kalbos klausimais, nurodytos dažniausiai daromos raštų klaidos. Dalyvauta seminare „Nepatikėsite,
lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį“, kūrybinėmis mintimis prisidėta leidžiant leidinį „Viliojantis
Šilutės kraštas“, gauta Mero padėka.
Didelis dėmesys propaguojant taisyklingą lietuvių kalbą skiriamas Šilutės rajono
savivaldybės darbuotojams ir politikams, patikrinti Administracijos direktoriaus įsakymai, Mero
potvarkiai, komandiruotės, Mero ir Direktoriaus ataskaitos, sutartys, suteikta apie 380 konsultacijų
telefonu ir žodžiu, patikrinti 36 posėdžių protokolai, apie 9000 rengiamų raštų, bukletų bei
programų projektų. Nurodomos kalbos klaidos specialistams.
Domėtasi, kaip įgyvendinamas kalbos įstatymas prekybos centruose ir kavinėse, tikrinta, ar
nedirba kitataučių, neturinčių valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų.
Suderinta 36 reklamų kalba, pasiūlyta įstaigoms lietuviškų pavadinimų, stengtasi, kad
nebūtų netaisyklingos darybos žodžių, naujiems pavadinimams pasiūlomos taisyklingos formos.
Nuolat teikiamos kalbos konsultacijos rajono gyventojams telefonu.
Rūpintasi kvalifikacijos kėlimu analizuojant „Gimtosios kalbos“ kalbininkų pastabas bei
nurodymus, klausant LRT rengiamas „Kalbos valandėles“. Pateikta 2017 metų ataskaita Valstybinei
kalbos inspekcijai apie valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijos atlikimą.

Komunikacija
Parengtas Komunikacijos skyriaus 2017-2019 m. strateginis veiklos planas, dalyvauta
Savivaldybės strateginio plano rengimo darbo grupėse. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų
prašymai, skundai. Pagal kompetenciją rengti raštai institucijoms ir įstaigoms, atsakymai
žiniasklaidai, Administracijos direktoriaus įsakymų, Tarybos sprendimų projektai, atliktos viešųjų
pirkimo procedūros.
Skyrius 2017 m. parengė:Tarybos sprendimų projektų – 8 (dėl vadovų ataskaitų, seniūnaičių
rinkimų tvarkos aprašo, seniūnaičių sueigos nuostatų, NVO veiklos stiprinimo projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašo, NO tarybos sudėties, ataskaitų grafiko pateikimo tvirtinimų ir kt.)
(2016 m. – 6); Mero potvarkių – 6 (dėl padėkų įteikimo) (2016 m. – 3); Administracijos
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direktoriaus įsakymų projektų – 65 (2016 m. – 95); Sutarčių – 40 (2016 m. – 15); Siunčiamų raštų ir
pranešimų – 238 (2016 m. – 279).
Komunikacijos skyrius užpildė 66 viešųjų pirkimų paraiškas, atliko kitas viešųjų pirkimų
procedūras perkant prekes ar paslaugas už 45,8 tūkst. eurų. Pirkimus pagal skyriaus parengtas 5
paraiškas atliko Viešųjų pirkimų skyrius. Pirkimai vykdyti reprezentacinėms priemonėms įsigyti,
spaudai prenumeruoti, skelbimams viešinti, kompiuterinei įrangai įsigyti, delegacijoms priimti ar
vykti pas užsienio partnerius.
Viešieji ryšiai ir vidinė komunikacija
Koordinuoti knygos „Viliojantis Šilutės kraštas“ išleidimo reikalai (derinimo darbai su
Redakcine kolegija, leidykla, parengti tekstai, pateiktos fotografijos ir kt.).
Parengtas ir išleistas Savivaldybės sieninis 2018 m. kalendorius, naujametinis atvirukas.
Paruoštos informacijos Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainei – 220.
Paruoštos informacijos savaitraščiui „Savivaldybių žinios“ – 8.
Parengti Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sveikinimai įvairių švenčių proga
– 25.
Skyrius parengė atsakymų, komentarų į žurnalistų paklausimus – 20.
Atliktas informacijos apie Šilutės rajono savivaldybę visuomenės informavimo priemonėse
monitoringas. Sistemingai administruotas Savivaldybės interneto portalas, sistemingai atnaujinta
visų skyrių bei bendro pobūdžio informacija lietuvių kalba.
Nuolat buvo analizuojama informacija žiniasklaidoje apie Šilutės rajono savivaldybės veiklą,
kur apie netikslią ar iškraipytą informaciją buvo informuojami Savivaldybės vadovai. Jie taip pat
buvo konsultuojami įvairiais viešųjų ryšių reikalais.
Užtikrintas Administracijos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas
tarybai. Suorganizuotas Konstitucijos egzamino laikymo turas Savivaldybėje, dalyvauta kitose
Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus institucijų organizuojamose priemonėse.
Buvo prižiūrimos ir atnaujinamos Savivaldybės pastato I ir II aukštuose esančios stacionarios
Savivaldybės svečių ir partnerių dovanų galerijos.
Papildyta Savivaldybės partnerių sutarčių ekspozicija Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje.
Organizuotos 3 parodos Savivaldybės didžiojoje salėje.
2017 metais sėkmingai funkcionavo Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainė
www.silute.lt . Išplėtoti e. demokratijos moduliai sudarė palankesnes sąlygas piliečiams susipažinti
su Savivaldybės veikla, joje vykstančiais procesais. Interneto svetainės lankytojų skaičius 2017 m.
pagal mėnesius pateiktas paveikslėlyje:

1. pav.: Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičius 2017 m.
Komunikacijos skyrius 2017 m. nuosekliai kontroliavo, kad Savivaldybės administracijos,
biudžetinių įstaigų ir organizacijų interneto svetainės atitiktų Vyriausybės nustatytus reikalavimus.
Peržiūrėtos įstaigų svetainės, teikiamos konsultacijos dėl svetainės parengimo. Pagal Informacinės
visuomenės plėtros komiteto atliktą analizę Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainė yra viena
iš geriausiai (pagal LR Vyriausybės nustatytas rekomendacijas) tvarkomų interneto svetainių tarp
Lietuvos savivaldybių.
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Sistemingai buvo atnaujinama ir pateikiama informacija Šilutės rajono savivaldybės interneto
svetainėje, kiekvieną savaitę buvo publikuojamas Dienos klausimas (iš viso pateikta 50 klausimų), į
kuriuos atsakė 2258 interneto svetainės lankytojų. Ypač didelį susidomėjimą sukėlė klausimai: Ar
rūšiuojate šiukšles?– atsakė 207, Ar sveikinate moteris kovo 8 - ios proga? – atsakė 176, Ar
sportuojate – atsakė 135. Vidutiniškai į kiekvieną klausimą atsakydavo po 46 žmones.
Per 2017 m. atsakyta Savivaldybės interneto svetainėje į 111 (2016 m. – 102) gyventojų
klausimų (bendrų klausimų gauta – 93, švietimo reikalais – 7, socialinės paramos – 7, architektūros
– 2, kultūros – 2 ir kt.).
Kita veikla, bendradarbiavimas su seniūnijų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis
organizacijomis
Toliau buvo įgyvendinamos Komunikacijos skyriaus 2017 m. numatytos Administracinės
naštos mažinimo priemonės. Centralizuoto vidaus audito skyriui pateiktos pusmetinės ataskaitos.
Kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi organizuota ir atlikta apklausa „Vaikų laikinosios globos
paslaugų poreikis Šilutės rajono savivaldybėje“. Su Viešųjų paslaugų skyriumi parengta ir atlikta
apklausa „Korupcijos apraiškų tyrimas Šilutės rajono savivaldybėje“. Apklausų išvados ir rezultatai
paskelbti Savivaldybės portale.
Reguliariai atnaujinti teikiamų administracinių paslaugų aprašymai. Užtikrintas Savivaldybės
administracinių paslaugų gyventojams bei verslui teikimas internetu. Paslaugų gavėjai per
Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) Savivaldybei gali elektroniniu būdu pateikti
paslaugų užsakymo prašymus ir kitus reikalingus duomenis. Užsakinėjant pažymą nebereikia
pateikti papildomų dokumentų ar duomenų, kurie yra saugomi valstybės informacinėse sistemose ir
registruose, nes Savivaldybės darbuotojai visą reikalingą informaciją gauna iš registrų automatiniu
būdu, pasinaudojant valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos priemonėmis.
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.

Informatika ir kompiuterizacija
Komunikacijos skyriuje dirba du informacinių technologijų specialistai, turintys per 30 metų
darbo informacinių technologijų srityje darbo stažą. Skyriui informacinių technologijų srityje yra
keliami uždaviniai: apibendrinti visuomenės informavimo, ryšių ir informatikos, informacinės
visuomenės plėtros, e. paslaugų, e. valdžios, e. parašo reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės
aktus ir teikti Savivaldybės administracijai, jos institucijoms išvadas, dokumentų projektus
komunikacijos tobulinimo klausimais, administruoti Savivaldybės interneto portalo www.silute.lt,
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el. pašto, el. demokratijos (posėdžių valdymo sistema, teisės aktų paieškos sistema, vaizdo
transliavimo sistemos ir kt.), mokesčių administravimo, socialinės paramos finansų ir buhalterinių
informacinių sistemų, dokumentų ir jų projektų valdymo sistemų serverius ir darbo vietas,
reguliariai vykdyti šių sistemų duomenų rezervines kopijas, administruoti Savivaldybės
informacijos saugyklas, diegti sistemų atnaujinimą ir naujas versijas, administruoti kompiuterinio
tinklo, interneto, telefonų stoties, Vieno langelio principu aptarnaujamų lankytojų eilių valdymo
įrangos sistemas bei serverius, aptarnauti per 270 kompiuterizuotų darbo vietų, 40 įdiegtų
informacinių sistemų, 14 specializuotų virtualių Savivaldybės serverių, sujungtų į serverių klasterį
su priskirtomis tinklinėmis duomenų saugyklomis, vykdyti prevencines duomenų bazių ir sistemų
saugos priemones, administruoti informacijos mainus su centriniais šalies registrais bei kadastrais,
konsultuoti darbuotojus informacinių sistemų naudojimo klausimais, ruošti informacinių
technologijų priemonių, paslaugų pirkimo specifikacijas, rengti pasitarimus informacinių
technologijų naudojimo temomis, rengti metodines rekomendacijas bei informacinių technologijų
naudojimo tvarkas, kontroliuoti, kad Savivaldybėje būtų naudojama vieninga informacijos
kodavimo sistema, suderinta su tarptautinėmis bei respublikos informacijos kodavimo sistemomis.
Tradiciškai informatikos ir kompiuterizavimo srities veiklą galima skirstyti į tris stambias sritis:
metodinę, sisteminę ir funkcinę (2 pav.):

2.pav. Savivaldybės informatikos ir kompiuterizavimo veiklos dalys.
Metodinė dalis – tai įvairios techninės sąlygos, vykdomų viešųjų pirkimų specifikacijos,
sutarčių projektai, standartai, tvarkos, normatyviniai bei metodiniai dokumentai, reglamentuojantys
Savivaldybės informacinės infrastruktūros valdymą, priežiūrą bei naudojimą, informacinės
infrastruktūros komponentų suderinamumą ir vientisą funkcionavimą.
Komunikacijos skyrius 2017 m. paruošė ir dalyvavo ruošiant šiuos informacinių technologijų
normatyvinius dokumentus:
1. Remiantis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomendacijomis kibernetiniam saugumui ir
Šilutės rajono savivaldybės administracijos kibernetinių incidentų saugos audito, kurį atliko šiai
paslaugai sertifikuota bendrovė, buvo parengta Šilutės rajono savivaldybės kibernetinių incidentų
valdymo tvarka, patvirtinta Administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1571. Savivaldybės darbuotojams surengtas seminaras-mokymai kibernetinio saugumo aktualiais
klausimais.
2. Savivaldybės informatikai yra tiesiogiai atsakingi už Savivaldybės informacijos (tame tarpe
įslaptintos informacijos) ir informacinių technologijų saugą. Remiantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir
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techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo 2017 m. buvo parengtos ir
Administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A1-1151 patvirtintos asmens
duomenų tvarkymo Šilutės rajono savivaldybės administracijoje taisyklės.
3. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-08-21 nutarimu Nr. 759 patvirtintomis
Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais
perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklėmis parengta ir Administracijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-1535 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės
administracijos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos specifikacija.
4. Paruoštos kompiuterinės ir programinės įrangos, tinkamos eksploatuoti 2017 m. įdiegtas
informacines sistemas, viešųjų pirkimų specifikacijos, dalyvauta derinant sutartis su informacinių
technologijų bendrovėmis.
5. Vykdant Savivaldybės administracijos informacinės sistemos duomenų saugos įgaliotinio
pareigas 2017 m. buvo tiriami informacinių technologijų incidentai, imtasi priemonių jų
užkardinimui.
6. Informatikas Antanas Balvočius, Lietuvos savivaldybių asociacijos Informacinės visuomenės
plėtros komiteto narys, dalyvavo komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi aktualūs
savivaldybių informacinių technologijų klausimai, dalyvauta Lietuvos kompiuterininkų sąjungos
tikrųjų narių veikloje, metinėje Lietuvos savivaldybių informatikos padalinių vadovų dviejų dienų
konferencijoje.
7. Remiantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos saugaus elektroninės informacijos
tvarkymo taisyklėmis, Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos naudotojų
administravimo taisyklėmis, inventorizuota Savivaldybės informacinės sistemos tvarkytojų techninė
ir programinė įranga, patikrinta 25 proc. informacinės sistemos vartotojų kompiuterinių darbo vietų,
įdiegtos programos ir jų konfigūracija, peržiūrėta sistemos vartotojams suteiktų teisių atitiktis
vykdomoms funkcijoms, pasenusi įranga parengta utilizavimui.
Visa minėta Savivaldybės informatikų metodinė veikla yra puiki įžanga ruošiantis įgyvendinti
gana griežtą Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris įsigalios 2018 m.
gegužės 25 d.
Sisteminė dalis – tai Savivaldybės informacinės sistemos taikomųjų komponentų (duomenų
bazių, informacinių sistemų ir kt.) sąveikos pagrindas. Tai Savivaldybės kompiuterių tinklas
(lokalus ir kaip SVDPT (saugus valstybės duomenų perdavimo tinklas) dalis), kurio svarbi dalis yra
šifruotų (užkoduotų) duomenų VPN perdavimas.
Šiuo metu Savivaldybėje funkcionuoja per 40 įvairių informacinių sistemų ir registrų. Minėtų
sistemų autoriai (IT firmos) kartu su programine įranga pateikia ir šių sistemų dokumentaciją.
Dokumentacijos sudėtinė dalis yra instrukcijos sistemų administratoriams. Tai nurodymai apie
sistemos komponenčių sujungimą, bendrą duomenų naudojimą, duomenų rezervinių kopijų darymą,
duomenų apsaugą, sistemos naudotojų administravimą ir kt.
Įsigijus modernią kompiuterinių tinklų valdymo įrangą ir pakoregavus interneto paslaugų
teikimo sutartis, 2017 Savivaldybės interneto greitaveika padidinta dešimt kartų nuo 100 Mbps iki
1000 Mbps. Dabar žiūrėti tiesiogines Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas,
posėdžių vaizdo įrašus, naršyti Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt , kur publikuojami
Tarybos posėdžių, Tarybos komitetų, komisijų medžiaga, sprendimų projektai, aiškinamieji raštai,
detalūs Tarybos narių balsavimo vieno ar kito darbotvarkės klausimo rezultatai ir kita medžiaga, be
trikdžių gali žiūrėti keli šimtai piliečių vienu metu. Interneto svetainėje publikuojama medžiaga
naudojasi ir Tarybos nariai besiruošiantys posėdžiams ar kitai veiklai. Savivaldybės interneto
svetainėje yra įdiegta moderni Savivaldybės priimtų teisės aktų paieškos ir administravimo sistema,
leidžianti vykdyti universalią paiešką pagal bet kurį teisės akto parametrą (numerį, datą, pavadinime
ar teisės akte esančius žodžius ar jų trumpinius, priėmusią instituciją, teisės akto galiojimą ir kitą
informaciją. Norminiai teisės aktai papildomai publikuojami Lietuvos teisės aktų registre www.etar.lt.
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Sprendimų projektai Savivaldybėje ruošiami naudojant specialią projektų ruošimo sistemą.
Deja, ši sistema paseno ir neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Įvairių dokumentų derinimo
procedūrose dar daug kur naudojamas popierinis dokumento variantas.
2017 m. pabaigoje Šilutės rajono savivaldybėje įdiegta nauja elektroninių dokumentų
valdymo sistema, leidžianti įvairius dokumentus derinti, tvirtinti, supažindinti su dokumentais
darbuotojus elektroniniu būdu. Ši naujoji elektroninių dokumentų valdymo sistema yra integruota į
šalies e. paslaugų, e. pristatymo, e. parašo ir kitas sistemas. Numatytas šios sistemos naudojimas ir
mobiliuosiuose įrenginiuose.
Savivaldybės serveriuose sukauptas didelis kiekis Savivaldybės administracijos ir Tarybos
veiklai reikalingos svarbios informacijos, funkcionuoja daugybė Administracijos informacinių
sistemų, visos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos, prijungtos prie būtinų informacinių
sistemų. Nuo sklandaus ir patikimo šių sistemų darbo tiesiogiai priklauso sėkmingas Savivaldybės
darbas.
Galima sakyti, kad 2017 metai šalyje buvo rekordiniai pagal įvykdytų kibernetinių
nusikaltimų skaičių, nuostolius. Vien informacijos šifravimo „WannaCry“ viruso žala galėjo siekti
10 milijonų Eurų. Deja, kibernetinių incidentų nepavyko išvengti ir Šilutės rajono savivaldybėje.
Savivaldybės informatikai yra tiesiogiai atsakingi už Savivaldybės informacijos ir
informacinių technologijų saugą. 2017 m. savivaldybėje buvo diegiamos papildomos kibernetinės
saugos priemonės, buvo įgyvendinamos metodinėje veiklos dalyje paminėtos bei ankstesniais
metais patvirtintos tvarkos ir taisyklės.
Funkcinė dalis – tai Savivaldybėje funkcionuojančios įvairios informacinės sistemos ir
savarankiškos duomenų bazės. Kaip anksčiau minėta, šiuo metu Savivaldybėje funkcionuoja per 40
įvairių informacinių sistemų ir duomenų bazių, tarnybinio el. pašto sistema, interneto ir intraneto
svetainės, sistemos, kurios naudoja šalies centrines duomenų bazes ir yra pasiekiamos per saugų
internetą (VPN tinklai).
2017 m. sisteminės veiklos srityje skyriui buvo svarbūs tuo, kad viešųjų pirkimų būdu įsigijus
būtiną techninę ir programinę įrangą, pradėtas naudoti pažangus Aktyvaus katalogo (Active
directory) kompiuterizuotų darbo vietų jungimo prie serverių būdas. Šios technologijos esmė yra ta,
kad visi informacinės sistemos kliento darbai atliekami serveriuose, o darbuotojo kompiuteryje yra
atvaizduojamas rezultatas. Ši technologija šiuo metu pritaikyta visiems Centralizuotos buhalterijos
kompiuteriams (per 20 kompiuterizuotų darbo vietų), Savivaldybės įstaigų buhalterijų nutolusiems
kompiuteriams (apie 60 kompiuterizuotų darbo vietų), Socialinės paramos informacinės sistemos
naudotojų kompiuteriai (per 30 kompiuterizuotų darbo vietų), Dokumentų valdymo sistemos
naudotojai (per 200 kompiuterių). Naudojant anksčiau minėtą technologiją, darbo vietose gali būti
naudojami pigūs, žemų našumo parametrų kompiuteriai, nes kompiuterizuotų darbo vietų darbai
atliekami serveryje. Visi informacinės sistemos naujinimai, rezervinių kopijų darymas,
modifikavimai atliekami tik serveriuose. Sutaupomas informacinės sistemos naudotojų ir
informatikų darbo laikas.
Kvalifikacijos kėlimas
Romualdas Eglinskas dalyvavo seminare „Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse“ (4
val.).
Antanas Balvočius dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Kibernetinis saugumas.
Kokios grėsmės bei tipiniai ir netipiniai saugumo sprendimai“ (5 val.), seminare „Praktiniai
elektroninių dokumentų pasirašymo, perdavimo, valdymo ir archyvavimo sprendimai“ (5 val.),
Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotoje dviejų dienų konferencijoje „Informacinės
technologijos savivaldybėse“, kurioje pranešimus skaitė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro,
Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo priežiūros specialistai, informacinių technologijų
bendrovių informacinių sistemų saugos specialistai.
Rasa Bičkauskienė dalyvavo seminaruose: „Socialinis verslas Europoje ir Lietuvoje. Geroji
praktika ir pavyzdžiai“ (5 val.), „Verslas. Mokestinės prievolės fiziniams asmenims, NVO, labai
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mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms“ (5 val.), „Vietos išteklių pritaikymas. Geroji praktika ir
pavyzdžiai“ (5 val.).
Vitalija Toleikienė dalyvavo seminare „Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse“ (4
val.).
Greta Ulevičiūtė dalyvavo seminaruose: „Savivaldybių ir komunikacijos ir viešųjų ryšių
specialistų seminaras“ (5 val.), „Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimas savivaldybėse“ (4 val.),
„Poreikių ir situacijų tyrimo metodika“ (5 val.).
Gairės 2018 metais
Dar per 50 Savivaldybės darbuotojų naudoja kompiuterius, kuriuose įdiegta nesaugios
pasenusios „Windows XP“ ar „Windows Vista“ operacinės sistemos. Šių sistemų tiekėja
„Microsoft“ bendrovė yra paskelbusi, kad „Windows XP“ ir „Windows Vista“ palaikymas
nutraukiamas. Dėl šios sistemų kibernetinio saugumo spragų Savivaldybėje buvo keletas
informacinių sistemų saugumo incidentų. Senuosiuose savivaldybės kompiuteriuose naudojamas
biuro programų paketas „Microsoft Office 2003“ neleidžia ruošti dokumentų, tinkamų pasirašyti el.
parašu. Šie dokumentai konvertuojami į pdf formatą. Prarandamas dokumento autentiškumas,
gaištamas laikas. Senoji sistema dažnai nesugeba atgaminti (atverti) dokumentus, ruoštus
naujosiomis biuro programomis. Dalis šių senųjų kompiuterių yra gan didelio našumo. Dauguma
turi galingus dviejų branduolių procesorius ir pakankamai operatyvinės atminties. Remiantis Vidaus
reikalų ministerijos rekomendacijomis ir patirtimi, tinkamuose toliau naudoti kompiuteriuose
pradėta diegti Atvirojo kodo Linux operacinės sistemos su „Libre office“ biuro programų paketais.
Ši programinė įranga yra atspari kibernetinėms ir kompiuterinių virusų atakoms.
Šių kompiuterių pagrindu Savivaldybės administracijoje yra kuriamas alternatyvus neribojamo
interneto tinklas, kuriuo gali naudotis ir Savivaldybės klientai. Šis tinklas neturi fizinių jungčių su
Savivaldybės pagrindiniu tinklu, kuriame funkcionuoja strateginės reikšmės duomenų bazės ir
informacinės sistemos.
2018 m. dauguma Savivaldybės informacinių sistemų privalės būti perprogramuotos
pradėjus taikyti Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (įsigalios 2018 m.
gegužės 25 d.). Reglamente informacinėms sistemoms keliami dideli duomenų saugos reikalavimai.
Informacinėse sistemose turės atsirasti papildomas funkcionalumas, siejamas su piliečių asmens
duomenų tvarkymu.

Personalo ir juridiniai reikalai
Personalo ir teisės skyrius atlieka priskirtas funkcijas ir uždavinius, kurie pagrindiniai yra
šie: rengti ir vizuoti rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei
Savivaldybės tarybos ar kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų projektus, juos pristatyti
posėdžiuose; rengti ir vizuoti sutartis; informuoti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės
biudžetinių, viešųjų įstaigų darbuotojus apie priimtus naujus įstatymus, kitus teisės aktus; sisteminti
teisinę literatūrą; rengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius,
kasacinius ir atskiruosius skundus bei atsiliepimus į juos); atstovauti Savivaldybei skirtingos
kompetencijos įvairių lygių teismuose; kontroliuoti, ar teisingai rengiami Savivaldybės tarybos,
kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai; rengti ir įforminti darbo
sutartis, tvarkyti visus su personalu susijusius kausimus, kontroliuoti, kaip laikomasi Savivaldybės
administracijos darbo tvarkos taisyklių.
2017 m. Personalo ir teisės skyrius vizavo 350 (2016 m. – 548) Tarybos sprendimų, 1542
(2016 m. – 1770) Administracijos direktoriaus įsakymus, 70 Mero potvarkių (2016 m. – 71) bei 998
(2016 m. – 1233) sutartis. Skyrius parengė 8 (2016 m. – 17) Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus, paruošė ir įformino 111 (2016 m. – 169) Mero potvarkių, 558 (2016 m. - 544)
Administracijos direktoriaus įsakymus personalo ir veiklos klausimais. Skyrius parengė 39 (2016
m. – 36) darbo sutartis, organizavo ir atliko 7 (2016 m. – 12) konkursus karjeros valstybės
tarnautojų vietoms užimti. Skyriaus valstybės tarnautojai yra Savivaldybės tarybos administracinės,
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etikos, peticijų, administracinių ginčų, Savivaldybės administracijos nuolatinių ir laikinųjų
komisijų, darbo grupių nariai, nuolat dalyvauja šių komisijų ir darbo grupių darbe bei rengia jų
teisinius dokumentus.
Savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, yra tiek civilinių, tiek administracinių teisinių
santykių subjektas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei LR administracinių bylų
teisenos įstatymas įpareigoja tiek civilinio, tiek administracinio proceso šalis teikti atsiliepimus į
ieškinius, skundus bei pareiškimus teismams. Personalo ir teisės skyrius per 2017 metus parengė
apie 106 (2016 m. – 85) įvairius procesinius dokumentus bendrosios ir specialiosios kompetencijos
teismams (t. y. atsiliepimai į ieškinius, pareiškimus, apeliacinius bei atskiruosius skundus, ieškiniai,
pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, apeliaciniai skundai, atskirieji skundai, prašymai dėl
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kt.).
Pažymėtina, kad civilinėse ir administracinėse bylose teismo posėdžiams vykstant žodinio
proceso tvarka Personalo ir teisės skyriaus specialistai privalomai dalyvauja teismo posėdžiuose
kaip Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos atstovai. Per 2017 metus Personalo ir teisės
skyrius gavo 136 (2016 m. – 36) teismo šaukimus ir dalyvavo teismo posėdžiuose.
2013 m. lapkričio mėn. Personalo ir teisės skyriaus specialistai prisijungė prie Lietuvos
teismų elektroninių paslaugų portalo. Skyriaus specialistai peržiūri per portalą gaunamus teismų
procesinius dokumentus, taip pat teikia teismams procesinius dokumentus, t. y. atsiliepimus,
pareiškimus, skundus ir kt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
nustatyta tvarka bei remiantis lygiateisiškumo ir visų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų
apsaugos principais, Personalo ir teisės skyrius nuo 2005 m. gegužės mėnesio vykdo valstybinę
funkciją – visiems Šilutės rajono gyventojams teikia pirminę teisinę pagalbą ir teisines
konsultacijas.
Pirminės teisinės pagalbos teikimas visiems rajono gyventojams tampa viena iš svarbiausių
Personalo ir teisės skyriaus funkcijų. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę
pagalbą teikia Personalo ir teisės skyriaus specialistai teisininkai. Pasirinktas pirminės teisinės
pagalbos teikimo būdas interesantams suteikia galimybę operatyviau, kokybiškiau ir ekonomiškai
gauti teisinę informaciją bei konsultacijas aktualiais teisės klausimais. Savivaldybės administracijos
teisininkai operatyviau negu advokatai arba viešosios įstaigos gali gauti teisinei pagalbai teikti
reikalingą informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių. Dauguma rajono
gyventojų jau žino apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, todėl nuolat kreipiasi į Šilutės
rajono savivaldybės administraciją dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimo. Pažymėtina,
kad Šilutės rajono advokatai kontorose dirba po vieną, padėjėjų neturi, dažnai jų darbo kabinetai
būna tušti, nes advokatai paprastai dalyvauja teismuose nagrinėjant civilines, baudžiamąsias bei
administracines bylas, todėl gyventojams bet kokią teisinę informaciją (konsultacijas) gauti
operatyviai ir greitai yra gana sudėtinga. Be to, teisinės konsultacijos advokatų kontorose yra
mokamos.
2017 m. Personalo ir teisės skyriaus specialistai suteikė pirminę teisinę pagalbą 461 (2016
m. – 472) pareiškėjui, 193 (2016 m. – 234) pareiškėjų surašytas prašymas Klaipėdos valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo.
Personalo ir teisės skyriaus veikla pagal skyriui numatytas funkcijas yra labai plati,
sudėtinga ir atsakinga. Skyriuje vis dar jaučiamas specialistų teisininkų stygius, tačiau pavestos
užduotys atliekamos laiku ir kokybiškai. Svarbiausi skyriaus uždaviniai ir toliau lieka pirminės
teisinės pagalbos, kaip viešosios paslaugos kiekybės ir kokybės užtikrinimas bei Savivaldybės
institucijų, kaip viešojo administravimo subjektų, priimamų individualių ir norminių
administracinių teisės aktų teisėtumo užtikrinimas.
VIDAUS AUDITAS
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Centralizuotas vidaus audito skyrius 2017 metais dirbo pagal su Savivaldybės
administracijos direktoriumi suderintą metų veiklos planą, kurį sudarant buvo atsižvelgta į
Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, rizikingas veiklos sritis.
Vidaus auditai atliekami vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus
audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-07-15 įsakymu Nr. A2-305. Visais atvejais, atlikus vidaus auditą, buvo
parengiami vidaus audito ataskaitų projektai, kuriuos vidaus auditoriai aptarė su audituojamųjų
subjektų vadovais ir su atsakingais už audituotą sritį valstybės tarnautojais ir darbuotojais. Aptarus
ataskaitos projektą ir įvertinus gautas pastabas, parengiama galutinė ataskaita audituojamajam
subjektui, kurioje įforminami vidaus audito rezultatai, suformuluojamos išvados ir pateikiamos
rekomendacijos audituotų subjektų vadovams bei Savivaldybės administracijos direktoriui dėl
vidaus kontrolės sistemos tobulinimo.
Skyrius 2017 metais atliko 12 vidaus auditų, iš jų 10 veiklos ir 2 administracinės naštos
mažinimo priemonių vertinimo. Audituotų subjektų vadovams buvo pateikta 220 rekomendacijų,
daugiausiai susijusių su vidaus kontrolės tobulinimu.
Tikrintos aštuonios Savivaldybės biudžetinės įstaigos: Šilutės socialinių paslaugų centras,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla –
darželis, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės visuomenės sveikatos biuras, Šilutės
Vydūno gimnazija, Šilutės sporto mokykla, Šilutės kamerinis dramos teatras. Taip pat tikrintas
Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius bei Viešųjų darbų vykdymo programa.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio
3 dalimi, Centralizuotas vidaus audito skyrius pasibaigus pusmečiams vertino, kaip vykdomos
administracinės naštos mažinimo priemonės. Per metus atlikti du šios srities vidaus auditai. Vidaus
audito administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaitos perduotos
Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai ir skelbiamos Savivaldybės interneto
svetainėje.
Šešių vidaus auditų atvejais vidaus kontrolė buvo įvertinta patenkinamai, dviem atvejais –
gerai, dviem – silpnai. Tokį vertinimą nulėmė vidaus audito metu nustatyti vidaus kontrolės
trūkumai, rodantys, kad vidaus kontrolės sistema veikia nepakankamai patikimai, rizika nevaldoma
arba valdoma iš dalies, todėl iškyla grėsmė, kad lėšos ne visada gali būti naudojamos efektyviai ir
racionaliai.
Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, tikrino ir vertino audituojamų subjektų vidaus
kontrolės funkcionavimą, rizikos valdymą, kaip valdomas, naudojamas valstybės ir savivaldybės
turtas ir juo disponuojama, ar jis naudojamas taupiai ir racionaliai. Vidaus auditų metu vertinome,
ar viešieji juridiniai asmenys laikėsi teisės aktų reikalavimų, ar vadovų įsakymai neprieštaravo
teisės aktų nuostatoms, vertinome įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, korupcijos rizikos valdymą.
Siekiant užtikrinti viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą, Centralizuoto vidaus audito skyriaus
valstybės tarnautojai vykdė konsultavimo veiklą. Vienos rizikingiausių 2017 metų audituotų įstaigų
veiklos sričių - darbo užmokesčio lėšų naudojimas, viešųjų pirkimų vykdymas.
SENIŪNIJŲ IR SENIŪNAITIJŲ VEIKLA
Seniūnijų ir seniūnaitijų veikla (statistika)
Savivaldybės teritorijoje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos.
Bendra informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą 2017 metais Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose:
Seniūnija

Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų
paslaugomis, skaičius vnt.
Iš jų
deklara deklarav
įtrauktų į
deklaravim
vusių
usių
gyvenamosi o duomenų

Išduota pažymų, vnt.
apie
asmens
gyvena

apie
įtraukimą
į GVNA

gyvena
mųjų
patalpų

Išsiųsta
pažymų
dėl vaikų
gyvenamo
sios vietos
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Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių
Naumiesčio
Iš viso:

atvyki
mą

išvykimą

os vietos
neturinčių
asmenų
apskaitą

taisymo,
keitimo ir
naikinimo
skaičius

mąją
vietą

apskaitą

savinin
kams

deklaravi
mo datos
įrašymo,
vnt.

78
198
88
89
94
195
1752
175
69
99
162

35
62
37
38
80
78
812
105
37
41
84

1
1
12
-

116
42
34
37
21
68
133
83
22
33
55

91
167
60
140
216
191
2329
149
70
127
253

1
77
3
-

28
372
52
89
176
143
3762
112
72
102
357

16
1
-

2999

1409

14

644

3793

81

5265

17

Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų statistiniai ir kitos veiklos 2017 m. duomenys (1,2,3, 4
lentelės):
1 lentelė
Seniūnija

Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių
Naumiesč
io
Iš viso

Kaimų
skaičius,
vnt.

Prižiūrim
ų kelių
ilgis, km

Gyventojai,
deklaravę savo
gyvenamą vietą,
vnt.

Išnagrinėta įvairaus
pobūdžio prašymų
ir raštų, vnt.

Išduota įvairių
charakteristikų,
vnt.

2017
1824
2637
1108
1705
1550
3535
22757
3164
1243
2224
3211

2016
2065
1925
936
1183
770
2501
19876
3636
1410
2951
3500

2017
2204
2908
844
2231
830
2007
15096
3552
1338
3180
3237

2016
12
91
17
15
13
160
270
44
34
11
42

2017
35
25
18
13
14
94
134
54
11
20
42

44958

40753

37427

709

460

40
26
15
25
5
33
26
59
18
14
33

147,613
176,215
134,9
122
61,5
221,07
291,73
224,34
133,36
167,32
125,312

2016
1868
2723
1119
1794
1600
3535
23365
3315
1320
2289
3334

294

1805,36

46262

2 lentelė
Seniūnija

Išduota leidimų
kirsti/persodinti
medžius, vnt.

Išduota leidimų
atlikti kasinėjimo
darbus, vnt.

Įregistruota
mirčių, vnt.
(nuo 2014 m.
sausio mėn. tik per
Civilinės
metrikacijos
skyrių)

Išduota leidimų
laidoti/perlaidoti,
vnt.
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Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių
Naumiesč
io
Iš viso

2016
2
40
6
8
28
46
59
9
2
10

2017
2
31
3
14
18
15
48
5
1
3
18

2016
4
1
16
1
1
-

2017
2
3
2
13
1
-

2016
-

2017
-

2016
20
19
15
11
23
343
55
49
97

2017
23
16
10
16
23
301
67
44
86

210

158

23

21

625

532

632

586
3 lentelė

Seniūnija

Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių
Naumiesči
o
Iš viso

Atlikta notarinių
veiksmų, vnt.

Įregistruota
naminių gyvūnų
(šunų ir kačių), vnt.

Užregistruota
paraiškų dėl žemės
pasėlių
deklaravimo, vnt.

Išduota
leidimų
įrengti išorinę
reklamą, vnt.

Išduota leidimų
viešajai
prekybai, vnt.

2016
34
120
145
97
64
46
861

2017
34
64
60
72
32
60
618

2016
-

2017
-

2016
502
420
311
304
180
390
785

2017
477
414
240
302
183
375
751

2016
17

2017 2016 2017
14
6
149 137
11
6
21
23
33
23
20
277 289

105
49
159
133

47
15
93
136

3

-

497
179
566
524

466
175
562
537

-

-

128
5
44
73

75
6
37
56

1813

1231

3

4658

4482

17

20

755

658

4 lentelė

Seniūnija

Gardamo

Seniūnaiti Įvyko
jų
seniūnaičių
skaičius,
sueigų, vnt.
vnt.
6
3

Svarstyti klausimai ir priimti pagrindiniai
nutarimai
1. Patvirtintas 2017 m. kelių ir gatvių priežiūros
objektų sąrašas.
2. Patvirtintas 2018 ir 2019 m. kelių ir gatvių
priežiūros objektų eiliškumas.
3. Patvirtinti 2017-2019 m. vykdytinos ir
finansuotinos veiklos prioritetai.
4. Patvirtintos „Tenenio“ (Gardamo), „Navatos“
(Ramučių) ir „Švylio“ (Šylių) kaimo bendruomenių
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Juknaičių

11

4

Katyčių

3

10

Kintų

8

3

Rusnės

3

3

Saugų

11

3

Šilutės

8

7

Švėkšnos

9

4

Usėnų

2

12

Vainuto

7

6

Žemaičių
Naumiesčio

9

7

paraiškos.
1. Dėl kelių plėtros programos lėšų paskirstymo.
Suplanuotas seniūnijos kelių remonto, asfaltavimo,
greideriavimo ir žvyravimo darbų planas bei lėšų
paskirstymas.
2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano
įgyvendinimas. Nuspręsta vykdyti kultūrinę ir
švietėjišką veiklą bei poilsio ir rekreacijos vietų
tvarkymą ir atnaujinimą.
3. Įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų planą,
buvo pritarta Leitgirių kaimo bendruomenės
vejapjovės
pirkimui
ir
Pašyšių
kaimo
bendruomenės vaikų erdvės sukūrimui.
Kultūrinių renginių aptarimas ir darbo planų
patvirtinimas, kelių programos lėšų paskirstymas,
Šimtmečio žygio aptarimas, seniūnijos metų veiklos
ataskaitų aptarimas ir kiti seniūnijos veiklos
klausimai.
1. Dėl Kintų seniūnijos kelių ir gatvių remonto
darbų eiliškumo nustatymo.
2. Dėl veiklos krypčių nustatymo įgyvendinant
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamą programą.
3. Dėl bendruomenių paraiškų vertinimo
atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skirtą finansavimą.
Dėl viešųjų darbų, vietinių kelių būklės, medžių
šakų genėjimo, griovių valymo.
Dėl viešųjų darbų, vietinių kelių būklės, medžių
šakų genėjimo, griovių valymo.
Trijose
seniūnaitijose
išrinkti
seniūnaičiai,
svarstytos bendruomenių paraiškos dėl lėšų
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo
2.3
priemonės
„Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skyrimo,
priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimai dėl
kelių remonto seniūnijos gyvenvietėse.
Svarstyta dėl išlaidų 2017-2018 metais iš KPP
programos. Susitarta dėl kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų panaudojimo prioritetų.
Aptartas priemonės „Remti bendruomenių veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimas. Priimtas sprendimas
finansuoti Stemplių bendruomenės „Gimtinė“
pateiktą paraišką. Pastatytas stogastulpis Stemplių
kraštui atminti.
Kelių remonto, aplinkos tvarkymo, švenčių
organizavimo ir kt.
Dėl valstybinių švenčių organizavimo, kelių fondo
lėšų panaudojimo, dėl nevyriausybinių organizacijų
ir bendruomenių veiklos stiprinimo lėšų
panaudojimo, socialinių klausimų ir kt.
KPP lėšų skirstymas. Gyventojų užimtumo
problemos. Kelių būklės gerinimas. ,,Mykolinių“
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šventės
organizavimas.
Kultūros
renginių
efektyvinimas. Sveikos gyvensenos propagavimas.

Iš viso

77
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Išsamesnė informacija apie seniūnaitijų veiklą pateikiama seniūnijų ataskaitose.
Kita informacija apie veiklą seniūnijose

Gardamo seniūnija
Gardamo seniūnijoje šiuo metu yra 1824 gyventojai (886 vyrai ir 938 moterys), iš jų: iki 18
m. amžiaus – 297 vaikai, 18-65 m. amžiaus – 1193 asmenys, 65 m. amžiaus ir vyresni – 334
žmonės. Kaimų skaičius seniūnijoje - 40, viename iš jų (Meiželių k.) nėra gyventojų.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Gardamo seniūnija, vykdydama savo funkcijas,
įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja
sklandų seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, darbą.
2017 m. Gardamo seniūnijoje savarankiškas veiklos funkcijas atliko trys darbuotojai,
seniūnijai deleguotas funkcijas vykdė trys darbuotojai, išmokėtas darbo užmokestis 30,60 tūkst.
Eur, Sodrai – 9,47 tūkst. Eur. Viešojo sektoriaus funkcionavimu rūpinosi, nuolat tvarkė ir prižiūrėjo
gyvenvietes, kapines, bendro naudojimo teritorijas, šildė seniūnijos pastatą penki darbuotojai, jiems
išmokėtas 22,2 tūkst. Eur darbo užmokestis, Sodrai – 6,85 tūkst. Eur.
Per 2017 m. gyventojams išduotos 38 juridinių faktų patvirtinimo pažymos, išduotos 35
įvairios charakteristikos, parengti 128 siunčiami dokumentai, užregistruoti 135 gauti raštai.
Užregistruota 212 pensinio amžiaus gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą lengvatų suteikimui. Iš viso išnagrinėta 2204 įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų.
Išduoti 23 leidimai laidoti mirusiuosius, 6 viešosios prekybos leidimai, 2 leidimai kirsti medžius.
Atlikti 34 notariniai veiksmai, parašyta 16 seniūno įsakymų veiklos klausimais ir 23 įsakymai dėl
priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dirbančiųjų sudarius terminuotas darbo sutartis. Patikslinti
140 pastatų unikalūs numeriai, suteikti 24 nauji numeriai pasikeitus gatvių pavadinimui, adresams,
kurie buvo suteikti tik nurodant gyventojo pavardę.
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per
2017 metus išduota 91 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pakeisti (taisyta arba naikinta)
385 asmenų deklaravimo duomenys (116 prašymų), 35 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Gardamo seniūnijoje
deklaravo 78 asmenys, išduota 1 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą, išduotos 28 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams apie jų gyvenamosiose patalpose
savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Į Gardamo seniūniją 2017 metais gyventojai kreipėsi dėl įvairios socialinės paramos, priimta
prašymų :
Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto 11 asmenų, išmokėta – 1 275,00 Eur:
- sunkios ligos atveju kreipėsi 3 asmenys, išmokėta – 612,00 Eur,
- ilgaamžiams sukakus 95 metams kreipėsi 2 asmenys, išmokėta - 204,00 Eur,
- ilgaamžiams sukakus 90 metų kreipėsi 3 asmenys, išmokėta – 153,00 Eur,
- išskirtiniu atveju kreipėsi 3 asmenys, išmokėta 306,00 Eur;
Dėl socialinės pašalpos priimti 177 prašymai – 56 šeimoms išmokėta 50 957,98 Eur;
Dėl kompensacijos kietam kurui priimta 12 prašymų – 12 šeimų išmokėta 2 105,27 Eur;
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Išmoka vaikui – 71 šeima, išmokėta – 23 682,46 Eur;
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai – 8 prašymai, išmokėta – 608,00 Eur;
Vienkartinė išmoka gimus vaikui – 16 prašymų, išmokėta – 6 688,00 Eur;
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti - 25 prašymai, išmokėta – 2 679,00 Eur;
Trys šeimos globoja 3 vaikus, išmokėta globos pašalpa – 5 164,33 Eur;
Dėl globos (rūpybos) tikslinio priedo kreipėsi 3 asmenys, išmokėta – 5 164,33 Eur.
2017 metais išmokėtos išmokos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išmokos pavadinimas

Socialinė pašalpa
Kompensacija kietam kurui
Išmoka vaikui
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Parama mokinio reikmenims įsigyti
Vaiko globos (rūpybos) išmoka
Globos (rūpybos) tikslinis priedas
Vienkartinė pašalpa iš savivaldybės
biudžeto
Iš viso:

2017 m.
išmokėta
(tūkst. Eur)
50,95
2,10
23,68
0,60
6,68
2,67
5,16
5,16
1,27
98,27

2016 m.
išmokėta
(tūkst. Eur)
64,40
4,04
15,27
0,38
7,52
3,68
8,6
1,26
0,57
105,72

Palyginami duomenys
su 2016 m. (tūkst. Eur)
- 13,45
-1,94
+8,41
+ 0,22
-0,84
-1,01
- 3,44
+3,90
+ 0,70
-7,46

Paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
gavo: 2017 metais - 199 asmenys, 2016 metais - 248 asmenys.
Seniūnijoje 2017 metais socialinės paslaugos – pagalba į namus buvo teikiama keturiems
senyvo amžiaus asmenims.
Vienam asmeniui, turinčiam sunkią negalią, teikiama trumpalaikė socialinė globa UAB
„Pamario senjorų namai“.
Teiktos transporto paslaugos vaikui, turinčiam sunkią negalią, nuvykti ir parvykti į Kauno
klinikas 2017 m. gegužės 30 d., rugsėjo 11 d. ir gruodžio 18 d.
Socialinio darbo organizatorė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, išklausytos 24
akademinės valandos.
Per 2017 metus Gardamo seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos
buvo teikiamos 14 socialinės rizikos šeimų. Šiose šeimose auga 27 nepilnamečiai vaikai, iš kurių 10
gyvena su kitu iš tėvų.
Per metus nė vienam vaikui nebuvo skirta globa (rūpyba). Į socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus, sąrašą buvo įtrauktos 2 naujos šeimos, kuriose auga 5 mažamečiai vaikai. Viena
šeima, kurioje auga 2 nepilnamečiai vaikai, išbraukta iš apskaitos, nes išnyko įrašymo į socialinės
rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitą priežastys. 5 socialinės rizikos šeimos per metus gavo
socialinę pašalpą. Vienos šeimos socialinės išmokos mokamos socialinei darbuotojai, dirbančiai su
socialinės rizikos šeimomis.
Visoms šioms šeimoms ir jose augantiems vaikams yra skiriamas ypatingas dėmesys padedama ugdytis socialinius įgūdžius, organizuojami edukaciniai užsiėmimai.
Tobulindamas profesinę kompetenciją, socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinės rizikos
šeimomis, išklausė 32 akademines valandas paskaitų įvairiomis aktualiomis temomis, iš jų - 20
valandų „Supervizijos“.
Žemės ūkio specialistas, vykdydamas savo funkcijas, įregistravo 8 naujas valdas,
išregistravo 3 valdas iš žemės ūkio verslo registro. Įforminti 2 valdų perdavimo aktai. Išduotos 43
EDV, VED (ekonominio valdos dydžio apskaičiavimo) pažymos ir 2 pažymos prekiauti turguje.
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Atnaujinti 516 valdų registracijos duomenys, elektroniniu būdu priimtos 477 pasėlių deklaracijos,
suformuoti ir įbraižyti 3824 laukai. Bendras deklaruotas plotas 6882,54 ha.
Elektroniniu būdu parašyti ir išsiųsti 49 prašymai ūkininkams dėl duomenų keitimo
paraiškose, atsakymai, pranešimai, paaiškinimai į NMA nustatytų neatitikimų ir dvigubų
deklaravimų, dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo ir patvirtinimo.
Padėta užpildyti ir priimti 8 mokėjimo prašymai paramai už perdirbti skirto pieno kiekio
mažinimą per I ir II laikotarpius.
Padėta užpildyti ir priimti 53 prašymai dėl išmokų už galvijus, kuriems išmokos 2016 m.
nebuvo skirtos, nes dėl trečiųjų šalių kaltės per vėlai buvo pateikti duomenys.
Atlikus statistinį apklausos atrankinį tyrimą, parengti ataskaitų duomenys, užpildytos 42
savaitinės/ketvirtinės ataskaitos formos GS-5 (apie nuimtą derlių, parduotą bei augintojų
sandėliuose laikomą grūdų kiekį), GS-8 (žieminių pasėlių iššalimo metinė statistinė ataskaita).
Duomenys įvesti į elektroninę duomenų bazės programą.
Padėta užpildyti ir priimtas 21 pareiškėjų prašymas dėl 2017 metais žuvusių pasėlių plotų
nustatymo ir jų žuvusios dalies nuostolių apskaičiavimo. Kaimo reikalų skyriui buvo teikiama įvairi
informacija, apklausta 380 ūkininkų: rinkti duomenys ir teiktos pažymos apie 2017 metų rudenį
neapsėtų ir pasėtų žuvusių pasėlių plotus, apie ūkininkaujančius ūkio subjektus, kurie 2018 metais ir
2019 metais numato statyti naujus tvartus arba modernizuoti senus; kiek ūkininkaujančių žemės
ūkio subjektų ruošiasi per ateinančius metus pasitraukti iš žemės ūkio gamybos ir parduoti jiems
priklausantį turtą, susijusį su žemės ūkio veiklos vykdymu, kiek ūkiuose liko neišvežta į laukus
organinių trąšų iki 2017 metų gruodžio 18 dienos.
Tiesioginių išmokų paraiškų teikėjai informuoti apie išankstinių kontrolinių žemės sklypų
ribų pasikeitimų modulyje aprašymą. Aprašyti 5 kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai ir
pridėtos patikslintos laukų nuotraukos.
Vykdant prevencinę priemonę, kuria siekiama apsaugoti mažus kiaulininkystės ūkius nuo
afrikinio kiaulių maro viruso, skelbimų lentose platinta informacija, kiaulių augintojai asmeniškai
informuoti apie biologinio saugumo priemonių reikalavimus mažuose kiaulių ūkiuose.
Žemės ūkio specialistė dalyvavo NMA, ŽŪM, ŽŪIKVC ir ŽŪR organizuojamose
apklausose, mokymuose, kursuose, seminaruose, analizavo vyriausybinius dokumentus, susijusius
su žemės ūkio veikla. Dalyvavo dešimtyje kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, išklausyta 80 val.
mokymų kursų. Skleidžiama informacija, konsultuojami ūkininkai juos dominančiais ir svarbiais
klausimais.
2017 m. seniūnijos valdymui tobulinti, vietinio ūkio (sanitarija) ir viešųjų darbų/užimtumo
didinimo programoms vykdyti skirta – 95,10 tūkst. Eur:
2016 m.
2017 m.
Palyginami
lėšos (tūkst. lėšos (tūkst. duomenys su
Eur)
Eur)
2016 m.
(tūkst. Eur)
I.
1.
2.

3.
II.
1.

2.

Valdymo tobulinimo programa, iš viso:

54,70

47,37

-7,33

Darbo užmokestis ir atskaitymai Sodrai
Seniūnijos funkcijoms atlikti reikalingų paslaugų
pirkimas (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis ir
kanalizacija bei kt. paslaugos), kvalifikacijos
kėlimas
Seniūnijos materialinis aprūpinimas
(transporto išlaidos, kitos prekės)
Vietinio ūkio programa (sanitarija), iš viso:
Darbo užmokestis ir atskaitymai Sodrai
Technikos ir transporto priemonių išlaidos

47,50
2,30

40,07
2,32

-7,43
+0,02

4,90

4,98

+0,08

33,30
26,20
3,70

36,45
29,05
3,81

+3,15
+2,85
+0,11
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Kitos prekės ir paslaugos
Gatvių apšvietimas (elektros energija)
Viešųjų
darbų/
užimtumo
III. programos, iš viso:
3.
4.

didinimo

1,90
1,50
7,11

2,00
1,59
11,28

+0,10
+0,09
+4,17

Įgyvendinant viešųjų darbų programą, 2017 metais dirbo 12 asmenų, su kuriais seniūnija
sudarė terminuotas darbo sutartis. Po du mėnesius dirbo 11 asmenų, tris mėnesius – 1 asmuo, kurie
tvarkė viešųjų erdvių, gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines.
Gardamo seniūnijoje vietinių kelių ilgis 147,613 km, asfaltuotų - 4,633 km, žvyro – 97,792
km, grunto - 45,188 km. Per 2017 metus kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta 45,62 tūkst.
Eur: vietiniams keliams prižiūrėti – 34,72 tūkst. Eur; sandoriams - Gardamo miestelio gatvių
apšvietimo projektavimui ir įrengimui – 10,90 tūkst. Eur.
Administracijos direktoriaus įsakymu seniūnijai paskirtos lėšos:
2017-04-21 įsakymu Nr. A1-418 „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos“ aplinkai tvarkyti ir želdiniams veisti – 300 Eur;
2017-06-29 įsakymu Nr. A1-742 dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šilutės rajono savivaldybėje įgyvendinimo, seniūnijos
bendruomenėms skirta 1 382 Eur.
Seniūnijoje įkurtos 6 seniūnaitijos: Gardamo, Ramučių, Šylių, Žakainių, Meškinės,
Bliūdsukių. Seniūnaičiai noriai bendradarbiauja su seniūnija, padeda organizuoti renginius,
tarpininkauja įdarbinant gyventojus visuomenei naudingiems darbams atlikti. 2017 metais įvyko
trys seniūnaičių sueigos, aktyviausias seniūnaitis - Sigitas Jakštas (Žakainių seniūnaitija).
Seniūnijoje įsikūrusios keturios bendruomenės: Gardamo kaimo bendruomenė „Tenenys“,
Ramučių kaimo bendruomenė „Navata“, Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“, Bliūdsukių kaimo
bendruomenė „Želvesys“.
Seniūnija kartu su Žemaičių krašto etnokultūros centru ir kitomis visuomeninėmis
organizacijomis ruošia valstybines ir tradicines šventes. Strateginiam Gardamo seniūnijos renginiui
“Piliakalnių sakmės” iš kultūros programų finansavimo buvo paskirti 1 500 Eur. Organizuojami
tradiciniais tapę renginiai:
Gardame – „Pasitinkant Kalėdas“, “Advento papročiai”, Užgavėnės;
Šylių kaime – šventė „Gandro dovanos“,
Ramučių kaime – šventė „Mes ir vėl susitikome“.
Planuojamos pagrindinės veiklos:
1. Gardamo miestelyje išasfaltuoti Šaulių ir Tenenio gatves.
2. Sutvarkyti Gardamo kapinių vartus.
3. Suremontuoti Gardamo seniūnijos salės grindis.
4. Sutvarkyti Žagatų kapines, Eidaičių piliakalnį.

Juknaičių seniūnija
Juknaičių seniūnijos centras - Juknaičių kaimas - nuo rajono centro nutolęs 11 kilometrų.
Seniūnijos teritorija – 159,7 kv. km., joje yra 26 kaimai, 11 seniūnaitijų. Juknaičių gyvenvietėparkas įrašytas į Šilutės r. savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą. 2009 m. Juknaičių
gyvenvietė ir joje esanti žaliųjų plotų augmenija įtraukta į Valstybinį architektūrinį-urbanistinį
draustinį, unikalus kodas 33144. 2010 m. suteiktas Valstybinio parko statusas. Šios gyvenvietės
žalieji plotai užima 29,4 ha. Seniūnija turi savo heraldiką – vėliavą, herbą ir antspaudą.
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Juknaičių seniūnijos teritorija ribojasi su Rusijos Federacija. Pasienio ruožas Nemuno upe
tęsiasi 20 km. 45% seniūnijos teritorijos potvynio metu yra užliejama. Į šią zoną patenka Šilininkų,
Girininkų, Paleičių ir dalis Leitgirių kaimų teritorijų. 23% seniūnijos teritorijos priskirti Nemuno
deltos regioniniam parkui.
Seniūnijos darbuotojai ir jų veikla
Seniūnijos valdymo struktūroje yra patvirtinta 15 pareigybių, dvi pareigybės priskirtos
valstybės tarnautojų kategorijai, 13 dirba sudarę darbo sutartis. Vidutinis dirbančiųjų amžius yra 50
metų. Darbuotojai kasmet tobulinasi, kelia kvalifikaciją įvairiuose organizuojamuose seminaruose,
mokymuose.
Per 2017 m. Juknaičių seniūnijoje paruoštos ir išsiųstos 342 įvairios pažymos bei raštai,
gauti 265 raštai, paruošti 44 seniūno įsakymai veiklos klausimais, dažniausiai dėl pastatų ir žemės
sklypų numerių suteikimo bei skyrimo, 8 įsakymai personalo klausimais. Iš seniūnijos gyventojų
gauti 55 prašymai – skundai, į kuriuos buvo atsakyta raštu, atlikti 64 notariniai veiksmai. Policijos,
teismo ir sveikatos įstaigoms paruoštos 25 charakteristikos. Paruoštos 37 šeimos sudėties pažymos:
iš jų 24 ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, 3 karo prievolės ir komplektavimo poskyriui, 10
asmenims, kurie kreipėsi individualiai. VSDF išsiųstos 8 pažymos apie draudžiamąsias pajamas
pensijai gauti. Per šiuos metus išduota 16 leidimų laidoti mirusiems, 137 leidimai viešai prekiauti
bei 2 leidimai žemės kasimo darbams.
Statistiniai duomenys apie seniūnijoje deklaruotus gyventojus:
Gyventojų Ikimokyklinio Mokyklinio amžiaus
Metai
Atvyko
skaičius
amžiaus vaikai
vaikai
2017
2637
179
282
198
2016
2723
180
304
187
+/-86
-1
-22
+11

Išvyko

Gimė

Mirė

62
45
+17

26
25
+1

37
28
+9

Išduotos 167 pažymos apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą, gauti 42 prašymai
ištaisyti, pakeisti, panaikinti deklaravimo duomenis, atsižvelgus į prašymus, buvo priimti 42
sprendimai ištaisyti, pakeisti, panaikinti deklaravimo duomenis.
Sudaryta 2018 metų Juknaičių seniūnijos dokumentacijos plano elektroninė versija, kuri yra
suderinta ir patvirtinta elektroninio archyvo informacinėje sistemoje.
Per metus išmokėta įvairių išmokų ir kompensacijų:
Asmenų
skaičius
2017 metai 6277
2016 metai 5553
+/+724
Metai

Sąskaitų
skaičius
976
901
+75

Išmokų
skaičius
6668
5848
+820

Šeimų
skaičius
461
416
+45

Suma (Eur)
586 980,63
563 165,04
+23785,59

2017 m., vykdant socialinę veiklą, gauti 1408 gyventojų prašymai (t. y. 464 daugiau negu
2016 m). Dėl paramos maisto produktais į seniūniją kreipėsi 193 šeimos (6 šeimos daugiau negu
2016 m.). Paramą mokymo reikmėms įsigyti ir maitinimo paramą gavo 45 mokiniai (7 mažiau negu
2016 m.) Socialinėms paslaugoms teikti gauta 10 prašymų. Išduotos 105 pažymos apie gautas
pajamas. Surašyta 118 buities tyrimo aktų. Vienkartinėms pašalpoms skirti priimta 16 prašymų.
Išrašyti 193 nukreipimai atlikti visuomenei naudingą veiklą.
Planinės išlaidos pagal išmokų rūšis per 2017 metus:
Eil. Paramos pavadinimas
2017 m.
Nr.
Šeimų
Išmoka,
skaičius Eur.

2016 m.
Šeimų
Išmoka,
skaičius Eur.

+/-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Socialinė pašalpa
Vienkartinė išmoka
nėščiajai
Vienkartinė išmoka vaikui
Išmoka vaikui
Šildymo išlaidų
kompensacija (kietas kuras)
Globos (rūpybos) išmoka
Parama mokinio
reikmenims įsigyti

106

69844,65

104

56485,55

+2

+13359,10

8

608,00

10

836,00

-2

-228,00

33
108

13794,00
31380,74

32
76

13794,00
22449,01

+1
+32

+/-0,00
+8931,73

41

8731,59

26

6387,43

+15

+2344,16

16

14302,56

10

8228,01

+6

+6074,55

28

2679,00

36

4275,00

-8

-1596,00

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos per 2017 m. buvo teikiamos 23 (1
mažiau negu 2016 m) šeimoms, iš kurių 3 šeimos buvo išbrauktos iš apskaitos, o 3 šeimos į ją
įrašytos. Į stebimų šeimų sąrašą, kuriose auga 6 mažamečiai vaikai, įtraukti 5 asmenys. 2017-12-31
socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 37 (5 mažiau negu 2016 m.) suaugusiems
asmenims ir 41 (9 mažiau negu 2016 m.) vaikui iki 18 metų amžiaus. 6 (2 daugiau negu 2016 m.)
šeimoms socialines išmokas tvarkė seniūnijos socialinė darbuotoja. Kartu su šeimų nariais
vykstama į prekybos vietas, sumokami mokesčiai už komunalines paslaugas, įvairūs įsiskolinimai.
Juknaičių seniūnijos žemės ūkio plotai yra potvynio užliejamoje teritorijoje. Dalis žemės
ūkio naudmenų yra Nemuno deltos ir sienos apsaugos zonoje bei priskiriami Natūra 2000
programai. Per 2017 metus tiesioginėms išmokoms gauti paraiškas pateikė 414 gyventojų.
Deklaruotos 47 kultūros 8204,54 ha plote. Atlikta 160 taisymų. Ekologinį ūkininkavimą deklaruoja
7 ūkininkai. Atnaujintos ir įregistruotos 74 valdos, 394 valdos atnaujintos pasėlių deklaravimo metu
teikiant paraiškas išmokoms gauti. Apžiūrėti 22 žemės ūkio paskirties žemės laukai. Parengtos ir
išduotos 43 pažymos žemės ūkio ir kitais klausimais, 2 grūdinių kultūrų ataskaitos GS-5, parengta
14 įsakymų dėl adresų suteikimo ir pakeitimo. Priimta 20 prašymų dėl ekstremalios situacijos metu
žuvusių pasėlių.
Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos aplinkai tvarkyti ir želdiniams įveisti
seniūnijai skirta 300,00 Eur, iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos gauta 450,00
Eur. Papildomai evangelikų liuteronų kapinėms aptverti skirta 3 584,31 Eur. Iš Kelių fondo lėšų
gauti 87 tūkst. Eur.
Gautos lėšos iš Savivaldybės seniūnijos įstaigoms: valdymui skirti 57 600,00 Eur (10400,00
eurų mažiau nei 2016 m.), sanitarijai skirti 59 126,00 Eur (12626,00 eurų daugiau nei 2016 m.),
gatvėms apšviesti – 4 674,00 Eur (1174,00 eurų daugiau nei 2016 m.).
Gauti 28 prašymai medžiams šalinti ir genėti, 159 prašymai dėl vietinės rinkliavos lengvatų
taikymo ar pakeitimų. Gauta ir buhalterijai paruošta 16 sąskaitų. Atliktos viešųjų pirkimų
apklausos. Per metus sudarytos 193 sutartys visuomenei naudingai veiklai atlikti. Įgyvendinant
viešųjų darbų programą, seniūnijoje įdarbinta 11 asmenų.
Juknaičių seniūnijoje surinkta 816,20 Eur, iš jų į banką pervesta 840,24 Eur, 22,52 Eur
pervesta į elektros, 612,00 Eur į specialiųjų lėšų sąskaitą, 234,00 Eur į vietinės rinkliavos sąskaitas,
už kopijų parengimą –1,72 Eur. Centralizuotas buhalterijos skyrius išrašė pažymų už 4 334,55 Eur
(įstaigoms, kurios nuomojasi patalpas iš seniūnijos). Nurašyta kanceliarinių prekių/atsarginių
detalių ir kitų medžiagų už 6 871,22 Eur.
Seniūnija gavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 76 direktoriaus įsakymus bei 1
Tarybos sprendimą:
2017-04-21 Nr. A1-418 dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos aplinkos tvarkymui ir želdinių įveisimui atlikti.
2017-04-26 Nr. A1-442 dėl lėšų skyrimo kultūros paveldo išsaugojimui ir pritaikymo
turizmui strategijai 2015-2020 m. skirtų lėšų paskirstymo komisija skyrė Okslindžių kaimo senųjų
evangelikų liuteronų kapinėms sutvarkyti ir aptverti.
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2017-05-10 Nr. A1-510 dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos pavojų keliančių medžių šalinimui.
2017-07-18 Nr. A1-823 dėl lėšų paskirstymo Savivaldybės užimtumo didinimo programos
užimtumui didinti.
Seniūnijos įstaigų ir bendruomenių veikla
Juknaičiuose veikia savarankiško gyvenimo namai, suteikiantys paslaugas savarankiškiems
pagyvenusiems žmonėms. Namai nuo 2014 metų priklauso Šilutės socialinių paslaugų centrui.
Juose dirba 2 socialinės darbuotojos. Seniūnijoje yra Juknaičių pagrindinė mokykla, kurios dalimi
2016 m. tapo Pašyšių skyrius, teikiantis pradinį ir ikimokyklinį ugdymą. 2016-2017 m. m.
Juknaičių pagrindinėje mokykloje mokėsi 141 mokinys, dirbo 25 mokytojai. Pašyšių skyrių lankė
18 vaikų. Ikimokyklinėse grupėse suformuotos 3 grupės, kurias lankė 53 vaikai, dirbo 6 pedagogai.
2017 m. mokyklos veiklos prioritetinė tema – „Pamokos organizavimas“. Mokyklos veikla
planuojama taikant savitą sistemą. Suformuojamas modelis, įgyvendinant prioritetinę metų temą,
organizuojamas darbas visose mokyklos veiklos srityse. Veikia 2 bibliotekos, yra interneto prieiga.
Veikia VŠĮ Juknaičių ambulatorija, Pašyšių medicinos punktas ir šeimos medicinos centras
„Puriena“. Vyžių kaime nuo 2009 metų veikia VšĮ reabilitacijos centras „Gabrielius“, kuriame 2017
m. gydėsi 24 asmenys, turintys žalingų įpročių, iš jų 8 yra baigę reabilitacijos programą ir
sėkmingai dirba. Personalą sudaro 8 darbuotojai. Įstaiga teikia konsultacijas Klaipėdos miestui, kur
registruoti 247 asmenys. 2018 m. viduryje planuojama teikti reintegracijos paslaugą Garliavoje.
Panašią veiklą organizuoja Gurgždžių kaime veikianti VšĮ „Taikos kelias“ terapinė bendruomenė
(duomenų neteikia). Maitinimo paslaugas teikia individuali įmonė „Rimva“ kavinė-baras „Prūsija“,
įsikūrę ŽŪK „Agromanija“, „Kaišiadorių paukštyno“ padalinys Leitgiriuose, UAB „Vakarų
partneriai“ Pašyšiuose ir kt. Seniūnijoje aktyviai veikia Juknaičių bendruomenė (pirmininkė Laima
Barkauskienė), kuri vienija 85 narius. Juknaičių bendruomenė yra vietos veiklos grupės „Lamatos
žemė“ ir Lietuvos kaimo tinklo narė. Per 2017 metus įvyko per 20 renginių, pažymėtini padėkos
vakaras „Gerumas neturi vardo“, Užgavėnių šventė, dalyvavimas „Šimtmečio grilyje“,
Nepriklausomybės akto kelionėje. Aktyvi Leitgirių kaimo bendruomenė (pirmininkė Rita
Raulynaitienė), kurioje yra apie 40 narių. Iš Savivaldybės bendruomenių rėmimo fondo
bendruomenei skirtos lėšos projektui „Viešosios erdvės tvarkymas Leitgirių kaime“ įgyvendinti,
įsigyta vejapjovė poilsio ir laisvalaikio aikštelei prižiūrėti. 2017 m. prasidėtas projekto „Leitgirių
gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija: technologijos, socialiniai ir aplinkosauginiai
aspektai“ įgyvendinimas. Projektas nebaigtas, nes partneriai iš kitų šalių nebaigė analogiškų
rekonstrukcijų savo šalyse. Bendruomenė rengė Užgavėnių bei Kalėdų šventes, dalyvavo kitų
kaimų šventėse. Pašyšių bendruomenę sudaro 32 nariai. 2017 metais bendruomenė visuotinio
susirinkimo metu išsirinko kitą pirmininkę - ja tapo Birutė Zimkuvienė, atnaujino valdybą.
Bendruomenė dalyvavo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20172019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomenių veiklą
savivaldybėse“ projekte. Veikia Juknaičių ir Pašyšių jaunimo klubai, kurie dalyvauja
bendruomenių organizuojamuose renginiuose, padeda jiems pasiruošti. Veikia seniūnijos sporto
klubas, jo nariai dalyvauja seniūnijų sporto žaidynėse ir kt.
Seniūnijos problemos ir perspektyva
Seniūnijos problemos: technikos pakelėms šienauti trūkumas, ne visiškai apšviestos gatvės,
netinkami šviestuvai, o Paleičių ir Tarvydų gyvenvietėse visiškai neįrengtas gatvių apšvietimas.
Susidėvėjęs seniūnijos administracinio pastato stogas, prasti statinio pamatai, reikalingas kabinetų
remontas, būtina atnaujinti dirbtinį apšvietimą kabinetuose. Per mažai skiriama lėšų gatvėms
asfaltuoti, naujiems šaligatviams pakloti – senieji yra labai susidėvėję, ypač Juknaičių gyvenvietėje.
Reikia sutvarkyti katalikų bažnyčios šildymo sistemą ir įrengti atskirus šilumos apskaitos prietaisus.
Artimiausi seniūnijos planai: toliau tvarkyti senąsias evangelikų liuteronų kapines, iškirsti
menkaverčius krūmus, o arčiau gyvenviečių esančiose kapinėse sugrėbti nukritusius medžių lapus,
surinkti sausas šakas. Būtina aptverti senąsias evangelikų liuteronų kapines. Savo jėgomis bei
pasitelkiant rėmėjų pagalbą, gerinti Juknaičių ir Pašyšių kaimų gatvių apšvietimą, pastatyti naujas
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apšvietimo linijų atramas. Įgyvendinant viešųjų darbų projektą, skyrus daugiau darbininkų, toliau
kloti Juknaičių kaimo Akmenų gatvės grindinį ir šaligatvius prie buvusio TSAB „Juknaičiai“ parko.
Tradiciniai seniūnijos renginiai ir šventės
Pagrindinė Juknaičių kaimo vasaros šventė „Visada jauni“ švenčiama birželio mėnesį.
Pašyšių kaimo šventė „Susirinkime visi“- liepos mėnesį. Organizuojamos Užgavėnių šventė,
Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės, vasaros palydėtuvių su
šventė su žirgais, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Naujųjų metų sutiktuvės. Šventėse aktyviai
dalyvauja moterų ansamblis „Vėjūnė“ (vadovė Jūratė Šukienė), vaikų folklorinis ansamblis
„Skalviai“ (vadovė Rasa Gailiuvienė), šokių kolektyvas „Juknaičiai“ (vadovė Margarita Loreta
Černeckienė), mokyklos gitarisčių ir dainuojančių vaikų grupė (vadovė Jūratė Šukienė), veikia ir
dramos mėgėjų būrelis (vadovė Dalia Minkevičienė).

Katyčių seniūnija
Katyčių seniūnijoje yra 16 kaimų, kuriuose gyvena 1108 gyventojai. Katyčių miestelyje yra
šešiolika gatvių, Stubrių gyvenvietėje - septynios gatvės, Versmininkų kaime - penkios gatvės, du
5,5 ha piliakalniai. Seniūnija prižiūri 134,9 kilometrus vietinės reikšmės kelių. Yra 23037 m2
visais metų laikais valomų gatvių. Seniūnijos teritorijoje yra dvidešimt šešerios saugotinos kapinės
(11 ha), kurias nuolat prižiūrime, grėbiame lapus, pjauname žolę, tvarkome antkapius, išpjauname
menkaverčius medžius ir krūmus.
Seniūnija darbą organizuoja vadovaudamasi patvirtintais seniūnijos veiklos nuostatais,
darbuotojų pareigybėmis. Seniūnijos darbuotojų atliekami darbai yra nurodyti Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme. Seniūnija teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, vykdo
Tarybos sprendimus, Mero potvarkius, Direktoriaus įsakymus, organizuoja sklandų seniūnijos
darbą. Seniūnijos darbuotojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose.
Seniūnijoje yra trys seniūnaitijos ir keturios bendruomenės. Seniūnaičiai ir bendruomenės
aktyviai dalyvauja seniūnijos susirinkimuose, padeda spręsti iškilusias problemas. 2017 metais
įvyko 10 seniūnaičių sueigos posėdžių, kuriuose apsvarstyti praėjusių metų veiklos rezultatai,
Šimtmečio žygio projektas, kelių programos lėšų panaudojimo tikslingumas ir jų paskirstymas,
kultūrinių renginių programų ir organizavimo klausimai, socialinių problemų sprendimas ir
kasdienės seniūnijos veiklos klausimai. Katyčių seniūnijos teritorijoje veikia 10 įvairių įmonių ir
įstaigų.
Seniūnija savo veiklą organizuoja ir vykdo taikydama programinį principą, vykdo
efektyvaus savivaldybės valdymo, vietinio ūkio, viešųjų darbų programas. Šioms programoms
vykdyti 2017 buvo skirta:
20

Programos pavadinimas
16
I. Valdymo tobulinimo programa, iš viso eurais

2
017

47
218

1. Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai

9100
38

618
2. Seniūnijos funkcijoms atlikti reikalingų paslaugų pirkimas (ryšiai,
elektra, šildymas, vandentiekis ir kanalizacija bei kt. paslaugos) ir 00
kvalifikacija
3. Seniūnijos materialinis aprūpinimas (transporto aptarnavimas,
kitos prekės)
00

0300
26
100
60

Pal
yginimas
(+) (-)
4
+
1882
4
+16
82
2
500
6

700

+
700

89

4. Ilgalaikio materialiojo turto paprastasis remontas
II. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio programa (sanitarija), iš
viso, eurais
307

24

1.Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai

19

6500

007
2. Išlaidos technikos ir transporto priemonėms

2
1

14

3. Kitos prekės ir paslaugos

2

25

3

13

IV. Viešųjų darbų/Užimtumo didinimo programos, iš viso eurais

+
513

1

0

300
61

80

+
1087

102

00

+
593

498

89
4. Ilgalaikio materialiojo turto paprastasis remontas
III. Gatvių apšvietimas (elektros energija), iš viso, eurais

2193

9600

11

+

8
734

255
4

2017 m. gauti 844 įvairaus pobūdžio raštai. Jie išnagrinėti, parengti atsakymai į juos.
Įvairioms institucijoms išduotos 22 pažymos, 119 - Savivaldybės administracijos skyriams.
Gauti ir išnagrinėti 132 gyventojų prašymai. Atlikta 60 notarinių veiksmų, išduoti 3 leidimai
šalinti medžius, 3 žemės kasinėjimo darbams vykdyti ir 6 viešosios prekybos leidimai. Vykdant
užimtumo didinimo programą, seniūnijoje įdarbinta 11 asmenų, apie jų įdarbinimą informuota
Savivaldybės centralizuota buhalterija ir Sodra. Nustatytu laiku paruošti metiniai Viešųjų pirkimų
planai, ketvirčių ataskaitos, informacija pateikta Viešųjų pirkimų skyriui. Vykdant gyvenamosios
vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, 2017 metais išduota 60 pažymų
apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Pakeisti ir pakoreguoti 34 asmenų adresai. 37 asmenys deklaravo
išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą
Katyčių seniūnijoje deklaravo 88 asmenys. Išduotos 52 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams,
18 charakteristikų, parengta 20 seniūno įsakymų veiklos ir personalo klausimais.
Viešųjų darbų metu darbininkai atliko įvairių pagalbinių darbų: iškirto menkaverčius
krūmus ir medžius 5 km ruože grioviuose prie seniūnijos vietinių kelių, išvalė 0.5 km Šyšos upės
pakarančių, prižiūrėjo 12 ha seniūnijos žaliųjų plotų, gėlynus, valė gatves, pabaigė tvarkyti aplinką
prie Katyčių tvenkinio, įrengė paplūdimį mažiesiems vaikučiams, paruošė 52,8 m3 malkų už 407
eurus. Buvo prižiūrimi kultūros paveldo objektai. Seniūnijos darbininkai pastatė automobilių
garažą, prie tvenkinio įrengė suolus, persirengimo kabinas, tualetus, atliko paprastąjį kultūros namų
remontą, suremontavo 3 seniūnijos administracijos kabinetus. Per mėnesį visuomenei naudingus
darbus dirbo apie 22 seniūnijos gyventojai. Mažinant bedarbių skaičių, aktyviai bendrauta su Šilutės
darbo birža. Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo akcijoje ,,Darom“, talkindami Pagėgių
girininkijai, pasodino 2 ha miško. Iš aplinkos apsaugos rėmimo programos gauta 980 eurų, nukirsta
40 vienetų pavojų keliančių medžių. Katyčių miestelyje užbaigtas už ES lėšas vykdytas projektas
,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone“. 130 iš 160 vandens naudotojų buvo
sudaryta galimybė naudotis centralizuota nuotekų šalinimo sistema. Įprastos gatvių apšvietimo
lemputės buvo pakeistos į taupiąsias. Kartu su evangelikų bendruomene pavyko sutvarkyti
bažnyčios apšvietimą. Padėta Katyčių pagrindinei mokyklai atnaujinti mokyklos stadioną.
Stubriuose ir Akmeniškiuose sutvarkyti daugiabučių namų kiemai. Seniūnijos pagrindiniai keliai
buvo greideriuoti 7 kartus, iš viso 195 km. Kelius žvyravome, taisėme duobes asfaltuotuose
keliuose, įrenginėjome kelių ženklus. Seniūnijai 2017 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų skirta 62271eurų, dėl blogų gamtinių sąlygų ir per vėlai pradėtų rangovų darbų, ne
visos lėšos buvo panaudotos, todėl didesnė dalis lėšų, skirtų Ąžuolo ir Paparčio gatvėms
remontuoti, buvo perkeltos į 2018 m.
Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Iš viso skirta lėšų

Skirta lėšų,
eurais
181681

Panaudotos lėšos,
eurais
76200

Nepanaudotos
lėšos, eurais
105481

90

2

Lėšos keliams prižiūrėti ir
remontuoti

24500

17702

6798

3
4

Paparčio ir Ąžuolo gatvių remontas
Rezervas

130127
27054

58498
0

71629
27054

Pasėlių deklaracijų paraiškų priėmimas vyko vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016-10-24 įsakymu Nr.30-165. Užpildytos 38 įvairaus pobūdžio ataskaitos. Išduota
26 ūkininkams EDV, VED pažymų ir pranešimų apie l valdos duomenų atnaujinimą, padėta
ūkininkams teikti prašymus „Dėl išmokų išmokėjimo už galvijus, kurios negautos dėl trečiųjų šalių
kaltės“ (17).
Rinkti ir Kaimo reikalų skyriui pateikti duomenys apie 2017 metais žuvusių žemės augalų
pasėlių plotų nustatymą ir jų žuvusios dalies apskaičiavimą (gauti 9 pareiškėjų prašymai 67 ha
žuvusių pasėlių plotui). Įvairiais klausimais apklausta 240 ūkininkų, informacija pateikta Kaimo
reikalų skyriui. Dalyvauta Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio ministerijos, NMA prie žemės ūkio
ministerijos VĮ Žemės ūkio informacijos ir Kaimo verslo centro organizuojamuose mokymuose,
kursuose, seminaruose. Išklausyta 70 akademinių valandų įvairių kursų ir seminarų, dalyvauta
NMA tiesioginėse vaizdo konferencijose, Seimo Kaimo reikalų komiteto išvažiuojamajame
posėdyje.`
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.

Pavadinimas
Atnaujinti duomenys L R žemės
ūkio ir kaimo verslo registre.
Priimta
paraiškų
tiesioginėms
išmokoms
už
žemės
ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus gauti
Įregistruota naujų valdų
Išsiųsta informacija į VĮ Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrą
Priimta prašymų pakeisti pasėlių
deklaracijas

2016 m.

2017 m.

Palyginimas
(+),(-)
(+) 87

269

356

249

240

(-) 9

0
45

0
37

(-) 0
(-) 8

18

24

(+) 6

Seniūnijoje socialines paslaugas teikia dvi darbuotojos. Šis darbas ženkliai pagerėjo, kai
vasario mėnesį buvo paskirtas lengvasis automobilis. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos teiktos 18 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 46 nepilnamečiai vaikai. Seniūnijoje į
socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos įtrauktos 3 šeimos, iš apskaitos
išbrauktos 2 išvykusios gyventi į kitą savivaldybę šeimos. Vienose šeimose individualius pagalbos
šeimai planus pavyksta įgyvendinti, kitose tik iš dalies. Šeimose lankomasi individualiai nuo 2 iki 8
kartų per mėnesį. Prevenciniame šeimų sąraše buvo 5 šeimos, kuriose auga 4 nepilnamečiai vaikai.
Iš prevencinio šeimų sąrašo į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtrauktos 3 šeimos. Oficialūs
dokumentai apie šeimas nėra pildomi. Kasmet dalyvaujame „Vaikų svajonės“ projekto veikloje.
2017 m. Katyčių seniūnijoje buvo išpildytos 41 vaiko svajonės. Padėta įsigyti butą merginai,
išėjusiai iš vaikų globos namų. Pasitelkus seniūnijos darbuotojus, bendruomenės narius, šis butas
buvo suremontuotas, rėmėjai padėjo įsigyti reikalingiausių baldų, buitinės technikos, namų
apyvokos daiktų. Įvairi informacinė, šviečiamoji, kultūrinė veikla organizuojama tam skirtame
užimtumo kambaryje. Surengtas edukacinis užsiėmimas „Pinu gėlytę tau, mamyte...“, pasitinkant
Tarptautinę vaikų gynimo dieną, suorganizuota popietė Stubrių bendruomenės namuose. Jos metu
vyko mažojo golfo varžybos, sporto popietė, kurios metu vaikai susipažino su nauja sporto šaka TAG regbiu. Kartu su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos
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vyresniąja tyrėja Jurgita Kaktiene surengėme plakatų konkursą „Mama, saugok mane“. Aktyviausi
renginio dalyviai gruodžio 7d. vyko į Šilalės baseiną, nugalėtojai buvo pasveikinti ir apdovanoti
Šilutės policijos komisariate. Bendradarbiaujant su Žemaičių Naumiesčio bendruomenės šeimos
namais, 8 šeimoms teikta nemokama psichologinė pagalba. Priimti ir užregistruoti 223 prašymai
socialinei paramai gauti. Vykdant 2013-06-27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.
T1-794 dėl visuomenei naudingų darbų, išduoti 66 nukreipimai. Visuomenei naudingų darbų
neatliko 38 asmenys, todėl jie neteko teisės į socialinę pašalpą. Su priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba
aplankyta 16 senyvo amžiaus asmenų, patikrinta krosnių, kaminų ir elektros instaliacijos būklė.
Tarpininkauta perkant malkas vienišiems senyvo amžiaus asmenims. Įgyvendinant „Europos
pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondo lėšų paramai gauti“ programą, seniūnijoje
priimti 86 prašymai, 168 asmenys gavo maisto paketus. Išdalinta 3858 kilogramų maisto produktų.
2017 metais išmokėta įvairių pašalpų:
Eil.
Išmokų pavadinimas
Šeimų
sum
Šeimų
Suma
Palygin
Nr.
Skaiči a
Skaiči eurais
ius
eura us
2017
mas
2016
is
2017
(+) (-)
201
6
1.
Socialinės pašalpos
55
473
47
34080,00
-13261
41
2.
Išmoka vaikui
43
156
44
17331,00
-1696
35
3.
Vienkartinė išmoka nėščiai
8
608
4
304,00
+304
moteriai
4.
Vienkartinė išmoka vaikui
19
836
9
3762,00
+4598
0
5.
Parama mokinio reikmėms
23
307
11
1710,00
+1368
įsigyti
8
6.
Išmoka besimokančio ar
2
1402,00
studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai
7.
Globos (rūpybos) išmoka
9
110
8
9134,00
-164
58
8.
Globos (rūpybos) tikslinis
3
2566,00
priedas
9.
Šildymo išlaidų kompensacija
38
897
32
7496,00
-1474
0
10. Transporto išlaidų kompensacija
1
114,00
+114
Vadovaudamasi Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatais, patvirtintais Šilutės
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T1-386, Katyčių seniūnijoje 2017
m. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras kartu su Katyčių seniūnija, nevyriausybinėmis
organizacijomis, mokykla ir biblioteka organizavo šiuos renginius: Sausio 13 popietę „Būkime
kartu“, kovo mėnesį renginį „Mūsų šalis-Lietuva vadinasi“, dailės plenerą „Žydintys Katyčiai“,
gegužės mėnesį „Po žydinčia obels šaka atidengsiu Tau žodį ir širdį...“, liepos mėnesį strateginį
renginį „Sugrįžimai“, keletą edukacinių užsiėmimų. Dalyvavo Nepriklausomybės akto žygyje.
Aktyviai veikia seniūnijoje esančios bendruomenės. Įvyko tradicine tapusi kasmetinė bendruomenės
„Stubriai“ šventė „Čia mano gimtinė-čia mano namai“, kurios metu vyko mini golfo ir paplūdimio
tinklinio varžybos. Įgyvendinant projektą „Kultūros oazė“, kurį finansavo Šilutės rajono
savivaldybė, abi bendruomenės apsilankė Mažosios Lietuvos ir kalvystės muziejuose, pamatė
istorinę dramą „Karalienė Luizė“. Didelis bendruomenių indėlis Nepriklausomybės akto kopijos
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žygyje per rajono seniūnijas. Už UAB „Vėjo jėgainės“ gautą paramą Stubrių bendruomenės
namuose įrengta šildymo sistema ir atliktas paprastasis patalpų remontas, Katyčių bendruomenės
namuose rekonstruotos bendruomenės patalpos, atviros jaunimo erdvės „KJ LOFTAS“ įsigijo
muzikos instrumentų ir sporto inventoriaus. Bendruomenės dalyvauja seniūnijos renginiuose ir
padeda juos organizuoti. Organizuojant seniūnijoje šventinius renginius, finansiškai parėmė Šilutės
rajono tarybos nariai, įvairios įstaigos, Katyčių ūkininkai, kurių dėka džiaugėmės įvairiais Lietuvos
atlikėjais. Katyčių neįgaliųjų draugija glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, aktyviai dalyvauja
organizuojamuose renginiuose.
Pagrindiniai seniūnijos veiklos uždaviniai:
1. Naudojant turimas ir gaunamas lėšas, kuo efektyviau mažinti bedarbystę, įdarbinti
bedarbius. Teikti visokeriopą socialinę paramą seniūnijos gyventojams.
2. Baigti asfaltuoti Paparčio ir Ąžuolo gatves, išlyginti ir sutvarkyti asfalto pažeidimus,
atsiradusius įrengiant vandens nuotekų sistemą. Prašyti įrengti autobusų sustojimo paviljoną
Katyčių miestelyje.
3. Prisidėti įrengiant vaikų žaidimo aikštelę Katyčiuose, padėti atlikti Katyčių bendruomenės
namų remontą.
4. Garbingai pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį - įrengti skulptūrinę kompoziciją
Katyčių miestelyje.
5. Organizuoti kultūrinius ir šventinius renginius, didinti savivaldos svarbą.

Kintų seniūnija
Seniūnijos centras – Kintų miestelis, įsikūręs netoli Kuršių marių, 16 km į šiaurės vakarus
nuo Šilutės. Seniūnijos plotas 15554 ha. Seniūniją sudaro 8 seniūnaitijos, 25 kaimai. 2017 metų
pabaigoje Kintų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 1705 gyventojai.
Pamario kraštas yra palanki vieta kaimo ir vandens turizmui vystyti. Įspūdingas
kraštovaizdis, Kuršių marių platybės, unikalus upių ir kanalų tinklas bei vandens keliai, jungiantys
Minijos kaimą su rajono centru, Neringa, Kintais, Klaipėda.
Vykdant priskirtas funkcijas, seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 4
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 6 darbininkai (du iš jų - po 0,5 etato). Seniūnijos
darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją. 2017 m. dalyvauta 9 seminaruose ir mokymuose.
Kintų seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo efektyvaus valdymo,
vietinio ūkio ir viešųjų darbų programas.
Efektyvaus valdymo programos ilgalaikiai tikslai yra plėtoti teikiamų paslaugų apimtį,
gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, lėšų taupymą. 2017 metų
programai įgyvendinti buvo skirta 46600,00 eurų, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
39800,00 eurų, prekėms ir paslaugoms pirkti 6700,00 eurų.
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir duomenų tvarkymo funkciją, per 2017 metus
393 gyventojai pasinaudojo deklaravimo įstaigos paslaugomis. Išduota 140 pažymų apie gyventojų
deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 37 sprendimai dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo,
naikinimo ar taisymo. Savo gyvenamąją vietą Kintų seniūnijoje deklaravo 89 gyventojai. Išvykimo
deklaracijas į užsienio valstybes, ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui, pateikė 38 asmenys. Išduotos
89 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams.
2017 m. registruoti 2231 įvairūs gyventojų prašymai. Išduota 91 pažyma dėl juridinio fakto
patvirtinimo. Išduoti 23 viešos prekybos leidimai. Parengti 128 siunčiami dokumentai. Atlikti 72
notariniai veiksmai. Išduota 10 leidimų laidoti mirusiuosius Kintų miestelio kapinėse.
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Vykdant deleguotą funkciją dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio pasėlių deklaravimą,
teisės aktų numatyta tvarka priimtos 302 paraiškos. Žemės valdų registre įregistruotas/atnaujintas
331 prašymas, iš jų įregistruotos/atnaujintos 328 valdos, įregistruotos 3 naujos valdos.
Parengtos 5 pažymos apie žemės ūkio subjektų vykdomą veiklą. 182 kartus suteiktos
konsultacijos ūkio subjektams dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo ir rastų neatitikimų
patikrų metu, taip pat ekologinio ūkininkavimo atitikties keliamiems reikalavimams išaiškinimų.
Nustatytais terminais buvo pateiktos 7 savaitinės ir pusmečio statistinės ataskaitos apie
nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (GS-5 forma), žieminių pasėlių
iššalimo metinė statistinė ataskaita (GS-8 forma), parengti ir pateikti 5 mokėjimų prašymai paramai
už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimo. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta11
pažymų apie žemės ūkio veiklos subjektų (pareiškėjų), žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymą
ir jų žuvimo dalies apskaičiavimą.
2017 m. Kintų seniūnija pateikė keletą siūlymų „Dėl socialinės paramos šeimoms
reikalingumo ir paramos teikimo būdų“. Socialinė pašalpa buvo paskirta 63 šeimoms, šildymo
išlaidos kompensuotos 51 šeimai.
Eil.
Nr.

Paramos
pavadinimas

1.

Socialinė
pašalpa
Šildymo
išlaidų
kompensacija

2.

2015 m.
Šeimų
Suma Eur
skaičius
75
60747,00

2016 m.
Šeimų
Suma Eur
skaičius
72
47329,57

2017 m.
Šeimų
Suma
skaičius Eur
63
52019,62

50

48

51

11930,00

11339,44

12880,13

2017 m. 88 šeimoms ir labiausiai nepasiturintiems asmenims suteikta parama maisto
produktais iš ES intervencinių atsargų. Parama buvo suteikta 6 kartus.
Įvertinus atskirų šeimų gyvenimo sąlygas, 23 šeimoms skirta parama mokinio reikmenims
įsigyti už 2451,00 eurus. Nemokamas maitinimas paskirtas 43 mokiniams, lankantiems bendrojo
ugdymo mokyklas.
Seniūnijoje vykdoma vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su socialinės rizikos grupės
šeimomis. Šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys ugdant socialinius įgūdžius bei
integruojantis į visuomenę.
Metai Socialinės
rizikos Įtraukta naujų šeimų Įtrauktų šeimų
šeimų / vaikų skaičius į socialinės rizikos prevencinį sąrašą
sąrašą (skaičius)
(skaičius)
2015
2016
2017

15/28
15/24
10/16

2
2
-

2
3
3

į Išbraukta
iš
socialinės rizikos
šeimų sąrašo
(skaičius)
5
2
5

Seniūnijos specialistai pakankamą dėmesį skiria įgyvendinti telktinėms, neapmokamoms
visuomenei naudingų darbų paslaugoms, kurias Šilutės rajono savivaldybės gyventojai privalo
atlikti bendruomenės labui, siekiant piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų).
Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujama su
seniūnaičiais, Kintų pagrindine mokykla, individualios įmonės V. Prielgausko šeimos gydytojo
kabinetu ir UAB „Šeimos darna“ darbuotojais.
2017 m. Kintų seniūnijai vietinio ūkio programai įgyvendinti, teritorijoms prižiūrėti iš
Savivaldybės biudžeto buvo skirta 35400,00 eurų, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
26800,00 eurų, prekėms ir paslaugoms pirkti 6600,00 eurų, gatvių apšvietimui 2000,00 eurų.
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Seniūnija nuolat tvarko 9 kapines, 19 ha žaliųjų plotų ir rekreacinių visuomenės poreikiams
skirtų teritorijų, 6 km šaligatvių ir takų, 94 km pakelių, paplūdimius Kintų miestelyje, Rūgalių,
Suvernų ir Ventės kaimuose, 4 automobilių stovėjimo aikšteles Kintų miestelyje.
2017 m. iš Kelių plėtros ir priežiūros programos Kintų seniūnijos keliams tvarkyti ir
remontuoti skirta 78400,00 eurų. Už šias lėšas buvo vykdomi kelių ir gatvių remonto ir priežiūros
darbai, užbaigti Sakūčių kaimo gatvių apšvietimo požeminių linijų įrengimo darbai.
Taupydama biudžeto lėšas, spręsdama užimtumo ir socialines problemas, seniūnija vykdė
Viešųjų darbų programas. Programoms įgyvendinti iš viso skirta 11516,00 eurų. Per du mėnesius
vidutiniškai buvo įdarbinti 14 gyventojų. Tvarkytos ir prižiūrėtos gatvės, aikštės, kapinės, pakelės ir
kitos visuomenės poreikiams priskirtos rekreacinės teritorijos.
2017 m. seniūnaičių sueigose tartasi dėl gamtosaugos, kultūros paveldo, kultūrinių renginių
organizavimo klausimų, kelių priežiūros ir kitų programų bei projektų įgyvendinimo galimybių.
Aktyvus bendruomenės susitelkimas ne kartą įrodė, kad Pamario kraštas patrauklus ne tik gražia
gamta, bet jame gyvena ir įdomių kultūrą kuriančių ir puoselėjančių žmonių.
2017 m. asociacija „Kintų bendruomenė“ vykdė projektą „Kintų seniūnijos viešųjų erdvių ir
mažosios architektūros atnaujinimas“. Šiai veiklai skirti 1328,00 eurai, lėšos panaudotos įsigyti
statybinių medžiagų, o darbus atliko bendruomenės nariai. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2017 m. liepos 19 – rugpjūčio 11 d. Kintų miestelis jau šeštą kartą tapo vieta, pritraukiančia
profesionalios moderniosios ir klasikinės muzikos pasiilgusią publiką. Festivalio organizatorių
tikslas yra garsinti savo kraštą, sukurti išskirtines sąlygas Lietuvos ir užsienio muzikantų kūrybai, o
regiono žmonėms patirti profesionalios muzikos teikiamą malonumą.
Paminėtina ir Kintų Vydūno kultūros centro organizuojama tradicinė kūrybinė emalio
laboratorija „Pamario ženklai“. Projektas tapo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o sukurtų
darbų paroda ir čia organizuojami edukaciniai užsiėmimai sulaukia daug lankytojų.
Sutelkus bendruomenės pastangas, renginiai tapo kokybiškesni, pasižymintys dalyvių ir
lankytojų gausa, informacijos sklaida.
Per pastaruosius metus dauguma Šilutės rajono strateginio plano rodiklių seniūnijoje yra
įgyvendinti. Nemažai darbų nuveikta ir 2017 metais:
1. Įsteigta ikimokyklinė vaikų darželio grupė Kintų pagrindinėje mokykloje. Suremontuotos
patalpos, įsigyta baldų ir būtinos įrangos;
2. Suremontuoti technologijų kabinetas, buities ir kitos patalpos Kintų pagrindinėje
mokykloje. Įsigyta būtina įranga ir baldai;
3. Įrengti Sakūčių kaimo gatvių apšvietimo tinklai;
4. Atlikti Kintų prieplaukos gilinimo darbai, suformuota nauja paplūdimio teritorija;
5. Atlikti Kintų miestelio lietaus nuotekų tinklų remonto darbai;
6. Sutvarkyta paplūdimio, rekreacinių takų teritorija, atnaujintos poilsiavietės;
7. Išasfaltuota Krokų lankos gatvė Minijos kaime;
8. Pradėtas rengti Žvejų gatvės Ventės kaime kapitalinio remonto techninis projektas;
9. Baigiamas įgyvendinti Vabalų žiemos polderio rekonstrukcijos projektas, pareiškėja Vabalų melioracijos statinių naudotojų asociacija.
Apibendrinus vietos bendruomenės išsakytus lūkesčius, būtina išskirti tokius infrastruktūros
vystymo projektus ir perspektyvinius darbus:
1. Rajoninės reikšmės kelio 4228 „Povilai – Minija“ remontas (sankasos paaukštinimo per
užliejamą ruožą darbai);
2. Žvejų g. Ventės kaime kapitalinio remonto darbai, asfaltbetonio dangos klojimas;
3. Pylimų ir kitų hidrotechninių įrenginių Stankiškių polderyje sutvarkymas;
4. Pylimų ir kitų hidrotechninių įrenginių Smalkų polderyje sutvarkymas;
5. Visuomenės poreikiams skirtų teritorijų Kintų miestelyje detaliųjų planų parengimas.
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Rusnės seniūnija
Vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-14
įsakymu Nr. A1-1424 „Dėl 2017 metų veiklos ataskaitų ir informacijos pateikimo Tarybos
sekretoriatui“, pateikiu Rusnės seniūnijos 2017 m. veiklos ataskaitą:
Rusnės salos plotas 5595 ha, miestelio plotas 20 ha. Seniūniją sudaro 5 kaimai ir 3
seniūnaitijos. Seniūnijos centras – Rusnės miestelis. Seniūnijoje šiuo metu gyvenamąją vietą
deklaruoja 1550 gyventojų.
Seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 11 darbuotojų dirba pagal darbo sutartis (2
iš jų po 0,5 etato ir 3 po 0,75 etato). Seniūnijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją,
dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose.
Seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo efektyvaus Savivaldybės
valdymo, vietinio ūkio, viešųjų darbų programas.
2017 metais seniūnijos valdymui tobulinti, vietinio ūkio (sanitarija) bei viešųjų darbų
programoms skirta – 103797 eurų:
1 lentelė
2017 m.
2016 m. Palyginami
lėšos
lėšos
duomenys
(tūkst. €)
(tūkst. €) su 2016 m.
(tūkst. €)
1.
Efektyvaus valdymo programa
57400
49918
+7482
1.1. Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai
44900
37618
+7282
1.1. seniūnijos funkcijoms atlikti reikalingų
5876
5800
+76
paslaugų pirkimas (ryšiai, elektra,
šildymas, vandentiekis ir kanalizacija
ir kt. paslaugos)
1.2. seniūnijos materialinis aprūpinimas
6324
6237
+87
(transporto aptarnavimas, kitos prekės)
1.3. kvalifikacijos tobulinimas
300
263
+37
2.
Vietinio ūkio programa (sanitarija)
36023
33880
+2143
2.1 Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai
25623
23780
+1843
2.2. išlaidos
technikos
ir
transporto
4864
4258
+606
priemonėms
2.3. medžiagos ir darbo priemonės
2602
2600
+2
2.4. atliekų išvežimas
934
1000
-66
2.5. gatvių apšvietimas (elektros energija)
2000
2242
-242
3.
Viešųjų darbų programa
10374
11720
-1346
Spręsdama užimtumo ir socialines problemas, seniūnija vykdė viešųjų darbų ir užimtumo
didinimo programas. Dviejų mėnesiui laikotarpiui buvo įdarbinti 16 darbo netekusių asmenų.
Didelę paramą seniūnijai teikia darbo birža, siunčianti darbo netekusius žmones. Tvarkytos ir
prižiūrėtos bendro naudojimo teritorijos, žalieji plotai, gėlynai, paplūdimiai, kapinės, gatvės,
pakelės.
Vykdant priskirtas funkcijas, seniūnijos darbuotojai nuolat prižiūri 4 kapines: grėbia
nukritusius lapus, pjauna žolę, tvarko antkapius, išpjauna menkaverčius krūmus. Taip pat prižiūri 26
km šaligatvių ir takų, šienauja ir prižiūri 12,0 ha žaliųjų plotų. Žaliosios vejos vasaros sezono metu
buvo nuolat šienaujamos. Keletą kartų nušienautos ir vietinių kelių šalikeles.
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Seniūnija turi 2 traktorius, savaeigę ir rankinę šienavimo techniką. Vykdant Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimą Nr. T1-514, visuomenei naudingiems darbams atlikti
išduoti 148 nukreipimai. Turimas naujas traktorius „Zetor Major 80“ su frontaliniu krautuvu ir
kitais padargais labai palengvina visus saloje atliekamus darbus.
Seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą. Užtaisomos duobės, greideriuojami
keliai, valomas sniegas.
Per 2017 metus gyventojams išduota 830 įvairaus pobūdžio prašymų, pažymų, raštų,
parengti 222 siunčiami dokumentai, atlikti 32 notariniai veiksmai. Parašyta 28 seniūnės veiklos
įsakymai, 22 įsakymai personaliniais klausimais. Išduota 16 leidimų laidoti seniūnijos kapinėse.
Užregistruoti ir išnagrinėti 177 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už
komunalines atliekas lengvatos suteikimo. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir
deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2017 m. išduota 216 pažymų apie deklaruotą
gyvenamąją vietą; 21 – naikinti, pakeisti ar taisyti asmens deklaravimo duomenis; 80 asmenų
deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo
gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje naujai deklaravo 94 asmenys. Į GVNA apskaitą nebuvo
įtraukta nė vieno asmens. Priimti 176 prašymai ir išduotos pažymos apie savininkams
priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Išduota 18 leidimų medžių genėjimui.
Vykdant Administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A1-713 „Dėl
pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams,
patalpoms, korpusams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų
planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba“, seniūnijoje 2017 m. suteikti 27 numeriai
pastatams, patalpoms, žemės sklypams, padaryti pastatų numerių pakeitimai, patikslinimai.
Seniūnija tvarko ir buitinių atliekų turėtojų (gyventojų) prašymus dėl rinkliavos lengvatų taikymo.
Vykdant šį darbą, yra tikrinima vietose, sudaromi sąrašai, kurie pateikiami Šilutės rajono
savivaldybei.
Raštu į seniūną su skundais, prašymais kreipėsi 36 gyventojai.
Paraiškoms dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti kreipėsi
183 gyventojai. Žemės ūkio valdų registre atnaujinta 216 žemės ūkio valdų.
Gyventojai į Rusnės seniūniją dėl socialinės paramos pagal išmokų rūšis kreipėsi:
2 lentelė
Eil.
Išmokų pavadinimai
Šeimų skaičius
Nr.
(prašymai)
1.
Socialinės pašalpos
141
2.
Išmoka vaikui
44
3.
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
2
4.
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
18
5.
Parama mokinio reikmėms įsigyti
24 vaikams
6.
Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto
5
7.
Dėl kieto kuro kompensacijos
68
8.
Dėl maisto iš intervencinių atsargų
113
labiausiai nepasiturintiems asmenims
Seniūnijoje yra 6 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 16 vaikų. 3 šeimoms socialinės
išmokos buvo mokamos per seniūnijos socialinę darbuotoją. Kartu su šeimos nariais vykstama į
prekybos vietas, apmokami mokesčiai už komunalines paslaugas, įvairūs įsiskolinimai. Globojamų
vaikų nėra.
Pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Salos etnokultūros ir informacijos centras.
Prie kultūrinio gyvenimo seniūnijoje prisideda bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, mokyklos ir
biblioteka. 2017 m. kultūros renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, įvairios parodos, pristatymai,
edukaciniai užsiėmimai, stovyklos. Vyko šventės; „Atvelykio šventė“, šventė moterims „Mes
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moterys“, „Muzikuojanti Rusnės sala“; Teatro dienos minėjimas; „Muziejaus naktys“; „Obuolinė
šventė“; „Kalėdinės eglutės įžiebimas“, „Advento vakaras“. Seniūnijos bendruomenė aktyviai
dalyvavo vykusiame žygyje per Savivaldybės seniūnijas, kai buvo nešama Nepriklausomybės akto
kopija, kurios metu buvo išgirsta daug naujų šalies istorijos faktų. Aktyviai seniūnijos ir rajono
renginiuose dalyvavo sportininkai. Kaip ir kasmet, dalyvavo rajono seniūnijų sporto žaidynėse.
Iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos gauti 28 direktoriaus įsakymai, iš jų 9personalo klausimais, 2 -Tarybos sprendimai. Vieni iš aktualesnių įsakymų:
1.2017-04-21 įsakymas Nr.A1-418 „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“. Seniūnijai skirta 300 eurų, kurie buvo
panaudoti miestelio gražinimui, perkamos gėlės, krūmai. Taip pat 2017-05-10 įsakymu Nr.A1-510
paskirta 1 410 eurų, kurie buvo panaudoti pavojų keliančių medžių šalinimui miestelyje.
2. 2017-05-24 Nr.V1-571 įsakymu „Dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) užtikrinimo Šilutės rajono savivaldybėje“ seniūnijos darbuotojai susipažino su
kibernetinių incidentų valdymo tvarka ir pasirašė.
3. 2017-07-18 Nr.V1-823 „Dėl lėšų paskirstymo Savivaldybės užimtumo didinimo
programai vykdyti“. Rusnės seniūnijos darbo užimtumo didinimo programai buvo skirta 8 430 eurų,
iš jų 6 383 eurai darbo užmokesčiui. Šiai programai vykdyti buvo įdarbinta 16 miestelio gyventojų.
4. 2017-10-19 Nr. V1-1151 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Šilutės rajono savivaldybės
administracijoje taisyklių patvirtinimo“. Seniūnijos darbuotojai susipažino su asmens duomenų
tvarkymo taisyklėmis. Pasirašė, kad susipažino.
Veikia 4 nevyriausybinės organizacijos.
Seniūnijoje yra įsikūrusios 3 bendruomenės, kurios padeda spręsti įvairias miestelyje
iškilusias problemas. Bendruomenės „Rusnės sala“ ir gyventojų iniciatyva miestelyje ir toliau vis
dar atsiranda vardinių suoliukų, kurie yra skiriami čia gyvenusiems žymiems žmonėms atminti.
Taip pat ši bendruomenė jau antri metai aktyviai dalyvauja akcijoje „Maisto bankas“. 2017 m.
dalyvavo pavasarinėje Velykinėje ir rudeninėje akcijose, kurių metu surinkti maisto produktai buvo
išdalinti miestelio senjorams. Bendruomenės kasmet dalyvauja ir akcijoje „Darom-2017“, kurios
metu iš pakelių, upių pakrančių buvo renkamos šiukšlės.
Seniūnijoje įkurtos trys seniūnaitijos. Seniūnaičiai domisi savo teritorijos gyventojų veikla ir
pagal poreikį teikia informaciją seniūnui. Įvyko 3 seniūnaičių sueigos. Aktyvūs seniūnaičiai – Ona
Siurvilienė (Šyškrantės–Uostadvario seniūnaitija) ir Birutė Gustienė
(Pakalnės-Vorusnės
seniūnaitija). Seniūnaičiai aktyviai dalyvauja seniūnijos, bendruomenių susirinkimuose.
Sprendžia klausimus dėl viešųjų darbų, vietinių kelių būklės, medžių šakų genėjimo, gatvių
ir šaligatvių valymo darbų. Tariasi dėl gamtosaugos, kultūrinių renginių organizavimo ir kitų
programų, bei projektų įgyvendinimo.
Rusnės seniūnijos teritorijoje veikia 15 įstaigų ir įmonių. Taip pat darbus atlieka Šilutės
rajono tarnybos, organizacijos: Klaipėdos regiono keliai, Šilutės kelių tarnyba, UAB „Šilutės
polderiai“, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, NDRP
administracija. Su šių įstaigų vadovais palaikomi glaudūs ryšiai, diskutuojama, tariamasi dėl
vienokių ar kitokių klausimų. Ieškoma kompromisų, dažniausiai jie randami ir išsprendžiami.
Toliau įgyvendinamas projektas „Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas“. Pagal
projektą tikslinės lėšos jau yra įsisavintos: 2017 m. pradėta bendruomenės namų pastato
rekonstrukcija. svarstomi atliekamų darbų planai, kurie yra tikslinami, koreguojami. Tariamasi dėl
stebėjimo vaizdo kamerų įsigijimo, jų pastatymo vietų. Projektui įgyvendinti seniūnija nuolat teikia
visą reikalingą informaciją.
Seniūnijos problemos ir pasiūlymai:
1. Užliejamo kelio ruožo Rusnė-Šilutė rekonstrukcija.
2. Bažnyčios rekonstrukcija.
3. Tolimesnė miestelio šaligatvių rekonstrukcija.
4. Miestelio apšvietimo rekonstrukcija.
5. Upių vagų valymas.
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Saugų seniūnija
Seniūnijos plotas – 172 km², naudmenų – apie 11000 ha, seniūnijoje 33 kaimai, 2017 m.
sausio 1 d. duomenimis seniūnijoje – 3535 gyventojai. Trečdalis teritorijos potvynių metu
užliejama.
Seniūnijoje, kaip savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje yra etatų: valdyme
– 5, sanitarijoje – 5,25, dotuotose lėšose – 3. Vykdydami savo funkcijas, teikiame gyventojams
viešojo administravimo paslaugas.
Tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją seminaruose ir (ar) kursuose: seniūnė – 4, specialistas – 3;
raštvedė – 2; socialinės darbuotojos – 5; ž. ū. specialistas – 3.
Per 2017 metus išduota: pažymų ir parašyta (atsakyta) raštų – 2307, charakteristikų – 98;
Išduotas 21 leidimas viešajai prekybai. Išduota 15 leidimų šalinti medžius.
Parašyti seniūno įsakymai: veiklos klausimais – 23, personalo klausimais – 28;
Administracinės teisės pažeidimo protokolų nesurašėme. Vykdydami 2011 m. birželio 23 d. Šilutės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-802 „Dėl pavedimo seniūnijų
seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams“,
parengėme 23 įsakymus su priedais dėl adresų pastatams, butams bei žemės sklypams suteikimo,
keitimo, naikinimo.
Deklaravo atvykimą – 195, deklaravo išvykimą – 78, išduota pažymų apie asmens
deklaruotą gyvenamąją vietą – 191, apie įtraukimą į GVNA apskaitą, gyvenamųjų patalpų
savininkams – 143, taisyti, keisti ar naikinti deklaravimo duomenys – 68.
Išduoti leidimai laidoti seniūnijos kapinėse – 23. Atsakyta į 374 gyventojų prašymus.
Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujama su
Saugų J. Mikšo ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis. Seniūnijoje pagal kompetenciją organizuota
vaikų teisių apsaugos prevencija bei darbas su socialinės rizikos grupės probleminėmis šeimomis,
kuriose apribotos tėvų teisės į vaikus. Pateikiame paskutinių dviejų metų duomenis:

Metai

2016
2017

Kiek buvo soc.
rizikos šeimų
apskaitoje

Kiek įtraukta į
soc. rizikos
šeimų sąrašą

Kiek įtraukta į
prevencinį sąrašą

Kiek
išbraukta iš
soc. rizikos
šeimų sąrašo

Kelioms šeimoms
apribotos mot./tėv.
teisės nuolat

24
24

4
3

2
4

9
1

-

Socialinės darbuotojos su rizikos šeimų vaikais ir jų mamomis organizavo kūrybines
dirbtuves ir gamino: bižuteriją – papuošalus iš modelino, Užgavėnių kaukes, dekupažo technika
gamino dekoracijas „Velykinis kiaušinis“. Piešė konkursinius piešinius, iš kurių trys tapo konkurso
nugalėtojais. Viena mergaitė kartu su mama vyko į Šilalės baseinų ir pirčių kompleksą, kitos
dvi – apdovanotos rėmėjų dovanomis.
Savivaldybės administracijai seniūnija pateikė siūlymus dėl socialinės paramos šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų. Pateikiami paskutinių 2 metų duomenys:
Eil.
Nr.

Paramos pavadinimas

1.
2.
3.

Socialinė pašalpa
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Pašalpa socialiai remtiniems asmenims iš

2016 m.
Šeimų
Suma Eur
skaičius

80
53
16

54159,41
22990,00
1895,58

2017 m.
Šeimų
Suma Eur
skaičius

61
29
4

43873,94
12122,00
425,94
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

savivaldybės biudžeto lėšų
Šildymo išlaidų kompensacija
59
15289,90
Išmoka vaikui
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Parama mokinio reikmėms įsigyti
Išmoka besimokančio ar studijuojančio
asmens vaiko priežiūrai
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip
vienam vaikui
Globos (rūpybos) tikslinis priedas
Iš viso:
208
94334,89
Paramai maisto produktais iš ESF pateikti 122 prašymai.

64
102
8
27
1

16115,56
39911,27
608,00
2793,00
410,40

1

1672,00

4
301

7075,00
125007,11

Žemės ūkio srityje iš žemės naudotojų gauta paraiškų, išduota pažymų:
Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2016 m.

Pavadinimas

Pateikta paraiškų (deklaracijų)
Įregistruota atnaujintų valdų
Priimta paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis
Konsultavimas ir pagalba atsakant į laiškus, kuriuos gauna
valdų turėtojai, iš NMA
Suformuota išregistravimo prašymų
Įregistravimų ar (ir) atnaujinimų prašymų
Parašų rinkimas dėl kiaulių maro ir mažo kiaulininkystės
ūkio apsauga
Skelbta informacija dėl kiaulių maro
Išduota pažymų dėl žemės naudojimo
Ekonominio dydžio apskaičiavimas (pareiškėjams prašant)
Pareiškėjų 2017 m. nukentėjusių nuo lietaus prašymai
Mažinti apleistų žemių teritorijas iki 2017-12-01
VĮ ŽŪ informacijos ir kaimo verslo centrui prašymai

2017 m.

390
395
55
260

375
379
48

1
424
16

8
425

60
24

30
3
80
20
6
36

240

-

Seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu: vykdo valdymo tobulinimo, kaimo
teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros bei viešųjų darbų programas.
2017 m. seniūnijai valdymo tobulinimo, teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei
viešųjų darbų programų vykdymui skirtoms lėšoms palyginti pateikiami 2016 ir 2017 m. duomenys:
Programa

1. Valdymo tobulinimo programa
1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų
pirkimas (ryšiai, elektra, šildymas, kt. prekės bei
paslaugos)
2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio programa (sanitarija)
2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms ir kt.
prekėms
2.2. gatvių apšvietimas (elektros energija)
3. Viešųjų darbų programa

2016 m.
lėšos
tūkst. eurų

2017 m.
lėšos
tūkst. eurų

+/tūkst.
eurų

2200

2200

0

6 500

6 700

+200

2 100

2 300

+200

7 110

9 728

+2 618

100

Pagal viešųjų darbų programą dirbo 13 asmenų po du mėnesius. Tvarkė viešųjų erdvių ir
gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines.
Visuomenei naudingus darbus dirbo 23 asmenys.
Administracijos direktoriaus įsakymu iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos skirta 300 Eur. Už šias lėšas nupirkti daugiamečiai augalai.
Seniūnijoje – 40 kapinaičių, iš jų prižiūrime ~ 25. Nušienaujama daugiau kaip 45 ha parkų
vejų ir žaliųjų plotų, pakelių ~ 90 km. Nuvaloma 22 km šaligatvių ir takų. Pakelėse iškirsta ~ 2 km
krūmų.
Siekiant išsaugoti kultūros paveldą, dirbantieji viešuosius ir visuomenei naudingus darbus
nukreipti tvarkyti senąsias evangelikų liuteronų kapines. Ypatingas dėmesys skirtas Saugų
senosioms kapinėms sutvarkyti. Šiose kapinėse palaidotas misionierius, publicistas, vertėjas,
kunigas Benjaminas Martynas Laužemis, paskutinius gyvenimo metus praleidęs Saugose. 2017 m.
turėjome garbės susipažinti ir užmegzti bendravimo ryšius su jo vaikaite, kunige, misioniere
Reinhild Koob iš Vokietijos.
1. KELIŲ PRIEŽIŪRA:
1.1. vietinių kelių greideriavimas
1.2. duobių taisymas (asfaltbetonio danga)
1.3. gatvių ženklinimo įrengimas
1.4. duobių taisymas (žvyro danga)
1.5. kelių ir gatvių priežiūra žiemą
2. KELIŲ REMONTAS:
2.1. Aisės k., Aisės g. apšvietimas
2.2. Saugų k., Parko g. apšvietimas
2.3. Saugų k., Liepų g. apšvietimas
2.4. Gatvės 7S13 Saugų k. remontas
2.5. Kelio 7v35 Sakūtėlių k. remontas
2.6. Kelio 7v72 Medalių k. remontas

325 km
489 m 2
17 vnt.
511 m3
80 km

eurų
16500
9160
717
13999
550

4 vnt.
10 vnt.
4 vnt.
160 m.
395
230

4600
25000
4000
15000
14007
10000

Bendruomenės pareikštų pastabų vykdymas
1. Duobėto įvažiavimo kelio taisymas į Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos teritoriją yra
įtrauktas į vietinių kelių priežiūros ir remonto darbų sąrašą
2. Aisės kaimo centrinėje dalyje įrengtas apšvietimas.
3. Numatyto įrengti apšvietimo Liepų g. ir Parko g., Saugų k. rangovai nespėjo atlikti darbų.
Pageidavimai ir problemos
1. Sutaisyti duobėtą įvažiavimo kelią į Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos teritoriją.
2. Liepų g. ir Parko g., Saugų k., įrengti apšvietimą.
Renginiai: Padėkos vakaras (sausio 6 d.), Lietuvos laisvės gynimo diena (sausio 13 d.),
Lietuvos valstybės atkūrimo diena (vasario 15 d.), Užgavėnių šventė (vasario 28 d.), Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas (kovo 9-10 d.), akcija „Gaminame ir puošiame
margutį“ (balandžio 3-15 d.), paroda „Pamario krašto virtuvė“ (balandžio 25 d.),
Saugų muzikos festivalis „Muzikos malūnas“ 2017. Gegužės - rugpjūčio mėn. visuomenei
pristatyti 6 renginiai: 5 – profesionalių atlikėjų, 1 – meno mėgėjų kolektyvo. M. K. Čiurlionio
kvartetas ir solistė I. Milkevičiūtė (gegužės 7 d.), pokalbiai su prof. A. Bumblausku (gegužės 21 d.),
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Kontrabosas“ (birželio 4 d.), romansų vakaras „Meilė tau“
(liepos 5 d.), S. Rachmaninovo choras iš Vokietijos (liepos 30 d.), Vaidos Genytės, Liudo
Mikalausko ir Egidijaus Bavikino koncertas (rugpjūčio 26 d.). Festivalio uždarymas vainikuotas
„Mėlynąja vakariene“.
Šeimos diena (gegužės 18 d.), Gedulo ir Vilties diena (birželio 14 d.), „Po malūno sparnais“
(liepos 6 d.) akcentas – iš gėlių ir žolynų sukurta simbolinė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna,
pripažinta Lietuvos rekordu. „Vilko pėdomis“ (rugpjūčio 15 d.), „Senieji Kintai. XX a. per. Skonis“
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(spalio 6 d.), „Žiemos sveikinimai miniatiūrų-atvirukų paroda (lapkričio 29 d.), kalėdinių dekoracijų
dirbtuvės (gruodis), Eglės įžiebimo šventės Saugose ir Vilkyčiuose (gruodis).

Šilutės seniūnija
Šilutės seniūnija - tai Šilutės miestas ir aplink jį išsidėsčiusios 26 gyvenvietės ir kaimai.
Seniūnijos plotas yra 11694 ha, prižiūrimų kelių ilgis – 291,73 km. Seniūnijoje 2018 m. sausio 1
d. duomenimis gyveno 22757 gyventojai, iš kurių 10436 vyrai ir 12321 moteris. Palyginus su
2016 metais, tai 608 gyventojais mažiau.
Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikė gyventojams viešojo
administravimo paslaugas, organizavo sklandų seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos
struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. Nors gyventojų skaičius ir sumažėjo, tačiau interesantų
kiekis liko toks pats didelis. Gyventojams buvo teikiama reikalinga juridinė bei kita informacija
socialinių išmokų, įvairių kompensacijų mokėjimo ir įvairiais kasdienio gyvenimo klausimais. Per
praėjusius metus visuomenei naudingus darbus atliko 1172 seniūnijos gyventojai. Padidėjo
socialinių išmokų, kompensacijų už šildymą ir vandenį skaičiavimas. Seniūnija vykdė maisto
produktų dalinimo labiausiai nepasiturintiems asmenims iš intervencinių atsargų programą. Per
praėjusius metus maisto produktai buvo dalinami 6 kartus, ši parama buvo suteikta 405
gyventojams. Seniūnija tvarkė ir buitinių atliekų turėtojų (gyventojų) prašymus dėl rinkliavos
lengvatų taikymo. Vykdant šią veiklą, buvo sudaromi sąrašai, jie buvo pateikiami 2 kartus per
mėnesį Šilutės rajono savivaldybei. Seniūnija vykdė Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011-06-23 įsakymą Nr. A1-802 - seniūno įsakymais buvo suteikiami numeriai
pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams, esantiems
seniūnijos teritorijoje. Įvairiems objektams buvo suteikti 83 adresai.
Per 2017 m. išnagrinėta 15230 įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų.
Per ataskaitinį laikotarpį seniūnas pasirašė 218 įsakymų organizacinės veiklos klausimais.
Buvo išduotas 301 leidimas palaidoti mirusiuosius seniūnijos gyventojus, atlikta 618 notarinių
veiksmų. Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriui buvo pateikti būsimųjų pirmokų sąrašai,
tikslinti neatvykusių į mokyklas vaikų sąrašai.
Seniūnijos socialinės darbuotojos, dirbančios su rizikos grupės šeimomis, auginančiomis
vaikus, teikė socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimai, siekė palaikyti ir ugdyti
tokių šeimų gebėjimus gyventi savarankiškai. Buvo iškelti tikslai padėti šeimoms spręsti socialines,
psichologines, finansines problemas, ugdyti tėvų socialinius įgūdžius bei atsakomybę už vaikus, jų
ateitį. Paslaugos buvo teikiamos šeimų namuose bei Šilutės seniūnijoje. Tokios paslaugos buvo
suteiktos 101 socialinės rizikos šeimai.
Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms,
buvo surašyti 596 buities patikrinimo aktai, 19 kartų nustatytas socialinių paslaugų poreikis.
Siekiant užtikrinti kokybišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimą, į įvairias
įstaigas (medicinos, ugdymo, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Socialinės paramos skyrių) buvo išsiųsti
289 raštai, gauti 205 raštai. Socialinės rizikos šeimose, kilus socialinėms problemoms, surašyti 257
paaiškinimai. Socialinės darbuotojos, atsižvelgdamos į šeimų poreikius, teikė informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo paslaugas
socialinės rizikos šeimoms.
Socialinės darbuotojos glaudžiai bendradarbiavo su Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Darbo birža, policija
ir kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis socialinėje srityje.
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Sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas, buvo dirbama kompleksiškai - ne su vienu
asmeniu, o su visa šeima.
Socialinio darbo organizatorės per ataskaitinį laikotarpį priėmė 160 prašymų socialinėms
paslaugoms suteikti, buvo suteiktos 147 paslaugos, taip pat buvo gauti iš išnagrinėti 253 prašymai
dėl išmokos vaikui, socialinėms išmokos, šildymo kompensacijoms, dėl nemokamo maitinimo ir
paramos mokinio reikmėms įsigyti, socialinėms paslaugoms gauti, suruoštos bylos, įvertinti
socialinių paslaugų poreikiai. Buvo surašyti 85 buities tyrimo aktai, išduotos 357 pažymos pagal
gyventojų prašymus antstoliams, migracijos skyriui, mokesčių inspekcijai, advokatams. Išrašyti 482
nukreipimai visuomenės naudingai veiklai atlikti, socialinės paramos komisijoje buvo svarstyti 4
asmenys.
Seniūnijos žemėtvarkos inžinierė per 2017 metus priėmė 751 gyventojų paraišką
tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Buvo atnaujinti 510
pareiškėjų žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre, be to, buvo išregistruotos 4 valdos. Taip pat Buvo pildomos nuimto derliaus,
parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitinės (ketvirtinės) ataskaitos,
rengiami planai, organizuoti 9 Šilutės miesto gyventojų susirinkimai dėl pagalbinių patalpų
privatizavimo.
Per 2017 m. darbo organizavimo inžinierė atliko apskaitą ir organizavo visuomenei
naudingus darbus dėl socialinių pašalpų išmokėjimo šeimoms. Per metus visuomenei naudingus
darbus atliko 1772 asmenys. Jie buvo registruojami sąrašuose, kuriuose nurodyti atlikti ar neatlikti
visuomenei naudingi darbai. Ataskaitos buvo pateikiamos Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos socialinės paramos skyriui bei seniūnijos socialinio darbo organizatorei.
Per praėjusius metus specialistė gyventojų registrui išdavė 8893 pažymas, tai yra apie
deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaravimo duomenų taisymą, keitimą ir naikinimą, įtraukimą
asmenų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rašė pažymas bendrasavininkiams dėl
kompensacijų, registravo atvykusių ir išvykstančių asmenų deklaracijas, pažymas apie mirusiųjų
asmenų gyvenamąją vietą iki mirties dėl artimųjų turto paveldėjimo dokumentų tvarkymo.
Šilutės seniūnija įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 201402-03 įsakymą Nr. A1-158 „Dėl informacijos apie vykdomus pirkimus skelbimo“, tai yra paskirta
seniūnijos apskaitininkė teikė informaciją apie kiekvieną pirkimą Savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriui. Seniūnijoje ir toliau buvo vykdomas Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016-02- 25 įsakymas Nr. A1-222 „Dėl paramos maisto produktais
teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šilutės rajono savivaldybės
gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat vykdomas Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2014-10-10 sprendimas Nr. T1-2281 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“. Per 2017 m. buvo išduota 20 leidimų įrengti
išorinę reklamą. Dėl invalidumo ir senatvės pensijos dydžio nustatymo buvo išduota 40 archyvinių
pažymų apie asmenų draudžiamąsias pajamas.
Šilutės seniūnija įvykdė 3 Šilutės rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus: 2014m.
balandžio 24 d. sprendimą Nr. T1-1231 „Dėl 2015 metų nuosavybės teise priklausomo turto
mokesčio tarifų nustatymo“, tai yra pateikė fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise
priklausomo nekilnojamo turto, kuris neprižiūrimas, netvarkomas, sąrašą. Seniūnas savo veikloje
įvykdė ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimą Nr.T1-203 „Dėl Šilutės viešojo
tualeto paslaugų kainos nustatymo“ ir Tarybos 2017-02-23 sprendimą Nr. T1-583 „Dėl
maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono
gyventojams dydžio nustatymo“.
Savo veikloje seniūnas įgyvendino nemažai Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų: 2014-05 30 įsakymą Nr. A1-713 „Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti
numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams,
kuriuose pagal jų naudojimo paskirti (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų
statyba“, 2016-12-20 įsakymą Nr. A1-1706 „Dėl darbuotojų įgaliojimo tvirtinti dokumentų kopijos,
nuorašo ar išrašo tikrumą“, 2017-02-02 įsakymą Nr. A1- 124 „Dėl dokumentų kopijų parengimo
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išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2017- 02- 02 įsakymą Nr. A1-121 „Dėl įgaliojimų
surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir
skirti administracines nuobaudas, suteikimo“, 2017-02-10 įsakymą Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybėje teikiamų administracinių paslaugų“, 2017-03-21 įsakymą Nr. A1- 304 „Dėl
administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo“, 2017-03-21 įsakymą
Nr. A1-571 „Dėl elektroninių informacijos technologijų saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo
Šilutės rajono savivaldybėje, 2017- 10- 19 įsakymą Nr. A1-1151 „Dėl asmens duomenų tvarkymo
Šilutės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.
Šilutės seniūnas įgyvendino tris programas:
1. Šilutės seniūnijos efektyvaus valdymo programą;
2. Šilutės seniūnijos vietinio ūkio programą;
3. Vietinio ūkio programos deleguotas funkcijas (gyventojų užimtumo didinimas).
Eil.
Nr.
01.

Programos
Veiksmai:
pavadinimas
Šilutės seniūnijos efektyvaus valdymo programa:

Siekti, kad seniūnijos gyventojams
laiku būtų suteikta visokeriopa parama
ir informacija;
01.02.
Siekti, kad seniūnijos darbuotojams
būtų suteikta galimybė tobulintis
kursuose, seminaruose ir jų metu
įgytas žinias perteikti seniūnijos
gyventojams
02.
Šilutės seniūnijos vietinio ūkio programa:
01.01.

02.01.

02.02.

Seniūnijos darbuotojai aktyviai
dalyvavo rengiamuose
kursuose ir seminaruose

Gatvės ir viešosios erdvės buvo
apšviečiamos pagal patvirtintą
grafiką. Numatytų darbų
atlikimui skirta 122 000 eurų.
Tinkamai prižiūrėti Šilutės miesto ir Viešosios erdvės buvo
gyvenviečių viešąsias erdves.
prižiūrimos.
Prižiūrėti ir vykdyti miesto gatvių,
šaligatvių, takų valymą.

02.04

Tinkamai prižiūrėti vietinius kelius.

03.

Parama ir informacija buvo
teikiama laiku.

Tinkamai prižiūrėti Šilutės seniūnijos
gatvių apšvietimą, mažinti neapšviestų
gatvių skaičių.

02.03

02.05

Žinios apie vykdymą

Suremontuoti kelius su žvyro danga,
taip pat remontuoti šaligatvių ir gatvių
dangas.
Vietinio ūkio programa, deleguotos funkcijos
(viešieji darbai)

Miesto gatvės, šaligatviai ir
takai buvo valomi , tačiau dėl
lėšų trūkumo tai buvo
atliekama rečiau.
Vietinių kelių priežiūros ir
gatvių einamiesiems tikslams
įgyvendinti skirta 284 200
eurų,
Naujų gatvių apšvietimui–10
700 eurų.
Vietinių kelių remontui,
kapitalo formavimui skirta 404
700 eurŲ.
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Planingai panaudoti turimą darbo
jėgą prižiūrint bendro naudojimo
plotus įdarbinant darbo biržos
rekomenduotus darbuotojus.

03.01.

Darbai buvo atliekami
seniūnijoje prižiūrint bendro
naudojimo plotus, buvo
įdarbinta 30 darbuotojų.

Kaip buvo vykdomos šios programos 2017 metais lyginant su 2016 metais žiūrėti lentelėje:
Programos Programos
Nr.
pavadinimas
01
Šilutės
seniūnijos
efektyvaus
valdymo
programa.
02

Šilutės
seniūnijos
vietinio ūkio
programa

Tikslų pavadinimas

2015m.

2016m.

Pasiekti, kad Šilutės seniūnija taptų
šiuolaikiška, patrauklia bendruomenei
įstaiga, teikianti tas paslaugas, kurios
numatytos seniūnijos veikloje

110776

118900

Vietinio ūkio priežiūra

512700

5576200

Gatvių apšvietimas

122000

140900

Vietinių kelių priežiūra ir remontas

717781

795900

15840

21991

1483697
717781

1659091
795 900

Vietinio ūkio
Planingai panaudoti turimą darbo jėgą
programa,
prižiūrint bendro naudojimo plotus,
deleguotos
įdarbinti 30 Darbo biržos siųstus
funkcijos
darbuotojus
(viešieji
darbai)
Viso programoms
Iš to skaičiaus Savivaldybės biudžeto lėšos
03

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2017 metais, seniūnui aktyviai talkino seniūnaičiai ir
bendruomenių pirmininkai. Jų pagalba buvo jaučiama renkant įvairią informaciją apie kaimuose
iškilusias problemas, tvarkant gyvenvietes, sprendžiant socialinius reikalus. Toliau buvo vykdomi
gatvių remonto-rekonstrukcijos darbai, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką nuo K. Kalinausko gatvės
iki Gluosnių gatvės. Užbaigtos Dariaus ir Girėno bei Kęstučio gatvių rekonstrukcijos. Taip pat buvo
rekonstruota didelė dalis Melioratorių alėjos daugiabučių namų kiemų, kurių remontas 2018 m. bus
visiškai užbaigtas. Įrengtos 5 vaikų žaidimų aikštelės, 3 esamos buvo suremontuotos. Iš Kelių
plėtros programos lėšų atlikti kelių bei gatvių ženklinimo darbai, pėsčiųjų tako Šilutė-Traksėdžiai
projektavimo darbai. Taip pat buvo tęsiamas darbas ir dėl naujai suteiktų gatvių pavadinimų
ženklinimo.
Iš pagrindinių kelių ir gatvių remonto darbų galima paminėti ir tai, kad pradėtas rekonstruoti
šaligatvis Klaipėdos gatvėje, privažiavimas ir mašinų stovėjimo aikštelė prie H. Šojaus gatvės
daugiabučių namų, o 2017 metais turėtų būti užbaigti Dariaus ir Girėno, Kęstučio gatvių
rekonstrukcijos darbai. Iš saugaus eismo priemonių, finansuojamų iš Kelių plėtros programos lėšų,
galima paminėti kelio ženklų atnaujinimą, taip pat gatvių apšvietimo tinklų įrengimą Putinų,
Šermukšnių, Žilvičių, Žalgirio gatvėse, Šilutės mieste, Traksėdžių kaime, Pušyno gatvę, Pagrynių
kaime Žaliosios ir Alyvų gatves, Macikų kaimo gyvenvietę.
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Švėkšnos seniūnija
Seniūnijos plotas – 18361 ha, seniūnijos centras Švėkšnos miestelis. Švėkšnos seniūnijoje
gyvena 3164 gyventojai, 59 kaimai, įkurtos 9 seniūnaitijos.
Seniūnija, atlikdama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo
administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos
struktūrinio teritorinio padalinio, darbą.
Seniūnijos darbuotojai
Darbuotojai
Valdymas
Iš jų:
su aukštuoju išsilavinimu:
spec. vidurinis:
Sanitarija
Dotuotos lėšos

2016 m.
5 etatai

2017 m.
5 etatai

4
1
6
3

4
1
6
3

Iš jų:
su aukštuoju išsilavinimu:
2
spec. vidurinis:
1
Valstybinių ir socialinių pašalpų bei kompensacijų už šilumą1
ir vandenį apskaičiavimo ir mokėjimo
Iš jų:
spec. vidurinis
aukštasis
1

2
1
1

1

Per 2017 metus parengti 447 siunčiami dokumentai, užregistruota 116 gautų raštų.
Užregistruoti ir išnagrinėti 265 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą lengvatų suteikimo. Išduoti 67 leidimai laidoti seniūnijos kapinėse.
Atlikti 47 notariniai veiksmai, parašytas 31 seniūno įsakymas veiklos klausimais ir 23 įsakymai
personalo klausimais. Išduoti 75 leidimai viešai prekybai.
Atliekant gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2017 metus
išduotos 149 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, naikinti, pakeisti ar taisyti 83 asmenų
deklaravimo duomenys, 105 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei
šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Švėkšnos seniūnijoje naujai deklaravo 175
asmenys. Išduota pažymų apie įtraukimą į GVNA - 3. Priimta 112 prašymų ir išduotos pažymos
apie savininkams priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Priimti 32
prašymai ir išduota tiek pat pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.
Sudaryta 2018 metų Švėkšnos seniūnijos dokumentacijos plano elektroninė versija, kuri yra
suderinta ir patvirtinta elektroninio archyvo informacinėje sistemoje.
Išduoti 5 leidimai medžiams šalinti, 1 leidimas kasinėjimo darbams atlikti.
Eil. Paramos pavadinimas
Nr.
1.
2.

Socialinė pašalpa
Išmoka vaikui

2016 m.
Šeimų
Išmoka Eur
skaičius
147
111243,97
99
32829,98

2017 m.
Šeimų
Išmoka Eur
skaičius
112
96234,80
129
35967,16

106

3.
4.
5.
6.
7.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Parama mokinio reikmėms įsigyti
Globos išmoka
Vienkartinė išmoka vaikui
Šildymo išlaidų kompensacija

9
69
7
29
68

684,00
7467,00
3409,7
12122,00
16224,06

8
55
5
31
64

608,00
5700,00
3663,11
13794,00
14332,85

Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto kreipėsi 16 asmenų, išmokėta 1 284 Eur.
Lankomosios priežiūros darbuotojos lanko 18 senyvo amžiaus žmonių. Seniūnijos gyventojams
2017 m. įvairių išmokų ir pašalpų išmokėta 178 405,98 Eur
2017 metais Švėkšnos seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo
teikiamos 24 šeimoms, kuriose augo 44 vaikai. Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių
vaikus, apskaitą buvo įrašytos 4 šeimos, kuriose augo 5 vaikai. Į socialinės rizikos šeimų apskaitą
2017 metais įtrauktos 2 šeimos, auginančios 4 vaikus. 4 šeimų socialinėmis išmokomis disponavo
socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis. 1 šeima kiekvieną mėnesį pasirašo
susitarimą dėl pagalbos paskirstant šeimos pajamas. Seniūnijoje yra viena šeima, kurių vaikui
paskirta laikinoji globa. Visoms šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti
socialinius įgūdžius.
Atliekant žemės ūkio specialisto funkciją, 2017 metais išregistruotos 2 valdos, išduota 1
pažyma mokytis žemės ūkio mokykloje. Patikrinti 9 pareiškėjų laukai, kuriuose nenuimtas derlius
dėl gamtinių sąlygų. Žemės ūkio specialistas kvalifikaciją kėlė ir tobulinosi 16 seminarų.
Eil.
Nr.
1
2.
3.
4.

Vykdomos funkcijos
Įregistruotos naujos valdos
Atnaujinti valdų duomenys
Elektroniniu būdu priimtos
deklaracijos
Suorganizuoti seminarai

ir

perduotos

2016 metai

2017 metai

12
697
497

6
690
466

4

2

pasėlių

2017 m. seniūnijoje atliktos papildomos funkcijos:
1. Dėl žemės matavimų privatiems asmenims. Seniūnijos atstovo dalyvavimas matuojant.
2. Įdarbinimo pagal Užimtumo didinimo programą įforminimas.
2017 metais seniūnijai valdymo tobulinimo, teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei
viešųjų darbų programai įgyvendinti skirta 117 800 Eur.
Programos pavadinimas
I. Valdymo tobulinimo programa, iš viso, eurais:
1. Darbo užmokestis ir „Sodra“

2016 m.
57400
49500

2017 m.
58300
50300

2. Seniūnijos funkcijos atlikti reikalingų paslaugų pirkimas (ryšiai,
elektra, šildymas, vandentiekis ir kanalizacija bei kt. paslaugos) ir
kvalifikacija
3. Seniūnijos materialinis aprūpinimas (transporto aptarnavimas, kitos
prekės)
4. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
II Teritorijų vystymo ir žemės ūkio programa (sanitarija), iš viso,
eurais:
1. Darbo užmokestis ir „Sodra“

4700

4200

3200

3800

43600

44700

35100

35900

2. Išlaidos technikos ir transporto priemonėms
3. Kitos prekės ir paslaugos

4000
4500

4000
4800
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4. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
5. Gatvių apšvietimas (elektros energija)
III. Viešųjų darbų/Užimtumo didinimo programos, iš viso eurais

3000
11 700

4000
14 800

Pagal viešųjų darbų programą dirbo 6 asmenys, o nuo liepos 1 d. pagal užimtumo didinimo
programą dirbo 10 asmenų. Tvarkė viešųjų erdvių aplinką, gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines.
Nemokamus viešuosius darbus atliko 244 asmenys, kurie atidirbo 21760 valandų.
Švėkšnos seniūnijoje vietinių kelių ilgis 224,34 km: iš jų asfaltuotų - 17,52 km, žvyro 117,63 km, grunto - 89,19 km.
Per 2017 metus kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta 31 248,49 Eur: iš jų 7 487,64
Eur – greideriavimui, asfalto duobėms taisyti – 3827,53 Eur, sniegui valyti - 584,15 Eur,
žvyravimui – 14 964,17 Eur, Brailio g. asfaltavimui – 4385 Eur (skola iš 2016 m.).
2017 metais Administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos lėšos seniūnijai:
2017-03-31 įsakymu Nr. A1-343 iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos
skirta 1 000 Eur Švėkšnos dvaro parko tvoros fragmento sutvarkymui.
2017-04-21 įsakymu A1-418 iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos V str. 2
punkto skirtos lėšos aplinkos tvarkymui ir želdinių veisimui 300 Eur.
2017-05-10 įsakymu A1-510 iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos VI str. 2 punkto skirtos lėšos 1100 Eur pavojų keliančių medžių šalinimui.
Tradicinės seniūnijos šventės, kultūra ir sportas
Miestelio šventei „Dvaro šventė“ finansuoti iš Savivaldybės kultūros rėmimo programos
skirta 1500 Eur, Sporto klubui „Meška“ iš Savivaldybės sporto rėmimo programos skirta 200 Eur,
Švėkšnos akcijai „Mes už šviesą“ – 1100 Eur, šokių kolektyvui „Šalna“ – 2 888 Eur, kolektyvui
„Dainoriai“ – 1 600 Eur, Inkaklių kaimo kapelai „Ašvelė“ 1406 Eur.
Seniūnijos problemos, pageidavimai ir perspektyva
1. Nesaugus eismas miestelio centre, sankryžoje prie bažnyčios. Šioje vietoje yra
apsunkintas eismas dėl statomų automobilių ir trūkstamo ženklinimo. Yra paruoštas žiedinės
sankryžos įrengimo projektas. Reikalinga kartu su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ aptarti ir inicijuoti
žiedinės sankryžos įrengimą.
2. Stambiagabaritis transportas negali įvažiuoti į Švėkšną Klaipėdos kryptimi pro viaduką,
jungiantį bažnyčią su parku, kurio leistinas aukštis 3 m. Oficialaus kliūties apvažiavimo nėra.
Vairuotojai bando važiuoti prieš eismą, kai kurie įstringa po viaduku. Gadinamas viadukas, jis yra
kultūros paveldo objektas. Reikalinga kartu su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ spręsti šią problemą.
Bendruomenės iniciatyvos ir veikla
Seniūnijoje įsikūrusios trys bendruomenės:
Stemplių kaimo bendruomenė GIMTINĖ. Pirmininkė Ramutė Kungienė. Įgyvendinus
projektą pagal priemonę „Remti bendruomenių veiklą savivaldybėse“, Stemplių kaime pastatytas
koplytstulpis iš šios parapijos kilusiems 1918 -1923 metų Lietuvos kariuomenės kūrėjams,
nepriklausomybės kovų dalyviams.
Švėkšnos bendruomenės centras. Pirmininkė Ona Jurjonienė.
Inkaklių kaimo bendruomenė AŠVA. Pirmininkas Valentinas Vanagas. 2017 metais bendruomenė
organizavo Inkaklių vasaros šventę, Motinos dienos renginį.
Švėkšnos seniūnijoje įkurtos 9 seniūnaitijos. Įvyko 4 sueigos, kuriose svarstyta dėl išlaidų
2017-2018 metais iš KPP programos lėšų. Susitarta dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
panaudojimo prioritetų.
Aptartas priemonės „Remti bendruomenių veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas. Priimtas
sprendimas finansuoti Stemplių bendruomenės „Gimtinė“ pateiktą paraišką.
Seniūnaičiai padeda prižiūrint kelius žiemos metu, prisideda teikiant reikalingą informaciją
apie jų seniūnaitijos gyventojams kilusias problemas, dalyvauja socialinės paramos teikimo
komisijos darbe, padeda organizuojant kitus renginius bendruomenėse.
Seniūnijoje aktyviai veikia šios nevyriausybinės organizacijos:
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Švėkšniškių draugija „Tėviškė“. Pirmininkė V. Astrauskienė. Draugijai priklauso 30 narių.
Draugijos veiklos kryptis – kultūrinė-visuomeninė. 2017 metais draugijos organizuoti renginiai:
ciklas, skirtas Knygnešiams atminti, muzikinė - literatūrinė popietė „Tėvynė – širdies ir žodžio
gelmėje“, literatūriniai Rudens skaitymai.
Sporto klubas „Meška“. Vadovas M. Urmulevičius. Klubui priklauso 60 narių. Klubo tikslas
– aktyvi sportinė veikla, užimtumo organizavimas. 2017 metais organizuoti renginiai: krepšinio
varžybos A. Bartušio taurei laimėti, gatvės krepšinio turnyras, šeimų krepšinio turnyras Budrio
taurei laimėti, šuolio į aukštį varžybos I. Pavinkšnytės-Mikulėnienės prizui laimėti, bėgimo
varžybos „Auksinis Švėkšnos ruduo“ ir „Olimpinis pavasaris“.
Šilutės neįgaliųjų draugijos Švėkšnos skyrius. Draugijos pirmininkė I. Riterienė. Draugijoje
130 narių. Neįgalieji aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 2017 metais organizuoti renginiai:
„Duonos šventė“, Užgavėnės Švėkšnoje, Joninių šventė, įrengti gėlių kilimai prie bažnyčios,
Adventinio vainiko pynimas.
Klubas „Šalna“ vienija 19 narių. Vadovė A. Sapetkienė. Kolektyvas organizuoja tradicinius
renginius: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę, Šeimų šventę, Šokio dienos renginį.
Vietinės iniciatyvos 2017 m.
Pagerbiant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro prelato Kazimiero Stepono Šaulio
atminimą, Švėkšnoje, miestelio centre, jam atidengtas paminklas. Paminklas finansuotas
privačiomis Vytauto ir Sonatos Lygnugarių šeimos lėšomis. Aplinka prie paminklo sutvarkyta
Šilutės rajono savivaldybės lėšomis.
1. Akcija „Mes už šviesą“ (Vaidotas Didžiūnas).
2. Sukurti gėlių kilimai prie bažnyčios ( I. Riterienė, Švėkšnos neįgaliųjų skyrius).
3.
Organizuotas „Vestuvinių muzikantų festivalis“ ( Vytautas Raibys).
Tradicijos
1.
Gražiai tvarkomų sodybų konkursas – 9 sodybų savininkams įteiktos „Gražiai tvarkomų
sodybų“ lentelės.
2. Išleistas seniūnijos metraštis „Švėkšnos metai 514“.
3. „Jokūbo“ nominacija už Švėkšnos krašto garsinimą, bendruomeniškumą (Vaidotui
Didžiūnui).

Usėnų seniūnija
Usėnų seniūnijoje gyvena 1245 gyventojai, seniūnijos plotas 7491 ha, seniūnijos centras –
Usėnų gyvenvietė, 18 kaimų, įkurtos 2 seniūnaitijos.
Seniūnija, atlikdama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo
administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos
struktūrinio teritorinio padalinio, darbą.
Seniūnijos darbuotojai
Darbuotojai / Valdymas
Seniūnas
Specialistas
Raštvedė
Socialinio darbo organizatorius
Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis
Žemės ūkio specialistė

Etatai
1
1
1
1
1
0,75
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Valytoja

0,5
Etatai
1
2
1
0,25

Darbuotojai / Sanitarija
Darbininkas
Traktorininkas darbininkas
Elektrikas - darbininkas
Gatvių valytoja

Per 2017 metus parengti 132 siunčiami dokumentai, užregistruoti ir išnagrinėti 112
gyventojų prašymai, 53 prašymai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų
suteikimo pensininkams, sudaryti butų sąrašai, kuriuose nėra gyventojų, sudaryti sąrašai gyventojų,
kurie labai nutolę nuo pagrindinio kelio ir kuriems priklauso nuolaida už komunalinių atliekų
išvežimą, ir kt. Atlikta 15 notarinių veiksmų, parašyta 11 seniūno įsakymų organizacinės veiklos
klausimais, 26 įsakymai - personalo valdymo klausimais.
Atliekant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per
2017 metus priimta 270 prašymų ir išduota tiek pat pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
naikinti, pakeisti ar taisyti asmenų deklaravimo duomenys ir kt., 37 asmenys deklaravo išvykimą iš
Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, (2016 m.-12 asmenų). Savo
gyvenamąją vietą Usėnų seniūnijoje naujai deklaravo 69 asmenys, (2016 m.- 45asmenys).
Išduoti 6 leidimai viešai prekybai.
Vykdant 2016 m. vasario 5 d. Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus
įsakymą Nr. A1-118 ,,Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų
kompleksams, butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams“, seniūno įsakymais buvo suteikti
ar pakoreguoti 10 adresų.
Seniūnas tobulinosi 2-juose seminaruose, raštvedė – 2-juose seminaruose, specialistė – 2juose, socialinės darbuotojos –3-iuose seminaruose, žemės ūkio specialistė – 3-iuose seminaruose.
Per 2017 metus socialinei paramai gauti užregistruoti 425 prašymai.
Paskutiniųjų 2 metų palyginamieji duomenys parodyti lentelėje:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

Paramos pavadinimas

Socialinė pašalpa
Vienkartinė išmoka nėščiai
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Išmoka vaikui
Šildymo išlaidų kompensacija (kietas
kuras)
Dėl vienkartinės pašalpos iš
savivaldybės biudžeto
Dėl maisto iš intervencinių atsargų
labiausiai nepasiturintiems asmenims

2016 m.
Šeimų
Išmokama
skaičius
suma
60
49229,59
3
228,00
14
6270,00
42
16163,00
33
9167,67
3
187

2017 m.
Šeimų
Išmokama
skaičius suma
61
48593,91
5
380,00
14
6270,00
57
19554,58
36
433,85

234,60
180

Seniūnijoje lankomoji priežiūra – pagalba į namus teikiama 7 vienišiems senyvo amžiaus
asmenims. Vienas asmuo apgyvendintas socialinės globos įstaigoje.
Usėnų seniūnija socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikė 11 šeimų, 3
vaikams paskirta laikinoji globa, 1 šeima išbraukta iš socialinės rizikos sąrašų, auginančios vaikus,
apskaitos dėl vaikų pilnametystės.
Šeimoms (3) socialinėmis išmokomis padėjo disponuoti socialinė darbuotoja, darbui su
rizikos šeimomis. Visoms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius
įgūdžius.
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Žemės ūkio specialistė 2017 metais elektroniniu būdu priėmė ir perdavė 175 paraiškas
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Elektroniniu būdu įbraižyti
1025 laukai, kurių bendras deklaruotas žemės plotas 2262,52 ha. Priimta paraiškų/prašymų pakeisti
paraiškos duomenis 13 vnt.
Buvo įregistruota/atnaujinta 179 pareiškėjų žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos
duomenys LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Priimta įregistravimų / atnaujinimų prašymų 206
vnt., suformuota ž.ū. valdų išregistravimo prašymų 2 vnt. Buvo priimti prašymai ir išduotos 8
pažymos apie valdos EDV ir VED dydį, priimti prašymai ir išduoti 2 pranešimai apie žemės ūkio
valdos įregistravimą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir indentifikavimo kodo suteikimą,
priimti prašymai ir išduoti 2 išrašai iš LRŽŪ ir kaimo verslo registro duomenų bazės. Paruošta ir
įregistruota VĮŽŪ informacijos ir kaimo verslo centre 1 srutų pardavimo/išlaistymo sutartis, priimti
4 prašymai ir išduota NMA tiek pat pažymų apie ūkininkavimą ir žemės dirbimo faktą, priimti 3
prašymai ir išduota tiek pat pažymų dėl neapsėto pūdymo.
Priimta ir išsiųsta NMA 18 prašymų dėl negautų išmokų už galvijus, į ūkinių gyvūnų
registro informacinę sistemą suvesta 11 paramos gavėjų už gyvulius sąskaitų duomenys.
Aprašyti ir išsiųsti NMA 9 išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai.
Priimta 19 prašymų dėl žuvusių pasėlių nuostolių kompensavimo ir surašytos pažymos apie
jų plotų nustatymą ir žuvusios dalies apskaičiavimą.
Paruošė ir perdavė VĮ ŽŪ informacijos ir kaimo verslo centrui 7 savaitinių / ketvirtinių
ataskaitų GS-5 (apie nuimtą derlių) ir GS-8 formas.
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikta 12 ataskaitų dėl ekstremalios situacijos
prevencijos priemonių papunkčių įgyvendinimo kiaulininkystės ūkiuose.
Ūkininkai konsultuojami įvairiais žemės ūkio klausimais.
2016 metais seniūnijos valdymo tobulinimo, teritorijų planavimo ir žemės ūkio plėtros
vystymui (sanitarijai) skirta – 71 950,00 Eur, viešųjų darbų programų vykdymui – 6 250,00 Eur.
Pagal Viešųjų darbų programą buvo priimti 6 asmenys ir pagal Šilutės rajono savivaldybės
užimtumo didinimo programą iš Darbo biržos buvo priimti 5 asmenys, kurie tvarkė seniūnijos
teritorijos viešųjų erdvių, gyvenviečių aplinką, pakeles.
Nemokamai viešuosius darbus atliko 136 asmenys.
Usėnų seniūnijoje vietinių kelių ilgis 133,3 km. Per 2017 metus kelių priežiūros darbams bei
sandoriams skirta 71 800,00 Eur, už kuriuos buvo suremontuotas Usėnų k., J. Linkio gatvė, Vytauto
gatvės šaligatvis, pataisytos kelių su asfaltbetonio danga išdaužų duobės, nugreideriuoti žvyrkeliai
ir užpildytos duobės žvyru.
Įrengtas naujai apšvietimas Usėnų kaime, Vytauto gatvėje.
2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A1-418 „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ skirta 300,00 Eur. Už šias lėšas
nupirkti dekoratyviniai augalai seniūnijos teritorijos gražinimui.
Pareikštų bendruomenės prašymų 2017 metais atlikimas
1. Dėl J. Linkio gatvės remonto – suremontuotas (išasfaltuotas) visas kelias.
2. Išvalytas tvenkinys Usėnų kaime.
2. Dėl pėsčiųjų asfaltuoto takelio remonto nuo plento iki Pirties g. – atnaujinta danga.
Seniūnijos problemos, pageidavimai ir perspektyva
1. Reikėtų Žemaitkiemio, Kavolių, Galzdonų k. apšvietimo.
2. Reikėtų atnaujinti šaligatvius Usėnų gyvenvietėje.
3. Pabaigti gyvenvietėje atnaujinti asfalto dangas.
Tradicinės seniūnijos šventės, renginiai
Pagrindinė Usėnų seniūnijos šventė „Žolynėliais - į dangų“ vyksta rugpjūčio mėnesį.
Suorganizuotos: Užgavėnių šventė, paminėta Motinos diena, Kovo-11-oji, vyko šaškių, šachmatų
konkursai, Vasario–16-oji, pagerbti seniausieji žmonės.
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Vainuto seniūnija
Vainuto seniūnija – Šilutės rajono savivaldybės administracijos padalinys. Seniūnija nuo
rajono centro nutolusi 30 km, yrai respublikinių kelių Šilutė - Šilalė ir Šilutė - Tauragė sankryžoje.
Vainuto seniūnijoje yra 14 kaimų, kuriuose gyvena 2224 gyvenamąją vietą deklaravę
gyventojai, įkurtos 7 seniūnaitijos: teritorijos plotas -15132,50 ha, vietinių kelių ilgis -167,32 km,
valomų gatvių ir šaligatvių ilgis – 22,3 km, užstatytas teritorijos plotas – 259 ha, gatves apšviečia
161 šviestuvas.
Vainuto seniūnijoje yra 3 veikiančios kapinės: Vainuto, Pajūriškių ir evangelikų-liuteronų
kapinės Galnės kaime.
Seniūnijoje yra 2 mokyklos: Vainuto gimnazija ir Bikavėnų skyrius, Vainuto paštas, VšĮ
Vainuto ambulatorija, ,,Gintarinė“ vaistinė, Vainuto, Bikavėnų ir Kivylių bibliotekos, Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centras Bikavėnuose, Vainuto girininkija. Seniūnijoje išrinkti 7 seniūnaičiai,
susibūrusios Vainuto, Kivylių, Gorainių ir Bikavėnų bendruomenės.
Veiklos analizė
Vainuto seniūnija įstatymų nustatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo
paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio
padalinio, darbą. Didelė parama jaučiama iš seniūnaičių, planuojant aplinkos tvarkymo darbus,
organizuojant kultūrinius renginius, renkant informaciją iš nutolusių seniūnijos kaimų, vykdant
socialinius reikalus, rašant charakteristikas.
Seniūnaičių sueigose aptariami socialiniai, aplinkos, kelių fondo lėšų panaudojimo,
visuomenei naudingos veiklos atlikimo, kultūrinių renginių organizavimo klausimai.
Seniūnijos valdymo sektoriui priskirti 5 etatai, sanitarijos vykdymo programos – 5,5 etato.
Valdymo sektoriaus 3 darbuotojai yra su aukštuoju išsilavinimu, kiti turi aukštesnįjį
išsilavinimą.
Seniūnijos iškeltų uždaviniams vykdyti pagal veiklos programas, skirta lėšų:
1.Valdymo programai 2016 metais buvo skirta 63 100 Eur kartu su darbo užmokesčiu ir soc.
draudimo įmokomis, o 2017 metais- 61 100 Eur.
2.Vietinio ūkio programai vykdyti 2016 metais skirta 34 600 Eur kartu su darbo užmokesčiu
ir soc. draudimo įmokomis, o 2017 metais – 44 600 Eur.
3. 2016 metais pagal viešųjų darbų programą, kuriai skirta 11650 Eur, seniūnijoje įdarbinti
36 asmenys, 10 iš jų dirbo po 2 mėnesius, o 26 žmonės po 1 mėnesį. 2017 metais pagal Viešųjų
darbų/Užimtumo didinimo programą skirta 11 804 Eur – įdarbinti 25 asmenys, iš jų: 19 dirbo po 1
mėnesį, 6 – po 2 mėnesius. Darbininkai tvarkė seniūnijos aplinką, šalino krūmus, esančius prie
vietinių kelių, tvarkė Žydų genocido kapines, perklojo Vainuto miestelio A. Baranausko gatvės
dalies šaligatvio trinkeles. Įgyvendinant šios programos lėšas, pastatytas paminklas Bikavėnų
gyvenvietėje, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Vykdydami deleguotas funkcijas, seniūnijos darbuotojai siekia užtikrinti kokybišką
paslaugų suteikimą bei kultūringą interesantų aptarnavimą.
Priima interesantus ir išduoda jos teritorijoje gyvenantiems asmenims reikalingus
dokumentus, kurių per 2017 metus gauta ir išnagrinėta įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų – 3180,
išduota įvairių charakteristikų – 20.
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, išduotos 402 pažymos, iš jų: apie
deklaruotą gyvenamąją vietą – 127, deklaravusių atvykimą – 99, išvykusių – 41, kreipėsi dėl
duomenų taisymo – 33, patalpų savininkams išduotos 127 pažymos.
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Atlikti 93 notariniai veiksmai. Išduoti 44 leidimai laidoti seniūnijai priklausančiose
kapinėse.
Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, 2017 metais priimti 562 pareiškėjai, deklaravę
žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, taip pat atnaujintos 697 pareiškėjų valdos, įvairiais žemės
ūkio klausimais kreipėsi 205 gyventojai.
Išduoti 37 leidimai viešai prekybai, 197 gyventojams suteiktos lengvatos už komunalinių
atliekų išvežimą.
Įgyvendinant 2011-06-23 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą
Nr. A1-802 ,,Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams,
butams, patalpoms ir korpusams”, 6 gyventojams suteikti gatvių pavadinimų adresai ir numeriai
gyvenamiesiems namams, butams bei patalpoms.
Seniūnijos darbuotojai nuolat tobulinasi ir kelia kvalifikaciją:
Seniūnas dalyvavo mokymuose ,,Kapinių vadybos savivaldybėse aktualijos ir sprendimai“,
dalyvavo Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymuose-seminaruose: ,,Praktiniai supaprastintų
mažos vertės pirkimų aspektai“, ,,Viešojo administravimo įstatymas – aktuali praktika dėl asmenų
prašymų bei skundų“. „Administracinių nusižengimų teisenos praktikos aktualijos“, ,,Naujojo
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų praktinis taikymas“.
Raštvedė kėlė kvalifikaciją mokymuose ,,Įstaigos dokumentų valdymas elektroninėje
sistemoje ,,Kontora“, aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas“.
Socialinės darbuotojos darbui su rizikos šeimomis 2017 metais dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo mokymuose-seminaruose: ,,Erkių platinamos ligos ir tuberkuliozė“, ,,Depresija ir
atotrūkis nuo kasdienybės“, ,,Mokykla tėvų akimis. Kaip vieniems kitus prisijaukinti“, ,,Dialogas
tarp socialinio darbuotojo ir vaiko, turinčio elgesio ir emocijų sunkumų“, ,,Darbo ypatumai teikiant
bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką
vaikams bei jų šeimoms“. Dalyvavo supervizijos procese nuo 2017 m. gegužės mėnesio iki 2017 m.
spalio mėnesio.
Žemės ūkio specialistas tobulinosi mokymuose: „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos
mokymuose“ ir išklausė 2017 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
priėmimo reikalavimus, išmoko programą ,,Tausojamasis ūkininkavimas“; ,,Kompleksinės paramos
(valdymo) reikalavimai“, ,,Auginamos produkcijos (mėsos, pieno produktų, vaisių, daržovių)
perdirbimo galimybės ir reikalavimai“, ,,Inovatyvios vaisinių-uoginių augalų auginimo
technologijos“, ,,Verslo kūrimas ir plėtra: pasinaudojimo ES parama galimybės“, ,,Metodai
efektyviai ir pelningai veislininkystei vykdyti“, ,,Žemės apželdinimas mišku, kooperacijos nauda
miškininkystei“, ,,Žemės ūkio veiklos teisinis reglamentavimas“.
Seniūnijoje 186 šeimos gauna įvairias socialines išmokas, iš viso išmokėta – 106 078,81
Eur, iš jų: išmokėta 1 173 Eur vienkartinių pašalpų 10 seniūnijos gyventojų ligos, gaisro atveju ar
ilgaamžiams, 88 šeimoms mokama socialinė pašalpa – 63 763,72 Eur, išmoka vaikui buvo mokama
83 šeimoms, seniūnijoje yra 1 šeima globojanti vaikus;
Per metus 229 gyventojai gavo paramą maisto produktais iš intervencinių atsargų labiausiai
nepasiturinčioms šeimoms, 35 šeimos gavo kieto kuro (malkų) kompensaciją, 23 šeimos gavo
kompensaciją mokinio reikmėms įsigyti.
2017 metais 13 asmenų buvo teikiamos socialinės paslaugos namuose, 1 asmuo įrašytas į
eilę apgyvendinti Šilutės senelių globos namuose ir 3 gyventojai apgyvendinti Pamario senjorų
globos namuose.
Socialinės rizikos šeimų seniūnijoje yra18, kuriose auga 43 vaikai. 10 socialinės rizikos
šeimų gauna socialinę pašalpą, 4 šeimų pinigais disponuoja socialinės darbuotojos.
2017 m. taip pat dalyvavome projekte ,,Vaiko svajonės“, buvo išpildytos 42 vaikų svajonės.
Laisvalaikio užimtumo kambaryje vyko 5 susitikimai su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais,
kuriuose buvo akcentuojama apie rūkymo žalą ir poveikį sveikatai paauglystės metu. Susitikime su
sveikatos specialistu Artūru Šiukšta diskutuota tema ,,Kaip bendrauti su vaiku, kad užsiaugintume
sau paguodą“. Kalbėtasi apie higienos stoką kasdienybėje, o ypač pasireiškiančią paauglystės metu.
Susitikime su tapytoja Egidija Brinkyte šeimos dalyvavo pokalbyje apie meną, po to vyko
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edukacinis užsiėmimas – gamino muilą. Užimtumo kambaryje veikia dušas, šeimos gali ateiti
išsimaudyti.
Panaudojant Kelių fondo lėšas, seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą. Kaip ir
kiekvienais metais, keliai yra žvyruojami: užtaisytos duobės žvyrkeliuose – skirta 10 000 Eur,
užtaisyta asfalto duobių už 3100 Eur, išasfaltuotos Miško ir Šaltinio gatvės Gorainių kaime – 28
479 Eur, nugreideriuota 96 km kelių – 12 000 Eur.
Balčių kaimo Medžiotojų gatvės kapitalinio remonto projektui parengti išleista 7 260 Eur,
Bikavėnų gyvenvietės pėsčiųjų tako įrengimo projektui – 5 000 Eur.
Gražinant seniūnijos gyvenvietes pasodinta želdinių viešose erdvėse visose gyvenvietėse,
gerai prižiūrimos teritorijos. Didelį indėlį į šį darbą įdeda kaimo bendruomenės, seniūnaičiai ir
privatūs asmenys.
2017 metais seniūnijoje vyko kultūriniai renginiai:
1. ,,Būkime kartu“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Renginio dalyviams buvo
pateikiami istoriniai Sausio 13-osios įvykiai, rodomas vaizdo filmas. Renginys vyko Vainuto
bendruomenėje.
2. Vasario 16-osios minėjimas - koncertas (protų mūšis) ,,Lietuvos patriotas“, skirtas
Vainuto seniūnijos gyventojams. Koncertavo centro meno kolektyvai, Vainuto gimnazijos
moksleiviai. Valstybinės šventės skatina pilietinį bei tautinį ugdymą, kultūrinį švietimą.
3. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu pagerbiami nusipelnę seniūnijai
žmonės ir įrašomi į Garbės knygą.
4. Užgavėnės. Užgavėnių šventės tradicijų išsaugojimas. Šventė vyko Vainute. Užgavėnės
buvo įdomios ir išradingos.
5. Vainuto Joninės. Šiuo renginiu buvo siekiama įprasminti Joninių šventimą pagal senąsias
liaudies tradicijas. Joninių specifikos, folkloro ir liaudies tradicijų populiarinimas, tautiškumo,
bendruomeniškumo skatinimas.
6. Liaudies amatų stovykla - renginys vyko Bikavėnuose. Stovyklos metu apie 100 įvairaus
amžiaus dalyvių mokėsi tradicinių liaudies amatų (lipdymo iš molio, šiaudelių pynimo, karpinių
karpymo, papuošalų iš vilnos veltinio gamybos, piešimo, medžio drožybos ir kt. ) Liaudies amatų
mokė patyrę meistrai, buvo skaitomos paskaitos apie amatų reikšmę senovėje ir dabar. Pagamintų
gaminių buvo galima įsigyti stovyklos uždarymo metu. Šiuo renginiu siekiama gaivinti senuosius
tradicinius amatus, papročius bei puoselėti kultūros vertybes;
7. Lazduonėnų kaimo šventė ant Lazduonėnų piliakalnio minint Valstybės dieną;
8. tarptautinis dainų ir šokių festivalis ,,Grajikit, Bikavos žiogeliai“ - tai tradicinė Bikavėnų
kaimo šventė, skirta Žolinių dienai paminėti. Į šį festivalį suvažiuoja koncertuoti ne tik Šilutės
rajono kaimo kapelos, bet ir iš kitų rajonų. Tai pat festivalyje dalyvauja užsienio meno kolektyvai.
Regioninis festivalis ,,Pažinsi tautosaką – atrasi save“. Etnokultūros puoselėjimas, išsaugant
žemaičių ir Mažosios Lietuvos tarmę. Mokyti jaunąją kartą tarmiškai atlikti pateikėjų kūrinius,
saugoti ir populiarinti senąją tautosakinę medžiagą.
9. Kalėdinės eglutės įžiebimo popietė ,,Gerumu sušildyti“ Vainute. Popietėje dalyvavo
Šilutės kamerinio dramos teatro kolektyvas.
10. Tęstinę projektinę veiklą vykdo Bikavėnų moterų vokalinis ansamblis ,,Žolyna“,
kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, ugdo muzikinę kultūrą, meilę dainai, įprasmina
laisvalaikį, puoselėja dainavimo meną, rengia koncertus, dalyvauja apžiūroje, populiarina vokalinę
muziką. Vainuto folkloro ansamblis ,,Vainuta“ numato renginių metu perteikti žemaitišką folklorą
(liaudies dainas, šokius, žaidimus) ir liaudiškos muzikos kapela ,,Lolytėlė”. Ansamblių veikla
skatina Vainuto seniūnijos moterų laisvalaikio užimtumą, aktyvina kaimo bendruomenę.
Seniūnijoje taip pat vyksta jau tradicinėmis tapusios šventės, tai Balčių kaimo šventė
,,Sveika, vasara“, Gorainiuose – Oninių šventė, suburiančios kaimo bendruomenes pabūti kartu ir
turiningai praleisti laiką.
Pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras.
Daug prie kultūrinio gyvenimo seniūnijoje prisideda bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai ir
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seniūnijos bibliotekos, jaunimo klubas ,,Saulėtekis“ bei Gerumo namai, rengiant kultūrinius
projektus, pažintines keliones seniūnijos skaitytojams bei seniūnijos bendruomenėms.
Seniūnijos problemos ir pasiūlymai
1. Baigti šalinti pavojų keliančius medžius Pajūriškių kaimo kapinėse.
2. Lazduonėnų kaime sutvarkyti piliakalnį.
3. Reikia išvalyti Vainuto tvenkinį.
4. Reikalingi nuotekų valymo įrenginiai seniūnijos gyvenvietėse: Balčių, Bikavėnų,
Gorainių.
5. Reikalingos didesnės lėšos archeologinių paminklų priežiūrai.
6. Reikalingas tolimesnis Vainuto, Balčių, Gorainių, Bikavėnų gyvenviečių gatvių
apšvietimo gerinimas.
7. Atnaujinti pėsčiųjų takus Vainuto, Bikavėnų, Balčių ir Gorainių kaimuose.
8. Atnaujinti vandentiekio trasas ir įrengti kanalizaciją visoje seniūnijoje.
9. Gorainių kaime įrengti hidrantą.

Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Žemaičių Naumiestis - tai viena didžiausių seniūnijų Savivaldybėje, unikali savo gamta ir
istoriniu paveldu bei turimais rekreaciniais - gamtiniais ištekliais. Žemaičių Naumiesčio seniūnijai
priklauso 33 kaimai ir Žemaičių Naumiesčio miestelis. Seniūnijoje gyvena 3211 žmonių.
Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymu nustatyta tvarka teikia gyventojams viešojo
administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos
struktūrinio teritorinio padalinio darbą. Pagrindinis seniūno ir seniūnijos darbuotojų darbas teikti
paslaugas žmogui.
Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje 2017 m. savarankišką veiklos funkciją atliko 4
darbuotojai, 4 darbuotojai vykdė seniūnijai deleguotas funkcijas. Užtikrinant normalų viešojo
sektoriaus funkcionavimą, nuolat tvarkomos gyvenviečių, kapinių, bendro naudojimo teritorijos,
prižiūrimas seniūnijos kūrenimas bei elektros ūkis, dirbo 9 žmonės (4 darbuotojai dirbo po 0.5
etato).
Seniūnijos teritorijoje yra 3 mokyklos, 2 bažnyčios, 1 kredito unija, paštas, 2 medicinos
centrai, 11 parduotuvių, 2 maitinimo įmonės.
Palyginus su praėjusiais metais, seniūnijoje per 2017 metus apsilankė daug interesantų,
kuriems buvo suteikta reikalinga juridinė bei kita informacija dėl socialinių išmokų mokėjimo,
įvairių kompensacijų ir buityje iškylančių problemų. Per 2017 metus buvo išnagrinėti 3 227 įvairaus
pobūdžio prašymai.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti ir išnarinėti 473 gyventojų prašymai dėl vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pensininkams bei atlikti kai kurie vietinės
rinkliavos patikslinimai. Per praėjusius metus išduoti 86 leidimai palaidoti mirusius gyventojus,
parašyti 56 seniūno įsakymai, iš jų 37 – personalo veiklos klausimais, likusieji pagrindinės veiklos
klausimais, išduoti 56 leidimai viešai prekybai.
Seniūnija atliko gyvenamosios veiklos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo
funkciją. 301 gyventojas pasinaudojo deklaravimo įstaigų paslaugomis. 162 gyventojai deklaravo
atvykimą ir 84 išvyko gyventi kitur. Lentelėje pateikti duomenys palyginti su 2016 m.
Eil.
Nr.

Pažymų pavadinimas

Metai
2016 m.

2017 m.
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Pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą
315
253
Pažyma apie įtraukimą į GVNA
7
0
Pažyma gyvenamosios patalpos savininkams
224
357
Išsiųsta prašymų dėl duomenų patikslinimo
3
0
Gyventojai pateikė 18 prašymų medžių, krūmų šalinimo bei genėjimo darbams. Išduota 18
leidimų medžių tvarkymo darbams.
Į seniūniją per 2017 metus dėl įvairių socialinių išmokų kreipėsi 316 šeimų. Joms per metus
išmokėta 238 300 Eur. Dėl socialinės pašalpos kreipėsi 107 šeimos ar vieni gyvenantys asmenys,
kuriems išmokėta 81 214 Eur, t. y. 31 085 Eur mažiau lyginant su 2016 m. Išmokos vaikui kreipėsi
112 šeimų, joms išmokėta 23 724 Eur.
Padaugėjo besikreipiančių dėl kieto kuro kompensacijų. 113 šeimų išmokėta 23 724 Eur.
2017 metais gimė 28 naujagimiai, vienkartinių išmokų gimus vaikui išmokėta 10 868 Eur. 165
šeimos kreipėsi dėl pagalbos maisto produktais iš intervencinių atsargų. 2017 metais dėl
vienkartinės pašalpos kreipėsi 17 asmenų, jiems išmokėta 2 355 Eur.
Seniūnijoje pagalbos į namus paslaugomis naudojosi 10 asmenų, 1 asmuo apgyvendintas krizių
centre.
Per 2017 m. išduoti 197 nukreipimai visuomenei naudingai veiklai atlikti. Asmenys nuolat
tvarkė gyvenviečių aplinką, kirto iš pakelių krūmus, remontavo šaligatvius, prižiūrėjo kapines ir
kitas bendro naudojimo teritorijas. Su visais šiais asmenimis sudaromos 3 mėnesių darbo sutartys.
Kiekvieno mėnesio gale Šilutės r. sav. socialinės paramos skyriui pristatyti atidirbusių ir
neatidirbusių gyventojų sąrašai. Vidutiniškai per mėnesį dirbo 35 asmenys.
Socialinio darbo organizatorė 2017 m. dalyvavo profesinės kvalifikacijos kursuose:
„Socialinių paslaugų kūrimas šeimoje ir bendruomenėje Latvija, Estija“, „Depresija ir atotrūkis nuo
kasdienybės“, „Erkių platinamos ligos ir tuberkuliozė“, „Socialinis verslas Europoje ir Lietuvoje‘‘.
2017 metų pradžioje Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo 26
šeimos, kurioms teiktos socialinės paslaugos. Šeimose augo 60 vaikų, iš jų 12 vaikų iki 7 metų
amžiaus ir 47 - nuo 7 iki 18 metų amžiaus, iš jų 5 vaikams nustatyta laikinoji globa (3 auga šeimoje,
2 – Saugų vaikų globos namuose).
Naujai į Žemaičių Naumiesčio seniūnijos sąrašus buvo įrašytų 2 šeimos. Per 2017 metus iš
sąrašų buvo išbrauktos 3 šeimos. Per 2017 metus iš Žemaičių Naumiesčio seniūnijos į kitas
seniūnijas išsikėlė gyventi 1 šeima. Pilnamečiais tapo 5 vaikai. Prevenciniais tikslais seniūnijoje
buvo lankomos 3 šeimos, kuriose augo 7 vaikai.
2017 metais socialinės darbuotojos disponavo 14 šeimų socialinėmis išmokomis.
2017 metais surašyti 27 buities tyrimo aktai. Gauta 6 pranešimų dėl netinkamo tėvų rūpinimosi
vaikais. 2017 metais 3 vaikams nustatyta nuolatinė globa.
2017 metų pabaigoje Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje buvo 23 socialinės rizikos šeimos,
jose augo 54 vaikai, iš kurių trims nustatyta laikinoji globa. Socialinės darbuotojos disponavo 12
šeimų socialinėmis išmokomis.
Socialinės darbuotojos su rizikos šeimomis dalyvavo šiuose seminaruose ir mokymuose:
1. „Depresija ir atotrūkis nuo kasdienybės“;
2. „Velykų papročiai. Margučių raštai ir paslaptys“;
3. „Dialogas tarp socialinio darbuotojo ir vaiko, turinčio elgesio ir emocijų sunkumų“;
4. „Erkių platinamos ligos ir tuberkuliozė“;
5. ,,Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams,
patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms“;
6. „Socialinis verslas Europoje ir Lietuvoje. Geroji praktika ir pavyzdžiai“;
7. „Verslas. Mokestinės prievolės fiziniams asmenims, NVO, labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms“;
8. „Verslo paslaugų įvairovės kaime. Geroji praktika ir pavyzdžiai“.
Atliekant žemės ūkio specialisto funkcijas elektroniniu būdu priimtos 537 paramos už žemės
ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos. Įbraižyti deklaruojami 3462 laukai, kurių
bendras plotas sudaro 5996,65 ha. Priimta 40 prašymų pakeisti paraiškų duomenis. Atnaujintos 534
1
2
3
4
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valdos, išregistruotos – 8. VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateiktos 109
ataskaitos (forma GS-5 apie nuimto derliaus, parduoto ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų
kiekių savaitės ir pusmečio statistinė ataskaita). Apklausti ūkininkai, kurie javus augina 50 ha ir
didesniuose plotuose. Iš viso apklausta 14 ūkininkų.
Iki gruodžio mėnesio pradžios aprašyti 12 išankstinių kadastrinių žemės sklypų pakeitimai,
pridėtos nuotraukos ir jos aprašytos. Šie duomenys fiksuojami KŽS aprašymų modulyje. Žemės
ūkio specialistė dalyvavo melioracijos griovių būklės nustatymo komisijos darbe. Apžiūrų metu
rastos 33 bebrų užtvankos. Dėl žuvusių pasėlių kreipėsi 23 pareiškėjai, surašyti apžiūros aktai ir
nustatyta, kad iš deklaruotų187,43 ha žemės plotų, žuvusių pasėlių plotas sudaro 164,12 ha, t.y.
87,6 proc.
2017 metais seniūnijai Efektyvaus savivaldybės valdymo ir vietinės ūkio programoms skirta
112 tūkst. Eur.
Eil.
Nr.

Programa

2017m. Eur

1.

Efektyvaus savivaldybės valdymo
programa
Seniūnijų funkcijų atlikimui, reikalingų
paslaugų pirkimas (ryšiai, elektra,
šildymas, vandentiekis, kanalizacija ir
kitos paslaugos).
Seniūnijos materialinis aprūpinimas
(transporto aptarnavimas, kitos prekės)
Vietinio ūkio programa (sanitarija)
Išlaidos technikos ir transporto
priemonėms.
Medžiagos ir darbo priemonės
Atliekų išvežimas (komunalinės
paslaugos).
Gatvių apšvietimas (elektra energija)
Vandentiekis, kanalizacija (vanduo
kapinėms).
Kitos paslaugos (aplinkos tvarkymas)
Viešųjų darbų programa
Prekių ir paslaugų naudojimas

9500

2016m.Eur Duomenys
palyginimui
Eur
8500
+1000

3700

3600

+100

5800

4900

+900

15300
5000

13800
5000

+1500
0

1800
1800

1900
1800

-100
0

3700
400

2700
400

+1000
0

2600
14787
-

2000
11650
1631

+600
+3137
-1631

1.1

1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriuje 2017 m. užregistruoti Žemaičių
Naumiesčio seniūnijos 223 bedarbiai. Iš jų 119 vyrų ir 104 moterys. Tai vienas iš didžiausias
nedarbo lygis rajone. Todėl nuo 2017 metų liepos mėnesio Šilutės rajone pradėta vykdyti gyventojų
užimtumo programa. Pagal šią programą seniūnija įdarbino 7 gyventojus.
Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinių kelių ilgis yra 125,312 km. Iš jų kelių ilgis pagal
dangas: asfaltbetonio - 12,318 km, žvyro - 100,836 km, grunto - 9,998 km, cementbetonio - 1,660
km, grįstos - 0,500 km. Iš kelių PP programos skirta 94 199Eur. Kelių fondo lėšos panaudotos
kapitalui formuoti – 53 400 Eur, likusios lėšos – 40 799 Eur einamiesiems darbams, t. y.
greideriavimui, žvyravimui, asfalto duobių taisymui, gatvių ženklų įrengimui, paprastam remontui.
2017 metais baigta išasfaltuoti Žemaitės gatvė.
Administracijos direktoriaus įsakymu 2017-04-21, Nr.A1-18 ,,Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės
rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos” paskirta 300 Eur
seniūnijai. Už šias lėšas pirktos gėlės, durpės, chemikalai bei trąšos.
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Administracijos direktoriaus įsakymu 2017-05-24, Nr.A1-574 ,,Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės
rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos” paskirta 2 694,00 Eur. Už
šias lėšas pašalinti seni medžiai, kurie kėlė pavojų gyventojams ir paminklams Žemaičių
Naumiesčio civilinėse kapinėse.
Seniūnijoje yra įsikūrusios 3 bendruomenės, t. y. asociacija ,,Žemaičių Naumiesčio
bendruomenė“ (pirmininkė Rasa Trakšelienė), Žemaičių Naumiesčio jaunimas ( pirmininkė Lina
Balčiauskienė), Degučių kaimo bendruomenė ,,Rytdiena“ (pirmininkė Irena Vismantienė), kurios
padeda spręsti įvairias miestelyje iškilusias problemas. Asociacija ,,Žemaičių Naumiesčio
bendruomenė‘ pateikė projektą ,,Gyvenkime aktyviai“. Už gautas lėšas (1 856 Eur) įsigijo 2 lauko
treniruoklius. Degučių kaimo bendruomenė ,,Rytdiena“ iš Socialinės ir darbo ministerijos gavo 610
Eur projektui ,,Kalėdinės eglės puošimas Degučiuose“. Taip pat Degučių kaimo bendruomenė
vykdė projektą ,,Degučių tradicinės šventės organizavimas“. Projektas finansuojamas iš LR
socialinės ir darbo ministerijos skirtų lėšų. Seniūnijos gyvenime aktyviai dalyvavo ir seniūnaičiai.
Seniūnijoje yra 9 seniūnaitijos. Seniūnija kartu su seniūnaičiais sprendė įvairias problemas. Įvyko 7
sueigos, kurių metu svarstytos įvairios problemos, t. y. kelių būklės gerinimas, kelių plėtros ir
priežiūros lėšų paskirstymas, gyventojų užimtumo problemos, kultūrinių renginių efektyvinimas,
Mykolinių šventės organizavimas ir kt. Seniūnijos gyventojai dalyvavo Savivaldybės organizuotose
sporto žaidynėse. Seniūnijos kultūros darbuotojai, gimnazijos, mokyklos mokytojai ir mokiniai,
bendruomenės nariai dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės organizuotame renginyje, skirtame
Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, t. y. Nepriklausomybės akto kopijos kelionėje po
Šilutės rajono seniūnijas.
Seniūnijoje kultūrinę veiklą atlieka: Žemaičių krašto etnokultūros centras, Žemaičių
Naumiesčio mokykla - darželis, gimnazija, biblioteka, muziejus. 2017 metais įvyko valstybinių
švenčių minėjimai, Užgavėnių, Sekminių, Mykolinių (Dagotuvių), Eglutės įžiebimo renginiai.
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