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1. Šilutės rajono galiojančio Šilutės rajono strateginio plėtros 

plano 2005-2014 metams poveikio įvertinimo 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 2015–2024 metų strateginį plėtros planą, 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 I-ojo etapo „Galiojančio Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 

metams poveikio įvertinimas (monitoringas)“ veiklos apžvalgos ataskaita. 

Buvo atlikta Savivaldybės patvirtintų strateginio planavimo dokumentų analizė ir 

vertinimas, parengtos rekomendacijas dėl dokumentų tobulinimo; atlikta Savivaldybės 

strateginio planavimo ir priežiūros procesų analizė, pateiktos rekomendacijos procesų 

optimizavimui. 

Analizuojant strateginius planus, nustatyta, kad strateginio veiklos plano programos 

suformuotos atsižvelgiant į strateginio plėtros plano prioritetus, t.y. vienam prioritetui 

priklauso kelios starteginio veiklos plano programos, t.y. išlaikomas teisioginis ryšys 

strateginiame planavime išlaikant daugiapakopę planavimo sistemą. Žemiau pateiktoje 

schemoje pavaizduotas dabartinis ŠRSPP prioritetų ryšys su ŠRSVP programomis: žalia spalva 

pažymėtos programos priskiriamos visiems ŠRSPP prioritetams; geltona spalva pažymėtos 

programos priskiriamos atitinkamiems ŠRSPP prioritetams: I prioritetui tiesiogiai priklausanti 

yra Nr.02 Turizmo plėtros programa; II prioritetui – Nr. 03 Teritorijų planavimo ir žemės ūkio 

plėtros programa; III prioritetui – Nr. 01 Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo 
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programa, Nr. 04 Socialiai saugios aplinkos kūrimo programa, Nr. 05 Kultūros ir sporto 

plėtros programa; I ir II prioritetams – Nr. 09 Investicijų programa ir Nr. 10 Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialioji programa; I, II ir III prioritetams – Nr. 06 Savivaldybės turto valdymo ir 

privatizavimo programa, Nr. 07 Savivaldybės valdymo tobulinimo programa, Nr. 08 

Savivaldybės paskolų ir skolų valdymo programa. 

 

 

  

Galiojančio Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 metams poveikio 

įvertinimas buvo pristatomas ir aptariamas Koordinacinėje darbo grupėje 2013 m. vasario 25 

d. Esant poreikiui buvo atliekami tikslinimai. Pakoreguota ir patikslinta ataskaita 2013 m. 

kovo 12 d. buvo pristatoma Savivaldybės tarybai.  

Koordinacinės darbo grupės susitikimas vyko 2013 m. vasario 25 d. Žemiau pateikiamas 

Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginio plėtros plano rengimo Koordinacinės 

grupės posėdžio viešinimo straipsnis, kuriame pristatomas galiojančio Šilutės rajono 

strateginio plėtros plano 2005-2014 metams poveikio įvertinimo aptarimas.  

Vadovaujantis „Galiojančio  Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 metams 

poveikio įvertinimo analize“, bus kokybiškai parengti Šilutės rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano metmenys ir Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo/ 

koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika. 
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2. Galiojančio  Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 

metams poveikio įvertinimo analizės rezultatų pristatymas 

Koordinacinėje darbo grupėje (2013-02-25) 
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