Savivaldybės 1990-2015 m. veiklos apžvalga

Čia gera augti ir kurti
Prieš gerokus penkis šimtus metų Šilutę garsinę dideli žuvų turgūs padėjo pamatus tolesnei
krašto, verslo plėtotei, kultūros formavimuisi. Mecenato Hugo Šojaus dovanota žemė miestui
šiandien išsiplėtė iki teritorijos, kuri užima 1 706 kv. km, kurios didžioji dalis yra Pajūrio
žemumoje su gausybe upių ir kitų vandens telkinių. Žemės ūkio naudmenos sudaro 49,6 proc., o
miškai – 22,3 proc. bendros Savivaldybės teritorijos. Kuršių marių pakrante eina svarbus paukščių
pavasario ir rudens migracijos kelias. Per metus čia praskrenda iki 15 mln. paukščių.
Šilutės rajono savivaldybėje nuo 1990 metų įvyko didžiuliai demografiniai pokyčiai. Šiandien
Savivaldybės gyventojų skaičius sudaro 61 proc. gyventojų nuo buvusio skaičiaus. Tai lėmė
Pagėgių savivaldybės įsteigimas 2000 metais ir didelė emigracija. Nuo 2000 m. iki šių dienų
gyventojų sumažėjo 24 proc., t.y. nuo 55 tūkst. iki 42 tūkst., nors kasmet gimsta nuo 500 iki 600
vaikų. Nuo 2008 m. pradėjo didėti santuokų skaičius ir 2014 m. jau susituokė 379 poros. Mažėja
nedarbo lygis: 2010 m. buvo 16,3 proc., o 2014 m. jau 13 proc. neturinčių darbo.
Savivaldybė pasiekė svarbių laimėjimų ir tampa kraštu, kur gyventi, kurti ir dirbti gera.
Šiandienis Savivaldybės biudžetas sudaro per 34 mln. eurų, kuris kasmet auga dėl gyventojų triūso
ir veikiančių verslo įmonių.
Įstojus 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą, atsivėrė didžiulės galimybės pasinaudoti
struktūriniais fondais, kurių pagalba galime tvarkyti ir puoselėti aplinką, paveldo objektus, pritaikyti
juos prie šiuolaikinio žmogaus poreikių, kurti naują infrastruktūrą, kuri užtikrintų stabilią krašto
plėtrą ir mūsų bendruomenės gerovę. Šilutės rajono savivaldybėje iki 2015 m. buvo įgyvendinti
investiciniai projektai, kurių vertė viršija per 56 mln. eurų (55 963 tūkst. eurų). Nuosekliai siekdami
rajono vizijos įgyvendinimo, į turizmo infrastruktūros plėtrą jau investuota per 7 mln. eurų (7 774
tūkst. eurų). Mes tikimės, kad, pasinaudojus Europos struktūrinių fondų parama, mūsų kraštas
garsės ekologišku žemės ūkiu, sugebėjimu valdyti gamtos stichijas, pritaikyti jas ūkio naudai,
aplinką tausojančia pramonės ir verslų plėtra, moderniai sutvarkyta sausumos, vandens ir oro
susisiekimo infrastruktūra. Jau šiandien matome rezultatus – sukurtas modernių uostų tinklas,
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laivininkus ir buriuotojus kviečia atnaujintos Šilutės, Minijos, Uostadvario, Rusnės, Kintų
prieplaukos, Nemuno delta tapo tikras rojus žvejams ir vandens pramogų gerbėjams, jaukios kaimo
turizmo sodybos kviečia pailsėti svečius iš viso pasaulio. Gražėja ir mūsų Šilutės tvarkomos alėjos,
Šyšos pakrantė, renovuotos mokyklos ir gimnazijos, rekonstruojamų kitų švietimo ugdymo įstaigų
pastatai.
Verslas palankus gamtai
Konkurencingos, sėkmingai dirbančios ir sparčiai besivystančios mūsų bendrovės yra plačiai
žinomos mūsų valstybėje ir užsienyje. Daugiausiai 2014 m. sumokėjo mokesčių į valstybės ir
savivaldybės biudžetą pajamų šios įmonės: AB „Šilutės baldai“ – 1,9 mln. Eur, UAB „Germanika“
– 1,3 mln. Eur, VĮ Šilutės miškų urėdija – 0,8 mln. Eur, UAB „Vėjų spektras“ – 0,6 mln. Eur, UAB
„Šilutės automobilių keliai“ – 0,5 mln. Eur, UAB „Šilutės polderiai“ – 0,3 mln. Eur, UAB „Šilutės
prekyba“ – 0,3 mln. Eur, UAB „Stamela“ – 0,3 mln. Eur, UAB „Šilutės vandenys“ – 0,2 mln. Eur.
Puikiai darbuojasi statybininkai, kiti stambesnio ar smulkesnio verslo atstovai.
Savivaldybės bendrovėse „Šilutės šilumos tinkluose“, „Šilutės vandenys“, „Šilutės autobusų
parke“ per dvidešimt penkerius metus taip pat įvyko ženklių permainų.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ veikia nuo valstybės nepriklausomybės pradžios ir siekia
efektyvumo, vietinio ekologinio kuro naudojimo, šilumos kainos mažinimo.
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą šilumą tiekianti įmonė Šilutėje pasitiko su
centralizacijos ir planinės ekonomikos sukurta šilumos šaltinių ir tinklų infrastruktūra. Pagrindinis
uždavinys ir iššūkiai buvo išgyventi per Sovietų Sąjungos vykdytą ekonominę blokadą, kad
aprūpintų Šilutės miesto vartotojus šilumos energija, stingant finansavimo ir patikimo kuro tiekimo.
Po valstybės nepriklausomybės pripažinimo, įmonė jau galėjo pažvelgti į ateitį ir kurti
strategiją, orientuotą į energijos gamybos ir tiekimo efektyvumo didinimą, kuro rūšies
diversifikavimą, energijos kokybės ir patikimumo užtikrinimą, darbą su vartotojais. 1994 m. įmonei
perduota eksploatuoti Traksėdžių gyvenvietės katilinė. 1998 m. įmonei perduotos Rusnės, Juknaičių
ir Kintų katilinės, taip pat katilinė Tilžės gatvėje, Šilutėje. Tuo metu visa katilinių įranga,
termofikacijos vamzdynai buvo įrengti dar sovietiniais laikais ir nepasižymėjo nei kokybe, nei
ilgaamžiškumu, nei efektyvumu.
Pagrindinis tikslas, kad būtų sumažinti šilumos gamybos nuostoliai, užtikrintas šilumos
gamybos efektyvumas ir tiekimo patikimumas, pereita prie šilumos gamybos iš atsinaujinančių
energijos šaltinių, sudarytos sąlygas vartotojams naudotis centralizuotai tiekiama šiluma, kaip
įmanoma už mažesnę kainą. Todėl įmonei teko iš pagrindų dėti pastangas keisti paveldėtą
infrastruktūrą šiuolaikiškais, naujais, patikimais ir efektyviais įrenginiais ir vamzdynais. Buvo
atsisakyta kvartalų karšto vandens boilerinių, likviduoti karšto vandens vamzdynai. Karštas vanduo
pradėtas ruošti pastatų šilumos punktuose. Tai leido ženkliai sumažinti nuostolius, tuo pačiu išlaidas
karštam vandeniui paruošti.
Vienas iš neatidėliotinų prioritetų tuo metu – susidėvėjusio, prastai izoliuoto termofikacinio
vamzdyno Šilutės mieste keitimas į optimalaus skerspjūvio bekanalį su geromis izoliacinėmis
savybėmis vamzdyną. 1997 - 2012 m. buvo atliktas magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų
Šilutės m. Dariaus ir Girėno g., H. Šojaus g., Cintjoniškių g., Gluosnių g., Birutės g., Kintuose,
Rusnėje vamzdynų pakeitimas.
Perėmus Juknaičių elektrodinę katilinę, kuri gyvenvietę šildė vis brangstančia elektra, 2000
m. teko nedelsiant rekonstruoti ir įrengti atsinaujinančius kuro išteklius (šiaudus) naudojančius
katilus. Tai buvo pirmoji investicija į atsinaujinančias energijos rūšis.
Kitas svarbus prioritetas buvo – atsisakyti brangaus įvežtinio kuro – mazuto. Tuo metu įmonė
Šilutės rajoninėje katilinėje jo sudegindavo apie 12 000 tonų per metus. 2003 m. įrengtas pirmasis
biokuro katilas (4,5 MW) Šilutės rajoninėje katilinėje.
2004 m. įrengtas biokuro katilas (1,5 MW) Traksėdžių katilinėje.
2006 m. buvo atlikta Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo hidraulinė analizė ir
skersmenų optimizavimas, kurio pagrindu atliekamas tolesnis šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas ir
modernizavimas.
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2008 m. įrengti dar 2 biokuro katilai (3 MW ir 6 MW) Šilutės rajoninėje katilinėje.
2009 m. rekonstruota Švėkšnos katilinė Nr. 2, įrengiant biokuro katilą (0,3 MW), kūrenantį
medienos granules.
2009 m. pastatytas antrasis biokuro sandėlis Šilutės rajoninėje katilinėje.
2011 m. įrengtas kondensacinis ekonomaizeris 23,5 MW biokuro katilų galiai Šilutės
rajoninėje katilinėje, didinantis biokuro katilų efektyvumą 20 %.
2011 m. prie Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo buvo prijungtas Šilutės
ligoninės pastatų kompleksas ir po metų tiekimo patikimumui ir nepertraukiamumui užtikrinti
įrengta ligoninės rezervinė katilinė.
Visoms didesnėms investicijoms vykdyti buvo pasinaudota Europos Sąjungos struktūrinių
fondų, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo parama. Šiuo metu bendrovė turi 51 km
šilumos tinklų, kuriuos eksploatuoja ir palaipsniui atnaujina ir modernizuoja. Iš jų – 15 km jau
pakeista naujais vamzdynais. Modernizuojant šilumos tiekimo trasas, mažėjo techniniai šilumos
nuostoliai CŠT tinkluose - nuo 25 % iki 17 % . Tai nuolatinių investicijų į šilumos trasų renovaciją
rezultatas.
2014 m. įdiegus 10 MW biokuro katilą Šilutės miesto katilinėje padidėjo bendras katilinės
šilumos gamybos įrenginių metinis efektyvumas – tam pačiam energijos kiekiui pagaminti per
metus sutaupoma apie 4,3 % kuro, kadangi visiškai išnaudojama kondensacinio ekonomaizerio
galia. Biokuro dalis kuro balanse pasiekė 100 % ir suteikė galimybę atsisakyti itin taršaus ir
brangaus kuro – mazuto.
Labai svarbus ir valstybinis, politinis, ekonominis, socialinis bei ekologinis apsektas –
iškastinis kuras – mazutas buvo įvežamas iš Rusijos, vartotojų pinigai už šildymą, žymia dalimi
dengdami kuro kainą, atitekdavo svetimai valstybei, kuro kaina buvo neadekvati galimų kitų kuro
rūšių kainai. Biokuro, kurio Lietuvoje yra pakankamai, rinkos formavimasis, naujų verslo įmonių,
naujų darbo vietų steigimas davė pozityvų ekonominį ir socialinį efektą. Sumažėjo katilinių
neigiamas poveikis aplinkai, jos orui. Visų pertvarkymų ir investicijų poveikis davė teigiamos
įtakos Šilutės miesto vartotojams tiekiamos šilumos kainai – dėl sumažėjusių kuro sąnaudų, taršos,
kitų eksploatacijos sąnaudų, naudojamo pigesnio kuro šilumos gamybos sąnaudos sumažėjo ir tai
atsispindi šilumos tarife – iš visų Lietuvos šilumos tiekimo įmonių – Šilutės šilumos tinklai šilumą
vartotojams tiekia vieną iš pigiausių respublikoje (5-7 vietos).
Per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atsijungusių nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklo šilumos
vartotojų, jų netgi daugėjo, tai taip pat iliustruoja įmonės teisingai pasirinktą kryptį – didinti
centralizuoto šilumos tiekimo paslaugos patrauklumą vartotojams. Nors pagrindinė priežastis,
didinanti šilumos suvartojimą ir mokėjimus už šildymą, prasta pastatų būklė. Bendrovė deda daug
pastangų vartotojų informavimui ir skatinimui taikyti šilumos taupymo priemones. Pati įmonė
modernizavo vartotojų pastatų šilumos mazgus ir atlieka dalies jų techninę priežiūrą, taip pat
administruoja dalies pastatų renovaciją. Šilutės šilumos tinklų tikslas – nebrangi, ekologiška šiluma,
kuri taupiai ir efektyviai būtų vartojama.
UAB „Šilutės šilumos tinklams“ „Krištolinio kamino“ apdovanojimuose 2008 m. atiteko 3
vieta už aplinkos taršos mažinimą savo gamybos procesuose. 2013 m. UAB „Šilutės šilumos tinklų“
centralizuota šilumos tiekimo sistema yra įvertinta efektyvumo anglies dvideginio ir emisijų bei
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo požiūriu ir jai suteikta ženklinimo etiketė.
Šilutės rajono savivaldybė tapo 2012 m. Auksinės krivūlės laureatu nominacijos „Už teisingas
permainas šilumos ūkyje“, kurios steigėjas Energetikos ministerija.
Per pastaruosius 25 metus UAB „Šilutės vandenys“ patyrė didelių pokyčių ekonomikos,
ekologijos ir socialinėse srityse. Nuo 1998 m. iki 2001 m. bendrovės veiklos apimtys labai
padidėjo, buvo perduotas eksploatuoti seniūnijų vandentvarkos ūkių turtas – 1993 metais
Traksėdžių gyvenvietės, 1998 – 2001 m. Šilutės, Juknaičių, Rusnės, Kintų, Saugų, Usėnų,
Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, Vainuto, Katyčių, Gardamo seniūnijų.
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus ES šalių nare, UAB „Šilutės vandenys“ įgyvendino
12 didelių projektų, susijusių su vandens ir nuotekų tvarkymo plėtra bei rekonstrukcija. Iš viso
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panaudota 21,5 mln. Eur. Nutiesta naujų nuotekų tinklų – 30,7 km, rekonstruota nuotekų tinklų –
4,85 km, nutiesta naujų vandens tinklų – 19,5 km. Rekonstruota Kintų nuotekų valykla. Naujai
pastatytos penkios – Švėkšnos, Rusnės, Inkaklių, Saugų, Vainuto nuotekų valyklos, pastatyti nauji
nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai.
2014 m. bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė 23,6 mln. Eur, nuo 2008 m. turto
vertė padidėjo 15,6 mln. Eur, tai yra 66 proc.
Nuo 2010 m. bendrovė yra įdiegusi tarptautinių standartų vadybos kokybės ir aplinkosaugos
sistemas, kuriomis vadovaujantis siekiama kokybės visose veiklos srityse.
2013 m. konkurse „Lietuvos metų gaminys“, Ekologijos ir aplinkosauginės pramonės grupėje
UAB „Šilutės vandenys“ buvo įvertinta ir apdovanota aukso medaliu už pasiekimus aplinkosaugoje
– pastatytus dumblo apdorojimo įrengimus.
Šių dienų bendrovės tikslas – siekti įgyvendinti kuo pažangesnius technologinius procesus,
įgyvendinti efektyvias vadybos sistemas ir siekti bendrovės veiklos tęstinumo.
2015 m. UAB „Šilutės vandenys“ veikla bus licencijuojama – bendrovė taps viešuoju vandens
tiekėju Šilutės rajone. Tai didelių pokyčių metas, reikalaujantis didelio profesionalumo ir
atsakomybės.
Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“. 1994 m. pradėta eksploatuoti Šilutės
autobusų stotis, kuri tuo metu atitiko visus reikalavimus. Nuo 1997 m. UAB „Šilutės autobusų
parkas“ eksploatuotus LAZ benzininius autobusus pakeitė į vakarietiškus ekonomiškesnius,
komfortabilius. Padidėjo aptarnaujamų maršrutų kiekis, bendrovė pradėjo bendradarbiauti su
kelionių agentūromis ir atlieka tarptautinius keleivių pervežimus, teikia siuntų pervežimo paslaugas
maršrutiniais autobusais į visus Lietuvos miestus. Buvo išplėstos automobilių remonto paslaugos,
bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža atnaujinta autobusų remonto įrenginių bazė. UAB
„Šilutės autobusų parkas“ 1997 m. atsisakė kelionės bilietų, įsigijo 33 naujus kasos aparatus,
kompiuterinę įrangą. 2014 m. įmonė įsigijo 25 naujus kasos aparatus. Įmonėje įrengta
kompiuterizuota kuro išdavimo kolonėlė. Autobusuose buvo įvestos kuro kontrolės sistemos,
atliekama stebėsena dėl atitikimų gamtosauginius reikalavimus. Potvynio metu specialiu transportu
keleiviai keliami į Rusnę. UAB „Šilutės autobusų parkas“ teikia reklamos paslaugas ant autobusų,
turi saugomą automobilių stovėjimo aikštelę, kurioje gyventojai gali saugiai palikti automobilius.
Šilutės autobusų stotyje yra įvesta atsiskaitymų už bilietus banko mokėjimo kortelėmis sistema.
Projektai ir investicijos
Patvirtindami 2004 m. Savivaldybės strateginį plėtros planą, visiems drąsiai pasakėme, kad
mūsų gyvenimą kuria vanduo ir mūsų krašto žmonės, krašto, kuriame gyvena turtingi tiek savo
dvasia, tiek savo darbais, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istoriniu - kultūriniu paveldu ir unikalia
Pamario gamta turtingi žmonės, kad mes žengiame europietišku, pagrįstu demokratija, vietos
savivaldos savarankiškumo, prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo, keliu. Su didžiule atsakomybe
noriu pabrėžti, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba dėjo ir deda visas jėgas ir savo sugebėjimus
iškeltiems tikslams pasiekti - tapti turtinga Savivaldybe regione, Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje.
Savivaldybės taryba 2013 m. spalio mėnesį patvirtino jau antrąjį Strateginį 2015-2024 metų plėtros
planą. Mūsų tikslas – tapti patraukliu kraštu gyventojams, kur žmogui gyventi ir dirbti gera. To
siekiame ir, neabejoju, tuo tapsime!
Šilutės rajono savivaldybės nepriklausomų 25 metų plėtrą pagal strateginius dokumentus ir
tarptautinių fondų paramą galima suskirstyti į keturis etapus: pirmųjų tarptautinių investicijų
laikotarpį (1990-2000 m.), pasirengimo stojimui į ES programų laikotarpį (2001-2004), strateginio
plano įgyvendinimo ir struktūrinių fondų panaudojimo 2 laikotarpius: pereinamąjį Bendrąjį
programavimo dokumento (BPD) programos (2004-2006 m.) ir ES fondų paramos (2007-2013 m. ir
2014-2020 m.).
Pirmajame etape, kada Šilutės rajono savivaldybė dar būdama kartu su Pagėgių savivaldybe,
savo ekonominę - socialinę plėtrą grindė senaisiais, dar sovietmetyje parengtais teritorijų
planavimo, atskirų ūkio šakų dokumentais, didžiausi plėtros pasikeitimai buvo fiksuoti valdant
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melioracijos polderinių sistemas, kuriant saugomų teritorijų tinklą, sujungiant vandenvalos
sektorių. Pirmosios tarptautinės investicijos būtent ir susijusios su aplinkosauga. Pagal PHARE
programą 1997-1999 metų laikotarpiu įgyvendinti du projektai – Šilutės miesto biologinių valymo
įrenginių statyba (1 mln. Eur) ir Nemuno deltos aplinkos monitoringas (0,3 mln. Eur) Pagal PHARE
1999 metais buvo parengta Nemuno deltos abipus sienos saugomos teritorijos pilotinė studija dėl
saugomų teritorijų sujungimo (42,5 tūkst. eurų) ir Nemuno deltos kranto zonos ekonominio
išvystymo studija (76,2 tūkst. eurų) Minijos ir Mysovkos kaimai, Minijos kaimo raidos programa).
Pirmieji UNDP GEF (Jungtinių Tautų vystymo programos) ar BAPP (Baltijos - Amerikos
partnerystės programos) projektai buvo susiję su rajono mokyklose veikusiais ekologiniais klubais
(būdavo perkama reikalinga įranga, atliekami aplinkos tyrimai, organizuojamos konferencijos),
NVO, kaimo bendruomenėmis.
Antrąjį laikotarpį tęsėsi PHARE programų ekonominės socialinės sanglaudos (ESS),
bendradarbiavimo abipus sienos (BAS SPF, ACCESS ir pan.) ir Jungtinių tautų vystymo programos
(UNDP GEF) lėšų įsisavinimas: parengti ir įgyvendinti pirmieji projektai, susiję su vandens ir
dviračių turizmo infrastruktūros plėtra (Minijos jachtų prieplaukos statyba – 2002/2003 metais už
124,03 tūkst. eurų, Dviračių trasų sistemos „Nemuno vėrinys“ (polderių pylimų – takų įrengimo
pradžia) 2003/2004 metais už 219,9 tūkst. eurų, toliau buvo tęsiamas vandenvalos sistemų
modernizavimas (nuotekų surinkimo sistema Darbininkų kvartale 2003/2004 m. už 382,2 tūkst.
eurų), rengiama techninė dokumentacija investiciniams sklypams (50,6 tūkst. eurų), rengiami H.
Šojaus dvaro komplekso rekonstrukcijos techniniai projektai (143,15 tūkst. eurų). Pagal SAPARD
programos lėšas įrengiamos Pagrynių ir Žemaičių Naumiesčio gyvenviečių nuotakynų sistemos
(2003/2005metais už 848,38 tūkst. eurų). JTVP programos lėšomis buvo atliekami naujų saugomų
teritorijų tyrimai (2002/2004 už 25,4 tūkst. eurų), pastatyti ekologiški vandenvalos įrenginiai
Minijos kaime (2001/2003 už 44 tūkst. eurų), plėtojama Rusnės salos apsauga bei tvarus
ūkininkavimas Nemuno deltoje (2003/2005 už 184,9 tūkst. eurų), remiamas Aukštumalės
telmologinio draustinio atkūrimas (6,5 tūkst. eurų). Šilutės turizmo ir verslo informacinis centras
įgyvendino kartu su partneriais tris PHARE programos projektus: Šilutės rajono turizmo
infrastruktūros, nuotolinio mokymosi, netradicinių verslų skatinimo (2002/2004 už 391,67 tūkst.
eurų).
Trečiasis etapas prasidėjo naujų ES paramos programų lėšų panaudojimu: BPD 2004-2006
(Bendrasis programavimo dokumentas 2004-2006 metais - Lietuvos pereinamojo laikotarpio ES
struktūrinių fondų parama) ir INTERREG (Kaimynystės, Baltijos jūros regiono programos kartu su
užsienio partneriais iš Lenkijos, Rusijos ir kt. šalių). 2004 m. liepos mėnesį patvirtintas Šilutės
rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2005-2014 metais tapo atskaitos tašku naujoms
investicijoms. Pagal BPD 2004-2006 metų lėšomis parengtas Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
bendrasis planas (2006/2007 m už 341,75 tūkst. eurų) – svarbiausias teritorijų planavimo
dokumentas, pradėtos transporto infrastruktūrai skirtos ES paramos įsisavinimas (Darbininkų
mikrorajono gatvių rekonstrukcija I etapas – 2005/2007 m. už 933,03 tūkst. eurų, Naujakurių
mikrorajono gatvių rekonstrukcija (projektavimas) - 2006/2007 m. už 229,46 tūkst. eurų),
įgyvendintas pats stambiausias ES paramos projektas, skirtas vandens turizmo infrastruktūrai –
Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcija 2006/2008 metais už 3,74 mln. eurų. Be to, BPD 20042006 m. lėšomis įgyvendinti du pastatų energetiniai projektai (Šilutės pradinės mokyklos ir Šilutės
ligoninės 2005/2007 metais už 1,32 mln. eurų), du melioracijos sistemų renovacijos projektai
(Skirvytėlės žiemos polderio ir Usėnų seniūnijos Usėnų gyvenvietės 2005/2007 už 284 tūkst. Eur).
Šiuo laikotarpiu susikuria vietos veiklos grupė (VVG) „Lamatos žemė“ bei pradedama kurti Šilutės
rajono kaimo bendruomenių strategija pagal „LEADER +“ pobūdžio priemonę. Tęsiamas ir
intensyvinamas bendradarbiavimas su užsienio partneriais iš Lenkijos, Rusijos, Vokietijos per
INTERREG (Europos teritorinio bendradarbiavimo programas). Šios programos lėšomis
parengiamas Šilutės miesto istorinio parko detalusis planas, Šilutės H. Šojaus parko, dviračių pėsčiųjų takų, Šyšos vandens turizmo trasos techniniai projektai (2006/2008 už 152,1 tūkst. eurų),
Kintų Vydūno kultūros centro detalusis planas, galimybių studija ir techninis projektas (2006/2008
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už 62 tūkst. eurų), įgyvendinamas Baltijos jūros regiono LAGOMAR projektas dėl gamtinio ir
kultūros paveldo plėtros už 34 tūkst. eurų, rekonstruojami Kintų gyvenvietės valymo įrenginiai
2007/2008 m. už 1,17 mln. eurų.
Didžiausia ES parama tenka paskutiniam, Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos arba
„Regioninio planavimo“, laikotarpiui. Jo metu buvo parengti ir įgyvendinti arba baigiami
įgyvendinti: 5 pastatų energetiniai projektai (Šilutės miesto Verdainės ir Martyno Jankaus,
Juknaičių, Žemaičių Naumiesčio mokyklų ir Šilutės miesto lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ pastatų
rekonstrukcijos) už 2,35 mln. eurų, 3 kaimo diversifikavimo projektai (Kintų Vydūno kultūros
centro rekonstrukcijos, Minijos kaimo krantinių sutvarkymo, Rusnės viešosios infrastruktūros
plėtros) už 3,93 mln. eurų, 3 kultūros ir turizmo infrastruktūros (Šilutės H. Šojaus dvaro komplekso
rekonstrukcijos už 3,06 mln. eurų, bei du Šilutės miesto dviračių – pėsčiųjų takų įrengimo už 0,479
mln. eurų) už 3,539 mln. eurų, 4 teritorijų planavimo (šilumos ūkio, vandentvarkos, gyvenviečių
susisiekimo komunikacijų, miesto vandens turizmo ir kraštovaizdžio formavimo specialieji planai ir
miesto centro detalusis) už 0,34 mln. eurų, 3 strateginio planavimo ir galimybių studijų projektai už
0,268 mln. eurų (2013-10-24 buvo patvirtintas naujas Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų
strateginis plėtros planas, parengta regioninė studija „Vakarų krantas“, rengiamos Šilutės rajono
turizmo verslo skatinimo, žemės ūkio optimizavimo, sporto infrastruktūros plėtros ir gatvių, viešųjų
erdvių apšvietimo galimybių studijos), 3 transporto infrastruktūros plėtros projektai (Darbininkų
mikrorajono II etapo, Naujakurių mikrorajono Komunarų, Gluosnių ir Karklų gatvių rekonstravimo)
už 4,18 mln. eurų, 4 socialinių paslaugų infrastruktūros (Šilutės senelių globos namų, laikino
gyvenimo namų, Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastatų sutvarkymas, dienos socialinė
globa ir slauga namuose) už 1,245 mln. eurų, 2 švietimo įstaigų modernizavimo (ikimokyklinių
įstaigų ir universalių daugiafunkcinių centrų) už 1,16 mln. eurų, administracinių gebėjimų ugdymo
ir mokymo 3 projektai už 0,766 mln. eurų, aplinkosaugos – 1 (paviršinių vandenų tvarkymo, Šyšos
upės valymo) už 0,404 mln. eurų ir 9 (vandentiekio, vandenvalos, dumblo apdorojimo) už 22,119
mln. eurų pagal Nemuno žemupio baseino valdymo programą. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programą įgyvendinta 14 projektų (kaimo bendruomenių namų, kultūros namų, muziejų,
amatų centrų rekonstrukcijos ir pan.) už 1,572 mln. eurų sumą. Pagal Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programą šiuo metu baigiami įgyvendinti 2 projektai (Kintų ir
Rusnės (Pakalnės upėje) prieplaukų įrengimo) už 2,329 mln. eurų sumą. 2007-2014 metų
laikotarpyje buvo tęsiamas bendradarbiavimas su užsienio partneriais ir įgyvendinami 2 stambūs
INTERREG programų projektai. Pagal Pietų Baltijos programą su Lenkijos ir Švedijos partneriais
įgyvendintas trimetis kultūrinis, kultūros paveldo išsaugojimo projektas „CRAFTLAND“ už 0,103
mln. eurų ir pagal Lietuvos - Lenkijos - Rusijos 2007-2013 metų programą baigiamas Juknaičių
gyvenvietės kanalizacijos, nuotekų valyklų ir vandentiekio projektas už 2 mln. eurų. Pagal Norvegų
finansinį mechanizmą buvo rekonstruota Degučių Šv. Vincento Ferero parapijos bažnyčia už 0,434
mln. eurų ir šiuo metu tvarkoma Kintų bažnyčia už 0,322 mln. eurų.
Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos buvo panaudotos:
Šilutės autobusų stoties, esančios Geležinkelio g. 1, Šilutėje, statybai 1993 m. – 1994 m.,
statybos vertė 897 tūkst. Eur;
Šilutės senelių globos namų (pensionato) rekonstrukcijai (Taikos g. 12, Šilutė) (1993 – 1999
metais) išleista 775,9 tūkst. Eur;
Pastatui, esančiam Tilžės g. 10, Šilutėje, pritaikyti viešajai bibliotekai, pastato rekonstravimo
darbai buvo atliekami 2004 m. - 2006 m., kurių vertė 857,4 tūkst. Eur;
2000 - 2001 metais atliktas Šilutės miesto Lietuvininkų ir Tilžės gatvių šaligatvių ir gatvės
apšvietimo tinklų remontas. Iš viso investuota 345,5 tūkst. Eur;
2004 - 2005 m. rajono mokyklose pakeisti mediniai langai plastikiniais – 899 tūkst. Eur. 2007
m. toliau buvo baigiami keisti langai likusiose švietimo įstaigose (ne tik mokyklose bet ir
darželiuose), taip langai pradėti keisti kultūros, administraciniuose pastatuose. Buvo pakeisti ne tik
langai, bet daugelio pastatų ir išorės durys;
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2006 - 2008 metais buvo atlikta Šilutės miesto bei visų Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų
gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija už beveik 868 tūkst. Eur;
2006 m. rekonstruotas Švėkšnos seniūnijos pastatas už 287 tūkst. Eur;
2008 m. įrengta riedutininkų aikštelė (panaudota 23 tūkst. Eur);
2010 m. sutvarkytas Šilutės miesto parkas Tilžės gatvėje tarp Vydūno ir Dirvų gatvių (81
tūkst. Eur);
2006 metais buvo pradėtos tvarkyti teritorijos prie Šilutės miesto daugiabučių namų – buvo
įrengtos betoninių trinkelių dangos automobilių stovėjimo aikštelėms ir šaligatviai prie namų,
esančių Sodų g. 19, Jaunimo kv. 1, 5,6, 8, Cintjoniškių g. Bendra darbų vertė – 434 tūkst. Eur;
2008 m. prie daugiabučių namų, esančių Gluosnių g. 3, 5, 5A, 7, 9, 9A, 11, 13, Cintjoniškių g.
7, 7C. Darbų vertė daugiau nei 782 tūkst. Eur;
2010 m. prie daugiabučių namų, esančių Sodų g. 1, Jaunimo kv. 1, 4, Kudirkos g. 8. Darbų
vertė –463 tūkst. Eur;
2011 m. Šilutės mieste įrengta 18 konteinerių aikštelių (kuriose įrengti 33 pusiau požeminiai
konteineriai) už 175 tūkst. Eur.
2001 m., panaudojant lėšas projekto išlaidoms padengti pagal Pasaulio banko paskolos
politiką, buvo renovuotas Šilutės pirmosios gimnazijos pastatas, esantis Kalinausko g. 2, bei Šilutės
M. Jankaus pagrindinės mokyklos pastatas, esantis Sodų g. 7, kur panaudota lėšų už 668 tūkst. Eur.
Panaudojant Valstybės investicijų programos (VIP) lėšas bei Savivaldybės biudžeto (SB)
lėšas 2007 m. pradėtas Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, esančio Atgimimo al. 3, rekonstravimas
ir sporto salės statyba. Per 2007 m. - 2009 m. atlikta darbų už 2862 tūkst. Eur. Dėl valstybės
sunkios ekonominės padėties statybos darbai nebuvo užbaigti. Tik 2014 m. sudaryta rangos darbų
sutartis, kad būtų užbaigta Vydūno gimnazijos sporto salės statybą ir sutvarkyta teritorija, statybos
darbams užbaigti reikia 1853,6 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programoje objekto statybos
darbams 2014 m. buvo skirta 375 tūkst. Eur, 2015 m. skirta 289,6 tūkst. Eur.
Taip pat, panaudojant VIP bei SB lėšas, 2007 - 2013 metais atlikti Šilutės pirmosios
gimnazijos pastato, esančio Šilutėje, K. Kalinausko g. 2, rekonstravimo darbai, atlikta darbų už
2866 tūkst. Eur. Šioje mokykloje dėl lėšų stygiaus statybos darbai nėra visiškai užbaigti.
2006 - 2008 metais buvo atliekama Švėkšnos „Saulės“ vidurinės mokyklos (dabar
gimnazijos) rekonstrukcija, t. y. vidurinės mokyklos pagrindinio pastato (Sodo g. 1, Švėkšna) bei
pradinių klasių pastato (Parko g. 1, Švėkšna) rekonstrukcija, atliktų darbų vertė – 886 tūkst. Eur.
2006 m. atlikta Šilutės rajono Usėnų pagrindinės mokyklos renovacija už 310 tūkst. Eur.
Kiti svarbesni objektai:
2004 m. Šilutės Pamario mokyklos renovacija, sutvarkytos klasės, laiptinės, kitos patalpos bei
sutvarkyta aplinka (125 tūkst. Eur), Rusnės pagrindinės mokyklos klasių, sporto salės, laiptinių,
koridorių ir kt. patalpų remonto darbai (42 tūkst. Eur).
Nemažai darbų atlikta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (KPPP).
KPPP lėšos nuolat pradėtos skirti savivaldybėms vietinių kelių ir gatvių priežiūrai, tvarkymui
bei tiesimui nuo 1995 m. Pirmaisiais metais skirtos lėšos nesiekdavo 289,6 tūkst. Eur. Kas metai
didėjo – 2015 m. skirta 1,8 mln. Eur.
1999 m. užbaigti Šilutės Lietuvininkų - Tilžės gatvės naujos asfalto dangos įrengimo darbai,
kurių vertė – 579 tūkst. Eur. Asfalto danga buvo įrengiama pritaikant naujas technologijas.
2005 m. atlikti Šilutės miesto Klaipėdos-Gluosnių-Dariaus ir Girėno gatvių tvarkymo darbai
(147 tūkst. Eur). Šilutės mieste H. Šojaus gatvėje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
2007 m. Kintų seniūnijoje Ventės kaime, prie Marių gatvės įrengta automobilių stovėjimo
aikštelė už 115 tūkst. Eur.
2008 m. atliktas Šilutės m. H. Šojaus gatvės Nr.1S90 paprastasis remontas (asfaltavimas,
šaligatvių remontas), atkarpoje pk04+20-pk06+90 – 61 tūkst. Eur; Šilutės miesto Vandens gatvės
statyba – 200 tūkst. Eur; Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelio nuo rajoninio kelio Nr. 4204
Rusnė-Uostadvaris-Švyturys iki vidaus vandenų uosto tiesimas – 100 tūkst. Eur.
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2009 m. atliktas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4238 Švėkšna - Šalpėnai ruožo nuo
0,04 iki 0,96 km (sutampantis su Švėkšnos m. Gediminaičių g.) rekonstravimas – 333 tūkst. Eur.
(Savivaldybės dalis).
2010 m. atlikta Šilutės miesto Darbininkų kvartalo (Vydūno, Kovo, Nidos) gatvių
rekonstrukcija, vienpusio eismo Vydūno gatvės rekonstravimas – 78 tūkst. Eur; Automobilių
stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų tako Kudirkos gatvėje, Šilutėje, projektavimo ir statybos darbai – 34
tūkst. Eur.
2011 m. rekonstruotas pakabinamas tiltas Rusnės miestelyje per Pakalnės upę (ilgis 50 m) –
54 tūkst. Eur; Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelias Paleičiai-Šilininkai, kuris jungia
rajoninės reikšmės kelius Nr. 4213 Rusnė-Galzdonai-Plaškiai ir Nr. 4216 Užliekniai-Paleičiai,
rekonstravimas – 146 tūkst. Eur.
2012 m. atliktas Šilutės sen., Pagrynių k., Ąžuolo gatvės kapitalinis remontas – 115 tūkst.
Eur; Šilutės miesto Ramybės gatvės kapitalinis remontas – 69 tūkst. Eur; Šilutės miesto, Naujakurių
mikrorajono, Statybininkų, Santaros gatvių lietaus nuotekų įrengimas – 112 tūkst. Eur.
2013 m. atliktas Šilutės miesto Taikos gatvės Nr. 1S258 remontas (asfaltbetonio danga ir
šaligatviai (2011-2014 metai) – 185 tūkst. Eur; Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės tęsinio nauja
statyba – 156 tūkst. Eur.
2014 m. įrengtas Žemaičių Naumiesčio miestelio Pergalės aikštės apšvietimas – 52 tūkst. Eur;
atliktas Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės atkarpos nuo H. Šojaus gatvės iki Kudirkos g. kapitalinis
remontas – 55 tūkst. Eur; atlikti Saugų gyvenvietės pėsčiųjų tako, skvero, esančio prie Mažosios
Lietuvos gatvės, sutvarkymo ir tako apšvietimo įrengimo darbai – 46 tūkst. Eur; Pėsčiųjų ir dviračių
tilto per Šyšos upę, esančio Šilutės miesto istorinio parko teritorijoje, statyba – 127 tūkst. Eur.
2015 m. planuojami darbai: Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas,
planuojama panaudoti apie 200 000 eurų; Šilutės miesto Kęstučio gatvės kapitalinis remontas – už
70 000 eurų; Šilutės miesto Eglių gatvės automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas – už
35 000 eurų; Švėkšnos mstl. Pievų ir Knygnešių gatvių kapitalinis remontas – už 75 000 eurų;
Katyčių k. Sirenos g. kapitalinis remontas – už 50 000 eurų.
1999 m. įrengtos dujinio šildymo katilinės rajono švietimo ir kultūros objektams:
1. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje ir Vilkyčių kultūros namuose;
2. Usėnų pagrindinėje mokykloje;
3. Jonaičių pagrindinėje mokykloje (dabar Laučių);
4. Pašyšių bibliotekoje ir Pašyšių pagrindinėje mokykloje;
5. Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje ir Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje.
Pagal projekto „Šilumos ūkio modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių išteklių
naudojimą šilumos gamybai“ programą 2012 m. vietinės katilinės su granuliniais kieto kuro
katilais:
1. Šilutės r. Inkaklių mokykloje - daugiafunkciniame centre;
2. Rusnės specialiojoje mokykloje;
3. Švėkšnos specialiojo ugdymo centre.
Įgyvendinant projektą „Šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos
šaltinius“, numatoma įrengti vietines katilines (kurių projektavimo darbai pradėti 2014 m.): Saugų
vaikų globos namuose, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, Žemaičių krašto etnokultūros
centre Žemaičių Naumiestyje, Vainuto gimnazijoje, Katyčių pagrindinėje mokykloje. Vainuto
kultūros namuose. Projektas įgyvendintas 2014 m.
2015 m. bus pradėti daugiafunkcio sporto komplekso, esančio Šilutės mieste Rusnės g. 8A,
statybos techninio projekto rengimo darbai. Šiam tikslui iš Valstybės investicijų 2015-2017 metų
programos skirta 101 367 Eur.
2015 m. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė švietimo įstaigoms atnaujinti 477 873 Eur
(Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ pastatui, Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pastatui,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ pastatui, Šilutės r. Usėnų pagrindinėje mokykloje ikimokyklinės
grupės įrengimui, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, stadionui atnaujinti).
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Taip pat 2015 m. Savivaldybės biudžete numatytos lėšos užbaigti ir įrengti mokyklos pastato,
esančio Kalinausko g. 10, Šilutėje (Šilutės „Žibų“ pradinė mokykla), III ir IV aukšto patalpas, bus
remontuojamos ir Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpuso patalpos.
2014 m. pradėtas Šilutės rajono savivaldybėje daugiabučių namų atnaujinimas
(modernizavimas) pagal energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą – bus
atnaujinama 12 daugiabučių namų. 2015 m. dar pradėti atnaujinti (modernizuoti) 6 daugiabučiai
namai, dar turėtų būti pradėti 6 daugiabučiai.
Aktyvus jaunimo gyvenimas
Mūsų tikslas, kad į Šilutę grįžtų jauni žmonės, kur jie beišvyktų – mokytis, tobulintis, dirbti,
įgauti patirties – grįžtų į gimtinę, geriausią ir saugiausią vietą gyventi ir dirbti, panaudoti savo
sugebėjimus ir tapti pripažintiems. Atkūrus nepriklausomybę, jaunimui atsivėrė naujos galimybės
bendrauti ir bendradarbiauti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis Lietuvos ir užsienio jaunimo
organizacijomis. Jaunam žmogui suteiktas šansas geriau pažinti ir save, ir svetimų šalių kultūras bei
tarpkultūrinio bendradarbiavimo teikiamas galimybes. Šilutės rajono savivaldybės jaunimas, jaunos
šeimos su Pamario krašto žmogui būdingu atsargumu semiasi patirties, tobulėja ir, padrąsinti kitų
šalių patirties, sėkmingai mokosi būti laisvais laisvos Lietuvos piliečiais. Per dvidešimt penkerius
metus švietimo sistemoje įvyko ženklių pakitimų. Kuriama estetinė kultūrinė aplinka, sparčiai
diegiamos informacinės technologijos, gerinamos sąlygos ugdytis ir dirbti atnaujintose švietimo
įstaigose. Naujovės pastebimos ir ugdant mokinį: nuolat atnaujinamos, papildomos ugdymo
programos, akcentuojamas imlumas žinioms, mokymasis, sukurta mokinių savivalda, - mokinys
ugdomas kaip atsakinga, savarankiška asmenybė.
Mokyklų tinklo pertvarka buvo ir yra vienas iš veiksnių, kuriančių sąlygas veiksmingai ugdyti
įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus. Jos paskirtis sukurti tokią mokyklų sistemą, kuri suteiktų
kokybiškas mokymosi sąlygas, sudarytų galimybę gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pagalbą,
įgyti reikiamą išsilavinimą. Mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimas, dideli mokymosi
kaštai mažose mokyklose, tuščios mokymosi vietos neskaitlingose klasėse turėjo tiesioginę ir
neišvengiamą įtaką mokyklų tinklo pertvarkai Savivaldybėje. Šilutės rajonas, vienas iš pirmųjų
šalyje, įžvelgė būtinybę įvertinti ir priimti sprendimus įgyvendinant sudėtingus mokyklų tinklo
pertvarkos procesus. Šiandien ugdymo įstaigų tinklas gana įvairus ir tenkinantis poreikius: 6
gimnazijos, 3 iš jų – kaimo vietovėse, 14 pagrindinių mokyklų, 2 iš jų – specialiosios, pradinė
mokykla, mokykla-darželis, mokykla-daugiafunkcis centras. Įsteigus gimnazijos skyrių, išspręsta
galimybė įgyti vidurinį išsilavinimą Kintų seniūnijoje gyvenantiems vaikams. Saugiai ir patogiai
mokinių kelionei į mokyklą ir grįžti į namus, nuo 2000 m. vienuolikai rajono švietimo įstaigų
Švietimo ir mokslo ministerija yra skyrusi 15 geltonųjų autobusų, taip pat mokyklos turi 6
mokyklinius autobusus. Siekiant užtikrinti didesnį mokinių saugumą, atkreipti eismo dalyvių
dėmesį 2012 m. pagal naujus reikalavimus visi autobusai buvo paženklinti skiriamaisiais ženklais ir
įspėjamosiomis mirksinčiomis šviesomis.
1999 m. įsteigtas Šilutės rajono pedagogų švietimo centras, kurio pagrindinė veikla –
neformalus suaugusiųjų švietimas ir kvalifikacijos tobulinimas, vėliau prie Centro įsteigta
Pedagoginė psichologinė tarnyba, teikianti specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams,
pedagogams, tėvams. Pertvarkius mokyklų tinklą, atsirado galimybė steigti naujas pareigybes:
socialinius, specialiuosius pedagogus, logopedus, psichologus, mokytojų padėjėjus. Siekiant
užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybę ir veiksmingumą, švietimo įstaigose pradėti
steigti logopediniai kabinetai. Savivaldybėje yra 15 įstaigų, kuriose organizuojamas ikimokyklinis
ugdymas: 8 lopšeliai-darželiai, 6 bendrojo ugdymo mokyklos, mokykla-darželis. Ikimokyklinio
ugdymo grupės įsteigtos Kintų, Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, Vainuto gimnazijoje. Didinamas
priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas kaimo vietovėse, steigiamos grupės bendrojo
ugdymo mokyklose. Sumažėjus priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, pradedamos komplektuoti
mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 4-6 metų vaikai. Priešmokyklinį ugdymą
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rajone teikia 11 bendrojo ugdymo mokyklų ar jų skyrių, daugėja tokias grupes lankančių vaikų
skaičius: 2011-2012 m. m. buvo ugdomi 95 vaikai, o 2014-2015 m. m. - 146 vaikai.
2002 metų sausio 1 d. įvedus Mokinio krepšelį, lėšos panaudojamos efektyviau ir
prasmingiau, didinamas išlaidų skaidrumas, stiprinamas mokyklų finansinis savarankiškumas.
Tinkama švietimo įstaigų pastatų ir patalpų būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir kokybės
veiksnys. Šešerius metus trukusiuose Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansuojamuose
projektuose dalyvavo 14 rajono mokyklų. Už daugiau nei 0,3 mln. Eur modernizuota mokytojų
darbo vietų, kabinetai aprūpinti šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, įranga. ES projekto
„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“ lėšomis renovuotos ir pritaikytos
vykdyti veiklą Švietimo pagalbos tarnybos patalpos. Beveik 145 tūkst. Eur buvo skirta Pedagoginės
psichologinės tarnybos patalpų renovacijai, baldams. Patalpų modernizavimo, metodinių kabinetų
aprūpinimo priemonėmis, organizacine technika Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomoje
programoje dalyvavo 4 Šilutės miesto lopšeliai-darželiai.
Įgyvendinant projektą „Lietuvos švietimo informacinė sistema“ ir plėtojant kompiuterinius
tinklus, per ketverius metus švietimo įstaigos gavo mokomųjų kompiuterinių priemonių, baldų už
299 tūkst. Eur.
2001 - 2002 metais Šilutės rajono savivaldybės 15 švietimo įstaigų įsigijo radijo ryšio
antenas, įsijungė į LITNET – mokslo ir studijų kompiuterių tinklą. 2005 metais visos Savivaldybės
įstaigos naudojosi internetu ir prisijungė prie vieningos elektroninio pašto adresų sistemos.
12-ka Šilutės rajono mokyklų 2010 metais, vieni iš pirmųjų Lietuvoje, mokinių apskaitą
pradėta vykdyti elektroninio dienyno duomenų pagrindu, o 2015 metų rugsėjo 1 dieną šiuo dienynu
naudojosi jau 20 švietimo įstaigų.
2007 m. Lietuvoje pradedama kurti ir diegti Profesinio orientavimo sistema, 13-oje
Savivaldybės švietimo įstaigų įkurti Profesinio informavimo taškai (PIT), kurie aprūpinti 20
kompiuterių. Nuo 2010 m. gegužės 3 d. į vykdomą projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos
modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ įsitraukė visos bendrojo
ugdymo mokyklos, parengti specialistai, aprūpinti nešiojamais bei planšetiniais kompiuteriais. Tais
pačiais metais Savivaldybė mokykloms nupirko 180 nešiojamų kompiuterių.
Didžiuojamės pareigingais, kūrybiškai ir nuoširdžiai savo darbą dirbančiais mokytojais,
kuriems įteikti respublikiniai apdovanojimai:
Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė
1998 m. išrinkta Lietuvos metų mokytoja. 1999 m. kartu su bendraautoriais parengė LOGO
mokymo priemonių komplektą, kuris laimėjo 1 vietą LR ŠMM organizuotame vadovėlių konkurse.
2001 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus mokytojai įteikė Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino ordino medalį už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos vardo garsinimą. 2014 m.
asociacija INFOBALT ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA) Tatjaną Balvočienę
paskelbė iškiliausia IT mokytoja Lietuvoje. Kūno kultūros mokytojas, sporto treneris Medardas
Urmulevičius 1991 m. buvo apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, 1995 m. –
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medaliu; Vincas Murauskas už
sporto nuopelnus yra apdovanotas Sporto garbės kryžiumi, Lietuvos Respublikos Seimo medaliu.
Taip pat apdovanotas Lietuvos bokso garbės ženklu.
Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas Algirdas Gečas parengė istorijos vadovėlį 12
klasei „Lietuva ir pasaulis“ ir (kartu su žmona Loreta Gečiene) vadovėlį 6 klasei „Pasaulio istorijos
skaitiniai“. Zigmas Sirtautas, Danutė Sirtautienė, Pranas Sirtautas ir Povilas Sirtautas 2002 m.
parašė „Kokybiniai fizikos uždaviniai 8 klasei“.
Labai ženklių laimėjimų pasiekė mūsų mokiniai:
2008 m. Šilutės Vydūno gimnazijos mokinys (Mantas Kasnauskas) tarptautinėje geografijos
olimpiadoje Tunise laimėjo bronzos medalį. Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokinys Kasparas
Mikužis (jo mokytoja Liudmila Kašėtienė) keletą kartų tapo tarptautinių konkursų laureatais ir daug
kartų koncertavo Prancūzijoje, Šveicarijoje, Gruzijoje, Estijoje, Serbijoje. Taip pat koncertavo
pasaulinio lygio Nobelio laureatų susitikimo šventėje. Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokiniai
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(Dominykas Dulkys, Gabrielė Paužuolytė, Skaistė Kašėtaitė, Ugnė Petniūnaitė, Emilija Skikaitė,
Laura Birbalaitė, Kornelija Tunaitytė, jų mokytojos Liudmila Kašėtienė ir Liudmila Tunaitienė)
tarptautiniuose konkursuose laimėjo prizines vietas ir diplomus. Respublikinį „Aukso paukštės“
apdovanojimą laimėjo: Šilutės pirmosios gimnazijos tautinio šokio kolektyvas „Atlaja“ (vadovė
Rita Kurpeikytė); Šilutės Žibų pradinės mokyklos tautinio šokio kolektyvas „Žiburėlis“ (vadovė
Regina Puodžiuvienė); Šilutės r. vaikų meno mokyklos pučiamųjų orkestras „Pamarys“ (vadovas
Gražvydas Raila).
Mūsų išugdytus sportininkus žino ne tik Lietuva, bet ir užsienio valstybės: Romas Ubartas
1992 m. Barselonos vasaros Olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą, 2000 m. Sidnėjaus olimpiadoje
Mindaugas Timinskas su Lietuvos vyrų krepšinio komanda iškovojo bronzą, 2012 m. Londono
olimpiadoje Evaldas Petrauskas taip pat iškovojo bronzą; rankų lenkikė Eglė Vaitkutė net 14 kartų
tapo Pasaulio čempione. Išugdyta aukšto meistriškumo sportininkų, kurie yra tapę Europos ir
pasaulio jaunimo ir jaunių čempionatų nugalėtojais ir prizininkais. Nemažas būrys sportininkų
atstovauja Lietuvą sporto šakų rinktinėse.
Šilutės rajono savivaldybėje savo veiklą vykdo 28 sporto klubai ir viena viešoji įstaiga
„Šilutės sportas“. Sporto politiką rajone formuoja Sporto taryba. Nuo 2010 metų Šilutės rajono
savivaldybė kiekvienais metais pagerbia ir apdovanoja geriausius rajono sportininkus ir jų trenerius
(85 sportininkai ir 26 treneriai).
Nors mūsų šalyje jaunimo politika pradėta formuoti tik nuo 2003 m., tačiau Šilutės rajono
savivaldybė jaunimo iniciatyvas pradėjo remti iš Kultūrinės veiklos programos jau nuo 2001 metų.
Nuo 2007 metų Jaunimo programa finansuojama atskira eilute. Tai suteikia jaunimui papildomų
garantijų kreipiantis į kitus fondus dėl jų veiklų finansavimo.
Šilutės rajono savivaldybė yra vienintelė Klaipėdos regione, įsteigusi „Lietuvininkų vilties“
premiją, kuri skiriama asmeniui ar organizacijai už ypatingą jų veiklą ir darbą, garsinant Pamario
krašto kultūrą Lietuvoje ar už jos ribų, pasiekus ženklių laimėjimų buriant jaunus žmones ir
skatinant jų bendruomenišką ugdimąsi. „Lietuvininkų vilties“ premija jau įteikta 12 asmenų ir 3
jaunimo organizacijoms.
Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje veikia 15 jaunimo organizacijų, 5 neformalios
jaunimo grupės ir 8 įstaigos, dirbančios su jaunimu. 2013 m. savo veiklą pradėjo Jaunimo reikalų
taryba – pagrindinis jaunimo politikos formavimo organas. Dirbdamas taryboje, jaunimas turi
puikias galimybes tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su rajono politikais, išsakyti savo
nuomonę, spręsti problemas ir formuoti jaunimo politiką Šilutės rajone.
2014 m. Kintų pagrindinės mokyklos patalpose įkurta atvira jaunimo erdvė, Šilutėje įsteigtas
jaunimo informavimo taškas ir „Eurodesk Lietuva“ atstovybė.
Rūpestis gyventojais
Atkūrus nepriklausomą valstybę, iškilo būtinybė sukurti naują socialinės paramos sistemą
labiausiai socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurios dėl objektyvių, nuo jų
nepriklausančių priežasčių, negali visapusiškai pasirūpinti savimi. Šiandien jau sukurta socialinės
paramos sistema veikia. Užtikrindami socialinės paramos perimamumo principą, plėtojame
socialines paslaugas bendruomenėje, Savivaldybės prioritetine sritimi yra laikomas socialinių
paslaugų teikimas asmeniui jam artimoje socialinėje aplinkoje. Savivaldybėje įsteigti Juknaičių
savarankiško gyvenimo namai, Šilutės senelių globos namai, skirti gyventi rajono senyvo amžiaus
asmenims (1999 m.), Savivaldybei 2010 m. perduoti Saugų vaikų namai , šiuo metu veikia viena
šeimyna, nuo 2012 m. - Šilutės socialinių paslaugų centras , teikiantis socialinės priežiūros
paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos
vaikams bei socialinės rizikos asmenims. Socialinės globos paslaugos teikiamos Klaipėdos regiono
ir kitų regionų globos įstaigose, Savivaldybės įsteigtose įstaigose, šeimose, perkamos socialinės
globos paslaugos iš kitų savivaldybių pavaldumo globos įstaigų. Nuo 2007 m. darbui su socialinės
rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų buvo
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įkurti seniūnijų socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus,
etatai. Šiuo metu darbuojasi 15 savo profesijai atsidavusių socialinių darbuotojų.
Piniginė socialinė parama Šilutės rajono savivaldybės gyventojams buvo teikiama
vadovaujantis įstatymais, kurie dažnai keitėsi, todėl paramos gavėjų skaičius ir išmokamos pinigų
sumos kito. Didžiausios apimtys buvo 2012 m., kai pašalpas gavo 4999 asmenys, jiems buvo
išmokėta 3,7 mln. Eur, tuo tarpu 2014 m. paramos gavėjų buvo 2636, jiems išmokėta 1,8 mln. Eur.
Didelę įtaką tokiam piniginės socialinės paramos teikimo sumažėjimui turėjo tai, kad nuo 2014 m.
socialinių pašalpų mokėjimas buvo finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto. Buvo patvirtintas
naujas Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės
gyventojams tvarkos aprašas, pagal kurį kiekvienoje seniūnijoje buvo sukurtos Piniginės socialinės
paramos teikimo komisijos iš seniūnijų įstaigų ir bendruomenės narių, todėl griežtesnė klientų
patikra surašant buities tyrimo aktus, reikalaujant pateikti įvairią informaciją apie gaunamas
pajamas, svarstant asmenis komisijos posėdžiuose, padarė įtaką teikiamos piniginės socialinės
paramos sumažėjimui. Išskirtiniais atvejais pagal Tarybos patvirtintą tvarką asmenims teikiama
vienkartinė parama.
Nuo 2005 m. Šilutės rajono savivaldybė dalyvauja Europos programose teikiant maisto
produktus labiausiai skurstantiems asmenims, tokią paramą kasmet gavo apie 5500 asmenų.
Savivaldybė per savo administracinius padalinius bei kitas įstaigas teikia įvairias socialines
paslaugas.
Šilutės rajono savivaldybėje veikia 3 Savivaldybės socialinės įstaigos, 1 šeimyna, 1
valstybinė globos įstaiga Macikų socialinės globos namai ir 1 privati globos įstaiga „Senjorų
Eldoradas“. Visos globos įstaigos ir šeimyna 2014 m. gavo licencijas teikti socialinės globos
paslaugas.
1999 m. buvo įkurti Šilutės senelių globos namai, juose paslaugos teikiamos senyvo
amžiaus asmenims, kuriems nustatyta sunki negalia arba visiškas nesavarankiškumas ir didelių
specialiųjų poreikių lygis. Išskirtiniais atvejais sudaroma galimybė paslaugas teikti priešpensinio
amžiaus asmenims su sunkia fizine negalia. Globos namuose yra 42 vietos. Kas metai globos
namuose apgyvendinami asmenys su vis sunkesne negalia, kuriems reikalingos ne tik nuolatinės
priežiūros, bet ir intensyvios slaugos paslaugos. Poreikis ilgalaikei socialinei globai yra didelis,
todėl susidarė eilė ilgalaikei socialinei globai Šilutės senelių globos namuose. Šiuo metu ilgalaikės
socialinės globos paslaugos Šilutės senelių globos namuose laukia 16 asmenų.
Nuo 2010 m. panaikinus apskritis savivaldybei perduoti Saugų vaikų globos namai. Juose
teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos, ar vaikams iš
socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos vaikams. Vaikų skaičius nuolat kinta. Dabartiniu metu
yra 70 vaikų, veikia 7 šeimynos. Tarybos sprendimu viena šeimyna įsteigta Rusnėje.
Šilutės rajono savivaldybėje 1999-2010 m. veikė A. Grikšienės šeimyna, dabartiniu metu yra
1 registruota šeimyna „Vaikiškos svajonės“, kurioje šeimos dalyvė Ona Jogienė globoja 15 vaikų.
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.
Nuo 2012 m. duris atvėrė Šilutės socialinių paslaugų centras, kuris perėmė dalies socialinių
paslaugų teikimą iš Dienos socialinių paslaugų centro, Šilutės senelių globos namų, Saugų vaikų
globos namų. Šilutės socialinių paslaugų centras teikia Socialinės priežiūros paslaugas senyvo
amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams bei
socialinės rizikos asmenims.
Nuo 2013 m. lapkričio mėn. Šilutės socialinių paslaugų centras įgyvendino projektą „Dienos
socialinė globa ir slauga namuose“. Projekto lėšomis organizuojama ir teikiama sunkią negalią
turintiems asmenims dienos socialinė globa ir slauga į namus, įdarbinti dienos socialinės globos ir
slaugos teikimui slaugos specialistai, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai bei
įsigytos transporto priemonės (2 automobiliai), techninės pagalbos priemonės, reikalingos paslaugai
teikti, specialistams specialios aprangos ir panašiai.
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Šilutės socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos sutrikusio intelekto ir kompleksinę
negalią turintiems asmenims. Įstaigoje sudaromos sąlygos ugdyti neįgaliųjų kasdienio gyvenimo ir
darbinius įgūdžius bei gebėjimus, palaikyti socialinius ryšius su bendruomene bei į ją integruotis.
Savivaldybė, teikdama socialines paslaugas, bendradarbiauja su socialinės srities Šilutės
rajono nevyriausybinėmis organizacijomis. Bendradarbiavimas su Šilutės rajono nevyriausybinėmis
organizacijomis vykdomas ir administruojant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų įgyvendinimą iš valstybės ir savivaldybės lėšų nuo 2011 metų.
Savivaldybė iš savo biudžeto skiria ne mažiau kaip 10 procentų lėšų atrinktiems projektams
įgyvendinti. Nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti skirta apie 57 tūkst. Eur kasmet.
Projektus vykdo: VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras, Žmonių su sielos negalia klubas
„Sielos paguoda“, Šilutės rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės
Viltis“. Visuomenei naudingą veiklą iš vidinių organizacijos finansinių resursų vykdo arba
dalyvauja mažesnės apimties Savivaldybės skelbiamuose finansavimo projektuose NVO
organizacijos: Moterų katalikių draugija, Evangelikų liuteronų labdaros organizacija „Šilutės
sandora“, „Bočiai“, „Seklyčia“, „Diabetas ABC“ ir kt.
Nuo 2007 m. darbui su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, iš Valstybės
biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų buvo įkurti seniūnijų socialinių darbuotojų darbui su
socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, etatai. Dabartiniu metu socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia 15 socialinių darbuotojų.
Siekiant užtikrinti vaiko poreikius, jo interesus glaudžiai bendradarbiaujama su kitų sričių
specialistais, kolegomis bei įgyvendinant komandinio darbo principą. Organizuojami susitikimai,
kurių metu su socialiniais partneriais vyksta diskusijos, pasitarimai dėl problemų, kylančių
administruojant bei teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms, vaikams, ieškoma
efektyviausių socialinių problemų sprendimų būdų. Viena iš tokių socialinių darbuotojų iniciatyvų
2014 m. – dalyvavimas respublikiniame projekte „Vaikų svajonės“. Šilutės socialinių paslaugų
centro ir Šilutės rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai užrašė 342 svajones ir išsiuntė, o projekto
savanoriai vaikų svajones paskelbė svetainėje: www.vaikusvajones.lt . Šilutės rajono socialinės
rizikos šeimose augančių vaikų svajonių buvo pasirinkta ir išpildyta 342 vaikų svajonės.
Šilutės rajono savivaldybė nuo 2007 m. vykdo Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą, kuri
yra finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžeto. Kasmet po 4-6 būstus pritaikoma neįgaliųjų
poreikiams (viso pritaikyta 16 būstų). Taip pat vykdo fizinę negalią turinčių asmenų aprūpinimą
techninės pagalbos priemonėmis, nustato specialiųjų poreikių lygį, teikia transporto organizavimo
bei kitas konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas.
Siekiant išplėsti socialinių paslaugų teikimą savivaldybė dalyvauja Europos Sąjungos
finansuojamose programose. Jų dėka atliktas Šilutės senelių globos namų, Saugų vaikų globos
namų modernizavimas, įsigytas automobilis, įranga, įrengtas liftas, atliktas Juknaičių savarankiško
gyvenimo namų remontas, įsteigtas Šilutės socialinių paslaugų centras.
Dalis Šilutės rajono savivaldybės socialinių problemų išsprendžiama ne tik Europos Sąjungos
ar Savivaldybės lėšomis, bet ir pasinaudojant geranoriška rėmėjų, socialinių partnerių ar asmenine
piliečių bei socialinį darbą dirbančių asmenų pagalba. Įvertinant jų veiklą Socialinės paramos
skyrius nuo 2004 m. kasmet nominuoja Metų socialinį partnerį, o nuo 2010 m. – Metų socialinį
darbuotoją. Metų socialinis partneris:
2014 m. VšĮ „Senjorų Eldoradas“ (direktorė Laimutė Danutė Giedraitienė);
2013 m. Lietuvos raudonojo Kryžiaus draugijos Šilutės skyrius;
2012 m. Psichoterapinės reabilitacijos centras „Gabrielius“;
2011 m. A. Grikšienės šeimyna, O. ir S. Jogų šeimyna „Vaikiškos svajonės“;
2010 m. VšĮ Šilutės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (vedėja Nijolė
Ramanauskienė);
2009 m. Romualda Dobranskienė, docentė, socialinių mokslų daktarė;
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2008 m. UAB „Šilutės leidyba“ laikraštis „Šilutės naujienos“ (redaktorė Skirmantė
Paplauskienė-Galvydė);
2007 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyrius (direktorė Laimutė
Juraškienė);
2006 m. VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninė (vyr. gydytojas Juozas Vičius);
2005 m. Šilutės rajono pataisos inspekcijos vyr. inspektorius Rolandas Raudonius;
2004 m. Švėkšnos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (vyr. gydytoja Virginija Vičienė).
Metų socialinis darbuotojas:
2014 m. Danutė Valodskienė, Šilutės senelių globos namų direktorė;
2013 m. Vaida Dienaitė-Šakinė, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja;
2012 m. Lina Juzaitienė, Vainuto socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis,
auginančiomis vaikus;
2011 m. Alma Pupšienė, Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorė;
2010 m. Eglė Vermontienė, Šilutės dienos paslaugų centro socialinė darbuotoja.
Lietuvos Respublika 1992 m. sausio 8 d. prisijungė prie Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995 m. liepos 3 d. Taigi, šiuo metu
retas, kuris nežino, kad egzistuoja ir yra ginamos vaiko teisės. Kiekvienas save gerbiantis pilietis
niekada nenaudos smurto prieš vaikus, o atvirkščiai, pamatęs skriaudžiamą ar nelaimingą vaiką,
stengsis jam padėti, informuoti įstaigas ir institucijas, užtikrinančias vaiko teisių apsaugą.
Mūsų Savivaldybėje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo visada yra apie 250 šeimų ir jose
augančių 530 vaikų, kuriems reikalinga ypatinga ir nuolatinė pagalba bei priežiūra. Kiekvienai
tokiai šeimai yra skirtas kvalifikuotas darbuotojas, kuris kiekvieną dieną padeda šeimai įveikti
susidariusias problemas, suvaldyti krizę, siekdamas išsaugoti vaikus biologinėje šeimoje.
Savivaldybėje yra asmenų, kurie globoja be tėvų globos likusius vaikus. Šiandien tokių
globėjų (rūpintojų) turime 124, kurie savo namus ir meilę suteikia 138 vaikams. Didžiuojamės
turėdami nuostabią šeimyną „Vaikiškos svajonės“, auginančią 15 be tėvų globos likusių vaikų,
kurie savo patirtimi su visa Lietuva pasidalino trumpametražiniame Inesos Kurklietytės filme
„Gegučių vaikai“. Esame dėkingi visiems, kurie nors savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų
metu pasiima vaikus iš globos namų ir taip suteikia vaikams nors dalelę namų šilumos ir meilės.
Džiugina tai, kad visuomenės dėmesys vaikų teisių apsaugai nuolat didėja, per metus Vaiko
teisių apsaugos skyriaus specialistai gauna apie 3 tūkst. prašymų, raštų, siūlymų dėl vaikų teisių
užtikrinimo, pagalbos vaikui ir jo šeimai organizavimo. Taip pat per metus Vaiko teisių apsaugos
skyriaus specialistams tenka atstovauti ir ginti vaikų interesus daugiau nei 300 teismo posėdžių.
Esame dėkingi Vokietijos Emmericho, Švedijos Ljungby draugijoms už kiekvienais metais
suteikiamą galimybę Savivaldybės nepasiturinčių šeimų vaikams nemokamai ilsėtis vaikų vasaros
poilsio stovyklose. Taip pat smagu prisiminti, kad 2014 metais mūsų Savivaldybė prisijungė prie
Lietuvoje vykdomos Kalėdinės akcijos „Vaikų svajonės“. Socialiniai darbuotojai labai aktyviai
įsitraukė į šį projektą, surinko net 342 socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų Kalėdines
svajones, ieškojo rėmėjų ir jų bei geros valios žmonių pastangomis visų 342 vaikų svajonės buvo
išpildytos ir kiekvieną vaiką pasiekė jo išsvajotoji dovana.
Taigi, kaip pasakė Jonas Paulius II „Joks pasaulio kraštas, jokia politinė sistema negali kurti
ateities kitokiu būdu, kaip tik per naująsias kartas, kurios iš savo tėvų perims savo tautos ir visos
žmonijos vertybių, pareigų, troškimų paveldą. Dėl to rūpestis vaiku yra žmogaus santykių su
žmogumi pagrindas“.
Sveikatinimo politika
Prieš 25 metus buvome niekuo neišsiskiriantis Vakarų Lietuvos agrarinis rajonas. Atkūrus
nepriklausomybę, Lietuva, o tuo pačiu ir mūsų savivaldybė, pradėjo žemės ūkio reformą. Šiandien
žemės ūkis yra pagrindinis darbdavys ir svarbiausia ūkio šaka žmonėms, gyvenantiems kaime.
Žemės ūkio veiklos rezultatai – tai tradicinės parduodamos gėrybės - maistas, pašarai, energijos
žaliavos. Didžiausias rūpestis yra maisto saugos ir kokybės užtikrinimas, gyvulių gerovės
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palaikymas, gamtos išteklių biologinės įvairovės išsaugojimas, kaimo vietovių gyvybingumas,
gyventojų užimtumas, pajamos, kultūrinio paveldo ir kraštovaizdžio išsaugojimas.
Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo ir Žemės reformos
įstatymus įtvirtinta privati nuosavybė. Neturinčioms žemės šeimoms suteikti 2-3 ha žemės. Taip
pradėjo kurtis privatūs ūkiai. Iš viso Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ūkininkų ūkių registre
yra įregistruoti 3497 ūkiai. Ūkininkų amžius jaunėja, iki 40 metų amžiaus yra įregistruoti 463 ūkiai.
Ūkiai stambėja, vienam ūkiui vidutiniškai tenka 8,09 ha. Nuo 1995 m. įkurtas žemės ūkio valdų
registras, kuriame įregistruota 6067 vnt. valdų. Kiekvienais metais šio registro duomenys yra
atnaujinami.
Šilutės rajono savivaldybėje kasmet išmokama 13,32 mln. Eur. tiesioginių išmokų už
deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Parama ūkininkams didėja. Kuriamos naujos
programos paramai iš ES struktūrinių fondų gauti, bet kartu auga ir ūkininkų įsipareigojimai šių
programų vykdymui.
Šilutės rajono savivaldybės ūkininkų ūkiuose labiausiai buvo vystoma gamtines sąlygas
atitinkanti pieninė - mėsinė gyvulininkystė. Iki įstojimo į Europos Sąjungą ūkiai buvo remiami iš
nacionalinio biudžeto. Jie sunkiai vertėsi, tačiau vis dėlto išgyveno. Įstojus į Europos Sąjungą
didžiulė parama tokiems ūkiams vystytis ir sustiprėti buvo tiesioginės išmokos ir investicijos į
žemės ūkio valdų modernizavimą. Ūkiai statėsi modernias gyvulininkystės fermas, ES reikalavimus
atitinkančias mėšlides ar atliko esamų mėšlidžių rekonstrukciją, pirko naujus žemės ūkio ir
technologinius įrenginius, vykdė aplinkosauginius reikalavimus. Per paskutinius penkerius metus
Šilutės krašto gyvulių augintojai už auginamus gyvulius gavo 7,94 mln. Eur ir 4,45 mln. Eur už
parduotą pieną. Jei ūkininkams būtų mokama derama kaina už pieną, bulves, mėsą ir kitą
produkciją, ši veikla būtu pelninga. Tačiau ūkininkai negali diktuoti kainų, o tik turi prie jų
prisitaikyti. Apžvelgiant Savivaldybės gyvulininkystės vystymosi raidą, nuo 2001 metų iki 2015
metų dėka stipresnių ūkių plėtros gyvulių skaičius padidėjo 13904 vnt., karvių skaičius – 1393 vnt.
Nuo 2004 m. atsiradus galimybei pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, Savivaldybės
melioracijos specialistai teikė paraiškas polderinių sistemų ir melioracijos statinių rekonstravimo
paramai gauti. 2004 - 2006 m. įgyvendinti 2 projektai, kurių bendra projektų vertė 1100,47 tūkst.
Eur. 2007-2013 m. įgyvendinti 8 projektai, kurių bendra projektų vertė 4, 887 mln. Eur. 2015 m. dar
tikimasi įgyvendinti 6 projektus, kurių bendra vertė 4, 139 mln Eur. Keturi iš išvardintų projektų
yra tęstiniai projektai.
2006 m. buvo sukurta melioracijos projektinės dokumentacijos archyvavimui duomenų bazė
MelGIS, susiejimui su koordinačių sistema LKS-94 bei grafinių ir atributinių duomenų bazių
rengimo programa. Tai labai palengvino melioracijos specialistų darbą.
Šilutės rajono gyventojai naudoja tarpsluoksninius geros kokybės požeminius vandenis, kurie
daugumai gyventojų yra tiekiamas centralizuotai. Pastačius Šilutės miesto nuotekos valyklą
nebeteršiama Šyšos upė, beveik visuose miesteliuose yra rekonstruoti vandens valymo įrenginiai,
Šilutės miesto nuotekos valykloje pastatyti dumblo perdirbimo įrenginiai. Panaikinti ir rekultivuoti
nelegalūs sąvartynai, įdiegta šiuolaikiška atliekų tvarkymo sistema šiuo metu planuojama įdiegti
visiems prieinamą atliekų rūšiavimo sistemą. Įdiegus biokuro katilines buvo atsisakyta taršaus kuro
naudojimo, todėl ypatingai pagerėjo miesto atmosferos tarša.
Per nepriklausomybės laikotarpį Šilutės rajono savivaldybės sveikatos priežiūra sparčiai
pasikeitė. Viešajai įstaigai Šilutės ligoninei suteiktas regioninės ligoninės statusas. Daug nuveikta
tobulinant medicinos paslaugų kokybę, diegiant naują įrangą, gerinant darbuotojų socialines
garantijas bei darbo sąlygas.
Įgyvendinus Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamą
Šilutės ligoninėje teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą (bendra projekto vertė – 4,4 mln.
Lt), Savivaldybės pacientams pagerėjo ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo skubios pagalbos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybė ir prieinamumas, pradėtos teikti
dienos chirurgijos paslaugos. Įstaigoje yra visos galimybės teikti kokybiškas reabilitacijos paslaugas
su modernia fizioterapine aparatūra. Iš Europos Sąjungos gautų lėšų 2012 m. įrengtas naujas Fizinės
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medicinos ir reabilitacijos skyrius, Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba.
Pagerėjo Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus medicinos personalo darbo sąlygos. Naujos
lovos, pakėlimo įrenginiai, dušo vežimėliai ir kėdės palengvino slaugomų pacientų priežiūrą.
Atnaujintos Konsultacinės poliklinikos patalpos, instaliuotas naujas skaitmeninis rentgeno
diagnostikos aparatas.
Šiuo metu vykdomas projektas, kurio dėka bus praplėsta elektroninės sveikatos sistema.
Įgyvendinus projektą bus įdiegta elektroninio medicininio įrašo (EMĮ) sistema, kuri užtikrins
pacientų ligos istorijos įrašų sukūrimą, medicininių tyrimų analizės elektroninių centrų bei pacientų
sveikatos stebėsenos sistemų vystymą bei saugų ir greitą apsikeitimą medicininiais duomenimis
elektroninėje aplinkoje. Ši sistema bus integruota į nacionalinę duomenų bazę. Projekto, skirto
vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimui dėka, kurį mūsų ligoninė įgyvendino kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikoms, įsigyta trečios klasės ultragarsinė aparatūra, ilgalaikio EKG sekimo
įranga ir reanimacijos lovos kompleksas. Bendra projekto vertė – 92 tūkst. Eur.
Keitėsi Šilutės rajono šeimos gydytojų darbo specifika, įsisteigė privati medicinos praktika.
Šilutės rajone savivaldybės teritorijoje veikia 7 privačios ir 5 viešosios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos. Savivaldybės gyventojams buvo sukurtos sąlygos rinktis savo šeimos gydytoją.
2008 m. buvo įsteigtas Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuras, kuris rūpinasi gyventojų
visuomenės sveikata, organizuoja ir vykdo prevencines sveikatos programas, siekdamas geresnio
gyventojų rūpinimosi savo sveikata, sveika gyvenamąja aplinka. 2011 m. iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų buvo gauta 67 tūkst. Eur visuomenės sveikatos biuro modernizavimui. Lėšos
skirtos mokymo priemonių įsigijimui, atnaujintos biuro patalpos, mokymo salė, įsigytas
automobilis.
Puoselėjama kultūra
Kiekvienas žmogus turi misiją – papuošti gyvenimą gerumu, meile kūrybai, žmogui, gimtajai
žemei, jos tradicijoms. Kiekvienas iš mūsų yra kultūros kūrėjas ar vartotojas. Praėję dvidešimt
penkeri metai Šilutės krašto kultūriniame gyvenime įnešė naujovių, sėkmingų iššūkių, pripažinimo
ir įvertinimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Šilutė didžiuojasi žmonėmis, kurie puoselėdami toleranciją kultūriniam palikimui,
rūpindamiesi kultūros, meno sklaida išgarsino kraštą visoje Lietuvoje: H. Šojumi, M. Mažvydu, H.
Zudermanu, F. Bajoraičiu, M. Jankumi, P. Jakštu ir kitais. Turime net 36 laureatus, apdovanotus
garbinga „Sidabrinės nendrės“ premija, už nuopelnus Šilutei, 4 iškiliems žmonėms suteiktas Šilutės
miesto garbės piliečio vardas. Ši graži Garbės piliečių vardų suteikimo tradicija puoselėjama ir
kitose seniūnijose.
Kraštą savo išskirtine veikla, inovacijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje plačiai garsina
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, kuri už kūrybišką darbą, drąsias iniciatyvas
apdovanota iškiliom premijom, vyriausybiniais apdovanojimais. Geriausiais kultūros židiniais
Lietuvoje pripažinti Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras Bikavėnuose ir Kintų Vydūno kultūros
centras. Šilutės muziejus ir Salos etnokultūros ir informacijos centras plačiai žinomi regione kaip
vieni įdomiausiai dirbančių Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojų. Esame viena iš nedaugelio
savivaldybių, turinti profesionalią meno įstaigą – Šilutės kamerinį dramos teatrą.
Talentingų kolektyvų vadovų ir savo laisvalaikį menui atiduodančių Šilutės krašto žmonių
dėka turime 32 mėgėjų meno kolektyvus. Pasaulio lietuvių dainų šventėse Šilutės delegacija būna
viena gausiausių šalyje. Prestižine „Aukso paukštės“ nominacija apdovanoti Juknaičių šokių
kolektyvas „Juknaičiai“, Šilutės Žibų padinės mokyklos vaikų šokių kolektyvas „Žiburėlis“, Šilutės
folkloro kolektyvas „Verdainė“, Šilutės meno mokyklos pučiamųjų orkestras „Pamarys“, Šilutės
pirmosios gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Atlaja“. Svarbiausias šalies tautodailininkų
įvertinimas – „Aukso vainikas“ įteiktas tautodailininkei Angelei Rauktienei.
Mažosios Lietuvos kraštas garsus knygų palikimu. Tęsiame tradiciją ir galime puikuotis
daugiau kaip 50 leidinių, reprezentuojančių krašto istoriją, kultūrą, meną, žmones.
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Garbingas Lietuvos kultūros sostinės titulas, kuris 2011 buvo suteiktas Šilutei, – tai svarbus
pripažinimo ir įvertinimo faktas, kuris jau neabejotinai įrašytas į istoriją tarp svarbiausių
Savivaldybės pasiekimų. Tuo didžiuojamės mes linkėdami ateities kartoms dar plačiau išgarsinti
Šilutės vardą.
Puiki, iniciatyvi, profesionali kultūros ir meno žmonių komanda, kūrybingas jaunimas,
aktyvios bendruomenės, geranoriškas žiniasklaidos dėmesys, politikų palaikymas bei rėmėjų
parama, užsienio partnerių įsitraukimas jau iš anksto garantavo sėkmę Šilutės 500 metų jubiliejinei
programai 2011 metais.
Šilutė tapo etnografinio Mažosios Lietuvos regiono centru, kuris traukia lankytojus ne tik
įspūdingais potvyniais, jis vilioja turtingu paveldu, specifinėmis lietuvininkų tradicijomis. Tik
susitelkimo dėka mums sekasi išsaugoti kultūrinius klodus, kuriuos labiausiai suniokojo praėjęs
šimtmetis.
Vis daugiau žmonių trokšta pažinti mūsų kraštą iš arčiau ir šiam troškimui tarnauja visi šio
krašto švyturiai, uostai, prieplaukos... Dažno svečio keliai suka į Rusnę, didžiausią salą Lietuvoje, į
pasaulyje garsųjį Ventės ragą, į gražųjį Švėkšnos miestelį ir apylinkes, dažnas suranda laiko
pasigėrėti Šilutės senamiesčiu, atgimusiu H. Šojaus dvaru. Savivaldybės teritorijoje iš viso yra 430
kultūros paveldo objektų.
Pažvelgus į laikmečio retrospektyvą, mūsų kraštas niekada nestokojo kūrybine dvasia
apdovanotų žmonių. Dabartinė Šilutės rajono savivaldybės kultūros ir meno žmonių bendruomenėveržli varomoji jėga, kultūrinio gyvenimo klestėjimo ir vystymosi garantas. Jų kūrybiškumo,
geranoriškumo ir altruizmo dėka Šilutės kraštas yra ir išliks dvasingu, kuriame saugoma palanki
terpė kultūrai. Kūryboje ir idėjų ieškojimuose vieni kitus paskatindami, pamatydami tampame
dvasingesni ir kaip gražiai įvardino Vydūnas „Tegul mūsų darbai, talentai tampa Regykla –
gerėjimosi vieta.“
Viešasis saugumas
Šilutės kraštas – siekiantis saugumo ir bendruomeniškumo.
Darniai bendradarbiaujama su seniūnijų bendruomenėmis, Šilutės policijos komisariatu,
Valstybės sienos apsaugos pareigūnais.
Šilutės rajono savivaldybėje bus įdiegtos vaizdo stebėjimo kameros. Įgyvendinant asociacijos
„Lamatos žemė“ inicijuotus projektus, 15-oje mokyklų bus įdiegtos vaizdo stebėjimo kameros, kur
bendra projekto vertė 70 tūkst. Eur.
Naudojant Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 metų programos lėšas,
miesto probleminėse vietose bus įrengta 12 vaizdo stebėjimo kamerų.
Šilutės rajono savivaldybėje jau įgyvendinama 18 Saugios kaimynystės iniciatyvų, kurių dėka
kuriama saugi aplinka ir vykdoma prevencinė veikla.
Veržlūs mūsų žmonės
Vis svarbesne visuomenės dalimi tampa nevyriausybinės organizacijos (NO). Jos plečia savo
veiklą, atlieka svarbų vaidmenį pritraukiant valstybinio ir privataus sektoriaus dėmesį bei lėšas į tas
sritis ir problemas, kurios iki tol nebuvo sprendžiamos arba tai buvo daroma nepakankamai
efektyviai. Nevyriausybinių organizacijų veikla orientuota į visuomenės ar tikslinių socialinių
grupių gerovės didinimą, sudaro galimybę gyventojams tiesiogiai spręsti iškilusias problemas bei
dalyvauti savivaldos veikloje. Gyventojų aktyvumą liudija per nepriklausomybės metus mūsų
Savivaldybėje nuosekliai didėjantis nevyriausybinių organizacijų skaičius – 2014 m. Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje registruota per 300 nevyriausybinių organizacijų. Nuosekliai didėjo
skiriamos lėšos jų veiklai. Nuo 2000 metų Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos NO finansavimui
padidėjo nuo 14 tūkst. iki 50 tūkst. Eur. Remiamų NO skaičius išaugo nuo 14 iki 45.
Šilutės rajono savivaldybės vietos bendruomenės sėkmingai įgyvendino beveik 3 mln. Eur
vertės projektus, finansuotus per Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą bei Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programą. Seniūnijose renovuoti bendruomenių
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namai, sutvarkytos viešosios erdvės, parkai ir poilsio vietos, plėtojami amatai ir verslas. Sėkmingai
įgyvendinama Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programa - vietos bendruomenių
viešuosius poreikius tenkinančių veiklų įgyvendinimui skirta 84 tūkst. Eur.
Šilutės rajono savivaldybė už Europos idėjų vystymą ir įvairių europinių projektų
įgyvendinimą 2006 m. Strasbūre apdovanota Europos Tarybos diplomu, 2009 m. – Europos
Tarybos Garbės vėliava, o 2011 m. Europos Tarybos Garbės ženklu.
Savivaldybė turi bendradarbiavimo partnerius Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, Lenkijoje,
Rusijoje, Turkijoje, Italijoje, Latvijoje. Aktyvi partnerystės veikla vykdoma su Lietuvos mokslų
akademija, universitetais, Klaipėdos regiono savivaldybėmis.
Nemuno deltos regioninis parkas 2009 m. pripažintas patraukliausia turizmo vietove
Lietuvoje ir Europoje.
Savivaldybei 2010 m. įteikta „Europos burė“ už aplinkos tausojimą.
Savivaldybė didžiuojasi „Auksinės krivūlės“ apdovanojimais „Už aktyvų žinių bendruomenės
kūrimą“ (2005) ir „Už teisingas permainas šilumos ūkyje“ (2012).
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