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1. Šilutės rajono savivaldybės socialinės-ekonominės būklės ir 

SSGG analizės apršymas 

 

Siekiant paspartinti darnią Šilutės rajono savivaldybės plėtrą bei atsižvelgiant į tai, kad 

2014 metais baigiasi Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2005–2014 

metams įgyvendinimo laikotarpis, atsirado poreikis parengti naują Šilutės rajono 

savivaldybės strateginį plėtros planą 2015–2024 metams, kuris yra vienas iš svarbiausių 

Šilutės rajono savivaldybės plėtros skatinimo dokumentų, padėsiančių pritraukti investicijas, 

racionaliai bei efektyviai panaudoti savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos lėšas. 

Minėtą strateginį plėtros planą rengia UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ kartu 

su Šilutės rajono savivaldybės administracija pagal projektą „Šilutės rajono strateginio 

plėtros plano 2015 – 2024 metams parengimas“ (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros 

planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Projektas yra 

patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010-06-14 sprendimu Nr. 6.1-25-(18.4)), 

rengia Šilutės rajono strateginį plėtros planą 2015 – 2024 metams. 

Pateikiama II-ojo etapo „Šilutės rajono savivaldybės socialinės-ekonominės būklės ir 

SSGG analizė“ veiklos apžvalgos ataskaita. 

Siekiant įvertinti tam tikros srities vystymosi tendencijas savivaldybėje, buvo atliekamas 

rodiklių palyginimas laiko perspektyvoje: 2005-2011 m. arba jei prieinama informacija 2012 

m.; informacijos apie gyventojus atveju – 2001-2011/2012 m. (2001 m. ir 2011 m. duomenys 

atspindi faktinius Visuotinių gyventojų ir būstų surašymų duomenis). Papildomai, siekiant 

įvertinti savivaldybės situaciją kitų panašių savivaldybių kontekste, buvo atliekamas 

palyginimas su Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybėmis: Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo. 

Miestų savivaldybės dėl skirtingos specifikos į palyginimą neįtraukiamos. 

Tyrimo apimtis: 

 demografinių tendencijų analizė; 

 verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtros analizė; 

 švietimo situacijos analizė; 

 kultūros situacijos analizė; 

 socialinės apsaugos situacijos analizė; 
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 sveikatos priežiūros situacijos analizė; 

 viešojo saugumo situacijos analizė; 

 infrastruktūros situacijos analizė; 

 SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių, galimybių) analizė. 

Remiantis atlikta analize buvo suformuluoti strateginiai  tikslai (strateginiai 

prioritetai). Už kiekvienos srities plėtojimą, koordinavimą ir stebėseną atsakingas 

atitinkamo Šilutės r. savivaldybės komiteto pirmininkas. 

Nustatyti Šilutės r. savivaldybės strateginių tikslų vertinimo kriterijai stebėsenai ir 

pasilyginimui vykdyti. Kiekvienam efekto matavimo rodikliui yra parengta rodiklio 

matavimo metodika, duomenų šaltinis, nurodytas už duomenų pateikimą atsakingas 

Šilutės r. savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas. 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

1.1. Sukurti palankią aplinką draugiškam gamtai verslui ir investicijoms 

Finansavimo sumos iš ES, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 

Lt/ gyv. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, 

tenkančios vienam gyventojui. Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė. 

Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis 

Lt Šaltinis: Statistikos departamentas. Komunikacijos 

skyrius 

Tiesioginės užsienio investicijos tūkst. Lt Einamųjų metų tiesioginės užsienio investicijos. Rodiklis naudojamas vizijos 

rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Registruotų bedarbių skaičius vnt. Registruotų bedarbių skaičius. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui 

paskaičiuoti. Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža. 

Komunikacijos 

skyrius 

Darbingo amžiaus gyventojų 

skaičius 

vnt. Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui 

paskaičiuoti. Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža. 

Komunikacijos 

skyrius 

1.2. Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį - istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius 

Lankytojų skaičius pagal šalis vnt. Šaltinis: TIC. Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Lankytojų skaičiaus pasiskirstymas 

pagal turistinius objektus, 

maršrutus ir t.t. 

vnt. Šaltinis: TIC. Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Dalyvavimas parodose ir verslo 

misijose 

vnt. Šaltinis: Savivaldybė Planavimo ir 

plėtros skyrius 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

Turizmo reikmėms pritaikytos 

lankytinos vietos 

vnt. Per metus pritaikytų turizmo reikmėms lankytinų vietų skaičius. Rodiklis 

naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. 

Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems 

poreikiams paveldo objektai 

vnt. Sutvarkytų ir pritaikytų viešiesiems poreikiams paveldo objektų skaičius. 

Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kultūros skyrius 

Lankytojų (turistų) rajone skaičius vnt. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: TIC. Planavimo ir 

plėtros skyrius 

2.1. Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą 

Savivaldybės veiklos reitingas indeksas Savivaldybės veiklos reitingas. Šaltinis: Laisvosios rinkos institutas Komunikacijos 

skyrius 

Savivaldybės darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

val./ 

etatui 

Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui 

skirtos valandos. Šaltinis: Savivaldybė 

Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Savivaldybės veiklos įvertinimas iš 

išorės 

vnt. Išorės įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir etc. 

Skaičiuojamas jų bendras skaičius. Šaltinis: Savivaldybė 

Komunikacijos 

skyrius 

Įgyvendinami ir įgyvendinti 

Savivaldybės projektai 

vnt. Įgyvendinamų ir įgyvendintų Savivaldybės projektų skaičius. Šaltinis: 

Savivaldybė 

Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Per projektus pritrauktos lėšos tūkst.Lt Per projektus pritrauktų lėšų suma. Šaltinis: Savivaldybė Planavimo ir 

plėtros skyrius 

Seimo kontrolierių įstaigai pateikti 

pagrįsti skundai 

vnt./ 

1.000 gyv. 

Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundų skaičius tūkstančiui 

gyventojų. Šaltinis: Savivaldybė 

Kanceliarija 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

Vyriausybės atstovo motyvuoti 

teikimai Tarybai 

vnt./ 

1.000 gyv. 

Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų Taryba skaičius tūkstančiui 

gyventojų. Šaltinis: Savivaldybė 

Personalo ir 

teisės skyrius 

Gyventojų Savivaldybės 

aptarnavimu pasitenkinimo 

indeksas pagal segmentus 

indeksas Paskaičiuojamas pagal savarankišką vykdomos gyventojų apklausos 

metodiką, duomenys pagal segmentus. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui 

paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė 

Komunikacijos 

skyrius 

3.1. Plėtoti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka 

Aplinkos oro kokybė vnt. Aplinkos oro kokybė (ribinių reikšmių viršijimas) skaičiuojama nuo bendro 

stebėjimo objektų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė. 

Ūkio skyrius 

Nuotekų išvalymas iki nuotekų 

tvarkymo reglamento nurodytų 

normų lygio 

% Nuotekų išvalymas iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų normų lygio 

skaičiuojamas nuo bendro namų ūkio skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė. 

Ūkio skyrius 

Gyventojų dalis kuriems teikiama 

atliekų tvarkymo paslauga 

% Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga skaičiuojama 

nuo visų gyventojų. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė. 

Ūkio skyrius 

Bendras rajono vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių ilgis 

km Bendras rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė 

Ūkio skyrius 

Rajono vietinės reikšmės keliai ir 

gatvės pagal dangos tipą 

% Rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgio procentas nuo visų rajono 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių pagal dangos tipą (asfalto, gruntinė, žvyruota 

danga). Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė 

Ūkio skyrius 

Nutiesti ir rekonstruoti keliai ir 

gatvės 

km Nutiestų ir rekonstruotų kelių ir gatvių ilgis. Šaltinis: Savivaldybė. Ūkio skyrius 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

Renovuoti daugiaaukščiai 

gyvenamieji namai 

% Renovuotų gyvenamųjų namų dalis skaičiuojama nuo bendro poreikio (namai 

iki 1993 m. statybos). Šaltinis: Savivaldybė. 

Ūkio skyrius 

Viešųjų erdvių pritaikymas 

gyventojų poreikiams  

% Viešųjų erdvių ploto pritaikymas skaičiuojamas nuo bendro viešosioms 

erdvėms skirtų erdvių ploto. Šaltinis: Savivaldybė. 

Ūkio skyrius 

3.2. Plėtoti konkurencingą žemės ūkį ir skatinti ekologiškumą 

Vidutinis ūkio dydis  ha Šaltinis: Savivaldybė. Kaimo reikalų 

skyrius 

Žemės ūkio produkcijos 

perdirbimo įmonės 

vnt. Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė. Kaimo reikalų 

skyrius 

Stambūs ūkininkai % Registruotų stambių ūkininkų (virš 10 ha) pokytis skaičiuojamas lyginant 

praėjusių metų registruotų stambių ūkininkų skaičių su einamųjų metų 

skaičiumi. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kaimo reikalų 

skyrius 

Bendras žemės ūkio šakų įmonių 

skaičius 

vnt. Bendras žemės ūkio šakų įmonių skaičius. Rodiklis naudojamas vizijos 

rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kaimo reikalų 

skyrius 

Ekologiniai ūkiai vnt. Ekologinių ūkių skaičius einamaisiais metais. Rodiklis naudojamas vizijos 

rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kaimo reikalų 

skyrius 

Žuvininkyste besiverčiančių 

įmonių skaičiaus 

vnt. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. Kaimo reikalų 

skyrius 

4.1. Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

Mokyklų aprūpinimas IT 

priemonėmis 

vnt. Skaičiuojama, kiek 100 besimokančiųjų tenka IT priemonių. Šaltinis: 

Savivaldybė. 

Švietimo skyrius 

Renovuotos/ atnaujintos švietimo 

įstaigos 

% Renovuotų/ atnaujintų švietimo įstaigų procentas nuo visų švietimo įstaigų. 

Šaltinis: Savivaldybė. 

Ūkio skyrius 

Švietimo įstaigos, dalyvaujančios 

projektinėje veikloje 

vnt. Šaltinis: Savivaldybė. Švietimo skyrius 

Su jaunimo veikla susiję projektai vnt. Projektų, susijusių su jaunimo veikla, skaičius. Šaltinis: Savivaldybė Švietimo skyrius 

Pagrindinių ugdymo pasiekimų 10 

klasės mokinių įvertinimas 

% Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių 10 klasės 

mokinių dalis, kurių pasiekimai įvertinti 4-10 balų lyginant su baigusiaisiais. 

Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė, 

Statistikos departamentas 

Švietimo skyrius 

% Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių 10 klasės 

mokinių dalis, kurių nors vieno dalyko pasiekimai įvertinti 9-10 balų lyginant 

su baigusiaisiais. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: 

Savivaldybė, Statistikos departamentas. 

Švietimo skyrius 

Valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai 

% Valstybinių brandos egzaminų rezultatai, abiturientų dalis, kur nors vienas 

VBE įvertintas 50-100 balų, lyginant su bendru abiturientų skaičiumi. Rodiklis 

naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos 

departamentas. 

Švietimo skyrius 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

% Valstybinių brandos egzaminų rezultatai, abiturientų dalis, kur išlaikė 3 ir 

daugiau VBE, lyginant su bendru abiturientų skaičiumi. Rodiklis naudojamas 

vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos departamentas. 

Švietimo skyrius 

% Valstybinių brandos egzaminų rezultatai, abiturientų dalis, kur išlaikė bent 

vieną VBE, lyginant su bendru abiturientų skaičiumi. Rodiklis naudojamas 

vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos departamentas. 

Švietimo skyrius 

4.2. Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

Gydytojų skaičius  vnt./ 

10.000 

gyv. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. Civilinės saugos, 

priešgaisrinės ir 

gyventojų 

saugos skyrius 

Lovų skaičius ligoninėse  vnt./ 

10.000 

gyv. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. Civilinės saugos, 

priešgaisrinės ir 

gyventojų 

saugos skyrius 

Gyventojų skaičiaus metinė kaita % Pokytis skaičiuojamas lyginant praėjusių metų gyventojų skaičių su einamųjų 

metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo 

procentas. Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Civilinės saugos, 

priešgaisrinės ir 

gyventojų 

saugos skyrius 

4.3. Plėtoti saugią socialinę aplinką 

Gyventojai, kuriems suteiktos 

socialinės paslaugos 

% Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičiuojama nuo 

bendro gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė. 

Socialinės 

paramos skyrius 
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Rodiklio pavadinimas Vnt. Matavimo metodika Atsakingas 

Gyventojai, kuriems suteikta 

piniginė socialinė parama  

% Gyventojų dalis, kuriems suteikta piniginė socialinė parama, skaičiuojama 

nuo bendro gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė. 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.4. Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono bendruomenės gyvenseną 

Renovuoti kultūros objektai % Renovuotų kultūros įstaigų dalis skaičiuojama nuo visų kultūros įstaigų 

skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kultūros skyrius 

Renginių lankytojai % Pokytis skaičiuojamas lyginant praėjusių metų renginių dalyvių skaičių su 

einamų metų skaičiumi. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kultūros skyrius 

Kultūrinių paslaugų skaičius vnt. Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. Kultūros skyrius 

Renginiai, formuojantys patrauklų 

Šilutės įvaizdį 

vnt. Einamųjų metų renginių, formuojančių patrauklų rajono įvaizdį, skaičius. 

Rodiklis naudojamas vizijos rodikliui paskaičiuoti. Šaltinis: Savivaldybė. 

Kultūros skyrius 
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Šilutės rajono savivaldybės socialinės-ekonominės būklės ir SSGG analizės buvo pristatomos 

ir aptariamas Strateginio planavimo darbo grupėse ir Koordinacinėje darbo grupėje 2013 m.  

d. Esant poreikiui buvo atliekami tikslinimai. Pakoreguotos ir patikslintos ataskaitos 2013 m. 

d. buvo pristatomos Savivaldybės tarybai.  

Strateginio planavimo darbo grupių susitikimas vyko 2013 m.  d. Koordinacinės darbo 

grupės susitikimas vyko 2013 m. d. Žemiau pateikiamas Šilutės rajono savivaldybės 2015-

2024 m. strateginio plėtros plano rengimo Koordinacinės grupės posėdžio viešinimo 

straipsnis, kuriame pristatomas Šilutės rajono savivaldybės socialinės-ekonominės būklės ir 

SSGG analizės aptarimas.  

Pateiktos socialinės-ekonominės būklės ir SSGG analizės yra pagrindas pasirengti 

kokybiškam strateginio plano su situacijos analize atnaujinimui. Nustačius savivaldybės 

strateginio plėtros plano tobulintinas sritis bus parengtas kokybiškas naujas Šilutės rajono 

savivaldybės strateginis plėtros planas 2015-2024 metams. 
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2. Šilutės rajono savivaldybės socialinės-ekonominės būklės ir 

SSGG analizių rezultatų pristatymas Strateginio plėtros plano 

rengimo darbo grupėms (2013-03-12) 
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