
 

 

 

Šilutės rajono savivaldybė pradės rengti strateginį 2015-2024 m. 

 plėtros planą  

 

 

 

Vidaus reikalų ministrui 2012 m. vasario 29 pasirašius įsakymą Nr. 1V-175 dėl finansavimo 

skyrimo projektui VP1-2.2-VRM-02-R-33-006 „Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 

metams parengimas“, pagal 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 

prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros 

planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai, ir 2012 m. balandžio 3 d. 

tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos pasirašius  

finansavimo ir administravimo sutartį, Šilutės rajono savivaldybė pradeda rengti 2015-2024 m. 

strateginį plėtros planą. 

Šiuo metu Savivaldybė savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasi Šilutės rajono strateginiu 

plėtros planu 2005-2014 metams, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 

d. sprendimu Nr. T1-407, kurio įgyvendinimo periodas baigiasi. Pasibaigus minėto plano galiojimo 

laikotarpiui, nebebus strateginio planavimo dokumentų, kurie leistų nustatyti rajono plėtros 

galimybes ir perspektyvas, todėl būtina parengti strateginį plėtros planą kitam laikotarpiui. Naujo 

laikotarpio planas bus rengiamas atsižvelgiant į nuolat kintančias plėtros tendencijas, savivaldybės 

vystimosi tendencijas, valstybinio lygmens ilgalaikius strateginio planavimo dokumentus 

analizuojant šių veiksnių reikšmę Savivaldybės vykdomai politikai.  

Strateginio 2015-2024 metų plėtros plano parengimas vyks šiais etapais: 0 arba pasirengimo etapas, 

I – Strateginio plėtros plano analizės etapas, II – Socialinės-ekonominės būklės ir SSGG analizės 

etapas, III – Investicijų pritraukimo studijos, SPP rengimo etapas, IV – Strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo priežiūros metodikos rengimo etapas.  

Rengiant Strateginį plėtros planą, bus atlikta išsami esamos situacijos, ekonominės, socialinės, 

žemės ūkio ir kitų sričių analizė, atliekama ekspertinė įvairių interesų grupių apklausa, seminaras-

diskusija visuomenei apie Šilutės rajono plėtros perspektyvas. Savivaldybės gyventojai nuolat bus 

informuojami apie Strateginio plėtros plano rengimo metu vykdomas veiklas, visuomenės atstovai 

bus įtraukiami į darbo grupes. Taip pat bus parengta Investicijų pritraukimo Šilutės rajono 

savivaldybėje studija bei Strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika. 

Šis planas, apimantis miesto viziją, plėtros prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su 

orientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistema, padės  

užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ekonominėje, socialinėje ir aplinkos apsaugos 

srityse, padidins Šilutės rajono savivaldybės valdymo efektyvumą ir našumą. Planuojama, kad 

parengtas ilgalaikis strateginis plėtros planas ateinančiam laikotarpiui leis efektyviai panaudoti 

žmogiškuosius, finansinius ir materialiuosius išteklius, nuolat stebėti kokybinius ir kiekybinius 

Savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas. 

Šilutės rajono strateginį 2015-2024 metų plėtros planą  rengs Šilutės rajono savivaldybės skelbtą 

atvirą konkursą laimėjusi  UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.  



Minėto strateginio plėtros plano parengimo vertė – 75 000 litų. Iš jų 63 750,0 litų sudaro ES 

struktūrinių fondų parama, 11 250,0 litų – Savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimo 

pabaiga 2014-04-03. 

2012-11-13 Savivaldybėje įvyko pirmasis Strateginio planavimo darbo grupės ir UAB 

„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atstovų, kurie laimėjo skelbtą viešą supaprastintą konkursą, 

susitikimas. Susitikimo metu UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius Gintas 

Umbrasas ir konsultantė Gintarė Ševčenko trumpai pristatė Šilutės rajono strateginio 2015-2024 

metų plėtros plano rengimo etapus, išklausė Strateginio planavimo darbo grupės narių šiuo 

klausimu nuomonę bei pageidavimus, aptarė Strateginio plano rengimo tolimesnę eigą.  

 

 



 

 

Komunikacijos skyrius 


