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Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaita Tarybai ir
Merui pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-429) 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento (patvirtinto Tarybos 2009-10-01 sprendimu Nr. T1-1109) 40 straipsnio 1 dalies
2 punkto nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 10 punkto reikalavimu, ši ataskaita bus pateikta Savivaldybės gyventojams interneto
svetainėje www. silute.lt ir informacija paskelbta vietos laikraščiuose.
Ataskaitoje informuojama apie Savivaldybės vykdomosios institucijos 2009 metų veiklos
rezultatus: kaip administruojami Savivaldybės biudţeto asignavimai, organizuojamas Savivaldybės
biudţeto vykdymas, Savivaldybės ūkinė bei finansinė veikla, tvarkomas Savivaldybės turtas;
Taip pat pateikiama, kaip uţtikrinamas įstatymų, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos
sprendimų įgyvendinimas Savivaldybės teritorijoje priskirtais klausimais, koordinuojamas ir
kontroliuojamas viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbas;
Ataskaitoje atskleidţiama, kaip organizuojamas Savivaldybės administracijos darbas,
vykdomos Savivaldybės administracijos personalo valdymo funkcijos.
Administracijos direktoriaus funkcijas padėjo įgyvendinti vienas Administracijos
direktoriaus pavaduotojas ir struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į
struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei kiti valstybės tarnautojai.
Savivaldybės administracijos struktūroje 2009 metais buvo patvirtintos 374,5 pareigybės (iš
jų uţimtos – 362 pareigybės), iš jų – 149,5 seniūnijose. 131 pareigybė, priskirta valstybės tarnautojų
grupei, 4 įstaigos vadovo ir 243,5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Panaikinti 22 etatai
2009 metais.

BIUDŢETAS, FINANSAI, CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA
Savivaldybės biudţeto asignavimai ir vykdymas

Savivaldybės biudţeto 2009 metų pajamų planas neįvykdytas. Patikslintas biudţeto pajamų
planas įvykdytas 93,2 procento, gauta 7980,2 tūkst. litų pajamų maţiau negu buvo numatyta
patikslintame plane. Valstybinė mokesčių inspekcija nepervedė 635,7 tūkst. litų planuoto gyventojų
pajamų mokesčio, 698,3 tūkst. litų nekilnojamojo turto mokesčio. Iš Valstybės iţdo nepervesta
1738 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti ir
4657 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūroms skirtumui išlyginti.
Savivaldybės tarybos sprendimais 2009 metais mokesčių ir rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į
biudţetą gautos visos planuotos ţemės mokesčio ir nuomos mokestis uţ valstybinę ţemę bei
valstybinius vidaus vandenų telkinius. Savivaldybės biudţetinės įstaigos gavo 351,2 tūkst. litų
maţiau negu planavo pajamų uţ suteiktas paslaugas. Savivaldybė dėl pajamų plano nevykdymo
Valstybės biudţetui nepervedė 2808 tūkst. litų bendrosios dotacijos kompensacijos.
Lietuvos Respublikos Seimas 2009 metais du kartus maţino Savivaldybės biudţeto pajamų
ir asignavimų planus (iš viso 12,6 mln. litų). Savivaldybei teko tikslinti Savivaldybės patvirtintą
biudţetą ir atsisakyti kai kurių 2009-2011 metų strateginiame veiklos plane numatytų darbų.
Ieškojome būdų, kaip išgyventi sunkų laikotarpį. Tarėmės su darbuotojais, kas jiems būtų priimtina
– maţinti etatus ar eiti nemokamų atostogų. Nutarta pasinaudoti 14 dienų nemokamų atostogų, taip
pat atsisakyta kai kurių etatų.
Vykdant valstybinės ţemės nuomos mokesčių administravimą 2009 metais į Savivaldybės
biudţetą buvo surinkta 511,8 tūkst. litų. Planas viršytas 111,8 tūkst. litų arba 128 procentais. Tuo
tikslu buvo atlikta daugybė darbų. Per metus, pagal ţemėtvarkininkų pateiktus sąrašus
kompiuterinėje duomenų bazėje MASIS, buvo tikslinami nuomojamų ţemės sklypų dydţiai ir jų
vertė. Nuomojamų valstybinės ţemės sklypų Šilutės rajone yra apie 10000. Buvo išsiųsta apie 4000
deklaracijų ir tiek pat mokėjimo kvitų.
Laiku nesumokėjus mokesčių, buvo paruošti skolininkų sąrašai ir išdalinti ţemės
tvarkytojams bei seniūnijoms. Skolininkams buvo išsiųsta apie 500 priminimų - įspėjimų dėl nelaiku mokamo ţemės nuomos mokesčio. Visa tai davė teigiamų rezultatų ir baigiantis metams
bendroji nepriemoka sumaţinta iki 70 tūkst. litų.
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Atsakant į įvairius paklausimus, per metus buvo paruošti apie 20 raštiškų atsakymų, pateiktos
apie 70 paţymų.
Savivaldybės biudţeto pajamos kasmet didėjo, tačiau 2009 metais, palyginus su 2008 metais,
Savivaldybės biudţeto pajamos sumaţėjo 9172,8 tūkst. litų arba 7,8 procento.
SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO PAJAMŲ VYKDYMAS 2008-2009 METAIS
(tūkst.litų)
Pajamų rūšys

2008 metų
2009 metai
įvykdymas patikslintas
įvykdyta

planas
Mokesčiai ir kitos pajamos
Gyventojų pajamų mokestis
Ţemės mokestis
Ţemės nuomos mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Paveldimo turto mokestis
Baudos
Valstybinė rinkliava ir vietinės rinkliavos
Biudţetinių įstaigų pajamos uţ suteiktas
paslaugas
Pajamos uţ depozitus
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos
Kitos pajamos
Mokestis uţ aplinkos teršimą
Mokestis uţ medţiojamų gyvūnų išteklių
naudojimą
Iš viso
Lėšos pervedamos iš Iţdo
pajamoms išlyginti
išlaidų skirtumams išlyginti
Bendrosios dotacijos kompensacija
Specialioji dotacija
valstybinėms funkcijoms atlikti
moksleivio krepšeliui finansuoti
investicijų programai finansuoti
kita tikslinė dotacija
Lėšos, gautos iš Valstybės biudţeto
pagal tarpusavio atsiskaitymus
Iš viso iš Valstybės biudţeto
Apyvartos lėšos biudţeto lėšų
stygiui dengti
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio lėšos
Iš viso pajamų:
Savivaldybės gautos paskolos laikinam
pajamų trūkumui dengti

procentais palyginus
su planu su
praėjusiais
metais

29610,9
494,0
525,2
567,1
21,6
1158,0
162,2
2235,4

24714,0
400,0
400,0
2140,0
14,0
875,0
160,0
2687,7

24078,3
488,4
511,8
1441,7
28,6
795,9
194,1
2336,5

97,4
122,1
128,0
67,4
204,3
91,0
121,3
86,9

17,4
670,0
274,8
39,8

0
275,0
17,0
300,0
37,0

73,5
99,9
16,0
271,1
94,4

36,3
94,1
90,4
255,1

35776,4

32019,7

30430,2

95,0

85,1

8307,0
16247,0
20,1

8579,0
18117,0

6841,0
13460,0

79,7
74,3

82,4
82,8
0,0

15012,0
31451,4

13480,4
37988,3

13477,3
37988,3

100,0
100,0

89,8
120,8

7460,0
75,0

4416,0

4416,0

100,0

59,2
0,0

2470,6
81043,1

1399,1
83979,8

1399,1
77581,7

100,0
92,4

56,6
95,7

1197,6

830,0

830,0

100,0

69,3

5,0
118022,1

116829,5

7,4
108849,3

93,2

148,0
92,2

699,0

2097,0

81,3
98,9
97,4
254,2
132,4
68,7
119,7
104,5
422,4
14,9
98,7
237,2

300,0

Biudţeto išlaidų planas įvykdytas 96,0 procento. Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo
įmokų išlaidos sudarė 66648,7 tūkst. litų arba 60 procentų visų biudţeto asignavimų, palyginus su
praėjusiais metais šios išlaidos didėjo 6852,4 tūkst. litų. Turtui įsigyti 2009 metais skirta 12876,4
tūkst. litų arba 11,6 proc. biudţeto asignavimų. Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti skirta
67279,8 tūkst. litų. Palyginus su praėjusiais metais išlaidos švietimui padidėjo 12,6 procento.
Analizuodami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo mokyklų išlaidas
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galime pastebėti, kad vidutiniškai vieno mokinio išlaikymo išlaidos rajone 2009 metais buvo 6,0
tūkst. litų. Daugiausia asignavimų vienam moksleiviui 2009 metais skirta Ţemaičių Naumiesčio
gimnazijos Šylių skyriui (17,2 tūkst. litų), Švėkšnos ,,Saulės“ vidurinės mokyklos Stemplių skyriui
(12,9 tūkst. litų), Rusnės pagrindinei mokyklai (10,7 tūkst. litų). Vieno vaiko išlaikymas
ikimokyklinėse įstaigose sudarė nuo 5,9 tūkst. litų Kintų darţelyje iki 15,4 tūkst. litų lopšelyjedarţelyje ,,Ąţuoliukas”.
Socialinei apsaugai 2009 metais skirta 12471,9 tūkst. litų, palyginus su praėjusiais metais
išlaidos paramai didėjo 25,1 proc. Kasmet ţymi dalis paramos šeimai išmokų mokama ir iš
Valstybės biudţeto.
Savivaldybės biudţeto išlaidos 2009 metais palyginus su praėjusiais metais sumaţėjo 5,2
procento, o palyginus su 2007 metais padidėjo 12,5 procento.
Savivaldybės biudţeto vykdymas 2008-2009 metais
(tūkst. litų)
Išlaidos pagal valstybės funkcijas
Bendrosios valstybės paslaugos

2008 m.

2009 m.

27474,6

15469,2

234,8

174,7

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1149,3

955,0

Ekonomika

9696,8

5960,6

Aplinkos apsauga

2995,6

2668,2

Būstas ir komunalinis ūkis

827,1

1611,4

Sveikatos prieţiūra

122,2

167,7

5001,8

4412,5

59746,3

67279,8

9970,8

12471,9

117224,3

111171,0

Gynyba

Poilsis, religija ir kultūra
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas per 2009 metus padidėjo 3868,1 tūkst. litų arba 9,4
procento. Kreditorinis įsiskolinimas didėjo dėl atliktų švietimo įstaigų remonto darbų, apmokėjimas
uţ atliktus remonto darbus atidėtas. Skola dėl ilgalaikio turto kūrimo padidėjo 5456 tūkst. litų.
Biudţetinių įstaigų skola uţ šildymą padidėjo 789,9 tūkst. litų arba 88,5 procento. Negrąţintų
ilgalaikių paskolų likutis 2010 m. sausio 1d. – 11548,4 tūkst. litų ir negrąţinta trumpalaikė paskola
Finansų ministerijai 97 tūkst. litų.. Per 2009 metus negrąţintų ilgalaikių paskolų likutis sumaţėjo
1622,5 tūkst. litų. Tikėtina, kad 2010 metais, jeigu bus gautos viršplaninės biudţeto pajamos,
kreditorinį įsiskolinimą galima sumaţinti.
Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2009 metais
Savivaldybės biudţeto kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. litų)
iš jų:
negrąţintų paskolų likučiai
biudţetinių įstaigų skolos

2009-01-01
40115,3

2010-01-01
43905,2

13869,9
26245,4

11645,4
32259,8

Biudţeto ir finansų skyriaus darbuotojai biudţeto vykdymo klausimais 2009 metais parengė
29 Tarybos sprendimų projektus ir 34 Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
Centralizuota buhalterija

Centralizuotos buhalterijos skyrius nuosekliai vykdė jam priskirtąsias funkcijas: tvarkė
buhalterinę apskaitą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų
įstatymu ir jo pakeitimais, kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais
dokumentais, Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, Savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, teikė buhalterinės apskaitos informaciją ir rengė įvairias
ataskaitas valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokesčių administratoriams, kontrolieriams ir
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auditoriams, rengė Savivaldybės administracijos finansinę atskaitomybę, reikalavo, kad visos
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti apskaitos dokumentais, rengė Savivaldybės
administracijos, padalinių ir skyrių ūkinės ir finansinės veiklos išlaidų sąmatas, tikslino patvirtintus
asignavimus, atsiţvelgdami į biudţeto išlaidų pokyčius, atliko išankstinę ir einamąją finansų
kontrolę. Nuo 2009 m. Centralizuotoje buhalterijoje buvusių mokyklų ir naujai priskirtų mokyklų,
Visuomenės sveikatos biuro bei Kontrolės ir audito tarnybos apskaita vedama atskirai.
Centralizuota buhalterija sudaro 16 atskirų balansų visomis formomis. Veiklos atskaitoje rodo
bendrą išlaidų įvykdymą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos
tvarkomos lėšos sudaro ţymią dalį bendrame Šilutės rajono savivaldybės biudţeto išlaidų plane:

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos 2009 metais
tvarkomų lėšų didţiausią dalį (59,49 ) sudarė išlaidos, skirtos savarankiškoms funkcijoms
vykdyti: administravimui ir valdymui, Mero institucijai ir Savivaldybės tarybai, Kontrolės ir
prieţiūros institucijai, atliekų tvarkymui ir kitoms aplinkos teršimo maţinimo priemonėms, gatvių
apšvietimui, kultūros tradicijų meninės veiklos rėmimui, socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose
ir kitoms socialinės paramos išmokoms, keleivių veţimo gerinimui ir papildomoms švietimo
paslaugoms, turizmo plėtrai ir poilsio bei sporto priemonėms, kelių transporto plėtrai, ţemės
prieţiūrai, komunaliniam ūkiui, ikimokykliniam ugdymui, visų tipų bendrojo lavinimo įstaigoms,
vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymui ir papildomo ugdymo įstaigoms bei kitoms įvairioms
programoms finansuoti. Per penkerius metus savarankiškoms funkcijoms vykdyti išlaidos išaugo
daugiau kaip du kartus ir kiekvienais metais didėja. Deleguotoms funkcijoms vykdyti išlaidos
sudarė 23,63
visų išlaidų. Iš kurių didţiausia dalis skirta šioms programoms: ţemės prieţiūrai,
kitoms socialinės paramos išmokoms ir socialinės paramos teikimui pašalpų forma, socialinės
pašalpos pinigais mirusiojo artimiesiems, socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose, ţmogaus
teisių apsaugai, valstybės registrų išlaikymui, civilinės būklės aktų registravimui, karinės gynybos
reikalų administravimui, civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimui, bendrų darbo
reikalų darbo politikos formavimui ir kitoms programoms.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos 2009 m. tvarkomų
išlaidų struktūra:
1.04%
15.42%

0.42%
23.63%

De l e gu otos i šl ai dos
Savaran ki šk os i šl ai dos
Kre pše l i o i šl ai dos
Spe c. l ė šų i šl ai dos
Apl i k os apsaugos i šl ai dos

59.49%

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos tvarkomų išlaidų
struktūros kitimas per 2005 – 2009 metus:

33938.4

25039.8

Savarankiškos
išlaidos
Krepšelio išlaidos

0
2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

236

360.5

728.9

Spec. lėšų išlaidos
583.5

5714.8

8636.7

13227.8

13016
302.5

619.5

4717.7

470.8

392.4

4319.7
352.2

3879.5
398.6

5000

10734.1

15000
10000

Deleguotos išlaidos

16670

14818.1

17327.9

30000

20000

28542.1

35000

25000

33290.01
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Aplinkos apsaugos
išlaidos

SAVIVALDYBĖS ŪKIS
Pastatų bei statinių prieţiūra
Priemonė, veiklos funkcija

2008 m.

1. Gyvenamųjų namų ir kitų
neypatingų statinių, kurių prieţiūra
pavesta Savivaldybės
administracijai, naudojimo
prieţiūros vykdymas.

Surašyti 178 Vykdytojo reikalavimai
(aktai) pašalinti teisės aktų paţeidimus.
Tame tarpe 157 aktų buvo įteikti
gyvenamųjų namų naudotojams, 18 aktų
negyvenamųjų pastatų naudotojams ir 3
aktai inţinerinių statinių naudotojams.

Surašyti 244 Vykdytojo reikalavimai
(aktai) pašalinti teisės aktų paţeidimus.
Tame tarpe 240 aktų buvo įteikti
gyvenamųjų namų naudotojams ir 4
aktai negyvenamųjų pastatų
naudotojams.

2. Priţiūrimų naudojamų statinių,
kurių prieţiūra pavesta
Savivaldybės administracijai,
statinių naudotojų sąrašų (ţurnalų)
sudarymas.

Buvo sudarytas 663 gyvenamųjų
statinių, 294 negyvenamųjų statinių ir 32
inţinerinių statinių naudotojų sąrašas,
kuris nuolat pagal poreikį pildomas ar
keičiamas.

Sudarytas 797 gyvenamųjų statinių, 296
negyvenamųjų statinių ir 32 inţinerinių
statinių naudotojų sąrašas, kuris nuolat
pagal poreikį pildomas ar keičiamas.

3. Statinių būklės patikrinimas
pasirinktinai apţiūrint statinį
(statinius) vietoje.

Nuvykus į vietą buvo 157 kartų
patikrinta gyvenamųjų namų ir 21 kitos
paskirties statinių techninė būklė.

Nuvykus į vietą buvo 244 kartų
patikrinta gyvenamųjų namų ir kitos
paskirties statinių techninė būklė.

4. Statinių skaičius, kuriuose pagal
Statybos įstatymo ir kitų įstatymų
bei teisės aktų reikalavimus
nustatyti teisės aktų paţeidimai.

Pagal statinių naudojimo prieţiūros
vykdymo pavyzdinių taisyklių
atitinkamus punktus buvo nustatyti
teisės aktų paţeidimai:
1. Gyvenamosiose pastatuose kai
statinys naudojamas ne pagal paskirtį 2
pastatai (Taisyklių 7.3.2.1. p.)
2.Gyvenamosiose pastatuose kai statinių
naudotojai nesilaiko normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose
nuostatų reikalavimų 155 pastatai
(Taisyklių 7.3.2.2. p.).
3. Gyvenamosiose pastatuose kai
statinys naudojamas jo nepripaţinus
tinkamu naudoti – 2 pastatai (Taisyklių
7.3.2.4. p.).
4. Negyvenamuose pastatuose kai
statinys naudojamas ne pagal paskirtį 7
pastatai (Taisyklių 7.3.2.1. p.)
5.Negyvenamosiose pastatuose kai
statinių naudotojai nesilaiko
normatyviniuose statybos techniniuose
dokumentuose nuostatų reikalavimų 1
pastatas (Taisyklių 7.3.2.2. p.).
6. Negyvenamosiose pastatuose kai
statinys naudojamas jo nepripaţinus
tinkamu naudoti -2 pastatai (Taisyklių
7.3.2.4. p.).

Pagal statinių naudojimo prieţiūros
vykdymo pavyzdinių taisyklių
atitinkamus punktus buvo nustatyti
teisės aktų paţeidimai:
1.Gyvenamosiose pastatuose kai statinių
naudotojai nesilaiko normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose
nuostatų reikalavimų 236 pastatai
(Taisyklių 7.3.2.2. p.).
2. Gyvenamosiose pastatuose kai
nesilaikoma statinio projekte numatytų
reikalavimų statinio naudojimui – 4
pastatai (Taisyklių 7.3.2.5. p.).
3. Negyvenamuose pastatuose kai
statinys naudojamas ne pagal paskirtį 1
pastatas (Taisyklių 7.3.2.1. p.).
4. Negyvenamosiose pastatuose kai
nesilaikoma statinio projekte numatytų
reikalavimų statinio naudojimui 3
pastatai (Taisyklių 7.3.2.5. p.).

5. Statinių, kurių būklė kelia

Nustatyti 2 gyvenamieji pastatai blogos

Nustatyti 4 gyvenamieji pastatai blogos

2009 m.
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pavojų statinyje gyvenančių arba
dirbančių ţmonių sveikatai,
gyvybei ar aplinkai, naudojimo
sustabdymas.

ir avarinės techninės būklės, ir 6
negyvenamosios paskirties blogos ir
avarinės techninės būklės pastatai.

ir avarinės techninės būklės, ir 3
negyvenamosios paskirties blogos ir
avarinės techninės būklės pastatai.

6. Vykdytojo reikalavimų pagal
nustatytus terminus kontrolė.

Pagal įteiktus Vykdytojo reikalavimus
buvo gauti 157 gyvenamųjų pastatų
(namų) ir 15 negyvenamųjų pastatų
naudotojų techninių priţiūrėtojų
atsakymai į reikalavimus pašalinti teisės
aktų paţeidimus.

Pagal įteiktus Vykdytojo reikalavimus
buvo gauti 240 gyvenamųjų pastatų
(namų) ir 4 negyvenamųjų pastatų
naudotojų techninių priţiūrėtojų
atsakymai į reikalavimus pašalinti teisės
aktų paţeidimus.

Suderinus su savivaldybės
administracijos direkcija, į statinio
saugos ir paskirties patikrinimus 2 kartus
buvo sudarytos komisijos ir kviečiami
kiti valstybinės prieţiūros specialistai.

Suderinus su savivaldybės
administracijos direkcija, į statinio
saugos ir paskirties patikrinimus 8 kartus
buvo sudarytos komisijos ir kviečiami
kiti valstybinės prieţiūros specialistai.

10. Statinių, kurie neturi savininkų Buvo sudaryti 5 statinių, kurie neturi
(ar kurių savininkai neţinomi)
savininkų (ar kurių savininkai neţinomi)
apskaitos aktų sudarymas.
apskaitos aktai, kuriuose surašyti 9
statiniai

Buvo sudaryti 6 statinių, kurie neturi
savininkų (ar kurių savininkai neţinomi)
apskaitos aktai, kuriuose surašyti 6
statiniai.

11. Spaudoje paskelbtų statinių
skaičius (vnt.)

1 kartą spaudoje paskelbtų statinių
skaičius - 6 vnt.
2 kartą spaudoje paskelbtų statinių
skaičius - 6 vnt.

7. Pagal Statybos įstatymo 29 str. 5
d. atliktų statinio ekspertizių
skaičius.
8. Surašytų Administracinio teisės
paţeidimo protokolų skaičius.
9. Sudarytų komisijų dėl statinio
būklės nustatymo skaičius.

12. Statinių, kurie neturi savininkų
(ar kurių savininkai neţinomi)
apskaitos aktų registras.

1 kartą spaudoje paskelbtų statinių
skaičius (9 vnt.)

Sudaryta ir nuolat pildoma statinių, kurie Sudaryta ir nuolat pildoma statinių, kurie
neturi savininkų (ar kurių savininkai
neturi savininkų (ar kurių savininkai
neţinomi) registravimo knyga E19.
neţinomi) registravimo knyga E19.

13. Teismo pripaţintų
bešeimininkių statinių skaičius.

14. Teismams pateiktų pripaţinti
bešeimininkių statinių skaičius

Šilutės rajono apylinkės teismas 216
statinių pripaţino bešeimininkiais ir
perdavė juos Šilutės rajono savivaldybės
nuosavybėn.
Šilutės rajono apylinkės teismui
pateiktas pareiškimas dėl 235 statinių
pripaţinimo bešeimininkiais.

Pastatų bei statinių statyba, remontas, rekonstrukcija
VEIKLOS RŪŠIS
1. Kelių prieţiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų
administravimas.

2. Reikiamų dokumentų rengimas
viešiesiems pirkimams, ţodinių
apklausų vykdymas.

DARBAI
Pagal 2008 03 27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T1447 Šilutės rajono seniūnijoms suskaičiuotos lėšos, skirtos pagal LAKD
generalinio direktoriaus 2009-03-31 Nr. V-86 ir 2009-06-19 Nr. V-173
įsakymus.
2. Parengtos pasirašyti finansavimo sutartys S-118, S-241, S-463, S-532 ir jų
priedai tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir LAKD.
3. Kelių direkcijai pateiktos 22 paraiškos lėšoms gauti, kartu su visa
pirkimų, apmokėjimo ir kita dokumentacija.
4. Parengta ataskaita apie lėšų panaudojimą 2009 metais (pridedama).
2.1. Viešųjų pirkimų skyriui buvo teikiama visa reikalinga dokumentacija dėl
vietinės reikšmės kelių projektavimo, prieţiūros ir remonto darbų.
1.

2.2. Ţodinės apklausos būdu atlikti sekantys pirkimai:
2.2.1. Statinio ir sklypo konservavimo darbai, Kalinausko g. 8., Šilutėje.
2.2.2. Skalbyklos statinio konservavimo darbai, Kalinausko g. 10., Šilutėje.
2.2.3. Kiemo dangos remontas Gluosnių g. 5A, Šilutėje.
2.2.4. Pastato aptvėrimas Lietuvininkų g. 4., Šilutėje.
2.2.5. Socialinio buto Remontas Tilţės g. 31 A, Šilutėje.
2.2.6. Telefoninio ir internetinio kabelio atvedimas Dariaus ir Girėno g. 1,
Šilutėje.
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Pastato-mokyklos, esančios Liepų g. 16, Šilutėje rekonstravimas,
pritaikant pedagogų švietimo centrui (projektavimas).
2.2.8. Pastato, esančio Atgimimo al. 1 (l/d „Raudonkepuraitė”) Šilutės
mieste, rekonstravimo investicinis projektas.
2.2.9. Rusnės ugniagesių komandos įsteigimo investicinis projektas.
2.2.10. Pastato, esančio Atgimimo al. 1 (l/d „Raudonkepuraitė”) Šilutės
mieste, rekonstravimo energijos projektas.
2.2.11. Senelių globos namai, Taikos g. 12, Šilutė.
2.2.12. Socialinio būsto remontas, Lietuvininkų g. 4-14, Šilutė.
2.2.13. Atsivėrusios duobės uţtaisymas, Lietuvininkų g. 38.
2.2.14. Patalpų įrengimas kontrolieriaus tarnybai, Lietuvininkų g. 8, Šilutė.
2.2.15. Aplinkos pritaikymas neįgaliems ţmonėms, Melioratorių kv. 7-13.
2.2.16. Aplinkos pritaikymas neįgaliems ţmonėms, H. Zudermano g. 18-17.
2.2.17. Socialinio būsto remontas, Laisvės kv. 5-62, Šilutė.
2.2.18. Socialinio būsto remontas, Katalikų Baţnyčios g. 2A-2, Šilutė.
2.2.19. Aplinkos pritaikymas neįgaliems ţmonėms, Blimacių k., Kintų sen.
2.2.20. Aplinkos pritaikymas neįgaliems ţmonėms, Alkos g. 26, Juknaičių
sen.
2.2.21. Buvusio vaikų darţelio patalpų remontas, Vilkyčių k., Saugų sen.
2.2.22. Socialinio būsto remontas, Lietuvininkų g. 4-13, Šilutė.
2.2.23. Interneto įrangos pirkimas.
2.2.24. Pastato-mokyklos, esančios Liepų g. 16, Šilutėje rekonstravimo.
projekto, pritaikant pedagogų švietimo centrui, ekspertizė.
2.2.25. Soc. buto prijungimo prie AB „VST” elektros tinklų projektavimas.
2.2.26. Socialinio būsto remontas, Sugintų k.., Ţemaičių Naumiesčio sen.
2.2.27. L.d. „Raudonkepuraitė” šildymo sistemos remontas, Šilutės mieste.
2.2.28. Socialinio būsto remontas, Laisvės kv. 5-35, Šilutė.
2.2.29. Viešosios F. Bajoraičio bibliotekos remontas, Usėnų sen.
2.2.30. Kelio techninio projekto ekspertizė.
2.2.31. Kelio 2v4 techninio projekto ekspertizė.
2.2.32. Kelio 5v27 techninio projekto ekspertizė.
2.2.33. Šiūparių piliakalnio techninio projekto dalies (susisiekimo)
ekspertizė.
2.2.34. Šilutės vaikų meno mokyklos, esančios Atgimimo al. 5A, stogo
remontas.
2.2.35. Socialinio būsto, esančio Saugų km., Šilutės r. sav., remontas.
2.2.36. Automobilių stovėjimo aikštelės ir šaligatvio dangos, esančios
Gluosnių g. Nr. 7-9, Šilutėje, remontas.
2.2.37. Socialinio būsto esančio, Ţuvų g. 2, Šilutėje išorinių sienų remontas.
2.2.38. Socialinio būsto esančio, Vytauto g. 39-12, Ţemaičių Naumiesčio
sen., remontas.
2.2.39. Futbolo aikštelės pagrindų paruošimas Šilutės mieste, Ţalgirio g. 16.
2.2.40. Krepšinio aikštelės pagrindų įrengimas ir aplinkos sutvarkymas,
Lietuvininkų g.38.
2.2.41. Krepšinio aikštelės įrengimas Inkaklių kaime, Švėkšnos sen., Šilutės
r.
2.2.42. Šilutės senelių globos namų, esančių taikos g. 10, vidaus karšto
vandentiekio remontas.
2.2.43. Šilutės rajono savivaldybės administracinio pastato, esančio Dariaus
ir Girėno g. 1, Šilutėje, socialinio skyriaus patalpų remonto darbai..
2.2.44. Interneto ir telefoninių kabelių atvedimo darbai, Šilutės
savivaldybėje, nuo Savivaldybės serverio į asmenų aptarnavimo
patalpas.
2.2.45. Interneto ir telefoninių kabelių atvedimo darbai, Šilutės
savivaldybėje, nuo Savivaldybės serverio į Architektūros ir
urbanistikos skyriaus kabinetus.
2.2.46. Saugų sen. pastato, esančio maţosios Lietuvos g. 3, patalpų
remontas.
2.2.47. Šilutės ţemės ūkio skyriaus, esančio Lietuvininkų g. 8, sanitarinio
mazgo remontas.
2.2.48. Šilutės rajono, Kintų vidurinės mokyklos vidaus patalpų remontas.
2.2.49. techninio projekto „Pastato mokyklos dalies rekonstravimas
pritaikant pedagogų švietimo centrui Liepų g. 16, Šilutėje”
ekspertizė.
2.2.50. Kompiuterinių stalų „M-16” pirkimas.
3.1. Parengti prašymai projektavimo sąlygų sąvadams gauti:
2.2.7.
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3. Paraiškos projektavimo sąlygų
sąvadui
gauti,
projektavimo
uţduotys.

3.1.1. Šilutės rajono Savivaldybės administracinio pastato remontui.
3.1.2. Kultūros namų remontui Juknaičių k., Šiloko g.1
3.1.3. Švėkšnos mstl., Liepų al. 25, gyvenamo namo rekonstrukcijai į
bendruomenės namus.
3.1.4. Pastatui – pensionatui „Savarankiški gyvenimo namai“
rekonstrukcijai.

4.Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų, reikalaujančio remonto ar
rekonstrukcijos darbų, lėšų poreikio
lokalinių sąmatų skaičiavimas.

4.1. Lopšelis-darţelis „Raudonkepuraitė“ (dvi sąmatos)
4.2. Lopšelis-darţelis „Pušelė“
4.3. Lopšelis-darţelis „Ţibutė“
4.4. Pedagogų švietimo centras (trys sąmatos)
4.5. Buto Ţemaitės g. 4, remontas
4.6. Muzikos mokyklos Atgimimo al. 5A, Šilutėje, stogo remontas.
4.7. Jaunimo mokyklos centras, rekonstrukcija.
4.8. Butas Degučių k. 1, Ţemaičių Naumiesčio seniūnija
4.9. Namo Ţuvų g. 2, Šilutėje, fasado remontas.
4.10. Pedagogų švietimo centro šilumos punktas.
4.11. Laučių mokyklos patalpų remontas-pritaikymas viešajai bibliotekai.
4.12. Sakūčių k., Kintų sen., socialinis būstas (elektros darbai)
4.13. Socialinio būsto Vytauto g. 39-23, Ţemaičių Naumiesčio seniūnija,
remontas
4.14. Socialinio būsto Nemuno g. 6-1, Usėnų k. remontas.
4.15. Sporto klubo „Atėnė“ Gluosnių g.13B, rekonstrukcija.
4.16. Šilumos punktų prieţiūra.
4.17. Visuomenės sveikatos centras Lietuvininkų g. 8 ir 17 (pritaikymas)
(dvi sąmatos)
4.18. Socialinio būsto Lietuvininkų g. 4, Šilutė, remontas.
4.19. Rusų kultūros centro remontas.
4.20. Pedagogų švietimo centro rekonstrukcijos darbų suvestinė.
4.21. Buto Laisvės kv.5-44, Šilutė, remontas.
4.22. Socialinio būsto Saugų k. remontas.

5. Statybos leidimų
ataskaitų teikimas

5.1. Uţregistruota „Infostatyboje“ prašymų statybos bei griovimo leidimams
gauti - 274.
5.2. Išduota statybos leidimų - 178.
5.3. Išduota leidimų griauti statinius – 9.
5.4. Pateikta Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės prieţiūros skyriaus vyresniajam
specialistui savaitinių ataskaitų – 36.
5.5. Pateikta Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui ataskaitų
– 11.
5.6. Sutvarkytas Statybos leidimų išdavimo archyvas, suvesta į elektroninę
laikmeną bei suarchyvuotos 187 bylos.

išdavimas,

Butų ūkis

Vadovaujantis Lietuvos Rrespublikos civiliniu kodeksu Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-959 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo“ perduoti
daugiabučių namų, esančių Armalėnų k. ir Macikų k., Šilutės seniūnijoje, bendrojo naudojimo
objektai administratoriui UAB „Šilutės butų ūkis“ administruoti. Minėtu įsakymu perduoti 3 (2008
m. – 200) daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai.
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-898 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1-516 „Dėl daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės prieţiūros (eksploatavimo)
darbų sąrašo patvirtinimo ir tarifų nustatymo“ pakeitimo“ nustatytas naujas daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifas – 0,16 Lt/m² be PVM (buvo 0,13
Lt/m² be PVM).
Į Specialųjį daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą 2009 m. gauta pajamų –
20000,28 Lt (2008 m. – 128228,38 Lt; 2007 m. – 88351,47 Lt). Specialiojo daugiabučių namų
savininkų bendrijų rėmimo fondo valdyba 2009 m. skyrė 20180,87 Lt 3 daugiabučių namų
savininkų bendrijoms (2008 m. – 22 bendrijoms 195438,38 Lt).
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Socialinis būstas

Patikslinti ir patvirtinti 2009 metų sąrašai asmenų socialiniam būstui nuomoti. Į sąrašus
įrašyti 338 asmenys (2008 m. – 283 asmenys), turintys teisę išsinuomoti socialinį būstą:
Rodikliai
Iš viso
iš to skaičiaus:
Jaunų šeimų sąraše (1 sąrašas)
Šeimų, auginančių 3 ar daugiau vaikų (įvaikių) sąraše (2 sąrašas)
Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąraše (3
sąrašas)
Neįgaliųjų asmenų ir šeimų sąraše (4 sąrašas)
Bendrajame sąraše (5 sąrašas)
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą, sąraše (6 sąrašas)

Asmenų (šeimų)
skaičius
2008 m.
283

Asmenų (šeimų)
skaičius
2009 m.
338

89
42
33

107
53
31

52
61
6

70
72
5

Asmenims suteikta informacija, priimti ir įforminti dokumentai, sudarytos bylos.
Priimti dokumentai ir išduota lengvatinių būsto kredito paţymų (teisė į valstybės paramą
būstui įsigyti) 3 asmenims (2008 m. – 14 asmenų).
Vykdant socialinio būsto plėtros 2007-2009 metų programą 2008 m. buvo nupirkti 4 butai
(3 kambarių, 2 kambarių su holu, dviejų kambarių, vieno kambario) Šilutėje. Butams pirkti
panaudotos Valstybės biudţeto lėšos – 450 tūkst. litų ir Savivaldybės biudţeto lėšos – 8 tūkst. litų.
2009 m. nebuvo gauta lėšų iš Valstybės biudţeto, todėl nupirktas nė vienas butas.
2009 m. parengtos ir sudarytos iš neterminuotų į terminuotas Socialinio būsto nuomos
sutartys – 130 (2008 m. – 138), susitarimai dėl Savivaldybės gyvenamosios patalpos (socialinio
būsto) nuomos sutarties pakeitimo – 30, naujos socialinio būsto nuomos sutartys – 22. Įvyko 32
komisijos posėdţiai dėl socialinio būsto leidimo nuomoti. Dalyvauta 34 daugiabučių namų,
kuriuose yra Savivaldybės socialinis būstas, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose dėl
pastatų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos bei valdymo, kontroliuojama, kaip
nuomininkai laikosi nuomos sutartyse numatytų sąlygų.
Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
Priemonė, veiklos funkcija
1. Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų, nereikalingų Savivaldybės
funkcijoms vykdyti, įtraukimas į
privatizuojamų objektų sąrašą.

2008 m.
Tarybos sprendimais į privatizavimo
objektų sąrašą įtraukta 19
Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų.

2009 m.
Tarybos sprendimais į
privatizavimo objektų sąrašą
įtrauktas 21 Savivaldybės
nekilnojamojo turto objektas.

2. Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų bei akcijų paketų
privatizavimas viešuose aukcionuose
vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių
turto privatizavimo įstatymu bei
Vyriausybės nutarimu patvirtintais
Valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo viešo aukciono būdu
nuostatais.

Organizuota 18 Savivaldybės turto
privatizavimo viešų aukcionų, iš
kurių įvyko 4, parduota turto objektų
uţ
2
870111 Lt:
1. UAB „Šilutės butų ūkis“ akcijų
paketas 80,02 %–
2
087000 Lt.
2. Mokyklos pastatas Uţlieknių k.,
Šilutės sen., Šilutės r. - 125000 Lt.
3. Mokyklos pastatas Leitgirių k.,
Šilutės r. - 57000 Lt.
4. Administracinis pastatas,
sandėlis, kiemo aikštelė; K.
Kalinausko g. 6, Šilutė - 601111 Lt.

Organizuota 10 Savivaldybės
privatizavimo komisijos posėdţių,
24 Savivaldybės turto objektų
privatizavimo vieši aukcionai, iš
kurių įvyko 4, parduota turto
objektų uţ
263810 Lt:
1. Elektros tinklų 0,4 kV kabelinė
linija (ilgis 15670,5 m), Šilutės r.
sav., Juknaičių k. - 1000 Lt.
2. Pirties pastatas ir jam
priskirtas ţemės sklypas, Šilutės r.
sav., Švėkšna, Šalnos g. 1 –
130260 Lt.
3. Buvusio vaikų darţelio
pastato dalis ir jai priskirta ţemės
sklypo dalis, Šilutės r. sav., Usėnų
k. – 10050 Lt.
4. Buvusios mokyklos pastatas su
ūkio priklausiniais, Šilutės r. sav.,
Uţlieknių k. – 122500 Lt.
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3. Valstybės turto, patikėjimo teise
valdomo valstybės institucijų ir įstaigų,
perėmimas Savivaldybės nuosavybėn
bei patikėjimo teise valdyti pagal
parengtus Tarybos sprendimus bei LR
Vyriausybės nutarimus.

Pagal parengtus Tarybos sprendimus
ir Vyriausybės nutarimus
Savivaldybės nuosavybėn perimtas
nekilnojamasis turtas:
1. Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės
k., esanti gyvenamojo namo dalis
2. Šilutėje, Geleţinkelio g. 2 ir 6C,
esančios gyvenamosios, sandėlio bei
garaţų patalpos.
Vyriausybės nutarimu patikėjimo
teise valdyti perimti ţemės sklypai,
esantys Šilutėje, Lietuvininkų g. 4 ir
Lietuvininkų g. 6.
Pagal parengtus Tarybos sprendimus
ir Vyriausybės nutarimus
Savivaldybės nuosavybėn bei
patikėjimo teise valdyti perimta
mokymo įstaigoms ir Savivaldybės
viešajai bibliotekai skirtų priemonių.

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

Įstatymo galiojimas 2008 metais
buvo sustabdytas.

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

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

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

6. Teisinių ţemės sklypų suteikimo
dokumentų įvertinimas bei
Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų rengimas dėl
parduodamų, nuomojamų ar kitaip
įsigyjamų ţemės sklypų dydţio ir ribų,
ţemės sklypų specialiųjų naudojimo
sąlygų, ţemės servitutų patvirtinimo
bei verčių suderinimo.
7. Dokumentų bei Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų
rengimas dėl naujų ne ţemės ūkio
paskirties ţemės sklypų, esančių Šilutės
miesto teritorijoje, pardavimo
(nuomos). Viešų aukcionų
organizavimas dėl šių sklypų
pardavimo (nuomos).
8. Dokumentų rengimas dėl ţemės
sklypų, priskirtų prie Savivaldybės
nuosavybės teise valdomų pastatų,
statinių, įregistravimo Nekilnojamojo
turto registre bei šių sklypų perėmimas
valdyti pagal panaudos sutartis.

Pagal Šilutės rajono ţemėtvarkos
skyriaus pateiktus dokumentus
parengti 25 Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai
dėl parduodamų, nuomojamų ar
kitaip įsigyjamų ţemės sklypų,
esančių Šilutės mieste, dydţio ir ribų,
ţemės sklypų specialiųjų naudojimo
sąlygų, ţemės servitutų patvirtinimo.
Viešo aukciono būdu parduoti
komercinės paskirties ţemės sklypai,
esantys Šilutėje, Šiaurės g. 1, Šiaurės
g. 3, Pramonės g. 10B. Bendra
sklypų pardavimo kaina 1 048630
Lt.

Parengti 73 Savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymai dėl parduodamų,
nuomojamų ar kitaip naudojamų
ţemės sklypų, esančių Šilutės
mieste, dydţio ir ribų, ţemės
sklypų specialiųjų naudojimo
sąlygų, ţemės servitutų
patvirtinimo.
Organizuotas viešas aukcionas dėl
komercinės paskirties ţemės
sklypo, esančio Šilutėje, Emericho
g. 1 pardavimo. Aukcionas
neįvyko.

Pagal parengtus dokumentus
įregistruota Nekilnojamojo turto
registre ir perimta pagal panaudos
sutartis bei patikėjimo teise valdyti
28 ţemės sklypai ir jų dalys, priskirti
eksploatuoti Savivaldybei
priklausantiems pastatams ir jų
dalims.

Pagal parengtus kadastrinius
matavimus įregistruota
Nekilnojamojo turto registre ir
perimta pagal panaudos sutartis
naudoti 30 vnt. ţemės sklypų.

9. Nereikalingo ar netinkamo
(negalimo) naudoti ilgalaikio ir
trumpalaikio materialaus turto,
parduodamo viešame prekių aukcione

Organizuoti ir pravesti 2
Savivaldybės nereikalingo ar
netinkamo (negalimo) naudoti
ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus

Organizuoti ir pravesti 3
Savivaldybės nereikalingo ar
netinkamo (negalimo) naudoti
ilgalaikio ir trumpalaikio

Pagal parengtus Tarybos
sprendimus ir Vyriausybės
nutarimus Savivaldybės
nuosavybėn perimtas
nekilnojamasis turtas:
1. Šilutės r. sav., Saugų k., esančio
vaikų darţelio pastato dalis bei
Šilutės r. sav., Ţemaičių
Naumiestyje, Pergalės a. 17, esanti
muziejaus pastato dalis.
2. Šilutėje, Tulpių g. 12, esantis
san. epideminės stoties pastatas bei
garaţo pastato dalis.
3. Šilutėje, Uosto g. 9, esantys
administracinis, sandėlio, garaţo
pastatai bei kiemo statiniai.
Pagal parengtus Tarybos
sprendimus ir Vyriausybės
nutarimus Savivaldybės
nuosavybėn perimta mokymo
įstaigoms ir Savivaldybės viešajai
bibliotekai skirtų priemonių.
Pagal LR valstybės turto perdavimo
savivaldybių nuosavybėn įstatymą
Šilutės rajono savivaldybės
nuosavybėn perimti 28
nekilnojamojo turto objektai.
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organizavimas. Administratoriaus 2002
m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 6-86
10. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų,
priklausinių privatizavimas
lengvatinėmis sąlygomis.

11. Patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ir Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ilgalaikio materialiojo
turto nuoma, gyvenamųjų patalpų
nuoma.

turto pardavimo vieši prekių
aukcionai. Jų metu surinkta lėšų
suma – 3130 Lt.
Pagal pateiktus prašymus, atlikta
nuomojamų gyvenamųjų patalpų ir
priklausinių teisinė registracija,
nustatyta vertė, paruošti įsakymai
pardavimui, sudarytos 28 pirkimo –
pardavimo sutartys, 2008 m. gauta
lėšų – 95865,2 Lt.
Nenaudojamam Savivaldybės
ilgalaikiam materialiajam turtui
paskelbti nuomos konkursai,
sudarytos 5 negyvenamųjų patalpų
nuomos sutartys. Uţ visą
Savivaldybės negyvenamųjų ir
gyvenamųjų patalpų nuomą gauta
nuompinigių – 220150,09 Lt

materialaus turto pardavimo vieši
prekių aukcionai. Jų metu surinkta
lėšų suma – 13150 Lt.
Pagal pateiktus prašymus, atlikta
nuomojamų gyvenamųjų patalpų ir
priklausinių teisinė registracija,
nustatyta vertė, paruošti įsakymai
pardavimui, sudarytos 55 pirkimo –
pardavimo sutartys, 2009 m. gauta
lėšų – 123009,2 Lt.
Nenaudojamam Savivaldybės
ilgalaikiam materialiajam turtui
paskelbti nuomos konkursai,
sudarytos 3 negyvenamųjų patalpų
nuomos sutartys. Uţ visą
Savivaldybės negyvenamųjų ir
gyvenamųjų patalpų nuomą gauta
nuompinigių – 282629,0 Lt

Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl Savivaldybei bei
valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripaţinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti bei jo nurašymo, pardavimo viešuose prekių aukcionuose bei perdavimo kitoms įstaigoms
(2009-03-05 Nr. A1-213; 2009-04-29 Nr. A1-430; 2009-06-02 Nr. A1-563; 2009-06-02 Nr. A1562; 2009-07-23 Nr. T1-1055; 2009-10-07 Nr. A1-972; 2009-11-30 Nr. A1-1216).
Parengtos Savivaldybės turto bei Valstybės turto 2008 metų ataskaitos ir pateiktos
Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, Savivaldybės
tarybai bei Klaipėdos teritorinės statistikos valdybos Šilutės skyriui.
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla

2009 m. kovo ir balandţio mėnesiais išanalizuota viešųjų įstaigų Šilutės kultūros ir pramogų
centro, Šilutės kamerinio dramos teatro, Salos etnokultūros ir informacijos centro, Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centro, Ţemaičių krašto etnokultūros ir informacijos centro, Kintų Vydūno
kultūros centro, Šilutės ligoninės, Šilutės PSPC, Švėkšnos PSPC, Vainuto, Juknaičių ambulatorijų
bei UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“ 2008 metų ūkinė ir finansinė veikla
pagal įstaigų ir bendrovių pateiktus balansus, jų priedus, veiklos ataskaitas bei audito išvadas ir
parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl minėtų viešųjų įstaigų ir Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl bendrovių 2008 metų finansinės atskaitomybės
patvirtinimo, jų veiklos ataskaitų bei bendrovių pelno (nuostolio) paskirstymo (Tarybos sprendimai:
2009-04-30 Nr. T1-930 „Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų
ir išlaidų sąmatos patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“, 2009-04-30 Nr. T1-932
„Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų ir išlaidų sąmatos
patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“, 2009-04-30 Nr. T1-929 „Dėl viešosios
įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos prieţiūros centro metinių finansinių ataskaitų ir išlaidų
sąmatos patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“; 2009-04-30 Nr. T1-927 „Dėl
viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo bei
pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“; 2009-04-30 Nr. T1-931 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės
pirminės sveikatos prieţiūros centro metinių finansinių ataskaitų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo bei
pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“, „Dėl viešosios įstaigos Šilutės kultūros ir pramogų centro
metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“ (2009-04-30 Nr.
T1-934), „Dėl viešosios įstaigos Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro metinių finansinių ataskaitų
patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“ (2009-04-30 Nr. T1-935), „Dėl viešosios
įstaigos Salos etnokultūros ir informacijos centro metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo bei
pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“ (2009-04-30 Nr. T1-936), „Dėl viešosios įstaigos Ţemaičių
krašto etnokultūros centro metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos
ataskaitai“ (2009-04-30 Nr. T1-937), „Dėl viešosios įstaigos Kintų Vydūno kultūros centro metinių
finansinių ataskaitų patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“ (2009-04-30 Nr. T1-980),
„Dėl viešosios įstaigos Šilutės kamerinio dramos teatro metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo bei
pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“ (2009-04-30 Nr. T1-924); Savivaldybės administracijos
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direktoriaus įsakymai: 2009-04-29 Nr. A1-431 „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės
autobusų parkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo
patvirtinimo“, 2009-04-29 Nr. A1-429 „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“
metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo“).
Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės
„Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ (2009-01-29 Nr. T1-821), „Dėl
uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų
nustatymo“ (2009-10-01 Nr. T1-1080), „Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ (2009-10-29 Nr. T1-1123), „Dėl
uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2009-2011 metų investicijų plano
papildymo derinimo“ (2009-10-01 Nr. T1-1079), „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės
autobusų parkas“ keleivių veţimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų
nustatymo“ (2009-04-30 Nr. T1-923), „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio
30 d. sprendimo Nr. T1-923 „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ keleivių
veţimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo“ (2009-1001 Nr. T1-1081), „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų 2008
metų veiklos ataskaitoms“ (2009-04-30 Nr. T1-922), „Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilutės ligoninei
imti paskolą kredito linija bei įkeisti pinigines lėšas“ (2009-06-25 Nr. T1-1044).
Parinktas auditorius 2009 m. viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šilutės rajono savivaldybė
(Tarybos sprendimai: 2009-10-01 Nr. T1-1099 „Dėl įpareigojimo organizuoti audito paslaugų
pirkimą“; 2009-12-17 Nr. T1-1191 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šilutės rajono
savivaldybė, auditorių parinkimo“), ir uţdarųjų akcinių bendrovių „Šilutės vandenys“ bei „Šilutės
autobusų parkas“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodţio 28 d. įsakymas Nr.
A1-1324 „Dėl auditorių parinkimo“) finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti.
Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai: „Dėl įgaliojimo
atstovauti uţdarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime“ (2009-07-02 Nr. A1-678), dėl šildymo sezono pradţios (2009-10-12 Nr.
A1-1001) bei pabaigos, karšto vandens tiekimo nutraukimo (2009-06-12 Nr. A1-615).
Kita ūkio veikla

2009 m. išduotos licencijos ir leidimai, iš jų: maţmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais –
11 (2008 m. – 10), maţmeninei prekybai tabako gaminiais – 4 (2008 m. – 8), vienkartinių licencijų
prekybai alumi ir sidru renginių metu – 41 (2008 m. – 40), kaimo turizmui – 7 (2008 m. – 1),
viešajai prekybai – 194 (2008 m. – 190), civilinių pirotechnikos priemonių prekybai – 37 (2008 m.
– 36), komercinei reklamai – 7 (2008 m. – 5), licencijos kortelių veţti keleivius lengvaisiais
automobiliais – 2 (2008 m. – 12), suskystintų naftos dujų prekybai – 1, nefasuotų naftos produktų
maţmeninei prekybai – 1, sutikimai lombardų veiklai – 2, skirtų realizuoti netauriųjų metalų lauţo
ir atliekų supirkimui – 1.
Dalyvauta Licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais kontrolės komisijos
veikloje. Įvyko 6 komisijos posėdţiai, išsiųsti 6 pranešimai įsiskolinusioms įmonėms dėl galimo
licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl Šilutės rajono tarybos 2005-09-15
sprendimo Nr. T1-787 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo savivaldybės viešosiose vietose ir
turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2009-10-01 Nr. T1-1098), „Dėl
Savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-742 „Dėl individualios veiklos rūšių, jų
fiksuotų pajamų mokesčių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (2009-11-26 Nr. T11161). Ruošiant sprendimo projektą, buvo atlikta išsami fizinių asmenų, įsigijusių verslo liudijimus,
skaičiaus ir mokesčių uţ verslo liudijimus sumų 2008 metų ir 2009 I pusmečio analizė.
Vykdant Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus
rinkoje įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje, vyko teisės aktų perţiūrėjimo sistemos (TAPIS) I, II
ir III etapų dėl atitikties Paslaugų direktyvai vykdymas. 2009 metų programos uţdaviniai įvykdyti.
Šiais klausimais dalyvauta 3 seminaruose.
2009 metais pradėtas Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) vartojimas. Šiuo klausimu
dalyvauta seminare.
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Nuo 2009 m. gruodţio 28 d. Lietuvoje pradėjo veikti portalas verslui www.verslovartai.lt
(lietuvių k.) ir www.buinessgatway.lt (anglų k.), kurio administravimą vykdo VšĮ „Lietuvos
ekonominės plėtros agentūros“ (LEPA) struktūrinis padalinys Paslaugų ir gaminių kontaktinis
centras (PGKC). PGK Centrui buvo paruoštos 26 formos apie Savivaldybėje išduodamas licencijas
ir leidimus.
Parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl metinės
inventorizacijos Savivaldybės administracijos skyriuose, tarnybose, seniūnijose (2009-10-29
įsakymas Nr. A1-1100). Dalyvauta inventorizuojant Savivaldybės turtą, perduotą pagal panaudos
sutartis
viešosioms įstaigoms bei Savivaldybės administracijos Centrinės inventorizacijos
komisijos bei vietinių komisijų darbe. Dalyvauta Ilgalaikio turto, pripaţįstamo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti, vertinimo komisijos, Privatizavimo komisijos, Viešo prekių
aukciono komisijos darbe.
Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės
„Kostas ir kompanija“ tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ (2009-02-26 Nr. T1-867), „Dėl
uţdarosios akcinės bendrovės „Kostas ir kompanija“ tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ (2009-0723 Nr. T1-1054), „Dėl komunalinių-buitinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo
tarifo dydţio nustatymo“ (2009-06-25 Nr. T1-1045).
Nustatytos kuro normos Savivaldybės administracijos tarnybiniams ir netarnybiniams
automobiliams, paruošti 6 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl
netarnybinių automobilių naudojimo tarnybinėms reikmėms.
Buvo analizuojami bei koreguojami Savivaldybės vietiniai maršrutai. Įsteigtas 1 naujas
vietinio susisiekimo maršrutas, pakoreguoti 3 vietinio susisiekimo maršrutai, pritaikant juos
pradinių mokyklų mokiniams veţti, nutraukti 6 šeštadieniniai ir sekmadieniniai reisai.
Kiekvieno mėnesio pradţioje buvo tikrinamos veţėjų, mokymo įstaigų pateiktos ataskaitos
dėl kompensacijų uţ lengvatinį keleivių, moksleivių veţimą mokėjimo bei vedama jų apskaita.
Spalio mėnesį pagal pateiktus mokymo įstaigų moksleivių sąrašus, nustatytas biudţeto lėšų poreikis
kompensacijoms uţ lengvatinį moksleivių veţimą 2010 m. – 2388000 Lt.
Dalyvauta Kelių eismo saugumo komisijos darbe, surašyta 11 protokolų, parengta 11
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl Savivaldybės eismo saugumo
komisijos protokolų patvirtinimo.
2009 m. buvo teikiamos konsultacijos biudţetinėms bei viešosioms įstaigoms dėl turto
pripaţinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymo, likvidavimo,
pardavimo viešuose prekių aukcionuose, pastatų remonto bei rekonstravimo. Teikiamos
konsultacijos gyventojams dėl buto ar kitų patalpų, pastatų šilumos ir karšto vandens įrenginių
atjungimo nuo centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, dėl karšto ir šalto vandens
bei šiukšlių išveţimo ir surinkimo kainų, dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo,
socialinio būsto nuomos, butų ir jų priklausinių privatizavimo, lengvatinių kreditų suteikimo
gyvenamajam būstui įsigyti, statybos bei griovimo leidimų išdavimo. Parengti atsakymai į
gyventojų, biudţetinių įstaigų bei įmonių paklausimus bei prašymus.
Ūkio skyriaus darbuotojai 2009 m. iš viso parengė:
1. Savivaldybės tarybos sprendimų projektų - 116, iš jų: Turto poskyris - 114;
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus - 429, iš jų: Turto poskyris 330.
Parengta Ūkio skyriaus 2009 metų bylų nomenklatūrinė suvestinė bei bylų nomenklatūra
2010 metams.

KAIMO REIKALAI, GAMTOSAUGA
Kaimo reikalai

Pagrindiniai Kaimo reikalų skyriaus uţdaviniai: įgyvendinti valstybės ţemės ūkio ir kaimo
plėtros politiką rajono teritorijoje, dalyvauti formuojant rajono prioritetines ţemės ūkio vystymo ir
kaimo plėtros kryptis ir programas, įgyvendinti Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ekonominių
santykių valstybinio reguliavimo įstatymo ir kitų, ţemės ūkio sritį reglamentuojančių įstatymų
reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos, mero
potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus. Skyrius glaudţiai bendradarbiauja su šiomis
institucijomis: Nacionaline mokėjimo agentūra, Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerija, VĮ
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Ţemės ūkio ir kaimo verslo informaciniu centru, Šilutės rajono ţemėtvarkos skyriumi, Šilutės
rajono seniūnijomis, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine gyvulių produktyvumo
kontrole, Šilutės rajono ţemės ūkio mokykla, Ţemės ūkio rūmais, Konsultavimo tarnyba ir kitomis.
Skyriaus specialistai parengė 92 Administracijos direktoriaus įsakymus ir 3 Tarybos sprendimų
projektus.
Visi įsakymuose iškelti reikalavimai įvykdyti ir pasiektas norimas rezultatas. Tarybai
pritarus partnerystei, įgyvendinami projektai, remiami ES struktūrinių fondų lėšomis, padedant
UAB „Projektų gama“, skyriaus specialistai paruošė ir pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai
paraiškas šiai paramai gauti. Šiuo metu laukiama paraiškų įvertinimo.
Kaimo reikalų skyriuje 2009 metais iš viso buvo priimti 1444 prašymai iš gyventojų ir
ţemės ūkio subjektų įvairiausiais klausimais liečiančiais ţemės ūkį. Visi prašymai išnagrinėti ir į
juos pateikti atsakymai.
Pieno kvotų ir tiesioginių išmokų administravimas
Kaimo reikalų skyrius pagal VĮ ŢŪIKVC ir NMA bendradarbiavimo sutartį su Savivaldybe
administruoja pieno gamybos kvotas ir tiesiogines išmokas uţ kvotinį pieną.
Vykdydamas šias funkcijas, Kaimo reikalų skyrius atliko įvairias procedūras:
1. Teikė pieno gamintojams paraiškas ir Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir
realizavimo metinių deklaracijų formas – 98 vnt;
2. Padėjo uţpildyti paraiškas pieno gamybos kvotai perimti/perduoti – 24 vnt;
3. Įformino įvairių paraiškų dėl pieno kvotų pakeitimo, sugrąţinimo, atsisakymo, pieno
gamybos atnaujinimo, pieno ūkio plėtros– 113 vnt;
4. Įregistravo 1980 informacinių pranešimų pieno gamintojams apie paskirtas papildomas
nacionalines nuo gamybos atsietas tiesiogines išmokas uţ rinkai patiektą pieną 2009 metais;
5. Informavo 250 gyventojų pagal jų paklausimus apie tiesioginių išmokų uţ pieną
paskyrimą;
6. Paruošė 1 paţymą apie pieno ūkio būklę ir plėtros galimybes ir kt;
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro įsakymais bei pavedimais vykdė įvairius
nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo darbus, teikė informaciją apie einamųjų metų
nacionalines tiesiogines išmokas, priėmė prašymus, uţpildė, sutikrino pateiktus duomenis,
uţregistravo, suformavo siuntas ir su paruoštais lydraščiais pateikė Centrui. Iš viso patikrino 4800
paraiškų tiesioginėms išmokoms uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Organizavo
mokymo kursus ūkininkams. Rinko ir apibendrino įvairius statistinius duomenis.
Šilutės rajono savivaldybės gyvulių augintojai 2009 metais gavo 9 014 960 Lt papildomų
nacionalinių tiesioginių išmokų.
Melioracijos ir polderinių sistemų lėšų administravimas
Pagrindiniai duomenys apie melioruotas ţemes Šilutės rajone 2010 m. sausio 1 d.:
1. Nusausinta iš viso 85113,90 ha ţemės, iš jų nusausinta drenaţu – 68352,36 ha;
magistralinių griovių ilgis – 1800,50 km, apsauginių griovių ilgis – 59,35 km, pylimai – 221,7 km,
hidrotechninių įrenginių iš viso - 2662 vnt., tiltai – 72 vnt., pralaidos – 2521 vnt., kiti įrenginiai – 42
vnt., reguliatoriai – 16 vnt., eksploataciniai keliai – 704,03 km, tvenkiniai – 8 vnt., siurblinės – 38.
Melioracijos įrenginių balansinė vertė sudaro 292095,216 tūkst. Lt, iš jų: valstybės įrenginių
balansinė vertė – 166640,462 tūkst. Lt, savininkų įrenginių balansinė vertė – 125454,754 tūkst. Lt.
Melioracijos ir polderių eksploatacijos darbams Šilutės rajone vykdyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2009 m. skyrė 3223,6 tūkst. Lt, iš jų: investicijų programai vykdyti - 1416 tūkst. Lt ir
paprastosioms išlaidoms - 1807,6 tūkst. Lt. Kasmet yra sudaromi melioracijos ir polderių
eksploatacijos darbų investiciniai projektai, jais vadovaujantis sudaroma melioracijos darbų
programa.
2009 metais griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai buvo atlikti
Juknaičių ir Usėnų seniūnijose. Valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai buvo
rekonstruojami Gardamo seniūnijoje. Drenaţo rekonstrukcijos darbų 2009 metais atlikta uţ 220
tūkst.Lt. Šie darbai atlikti iš melioracijos investicinių lėšų. Polderių programos investicinės lėšos 1196 tūkst.Lt panaudotos Stankiškių polderio pylimo rekonstrukcijai. Rekonstruota 430 m pylimo.
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2009 metais pripaţinti tinkamais naudotis iš melioracijos investicinių lėšų atlikti šie
objektai:
Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos Juknaičių k. v. pr. Nr. 15 drenaţo sistemos Nr.1 rinktuvų
ir griovio L-1-2 t.pk. 0+00-18+00 rekonstrukcija - bendra objekto vertė 264,78 tūkst. Lt;
Šilutės rajono Usėnų seniūnijos mel. pr. Nr.1, Nr.2, Nr.1,13 rek. ir Leitės up. 6+77-41+00,
griovio Gr.2 bei juose esančių statinių rekonstrukcija - bendra objekto vertė 189,531 tūkst.Lt;
Šilutės rajono Gardamo seniūnijos melioracijos projekto Nr.6 drenaţo sistemos Nr.42
rinktuvo rekonstrukcija - bendra objekto vertė 57,177 tūkst. Lt.
2009 metais pripaţinti tinkamais naudotis iš polderinių sistemų eksploatacijai skirtų
investicinių lėšų atlikti šie objektai:
Šilutės rajono Kintų seniūnijos Kintų kadastrinės vietovės Stankiškių vasaros polderio
pylimo tarp pk. 0+00-2+05 rekonstrukcija - bendra objekto vertė 524,310 tūkst.Lt;
Šilutės rajono Kintų seniūnijos Kintų kadastrinės vietovės Stankiškių vasaros polderio
pylimo tarp pk. 2+05-3+30 rekonstrukcija - bendra objekto vertė 524,577 tūkst.Lt;
Šilutės rajono Kintų seniūnijos Kintų kadastrinės vietovės Stankiškių vasaros polderio
pylimo tarp pk. 3+30-4+30 rekonstrukcija - bendra objekto vertė 510,143 tūkst.Lt.
Iš Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti
2007-2015 metų programos lėšų atlikti Šilutės rajono savivaldybės Rusnės seniūnijos Skirvytės
upės krantų tvirtinimo ties Rusnės ţiemos polderio (pk. 126+00-127+00) rekonstrukcijos darbai uţ
200,00 tūkst. Lt
2009 metais rekonstruota 26,41 km griovių, 3 pralaidos, rekonstruota 25,70 ha drenaţo
sistemų, suremontuota 8,5 ha drenaţo sistemų. Nušienauta 105,96 ha pylimų ir griovių, pašalinta
0,69 ha krūmų, atliktas einamasis remontas 12 siurblinių, rekonstruota 430 m krantinių, kitų statinių
– 12vnt.
2010 metams melioracijos ir polderinių sistemų eksploatacijos darbams Šilutės rajone
vykdyti iš viso skirta: 2324,6 tūkst.Lt.
Iš ES struktūrinių fondų pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Ţemės
ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Ţemės ūkio vandentvarka“
2008 metais buvo parengtas projektas „Rusnės ţiemos polderio rekonstrukcija“. 2009 metais dėl
pakitusios paramos sumos (ji išaugo dvigubai) projektas buvo pakoreguotas. Šiuo metu laukiama
projekto įvertinimo. Bendra projekto vertė 2 785 009Lt. Savivaldybė sutiko būti partneriu trijuose
projektuose, finansuojamuose iš ES struktūrinių fondų, kuriuose pareiškėjais yra Melioracijos
sistemų naudotojų asociacijos. Tai „Minijos vasaros polderio rekonstrukcijos“, „Uostadvario
vasaros polderio rekonstrukcijos“ ir „Šilutės rajono Jonaičių kadastrinės vietovės dalies
melioracijos statinių rekonstrukcijos“ projektai. Bendra jų vertė 5 733 161 Lt. Projektus kartu su
UAB „Projektų gama“ rengė melioracijos specialistai. Šiuo metu laukiama visų projektų įvertinimo.
Priimti ir administruoti 36 prašymai „Dėl planavimo sąlygų detaliajam planui rengti“,
melioracijos statiniai sutikrinti 48 ţemės sklypams.
Priimti ir administruoti 78 prašymai „Dėl projektavimo sąlygų nustatymo“, melioracijos
statiniai sutikrinti 103 ţemės sklypams.
Priimti ir administruoti 46 prašymai „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų
išdavimo, sutikrinti 76 ţemės sklypai, (iš jų 5 atsakymai elektroniniu paštu).
Priimti ir administruoti 9 prašymai „Dėl techninių sąlygų išdavimo ţemės ūkio paskirties
ţemės ir apleistos ţemės apţeldinimo mišku“, sutikrina 17 sklypų. Visi pateikti prašymai buvo
suderinti melioracijos specialistų.
Kiekvieną mėnesį teikiamos ţinios apie atliktus melioracijos ir polderių sistemų
eksploatacijos darbus Valstybiniam ţemėtvarkos institutui, kuris atitinkamai apdorojęs duomenis
pateikia Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijai.
Kiekvienais metais, vadovaujantis „Melioracijos techninių reglamentu MTR 1.12.01:2008“,
„Melioracijos statinių techninės prieţiūros taisyklėmis“, atliekamos Valstybės nuosavybės teise
priklausančių melioracijos statinių nuolatinės, sezoninės ir neeilinės apţiūros. Apmatuojami
apţiūros metu nustatyti uţmirkę plotai su prietaisu GPS „Trimble“, susisteminamas ir
geoinformacinių sistemų principais metodiškai sutvarkomas melioracijos srities grafinių ir
atributinių duomenų rinkinys, kuris kaupiamas ir laikomas kompiuterio laikmenose Mel GIS
duomenų bazėje. 2009 metais nuolatinės apţiūros metu patikrinta ţemės sklypų melioracinė būklė
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969 ha, magistralinių griovių būklė - 38 km., polderiuose pylimų būklė - 221 km., pralaidų būklė 128 vnt. Sezoninės apţiūros metu patikrinta: tvenkiniai - 8 vnt., tiltai - 27 vnt., pralaidų - 54 vnt.,
siurblinės - 38 vnt. Neeilinės apţiūros metu patikrinta: ţemės sklypų melioracijos būklė - 118 ha,
griovių būklė - 24 km, pralaidų būklė - 12 vnt.
Šilutės rajono savivaldybės melioruotos ţemės būklės nustatymo duomenys pagal kadastro
vietoves (ha)
Eil.Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Iš
viso:

Kadastro
vietovių
pavadinimai
2
Bikavėnai
Bliūdsukiai
Degučiai
Grygališkė
Inkakliai
Jonaičiai
Juknaičiai
Katyčiai
Kintai
Kivyliai
Pagryniai
Pašyšiai
Ramučiai
Rusnės m.
Saugos
Šilutės m.
Šyliai
Švėkšna
Traksėdţiai
Usėnai
Vainutas
Vilkyčiai
Ţ.
Naumiesčio
m.

Sausinamos
ţemės
plotas iš
viso

Iš to
skaičiaus
sausinama
drenaţu

Iš to ploto
blogos būklės

3
2869,6
754,42
3471,6
3689,4
3124
2547,6
4493,38
4097,8
3708
2647,8
4024,7
4683,01
3676,5
2637,8
5587
820
2147,18
3459,8
2589
5393,7
3165,8
4294,5
93

4
2804,8
701,1
3226,1
3528,5
2903,1
2467,5
4306,2
3946
3570,2
2607,6
3934,1
4422,8
3568,7
854,3
5341,9
527,3
2045,3
3141,9
2079,1
5112,3
2941,9
4090,8
62,4

5
258,883
36,2506
257,1406
81,1411
43,4741
372,6722
431,078
169,8034
49,3592
130,4257
272,7889
797,6261
118,0122
111,9739
316,6692
91,2884
174,5354
99,7518
190,0644
246,4177
89,7408
0,5308

73975,59

68183,9

4339,6275

Iš jo numatoma
rekonstruoti
6
257,6289
24,427
246,5597
69,941
43,4741
195,0007
390,0558
163,3747
48,6491
127,0102
258,2175
791,3798
114,5179
101,2414
306,3885
87,311
163,3231
11,7792
156,399
236,3804
89,3308

remontuoti
7
1,2541
8,3236
10,5809
11,2001
25,5122
5,3527
0,7101
3,4155
4,4118
6,2463
3,4943
4,5315
10,2807
3,9774
11,2123
13,63
10,0373
0,41
0,5308

nurašyti
8
3,5
177,6715
15,51
1,076
10,1596
6,2011
87,9726
20,0354
-

3882,3898

135,1116

322,1262

Priimti melioruotos ţemės naudotojų 62 pranešimai apie jų melioruotoje ţemėje pastebėtas
įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgalaikį paviršinio
vandens telkšojimą.
Paruošta 17 viešųjų pirkimų dėl melioracijos darbų - projekto rengimo, ekspertizės, darbų
atlikimo, techninės prieţiūros - konkursų dokumentų.
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų ir melioracijos skyrius, atlikęs
melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę prieţiūrą, nustatė, kad skyrius
melioracijai skirtas Valstybės biudţeto lėšas panaudoja tvarkingai ir tikslingai, rangovai darbams
vykdyti parenkami vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir ţemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
Registro paskirtis – registruoti traktorius, savaeiges ţemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas,
kurių variklio galia viršija 8 KW, taip pat jų priekabas ir puspriekabes. Rinkti, kaupti, apdoroti,
sisteminti, saugoti ir teikti suinteresuotiems asmenims duomenis ir dokumentus apie registro
objektus. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje. Traktoriai registruojami
savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Pristačius
registravimui prašymą ir reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrinami techniniai
ir eksploataciniai duomenys su duomenimis pateiktuose dokumentuose. Registruojant naujus
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traktorius tikrinama jų atitikimas ES galiojančioms direktyvoms, saugos ir sveikatos, išmetamųjų
teršalų ribojimo ir kitiems techniniams reikalavimams pagal ES atitikties sertifikatus ar deklaracijas.
Tikrinama dokumentų, kurių pagrindu traktorius įsigytas, teisėtumas. Formuojami ir įrašomi į
registro duomenų bazę registro duomenys 40 parametrų apimtyje. Išduodami registracijos liudijimai
ir valstybinio numerio ţenklai. Registre kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis
teisėmis į traktorius ir jų apribojimus. Pastoviai tvarkomi Hipotekos registrui įkeisto turto (traktoriai
ir kita ţemės ūkio technika) ir dokumentų sekos kontrolė. Tvarkomi registro duomenų teikėjų
traktoriui registruoti pateikti dokumentai. Suinteresuoti asmenys konsultuojami registravimo,
techninės apţiūros, saugaus techninio eksploatavimo prieţiūros, remonto, naudojimo, paţangos ir
kitomis aktualijomis. Tokia konsultacija praėjusiais metais teikta 393 asmenims. Uţ registravimą
imama valstybės rinkliava – 45 Lt, duomenų keitimą – 30 Lt, registracijos liudijimo dublikato
išdavimą – 12 Lt, valstybinio numerio ţenklo išdavimą – 25 Lt.
Registracijų ir surinktų valstybės rinkliavų duomenys:
Priemonės
Bendras registracijų skaičius, vnt.

2008 m.

Registracijų skaičius per metus, vnt.
Surinkta valstybės rinkliava
registravimo darbus, Lt

uţ

2009 m.

4611

5095

367

484

15169

12797

Techninės apţiūros
Techninių apţiūrų tikslas kontroliuoti ir įvertinti registruotų mašinų techninę būklę, siekiant, kad
eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus ţmonių sveikatai ir ţalos aplinkai, patikrint registracijos
duomenis. Traktorių techninės apţiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji
traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės
apţiūros. Atlikus techninę apţiūrą, tvarkingoms mašinoms išduodami techninės apţiūros talonai.
Uţ mašinų su varikliais techninę apţiūrą imama 15 Lt dydţio valstybės rinkliava, be variklių – 8 Lt.
Techninių apţiūrų duomenys:
Priemonės
Atliktų techninių apţiūrų skaičius,
vnt.
Uţ techninės apţiūros darbus surinkta
valstybės rinkliava, Lt

2008 m.

2009 m.

2600

2800

28045

30830

Praėjusiais metais technikos reikalais įvairių paslaugų buvo suteikta 3720 asmenis.
Tiesioginių išmokų uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas
2009 metais priimtos 5647 pasėlių deklaracijų paraiškos. Visoms priimtoms paraiškoms
buvo paruošti siuntų registrų aprašai, suformuotos siuntos ir išsiųstos į VĮ Ţemės informacijos ir
kaimo verslo centrą. 2009 metais iš viso deklaruota 64939,65 ha ţemės ūkio naudmenų, iš jų 19906,47 ha ariamos ţemės, 123,87 ha sodai ir uogynai, 44005,43 ha pievos ir ganyklos, 1958,79
ha pūdymai, 794,37 ha kiti plotai, 109,51 apaugę plotai.
Šilutės rajono ūkininkai daugiausia deklaravo: ganyklų pievų iki 5 metų - 29474,80 ha,
daugiamečių pievų -14459,68 ha, augalų ir jų mišinių pašarui - 2113,07 ha, ţieminių kvietrugių 2926,78 ha, rugių - 2803,62 ha, juodojo pūdymo - 2048,26 ha, bulvių - 1288 ha, aviţų - 1218,86 ha,
mieţių - 157,38 ha, vasarinių kviečių - 1040,27 ha, vasarinių kvietrugių - 883,81 ha, ţieminių
kvietrugių skirtų biokuro gamybai - 859,81 ha, saldţiųjų lubinų - 85 ha.
Duomenys apie priimtas paraiškas:
Savivaldybė

Savivaldybė, seniūnija

Paraiškų
sk.

Elektroniniu
būdu įbraiţytų
laukų sk.

Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.

Gardamo sen.
Juknaičių sen.
Katyčių sen.
Kintų sen.
Rusnės sen.

581
505
329
445
208

3025
2634
1640
2203
1119

Elektroniniu
būdu
suformuotų
ţemėlapių
sk.
1102
1245
719
1511
664

Analoginių
ţemėlapių
sk.

111
0
0
0
0
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Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Šilutės r. sav.
Iš viso:

Saugų sen.
Šilutės sen.
Švėkšnos sen.
Usėnų sen.
Vainuto sen.
Ţemaičių Naumiesčio sen.
Šilutės r. sav.

551
739
627
232
636
672
122
5647

2601
2879
2696
1316
2201
3753
834
26901

1243
1718
1416
581
1108
1563
395
13265

0
1
0
0
434
0
2
548

Patikslinta 500 vnt. pasėlių deklaracijų paraiškų analizuojant ţemės ūkio naudmenų
viršpločius. Joms papildomai buvo ruošiami bei siunčiami dokumentai.
Tiesioginės išmokos uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir parama uţ energetinius
augalus skiriama pagal pasėlių grupes, išvardintas pasėlių klasifikatoriuje, kuris pateiktas
Tiesioginių išmokų uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009
m. taisyklių 2 priedo VII skyriuje: pagrindinė išmoka – 291,35 Lt/ha, susietoji išmoka – 99 Lt/ha.
2009 metais uţ deklaruotus baltyminius augalus papildoma parama skiriama pareiškėjui pagal
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II skyriaus nuostatas – 81 Lt /ha; „Energetiniai augalai (javai),
skirti biokuro gamybai“ – pagrindinė išmoka – 291,35 Lt/ha, susietoji išmoka – 99 Lt/ha, parama uţ
energetinius augalus skiriama pagal Paramos uţ energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai,
administravimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2007
m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. 3D-223 (Ţin., 2007, Nr. 52-2035), nuostatas – 155,37 Lt/ha.
Šilutės rajonas priskiriamas prie maţiau palankių ūkininkauti vietovių ir vietovių su
aplinkosaugos apribojimais. Uţ didelio nepalankumo kategorijai priskirtose vietovėse mokama
75,300 EUR/ha kompensacinė išmoka, maţo nepalankumo kategorijai – 56,475 EUR/ha (195Lt.),
vietovėse su aplinkosaugos apribojimais mokama 89,200 EUR/ha kompensacinė išmoka.
Tiesioginių išmokų uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Šilutės rajono ţemdirbiai uţ
2009 metus gavo apie 26 mln. litų.
2009 metais išaiškinti ir atsakyti 25 ūkininkų skundai. Atlikta dokumentų patikra dėl 10
metų išduotų paţymų dalyvaujant programoje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės ţemės ūkio
gamybos“ – 17 vnt., išduotos ekonominio dydţio vieneto apskaičiavimo paţymos – 270 vnt.,
išnagrinėti prašymai dėl pareiškėjų duomenų keitimo – 500 vnt.
Visus metus buvo konsultuojami seniūnijų ţemės ūkio specialistai, priţiūrimas kompiuterių
bei internetinio telefoninio ryšio veikimas. Apie atsiradusius trikdţius buvo informuojama
„Infostruktūrai“ bei VĮ Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Šilutės rajone ţemės ūkio pasėlius apsidraudė 27 ūkininkai bei viena uţdaroji akcinė
bendrovė. Bendras apdraustų pasėlių plotas 2009 m. siekė per 1700 ha. Draudţiantis ţemdirbys
galėjo pasirinkti vieną iš trijų draudimo variantų (paketų): Secufarm® LT 2 (liūtis ir kruša),
Secufarm® LT 3 (liūtis, kruša ir iššalimas), Secufarm® LT 4 (liūtis , kruša, iššalimas ir stichinė
sausra). Draudţiamos augalų grupės yra: javai – ţieminiai ir vasariniai kviečiai, ţieminiai ir
vasariniai kvietrugiai, ţieminiai ir vasariniai rugiai, ţieminiai ir vasariniai mieţiai, aviţos. Aliejiniai
augalai – ţieminiai ir vasariniai rapsai; Kukurūzai – silosui ir grūdams; Bulvės; Cukriniai runkeliai.
Ūkininkų registras
2007 metais įregistruoti 234 ūkiai, išregistruota 113 ūkių. 2008 metais įregistruoti 238 ūkiai,
išregistruoti 47 ūkininkų ūkiai. Iš viso Šilutės rajone 2010-01-01 ūkininkų ūkio registre įregistruoti
3444 ūkiai. Juose partneriais įregistruoti 545 asmenys. 2009 metais įregistruotas 131 ūkis,
išregistruoti 87 ūkiai. Šiuo metu iš ūkininkų ūkio registro išsiregistruoja vyresni ūkininkai dėl
dalyvavimo programoje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės ţemės ūkio gamybos“ ir
įsiregistruoja jaunesni, kurie nori dalyvauti programoje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. 2010-01-01
ūkininkų iki 40 metų (jaunųjų ūkininkų) ūkių įregistruota 513 vnt.

Ūkininkų ūkių skaičius 2007-2009metais:
2007 metais

3251 vnt
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2008 metais

3408 vnt

2009 metais

3452 vnt

Ţemės ūkio ir kaimo verslo valdų registras
2007 metais buvo įregistruota ţemės ūkio ir kaimo verslo valdų – 9838 vnt. ir 922 partneriai
jose. 2008 metais – 9839 valdų. 2009 metais valdų registre iš viso įregistruota 7181 vnt ir 753
partneriai jose. Ţemės ūkio ir kaimo valdos tikslinamos, atnaujinamos kiekvienais metais. Ţemės
ūkio ir kaimo verslo valdų tikslinimas – tai esamos valdos visa informacija tą dieną (pvz.: kiek yra
gyvulių, technikos, ţemės, pastatų ir t.t.). Valdytojas turi pateikti daug dokumentų (pasą, ţemės
dokumentus, išsilavinimo dokumentą, darbo staţo dokumentą, partnerystės sutartį ir t.t.). 2007 m.
atnaujintos 8088 valdos, 2007 iki gruodţio 31 d. 1748 valdos nebuvo atnaujintos. Iš viso 2007 m.
atnaujinta 82% valdų. 2008 m. iš 9839 valdų atnaujinta 4448 vnt., t. y. 45%. 2009 metais iš 7181
valdų atnaujinta 4573 valdos, t.y. 64%.
Valdų skaičius 2007-2009metais:
2007 metais

9838 vnt.

2008 metais

9839 vnt.

2009 metais

7181 vnt.

Gamtosauga

Vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas organizavo Savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos vykdymą, rajono gamtos išteklių inventorizacinės ir aplinkos
apsaugos monitoringų medţiagos duomenų apdorojimą ir kaupimą, Savivaldybės atliekų tvarkymo
sistemos įgyvendinimą. Teikė išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo, dalyvavo mokslo tiriamuose
darbuose ir ekologinėse ekspertizėse, iniciavo ekologinį švietimą, rengė įvairias taisykles, spendimo
projektus. Atsakė į 198 raštus, parengė Administracijos direktoriaus įsakymų projektus: „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo”,
„Dėl įgaliojimų suteikimo seniūnams“, „Dėl balandţio mėnesio paskelbimo Šilutės rajono
tvarkymo ir švaros mėnesiu”, „Dėl atliekų tvarkymo klausimų sprendimo komisijos sudarymo“,
„Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos”. Organizavo Gardamo seniūnijos Brokorių piliakalnio sutvarkymą.
Šilutės miesto parko tvenkiniuose ir naujai išvalytame Juknaičių parko tvenkinyje buvo
įveisti baltieji amūrai, kurie yra augalėdţiai (fitofagas), ir taip biologiniu būdu išvalomi minėti
tvenkiniai bei reguliuojamas jų uţţėlimas.
2009 m. rekultivuotas Degučių sąvartynas, atlikti dalinės rekultivacijos darbai Gurgdţių,
Gorainių sąvartynuose.
Dalyvauta ir finansiškai paremtas tarptautinis ornitologų renginys ,,Kuršių marios 2009“.
Organizuotos pavojingų atliekų, susikaupusių buityje, rinkimo akcijos (2 kartus). Dalyvauta
vandens telkinių įţuvinimo darbuose (16 kartų), dalyvauta ţeldinių prieţiūros ir tvarkymo komisijos
posėdţiuose (28 kartus), atliekų tvarkymo pasitarimuose ir posėdţiuose (12 kartų), naminių gyvūnų
laikymo ir prieţiūros komisijos posėdţiuose (4 kartus), medţiojamųjų gyvūnų padarytos ţalos
ţemės ūkio pasėliams nuostolių padarymo komisijos darbe (7 kartus).
Pasirinkimo metodu patikrinti medţiojamųjų gyvūnų prevencinių priemonių įdiegimo
darbai. Paţeidimų nenustatyta.
Dalyvauta susitikimuose seniūnijose su gyventojais dėl atliekų tvarkymo. Ištirti 32
gyventojų prašymai dėl atliekų tvarkymo ir išspręsti jų interesų konfliktai su atliekų veţėju. Vienas
iš pagrindinių darbų buvo sutvarkyti visus teisinius aspektus ir įvesti vietinę rinkliavą uţ atliekų
tvarkymą. Nuo 2010 sausio 1 d. Šilutės rajone ir visoje Klaipėdos apskrityje pradėjo funkcionuoti
europietiška atliekų tvarkymo sistema, kuri pakeitė dar iš sovietinių laikų paveldėtą tvarką. Nuo
2010 metų įvesta vietinė rinkliava – tik vienas iš etapų pereinant prie naujos tvarkos. Buvo
parengtas naujas atliekų tvarkymo planas, atliekų tvarkymo taisyklės, atliekų tvarkymo lengvatų
teikimo tvarka ir atliekų deklaravimas, parengti atliekų tvarkymo nuostatai. Iš sumokėtos rinkliavos
bus išlaikoma visa atliekų sistema Klaipėdos apskrityje: uţdaromi seni sąvartynai, įrengiamos
ţaliųjų ir kitų atliekų priėmimo aikštelės, finansuojamas atliekų rūšiavimas ir pavojingų atliekų
surinkimas ir t.t. Naujosios tvarkos pagrindinis principas – uţ atliekas turi mokėti visi.
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Pavasarį visose seniūnijose vyko tvarkymosi ir medelių sodinimo darbai.

SOCIALINĖ PARAMA, VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA, CIVILINĖ METRIKACIJA
Socialinė parama

Socialinės paramos teikimą Savivaldybėje organizuoja Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius, kurio veiklos pagrindinis tikslas – įgyvendinti rajono
socialinės paramos politiką bei uţtikrinti rajono socialiai paţeidţiamų grupių socialinę integraciją.
Skyrius vykdo valstybės deleguotas funkcijas, teikia paramą, skiria ir moka išmokas, planuoja ir
organizuoja socialinių paslaugų teikimą.
Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano tikslą – ugdyti
išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje, vykdoma Socialiai
saugios aplinkos kūrimo programa. 2009-2011 m. strateginio veiklos plano prioritetinė kryptis:
uţtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą rajono ţmonėms – veiksmingą
įgyvendinimą, gerinant nestacionarių socialinių paslaugų kokybę ir plėtrą.
Socialinės paramos skyriaus specialistai 2009 m. aptarnavo apie 18 tūkst. klientų, kurie
Skyriuje registravo 12 959 prašymus socialinei paramai gauti. Skyriuje registruoti 1 817 ir išsiųsti 1
672 raštai.
Socialinė parama (piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos) administruojamos
vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis tvarkomis ir aprašais. Skyriaus
specialistai parengė daugiau nei 21 tūkst. sprendimų, kurie skirti 48 rūšių socialinėms išmokoms,
338 sprendimus socialinėms paslaugoms skirti bei 953 sprendimus specialiųjų poreikių lygiui
nustatyti. Pasirašytos 146 pagalbos pinigų mokėjimo bei mokėjimo uţ pagalbą į namus sutartys, 83
sutartys dėl socialinės pagalbos paslaugų teikimo gydymo įstaigose, 151 sutartis dėl trumpalaikės
(ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo. Priimti 903 sprendimai
mokiniams nemokamai maitinti.
Kad būtų skaidrus ir atviras bendruomenei socialinės paramos skyrimas, organizavimas,
pagrįstas bendradarbiavimo principu, veikia darbo grupės ir komisijos:
1. Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija.
2. Šilutės rajono savivaldybės būsto pritaikymo ţmonėms su negalia komisija.
3. Darbo grupė pilnamečių asmenų globai (rūpybai) organizuoti komisija.
4. Asmenų nukreipimo į stacionarias globos įstaigas komisija.
5. Vaiko globos ir rūpybos organizavimo komisija.
6. Socialinės paramos komisija.
7. Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai nukentėjo nuo
stichinių nelaimių, komisija.
8. Šilutės rajono savivaldybės administracijos paslaugų skyrimo savarankiško gyvenimo
namuose komisija.
Socialinei paramai įgyvendinti ir rajono socialinės paramos strategijai formuoti 2009 m.
parengta 50 Administracijos direktoriaus įsakymų ir 19 sprendimo projektų Savivaldybės tarybai.
Socialinės paramos skyriuje dirba 15 darbuotojų: iš jų 9 – karjeros valstybės tarnautojai, 6 –
dirbantys pagal darbo sutartį. Skyriaus specialistai savo darbą turi derinti su nuolatos
besikeičiančiais ar naujai išleidţiamais teisės aktais ir iškylančiomis naujomis socialinėmis
problemomis, todėl labai svarbi specialisto kompetencija. Skyriaus specialistai – aukštos
kvalifikacijos: 11darbuotojų turi aukštąjį universitetinį ir 3 aukštesnįjį ar specialųjį išsilavinimą.
Skyrius organizavo su rajono socialinį darbą dirbančiais specialistais ir savanoriais 16 įvairių
renginių: seminarų, konferencijų, forumų ir kitų renginių, kuriuose buvo dalijamasi gerąja darbo
patirtimi, teikiamos metodinės konsultacijos socialinės paramos koordinavimo tikslais.
Susitikimuose su socialiniais darbuotojais ir savanoriais bendruomenėje skaityti 6 pranešimai.
Socialinei politikai vykdyti rajone 2009 metais išnaudota (ţr. 1 paveikslą):
1. Specialios dotacijos deleguotoms funkcijoms vykdyti (socialinėms pašalpoms,
laidojimo pašalpoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams) – 8 881,7 tūkst. Lt;
2. Valstybės biudţeto lėšos (pagal Išmokų vaikams įstatymą, pagal Šalpos išmokų
įstatymą) – 32 937,4 tūkst. Lt;
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3. Savivaldybės biudţeto lėšos vienkartinei paramai (vienkartinės pašalpos, pagalbos
pinigai, mokami vietoj socialinių paslaugų teikimo) –– 205,6 tūkst. Lt.

1 paveikslas. Išlaidų socialinei piniginei paramai pasiskirstymas 2009 metais
Kaip rodo pateikti duomenys, didţiąją dalį socialinei piniginei paramai skirtų lėšų (78%)
sudarė išmokos, mokamos iš valstybės biudţeto. Išmokos, mokamos pagal tikslines dotacijas,
sudaro 21 procentą, Savivaldybė vienkartinei paramai skiria 1 procentą socialinei piniginei paramai
skirtų lėšų. Socialinės piniginės paramos gavėjų skaičius ir išlaidos 2008 ir 2009 metais parodyti
1 lentelėje.
Šeimai ir vaikams mokamų išmokų gavėjai ir išlaidos 2008 ir 2009 metais
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
3.

Išmokos
Išmokos šeimoms, auginančioms
vaikus, iš jų
Vienkartinė išmoka gimus vaikui (nuo
2009-01-01- 1430 Lt)
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Išmokos vaikams (keitėsi įstatymas nuo
2009-03-01)
Globos (rūpybos) išmoka
Vienkartinė išmoka būstui įsigyti ar
įsikurti
Pašalpos bei kitos paramos formos
maţas pajamas gaunantiems
gyventojams, iš jų:
Socialinė pašalpa
Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam
ir šaltam vandeniui kompensacijos
Iš Savivaldybės biudţeto (vienkartinės
pašalpos, pagalbos pinigai, vietoj
socialinių paslaugų teikimo)
Mokinių nemokamas maitinimas
Parama naujiems mokslo metams
pasirengti
Laidojimo pašalpa

2008 metai
Gavėjų sk.
Išlaidos, tūkst. Lt
x
11181,6

Gavėjų sk.
x

2009 metai
Išlaidos, tūkst. Lt
11552,6

563

585,5

509

696,4

129
12658

33,5
8876,9

141
12546

36,7
9131,7

380
45

1445,7
240

346
52

1395,3
292,5

x

5 952,1

x

1729
x

1 745,7
736,9

3481
x

3851,1
1131,9

521

204,4

523

205,5

3623
2431

2293,4
379,2

3849
3189

2703,4
497,5

656

682

670

696,8

Išlaidų išmokoms didėjimą sąlygoja:
Išmokų vaikams įstatymo pasikeitimai;
Valstybės remiamų pajamų vienam šeimos nariui didėjimas nuo 285 Lt (2008-01-01) iki
350 Lt (2009-01-01), skiriant socialines pašalpas šeimai, šildymo išlaidų, karšto, šalto vandens
išlaidų kompensacijas.
Mokiniams, iš maţas pajamas gaunančių šeimų, skiriamas nemokamas maitinimas ir jie
aprūpinami mokinio reikmenimis. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal
bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas, turi teisę į
nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra maţesnės kaip 1,5
valstybės remiamų pajamų (525 Lt) dydţio.
Savivaldybė valstybės biudţeto lėšomis teikia paramą neįgaliems nuo vaikystės, neįgaliems
ar pensinio amţiaus asmenims, neturintiems socialiai draudţiamo staţo SODROS pensijai gauti –
tai šalpos išmokos, skiriamos pagal Šalpos išmokų įstatymą (Ţin., 2005, Nr. 71-2556).
2 lentelė
Šalpos išmokų gavėjai

vidutiniškai, vnt, iš jų:

moterys

vyrai
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2005 metais
2006 metais
2007 metais
2008 metais
2009 metais

1649
2187
3081
3817
3970

979
1579
2191
2695
2596

670
608
890
1122
1374

Data

Išmokėtos Šalpos pensijos,
tūkst. Lt
5149
7997,6
11575,1
14870,7

Išmokėtos Slaugos pašalpos,
tūkst. Lt
1107
2869
6130,6
6514,1

Išmokėtos Transporto
kompensacijos, tūkst. Lt
57
61
94,4
108,9

3 lentelė
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.

Šalpos išmokos didėjo dėl Šalpos išmokų įstatymo pakeitimų tai:
1. Nuo 2005-07-01 pradėtos mokėti šalpos pensijos neįgaliems ir pensinio amţiaus
asmenims, kurie neturi socialiai draudţiamo staţo ir negali gauti pensijų iš SODROS,
2. Pradėta mokėti slaugos pašalpa (1,5 bazinės pensijos dydţio, toliau BP) darbingo ir
pensinio amţiaus asmenims, kuriems gydytojai pripaţino slaugos reikalingumą,
3. Nuo 2006-01-01 pensinio amţiaus asmenims pradėta mokėti prieţiūros kompensacija
(0,5 BP dydţio),
4. Nuo 2007-01-01 keitėsi slaugos pašalpos dydis nuo 1,5 BP iki 2,5 BP,
5. Nuo 2007-01-01 pradėta mokėti prieţiūros kompensacija darbingo amţiaus
neįgaliesiems (1 BP dydţio),
6. Bazinė pensija keitėsi: nuo 2006-07-01 - 230 Lt; nuo 2007-02-01 – 266 Lt; nuo 200801-01 - 316 Lt; nuo 2008-08-01 – 360 Lt.
Vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudţeto skiriamos ir mokamos vadovaujantis Šilutės
rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. T1-147 ,,Dėl vienkartinių pašalpų iš
Savivaldybės biudţeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ ir Šilutės rajono tarybos 2009-02-26
sprendimu Nr. T1-834 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimo Nr. T1-147
,,Dėl vienkartinių pašalpų iš Savivaldybės biudţeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
4 lentelė
Data
2007 m.
2008 m.
2009 m.

Lėšos vienkartinėms pašalpoms, tūkst. Lt
50,7
114,9
117,5

Ţymiai padidėjo vienkartinių pašalpų skyrimas sunkių ligų atvejais, netestuojant pajamų (ţr.
2 paveiksle).

2 paveikslas. Vienkartinių pašalpų pasiskirstymas pagal skyrimo prieţastis 2008 -2009
metais.
Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai (ţr. 3 paveikslą) - Valstybės biudţeto tikslinių
dotacijų lėšos Savivaldybės biudţetui, Savivaldybės biudţeto lėšos, socialinių programų lėšos,
asmens mokesčiai:
Programinės lėšos
3%

Savarankiškos lėšos
57%

Tikslinės dotacijos
28%
Asmenų mokėjimai uţ
suteiktas paslaugas
12%
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3 paveikslas. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Lėšos pervedamos tiesiogiai biudţetinėms įstaigoms, finansuojamos programiniu principu
bei taikomas paslaugų pirkimo principas. Paslaugų pirkimo modelis stacionarioms socialinės globos
paslaugoms, numatytas 2005 m. Šilutės rajono strateginiame plėtros plane (3.3.2. uţdavinys, Eil.
Nr.3.3.2.1), atitinka šių dienų valstybinės socialinės politikos nuostatas.
Bendrosios paslaugos
Savivaldybė teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei
transporto organizavimo bendrąsias paslaugas. Transporto paslaugomis Savivaldybės tarybos
patvirtinta tvarka pasinaudojo (pagal raštiškus prašymus, asmenys, turintys judėjimo negalią): per
2008 m. - 137 asmenys, nuvaţiuota 16,5 tūkst. km, kurui išleista 6 tūkstančiai litų; per 2009 m. 109 asmenys, nuvaţiuota 16,7 tūkst. km, kurui išleista 5,2 tūkstančiai litų.
Maitinimo organizavimas

Pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims
programą priskirtas Lietuvos Raudonojo Kryţiaus draugijos Šilutės komitetui. Organizacija neturi
ţmogiškųjų išteklių, todėl Savivaldybė nuo 2006 m. aktyviai dalyvauja šios paramos rajono
gyventojams įgyvendinime ir patiria darbo laiko sąnaudų bei finansinių išlaidų. Paramos gavėjų
tendencijos pateiktos 5 lentelėje:
Paramos maistu iš intervencinių atsargų tendencijos per 2006-2009 m.
Seniūnija
Šilutės miestas
Šilutės sen.
Ţ. Naumiesčio sen.
Gardamo sen.
Katyčių sen.
Kintų sen.
Usėnų sen.
Švėkšnos sen.
Vainuto sen.
Saugų sen.
Juknaičių sen.
Rusnės sen.
IŠ VISO

2006 m.
313
230
179
107
90
97
150
130
223
97
178
101
1895

Gauti prašymai
2007 m.
2008 m.
274
350
231
244
220
229
161
177
119
125
105
99
111
110
153
163
184
149
168
149
105
114
101
96
1932
2005

2009 m.
980
432
373
242
185
170
141
305
200
279
203
152
3662

5 lentelė

2006 m.
719
350
537
350
300
333
400
360
890
350
540
204
5333

Gavėjų skaičius
2007 m.
2008 m.
634
771
465
634
613
590
500
530
360
395
360
335
290
300
470
510
600
450
520
360
300
380
225
225
5337
5480

2009 m.
2290
1270
1000
660
505
480
420
885
580
818
580
370
9858

Socialinės prieţiūros paslaugos teikiamos senyvo amţiaus asmenims, suaugusiems
asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, rizikos šeimoms ir jų vaikams
bei socialinės rizikos asmenims. Socialinės prieţiūros paslaugų organizavimo tendencijos 2007 m.
- 2009 m. pateiktos 6 lentelėje.
Socialinės prieţiūros paslaugų tendencijos 2007 m. - 2009 m.
6 lentelė
2007 m.
paskirta / per metus
suteikta
31 / 105

2008 m.
paskirta / per metus
suteikta
37 / 155
Metų pradţioje 131

Prieglobsčio paslaugos smurtą patyrusioms
moterims ir jų vaikams. L.d. ,,Ąžuoliukas“
patalpose
Juknaičių savarankiško gyvenimo namai (BĮ)

3 moterys ir 6 jų
vaikai

3 moterys ir 8 jų
vaikai

2 / 27

1 / 28

Socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus
Šilutės seniūnijose ir Šilutės mieste

116 / rengiami
dokumentai 148
paskirta 2

137 / 312
(2009 m. sausio 1 d. –
teikiama 250 šeimų)
paskirta 22

3 / 38

6 / 39

Pagalba į namus (BĮ)
(Socialinės priežiūros tarnyba prie Šilutės senelių
globos namų)

Socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės
rizikos vaikams-institucijoje
Šilutės dienos paslaugų centras
Pagalbos pinigai

2009 m.
paskirta / per metus suteikta
37 / 168
(2010 m. sausio 1 d. –
teikiama 143 asmenims,
nutraukta - 25)
3 moterys ir 4 jų vaikai

4 / gyvena 29
(2 nutraukta, 3 laukia eilėje)
68 (iš jų 45 naujos) / 277
(2010 m. sausio 1 d. –
teikiama 242 šeimų)
7 / 23
(2010 m. sausio 1 d. –
teikiama 20 vaikų)
- / 35
(4- nutraukta)
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Pagalbai į namus teikti (ataskaitiniais metais) buvo sudarytos 146 sutartys su paslaugų
gavėjais (asmenimis ar šeimomis). Pagalbos į namus poreikis tenkinamas optimaliai.
Ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus,
teikiamos2 valstybės biudţeto tikslinių dotacijų Savivaldybės biudţetui lėšomis bei 1 etatas (Šilutės
mieste) įsteigtas iš savarankiškų Savivaldybės biudţeto lėšų. Socialinės paslaugos teikiamos visoms
rajono socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus. 2009 m. statistiniai duomenys apie
socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus, tendencijos, pateikiamos ţemiau esančioje 7 lentelėje.
Statistiniai duomenys apie rajono socialinės rizikos šeimas 2009 m.
7 lentelė
1

Eil.
Nr.

Seniūnijos

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

Šilutės miestas
Šilutės
Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Ţemaičių
Naumiesčio
VISO (per metus)

Gauna socialinę
pašalpą
/
Išmokos mokamos
kt. asmeniui
35 / 6
21 / 16
11 / 12 / 9
6/4/2
4/2
7/5
6/3
8/4
11 / 5
11 / 3

Vaikų, augančių
socialinės rizikos
šeimose, skaičius

12
8
1
5
2
2
3
4
9
3
9
2

Bedarbiai registruoti
darbo birţoje
/
Neregistruoti darbo
birţoje
33 / 2
17 / 7
14 / 2
30 / 7
6/3
3/5
6/2
8 / 18
10 / 20
10 / 2
14 / 8
8 / 14

60

159 / 90

115 / 55

673

Suteiktos paslaugos
šeimoms
/
Vienas auginantis
vaikus
51 / 19
27 / 11
16 / 4
28 / 7
12 3
15 / 9
8/3
27 / 8
26 / 15
14 / 6
31 / 12
22 / 6

Turi
nuolatinį
darbą

277 / 103
451 – suaugęs
asmuo

104
57
47
59
34
40
19
59
83
29
74
68

Savivaldybės taryba 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-836 pavedė (pagal patvirtintą
tvarką) Socialinės paramos skyriui administruoti, o Juknaičių seniūnijai teikti Juknaičių
savarankiško gyvenimo namų paslaugas.
Nakvynės namų Šilutės rajone nėra, todėl šiai paslaugai teikti buvo (2002 – 2008 m.)3
sudaryta socialinių paslaugų pirkimo sutartis. Asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos,
problema sprendţiama perkant socialinės globos paslaugas iš VšĮ „Gabrielius“ (pasinaudojo per
2009 m. – 10 asmenų)
Socialinė globos paslaugos

Teikiamos Klaipėdos apskrities ir kitų apskričių globos įstaigose, Savivaldybės įsteigtose
įstaigose, šeimose.
Socialinė globa gydymo įstaigose organizuojama paslaugos pirkimo principu, kuri teikiama
VšĮ Šilutės ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje bei Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninėje.
Socialinė globa senyvo amţiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės
rizikos suaugusiems asmenims, vaikams su negalia, vaikams, likusiems be tėvų globos/rūpybos,
socialinės rizikos vaikams teikiamos jų pasirinktose ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtose teismo
globos įstaigose, kurias Savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis dėl asmeniui
teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo socialinės globos įstaigai.
Socialinė globa vaikams su negalia Šilutės lopšelio-darţelio ,,Ąţuoliukas“ Socialinės globos
skyriuje finansuojama iš Savivaldybės biudţeto ir Valstybės biudţeto tikslinių dotacijų vaikų su
sunkia negalia globai.
Dienos socialinė globa Šilutės dienos paslaugų centre padeda integruoti sutrikusio intelekto
ir kompleksinę negalią turinčių ţmonių, jų šeimų narius bei globėjus į bendruomenę suteikiant
galimybę (kiek tai įmanoma) kuo ilgiau gyventi savo įprastinėje aplinkoje.
Pagalbos į namus gavėjams (143 asmenys) nustatytas specialusis nuolatinės prieţiūros (2008 m. - 80 asmenų SPP-2; 2009 m. – 100 asmenų) ir
specialiosios nuolatinės slaugos (2008 m. - 21 asmeniui SPS-1; 2009 m. – 21 asmeniui) poreikis. Socialinių paslaugų įstatyme numatyta, kad siekiant
teikti kokybiškas socialines paslaugas išvengiant stacionarių paslaugų, reikia sudaryti sąlygas asmenų socialinei globai namuose.
2
Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose (285 šeimos) 2008 m. sausio 1 d. – 780 vaikų, 2009 m. sausio 1 d. - 250 šeimų, kuriose auga 663 vaikai,
stebimų šeimų – 64, 2010 m. sausio 1 d. – 242 šeimos, 575 vaikai, stebimų šeimų – 59, kuriose auga 129 – vaikai (šeimos, kurios gali ateityje būti
įrašytos į rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą).
3
Asmenys, be nuolatinės gyvenamosios vietos, laikino apnakvindinimo paslauga pasinaudojo: per 2002 m. - 8, 2003 m. - 31, 2004 m. - 28, 2005 m. 22, 2006 m. - 25, 2007 m. - 20 asmenų, 2008 m. - 21. Rajono benamių problema sprendţiama perkant socialinės globos paslaugas iš VšĮ „Gabrielius“
(pasinaudojo per 2009 m. – 10 asmenų)
1
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Socialinės globos tendencijos 2007 m. - 2009 m. pateiktos 8 lentelėje.
Socialinės globos tendencijos 2008 m. - 2009 m.
Šilutės pensionatas (apskrities)
Viliaus Gaigalaičio globos namai
Padvarių pensionatas
Vilniaus specialieji globos namai „Tremtinių namai“
Adakavo pensionatas
VšĮ Rietavo parapijos senelių globos namai
(privatūs)
VšĮ Šilutės ligoninė Slaugos skyrius
Švėkšnos PL ,,globos lovos“ (apskrities)
Šilutės senelių globos namai (biudţetinė)
Všį Šilutės dienos paslaugų centras (dienos socialinė
globa proto negalės asmenims)
VšĮ „Gabrielius“4
Saugų vaikų globos namai (apskrities)5
Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ (apskrities)
L.d. ,,Ąţuoliukas“, Socialinė globos skyrius
(biudţetinė)

Verdainės mokykla, Socialinė globos skyrius Šeimynoje
Šeimose

8 lentelė

2008 m.
apgyvendinta / laukia eilėje
3 / 11
3 /6 /Gyvena 1 asmuo
2/2
1 (pirkta pagal prašymą) / -

2009 m.
apgyvendinta / laukia eilėje
3 / 14
1 /5 /2/2
-

19 / 13 / 3/Suteikta 4

16
10
3
3 (2 sunki negalia)

13 (trumpalaikė)
3 / iš viso gyvena 8

10 - trumpalaikė
15 (iš jų nauji – 6, tęstinumas – 9)
1.) Dienos - 10
(4 sunki negalia)
2.) Trumpalaikė - 10
(2 sunki negalia)
3.) Našlaičiai6 - 19
likviduota
Gyvena 7 (1 nutraukta)

28
(9-ilgalaikė; 19- trumpalaikė)

42
(19-ilgalaikė; 23- trumpalaikė)

22 /
7 (trumpalaikė)
1.) Dienos 10;
2.) Trumpalaikė 8
3.) Našlaičiai - 33, nutrauktos - 28

Specialieji poreikiai

Savivaldybė vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems (Administracijos
direktoriaus 2007-06-11 Nr. A1-642 įsakymu yra sudaryta Būsto (aplinkos) pritaikymo komisija).
Dėl būsto pritaikymo gauti 8 prašymai, 2 iš jų atsisakė būsto pritaikymo. Statistiniai duomenys
pateikti 9 lentelėje.
Būsto pritaikymas ţmonėms su negalia per 2008-2009 m.7
Gauti prašymai

2008 m.
7 (1 iš jų mirė)

Pritaikyti būstai
Nupirktos mobilios pakėlimo priemonės
Laukia eilėje
Valstybės biudţeto lėšos (tūkst. Lt)
Savivaldybės biudţeto lėšos (tūkst. Lt)

2
2
2
53,9
13,0

9 lentelė
2009 m.
9 (2 persikėlė iš 2008 m., 1 atsiėmė
prašymą))
4
6
32,6 (iš jų 4 % administravimui) lieka 31,3)
8,9

Socialinės paramos skyrius yra atsakingas uţ pilnamečių asmenų globos (rūpybos)
organizavimą. Skyrius atstovauja teismuose dėl asmens pripaţinimo neveiksniu ar neveiksnaus
asmens pripaţinimo veiksniu, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo ar atleidimo (nušalinimo) nuo
pareigų, rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui ir kitais LR civiliniam kodekse numatytais
atvejais. Statistiniai 2009 m. duomenys pateikti lentelėje (ţr. 10 lentelę).
Dalyvavimas teismo posėdţiuose per 2008-2009 m.

10 lentelė
2008 m.

2009 m.

Dalyvavimas teismo posėdţiuose, iš jų:

84

71

Dėl asmens pripaţinimo neveiksniu

31

24

Dėl globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo neveiksniems asmenims

34

20

Psichoterapinis reabilitacinis centras, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis.
Saugų vaikų globos namuose gyvena 65 Šilutės rajono vaikai, 30vaikų apgyvendinti pagal sudarytas sutartis (t.y. mokama).
6
Globa trumpalaikė ar ilgalaikė tėvų globos netekusiems, našlaičiams ar socialinės rizikos vaikams.
7
Išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš Valstybės ir Savivaldybės biudţetų dalimis: asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų sutrikimų,- 80 procentų iš Valstybės biudţeto lėšų ir 20 procentų iš Savivaldybės biudţeto lėšų. Asmenims, turintiems
vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, būsto pritaikymo išlaidos iš Valstybės ir Savivaldybės biudţetų dengiamos lygiomis dalimis.
4
5

28
Dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui

14

17

Dėl globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų

5

7

Atstovavimas neįgaliųjų ţmonių interesams dėl kitų prieţasčių

3

3

Socialinės paramos skyrius yra atsakingas uţ fizinę negalią turinčių asmenų aprūpinimą
techninės pagalbos priemonėmis. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis nėra efektyvus,
daţnai priemonių reikia laukti metus, susidaro eilės, ypač slaugos (funkcinių lovų, čiuţinių
praguloms išvengti, apsitarnavimo ir higienos) priemonėms, kadangi poreikis joms yra ţenkliai
didesnis negu jų skiria Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. Statistiniai 2009 m. duomenys
pateikti lentelėje (ţr. 11 lentelę).
Techninės pagalbos priemonių skyrimo tendencijos per 2008-2009 m.
11 lentelė
2008 m.

2009 m.

Gauta prašymų

220

258

Skirta: asmenų skaičius / techninės pagalbos
priemonių skaičius
Netenkinti pašymai

197 / 201

222 / 276

47 (iš jų 19 prašymų iš 2007 m.)

36 (iš jų 10 prašymų iš 2008 m.)

Specialiųjų poreikių lygiui nustatyti (ţr. 12 lentelėje): 2008 m. - 1386 prašymai, 2009 m. 1035 prašymai. Prašymus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo daţniausiai pateikia artimieji ir
duomenys pateikiami pagal artimųjų supratimą.
Specialiųjų poreikių lygio nustatymo tendencijos per 2008-2009 m.
12 lentelė
Prieţiūros (pagalbos)
dideli
2008 m. – 792
2009 m. – 586

vidutiniai
2008 m. – 156
2009 m. – 38

Slaugos
dideli
2008 m. – 246
2009 m. – 249

Invalidumo grupių prilyginimas
nedideli
2008 m. – 10
2009 m. - 5

vidutiniai
2008 m. – 131
2009 m. – 59

dideli
2008 m. – 31
2009 m. – 16

Transporto paslaugos asmenims (pagal prašymus), turintiems judėjimo negalią, per 2008 m.
- suteiktos 137 asmenims, nuvaţiuota 16,5 tūkst. km, kurui išleista 6 tūkstančiai litų; per 2009 m. suteiktos 109 asmenims, nuvaţiuota 16,7 tūkst. km, kurui išleista 5,2 tūkstančiai litų.
Šilutės rajono savivaldybės taryba,8 nustačius maksimalų socialinės globos išlaidų
finansavimo dydį, iš dalies apribojo asmenų galimybę pasirinkti paslaugų teikėją, kuris teikia labai
brangias paslaugas (įvairios prestiţinės globos įstaigos). Asmuo tuomet turi ieškoti savo papildomų
lėšų, kad galėtų apsimokėti uţ paslaugas, keisti paslaugų teikėją ar iš viso atsisakyti paslaugos.
Tačiau tuo pačiu būdu yra sudaroma galimybė gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas
socialinės rizikos asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali savarankiškai gyventi, bet yra
nedrausti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
Šilutės rajono savivaldybės tarybai9 pakeitus Socialinės globos skyrimo vaikui ir jaunuoliui
su negalia tvarkos aprašo 25 punktą, yra aiškiau reglamentuotas sutarčių sudarymas su globos
paslaugas teikiančiomis įstaigomis dėl teikiamos ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos išlaidų
finansavimo.
Biudţetinė įstaiga Šilutės senelių globos namai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi
patvirtintais įstaigos nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių
paslaugų teikimą ir veiklos organizavimą. Ilgalaikė socialinė globa teikiama senyvo amţiaus
asmenims ir socialinės prieţiūros paslaugos teikiamos senyvo amţiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su negalia jų namuose. Galima būtų pertvarkyti ir keisti globos namų veiklą, plečiant
teikiamų paslaugų spektrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę.
Šilutės dienos paslaugų centras teikia dienos socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto
ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, sudarydamas sąlygas jiems integruotis į bendruomenę,
kuo ilgiau gyventi savo įprastoje aplinkoje. Teikiamos socialinio ugdymo ir palaikymo paslaugos
Šilutės miesto socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus. Sprendţiamos vaikų, augančių
socialinės rizikos šeimose, socialinės problemos, gerinama jų gyvenimo kokybė, kuriama saugi
8

2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-837 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo
Šilutės rajono savivaldybės gyventojams dydţio nustatymo“.
9
2009 m. geguţės 28 d. sprendimas Nr. T1-989 „Dėl socialinės globos skyrimo vaikui ir jaunuoliui su negalia tvarkos aprašo,
patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. geguţės 24 d. sprendimu nr. T1-55, pakeitimo“.
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aplinka, sauganti juos nuo smurto, prievartos, siekiama normalizuoti vaikų santykius su socialine
aplinka taip sudarant sąlygas jiems augti biologinėje šeimoje.
Darbo kokybei gerinti ir paslaugoms plėsti trūksta finansinių ir ţmogiškųjų išteklių.
Vaikų teisių apsauga

Vaiko teisių apsaugos skyrius 2009 metais ypatingą dėmesį skyrė:
Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos vykdymui;
Vaikų, likusių be tėvų globos ir našlaičių globos (rūpybos) organizavimui ir prieţiūrai,
prioritetą taikant vaiko globai (rūpybai) šeimoje;
Įtėvių ir globėjų(rūpintojų) paieškai, jų mokymų organizavimui;
Vaikų, kurių tėvai išvykę į uţsienį globos (rūpybos) nustatymui;
Socialinės rizikos vaikų problemų sprendimui, suteikiant jiems socialinę pagalbą bei
taikant poveikio priemones;
Smurtą patyrusių vaikų socialinės, psichologinės pagalbos organizavimui;
Atstovavimui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir
teisėtiems jų interesams teismuose;
Bendradarbiavimo tarp institucijų, susijusių su vaiko teisių apsauga, stiprinimui.
Socialinės rizikos šeimos
Vadovaujantis Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Savivaldybės vaiko
teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212 (Ţin., 2006 Nr. 86-3373)
skyrius yra atsakingas uţ minėtame teisės akte numatytų funkcijų vykdymą. Šio dokumento
nuostatos apima socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, įrašymą į apskaitą, pokyčių vertinimą,
išbraukimą iš apskaitos, duomenų naudojimą ir saugojimą. Skyriaus duomenimis, 2009-12-31
Šilutės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 245 šeimos, kuriose
auga 583 vaikai. Dėl įvairių prieţasčių, minėtoje tvarkoje, per 2009 m. iš apskaitos buvo išbrauktos
45 socialinės rizikos šeimos ir įrašytos 36 naujos socialinės rizikos šeimos.
Palyginimui pateikiame statistinius duomenis apie įrašytas į apskaitą socialinės rizikos
šeimas nuo 2002 metų. Analizuojant duomenis matosi nuoseklus socialinės rizikos šeimų
maţėjimas. Akivaizdu, kad ţenklus apskaitoje esančių šeimų skaičiaus sumaţėjimas pastebimas
2008 metais. Manome, kad tai tiesiogiai susiję su 2007 metais įsteigtais socialinių darbuotojų darbui
su socialinės rizikos šeimomis etatais. Komandinio darbo ir sėkmingo VTAS, Socialinės paramos
skyriaus, VšĮ Šilutės dienos paslaugų centro bei seniūnijų socialinių darbuotojų bendradarbiavimo
rezultatas – ir toliau maţėjantis socialinės rizikos šeimų skaičius.
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Nerimą kelia minėtose šeimose kylančios problemos ir įrašymo į apskaitą prieţastys,
nulemiančios darbo su šeima specifiką. Analizuojant trijų paskutinių metų įrašymo į apskaitą
prieţastis akivaizdţiai matyti, kad pagrindinė problema yra girtavimas šeimose bei socialinių
įgūdţių stoka. Ypatingai daug problemų iškyla dirbant su socialinės rizikos šeimomis, į apskaitą
įrašytomis dėl socialinių įgūdţių stokos. Visų pirma, minėtas šeimas labai sudėtinga identifikuoti.
Antras minėtų šeimų skiriamasis bruoţas – jaunas tėvų, daţniausiai vienišų mamų, amţius. Taip pat
pastebėta, kad į apskaitą patekę asmenys yra patys uţaugę rizikos grupei priklausančiose šeimose,
vaikų globos namuose arba specialiosiose ugdymo įstaigose. Diagramoje matyti neţymus į apskaitą
dėl smurto įrašytų šeimų skaičius. Į minėtą grupę patenka tos šeimos, kuriose vaikas tiesiogiai
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patyrė ar patiria fizinį ar seksualinį smurtą. Apibendrinant galima drąsiai teigti, kad visi socialinės
rizikos šeimose augantys vaikai patiria emocinį, socialinį, ir psichologinį smurtą.
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Per 2009 metus iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos buvo išbrauktos 45
šeimos. Tikrai sėkmingo socialinio darbo rezultatas yra tas, kad net 15 šeimų išbraukta dėl to, kad
šeimoje neliko prieţasčių, dėl kurių ji buvo įrašyta į apskaitą. 7 šeimos iš apskaitos išbrauktos todėl,
kad jose augantys vaikai sulaukė pilnametystės. Šis rezultatas taip pat yra sėkmingo darbo rodiklis,
kadangi vaikai turėjo galimybę augti savo biologinėje šeimoje, jiems įprastoje aplinkoje.
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Socialinis darbas su šeima – sudėtingas procesas, ne visuomet duodantis norimą rezultatą.
Prevencinės darbo priemonės pasiteisina ne visada, todėl išimtinais atvejais tenka taikyti
intervencines priemones. Aptariamais 2009 metais dėl iškilusios grėsmės vaiko saugumui ar
sveikatai iš šeimos teko paimti 19 vaikų iš 14 šeimų.
Paimtų iš šeimos vaikų skaičius
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Vaikų globa (rūpyba), jos organizavimas, prieţiūra
Iki 2009-12-31 rajone buvo globojami (rūpinami) 285 vaikai. Pateiktoje lentelėje matyti
2008-2009 m. globojamų (rūpinamų) vaikų paskirstymas pagal globos nustatymo formas:
Viso:
Metai
Viso:
Šeimoje
Šeimynoje
Vaikų globos
institucijose:
Kūdikių namuose:

Nuolatinė

Laikinoji

2008

2009

2008

2009

2008

2009

295

285

82

58

213

227

181

171

54

38

127

133

8

7

6

0

2

7

106

107

22

19

84

88

5

4

3

2

2

2
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Apskrities vaikų
globos namuose:
Globos įstaigose
vaikams su
negalia:
Savivaldybės
vaikų globos
grupėse:

88

88

15

8

73

80

2

2

-

-

2

2

11

13

4

9

7

4

Nustatant vaikui laikiną ar nuolatinę globą (rūpybą) skyrius vadovaujasi prioritetiniu vaiko
globos nustatymo šeimoje principu. Iš pateiktų duomenų matyti, kad daugiau globojamų (rūpinamų)
vaikų gyvena šeimoje. Panaši situacija išlieka ir 2009 metais nustatant vaikams globą (rūpybą).
Metai

Šeimoje

Globos namuose

Viso
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VAIKŲ GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMO POKYČIAI 2005-2009 M.M.
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Pagal pateiktus duomenis matyti, kad vaiko globos (rūpybos) nustatymo atvejų rajone per
paskutiniuosius penkerius metus sumaţėjo. 2009 m. taip pat išliko globos (rūpybos) atvejų
nustatymo maţėjimo tendencija. Iš pateiktų skaičių matyti, kad socialinių paslaugų teikimas
socialinės rizikos šeimoms davė teigiamų rezultatų ir vis daugiau vaikų lieka gyventi savo
biologinėse šeimose.
VAIKŲ GLOBĖJAI (RŪPINTOJAI)
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Iš pateiktų duomenų matyti, kad globos šeimoje nustatymo atvejais, vaikus daugiausiai
globoja giminaičiai ir tik apie 30 % juos globoja svetimi asmenys. Iš giminaičių vaikais daţniausiai
rūpinasi jų seneliai.
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas jų tėvams išvykus į uţsienio valstybę
Per 2009 m. 45 vaikams, kurių tėvai išvyko į uţsienį, buvo nustatyta laikinoji globa
(rūpyba). Tuo tarpu 2008 m. tokių vaikų buvo 105, tačiau iš viso 2009-12-31 113 vaikų buvo
nustatyta laikinoji globa (rūpyba), kai jų tėvai išvyko į uţsienį. 2008-12-31 tokių vaikų buvo 114,
tai situacija iš esmės nėra pasikeitusi. Nemaţai tėvų 2009 m. kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos skyrių
su prašymu pratęsti vaiko laikinąją globą (rūpybą).
VAIKŲ GLOBOS, TĖVAMS IŠVYKUS Į UŢSIENIO ŠALIS, POKYČIAI 2008-2009 M.
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VAIKŲ GLOBOS, TĖVAMS IŠVYKUS Į UŢSIENIO ŠALIS PALYGINAMOJI ANALIZĖ 2008-2009 M.
Vaikai, kuriems nustatyta
Per 2009 m.
Per 2008 m.
2009-12-31
2008-12-31
globa (rūpyba)
Iš viso
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Gyvena mieste
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Pagal pateiktus duomenis matyti, kad daugiau vaikų tėvų išvykę į uţsienio valstybes, kurie
gyveno kaimiškose vietovėse. Neramina, tai, kad didţioji dauguma vaikų yra paliekami paauglystės
amţiaus, kai būtent tuo metu jie yra labiausiai paţeidţiami, jiems reikalinga ypatinga tėvų prieţiūra,
kontrolė. Kaip ir 2008-12-31, 2009-12-31 daugiausia vaikų tėvų buvo išvykę į Airiją ir Angliją.
Padaugėjo atvejų, kai vaiko tėvai išvyko į Daniją ir Norvegiją.
Įvaikinimas

Įvaikinimo procesas Lietuvoje tik įsibėgėja. Lietuviai dar baiminasi įvaikinimo, galioja
išankstinis poţiūris, kad „genai vis tiek atsilieps“. Lietuvių šeimų reikalavimai dėl galimo įvaikinti
vaiko neatitinka šios dienos situacijos. Lietuviai daţniausiai pageidauja įvaikinti tik 1 vaiką, nuo
gimimo iki 3 metų amţiaus, daţniausiai mergaitę, nori įvaikinti tik visiškai sveikus vaikus. Šiandien
retas, kuris galimas įvaikinti vaikas, yra visiškai sveikas, taip pat daţniausiai jie turi seseris ir
brolius, kurių išskyrimas prieštarautų vaikų interesams. Taip pat pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus, vaiką galima įvaikinti tik nuo 3 mėnesių amţiaus. Tai būtų pagrindinės prieţastys, dėl ko
įvaikinimas Lietuvoje ir mūsų rajone nėra labai aktyvus. Tuo tarpu uţsienio šalių piliečiai
nesibaimina įvaikinti vyresnio amţiaus vaikų, turinčių neţymių sveikatos problemų, sutinka, kad jų
šeimoje augtų broliai ir seserys kartu. Šios prieţastys lemia, kad uţsienio šalių piliečiai įvaikina
daugiau vaikų negu lietuvių šeimos. Nors visuomenės poţiūris į įvaikinimą uţsienyje dar tebėra
ydingas, tačiau vaikai šiose šeimose jaučiasi laimingi, mylimi, kuria savo šeimos modelį. Skyrių
nuolat pasiekia grįţtamoji informacija apie įvaikintus vaikus uţsienyje.
VAIKŲ ĮVAIKINIMAS 2003 m. - 2009 m.
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Socialinės rizikos grupės vaikai
Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje 2009 metais socialinės rizikos vaikų buvo 66, iš
kurių 56 sudaro vaikai iki 16 metų.
2009

vengimas lankyti mokyklą
Fizinės jėgos naudojimas
Kvaišalų vartojimas(alkoholio)
Toksinių medžiagų vartojimas
Valkatavimas
Vagiliavimas
Rūkymas
Įžūlus
Elgetavimas
Kontrabanda
PK įskaitoje

Prieţastys, dėl kurių įrašyti į skyriaus apskaitą:

Vengimas lankyti mokyklą
Fizinės jėgos naudojimas
Kvaišalų vartojimas (alkoholio)
Narkotinių medţiagų vartojimas( toksinių)
Valkatavimas
Vagiliavimas
Rūkymas
Įţūlus
Elgetavimas
Kontrabanda
PK įskaitoje

2009
34
18
35
8
51
33
46
16
1
27
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Darbas su socialinės rizikos grupės vaikais skyriuje dirbamas nuolat. 2009 metais skyriuje
konsultuota apie 100 paauglių, didesnė dalis konsultacijų vyko skyriuje ir rizikos grupės vaikų
namuose, dalis iš jų kartu su švietimo įstaigų darbuotojais, seniūnijų socialiniais darbuotojais,
policijos pareigūnais. Vaiko teisių apsaugos skyrius nuo 1995 metų rengia ir kasmet tęsia „Vaikų
socializacijos programas“. Programų projektai ilgalaikiai. Vykdant šias programas yra siekiama
uţtikrinti vaiko socialinę raidą, būti saugiam ir pačiam dalyvauti ugdymo procese. 2009 metų
socializacijos programos vykdymui iš Švietimo ir mokslo ministerijos gauta 4400 Lt ir 24600 Lt .
Šilutės rajono savivaldybės skirtos lėšos viešųjų darbų organizavimui. Projekte dalyvavo apie 600
vaikų. Nuo 2009 m. geguţės mėnesio iki 2009 m. lapkričio mėnesio Šilutės rajono savivaldybės
seniūnijose viešuosius darbus atliko 15 vaikų. Sudarius trišalę sutartį su Darbo birţa ir seniūnais,
vaikai atliko aplinkos tvarkymo bei lengvus remonto darbus. Uţsiimdami darbine veikla vaikai
turėjo galimybę uţsidirbti pinigų, laikinai buvo išsprendţiamas jų uţimtumo problemos, ugdomas
atsakomybės jausmas. Šilutės rajono savivaldybėje viešieji darbai organizuojami nuo 1998 metų.
VAIKAI ATLIKĘ VIEŠUOSIUS DARBUS 2007-2009 M.
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Vasaros atostogų metu 2009 m. 100 vaikams buvo sudaryta galimybė nemokamai pailsėti
Kintų poilsiavietėje „Vėtrungė“. Emericho draugija finansavo 6 vaikų poilsį Klaipėdos moksleivių
poilsiavietėje „Ţilvitis“.
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SMURTĄ PATYRĘ VAIKAI
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PAGALBA SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS-2009 M.
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Organizuota pagalba
1. Kompleksinė pagalba (specialistų komanda)
2. Psichologo konsultacija
3. Mokyklos socialinio pedagogo pagalba
4. Socialinis darbas
5. Nestacionarinės socialinės paslaugos vaikui
6. Kita
Iš viso

Tik
vaikui

Vaikui ir
jo šeimai

4
3
1
2
3
13

Iš viso

2
1
1
11
2
17

6
4
2
13
5
30

Pagalba savo
savivaldybėje
6
3
2
13
5
29

Pagalba kitoje
savivaldybėje
1
1

Atstovavimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems jų
interesams teismuose
Viena iš pagrindinių tarnybos funkcijų – vaikų interesų atstovavimas. Ši veikla ypatingai
išsiplėtė ir tarnybos darbo krūvis padidėjo įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam, civilinio
proceso, baudţiamajam ir baudţiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksams bei kitiems
nacionalinės teisės aktams ratifikavus svarbias vaikų teises reglamentuojančias tarptautines
konvencijas. Nuo 2001 metų auga su teismų praktika susijusi skyriaus veikla. Skyrius yra
įpareigotas dalyvauti, teikti išvadas 24 rūšių civilinėse bylose, taip pat atstovauti nepilnamečių
interesus baudţiamosiose bylose. 2009 metais skyriaus specialistams teko dalyvauti 379 teismo
posėdţiuose, vidutiniškai per metus vienas specialistas dalyvauja 76 teismo posėdţiuose. Teismams
pateikta 12 ieškinių, 1 pareiškimas civilinėse bylose, 2 ieškiniai baudţiamosiose bylose, perduotos
25 administracinės bylos, pateiktos 192 išvados, paţymos.
ATSTOVAVIMAS VAIKŲ INTERESAMS TEISMUOSE
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Specialistų darbas su dokumentais, raštais
Visuomenės dėmesys vaikų teisių paţeidimams didėja, tai įrodo skyriuje gaunamų
dokumentų skaičius. 2009 metais 5 tarnybos specialistai išnagrinėjo 722 piliečių ir 2049 institucijų
(iš viso 2771) prašymus, pranešimus, siūlymus dėl vaikų teisių paţeidimų rajone.
Iš viso gauta dokumentų:
raštų
prašymų
išsiųsta raštų
Paruošta Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų

2003
2536
1464
1173
1413
85

2004
3231
1852
1379
1683
112

2005
3038
1617
1421
1182
54

2006
2736
1324
1412
1708
65

2007
1845
673
1172
1576
125

2008
3447
2368
1079
2069
228

2009
2771
2049
722
1882
167

Dėl įrašymo ir išbraukimo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą paruoštas
81 direktoriaus įsakymų projektas ( 36 – dėl įrašymo, 45 – dėl išbraukimo). Dėl vaiko globos
(rūpybos) nustatymo, jų tėvams išvykus į uţsienį, buvo paruošti 38 direktoriaus įsakymo projektai.
Dėl civilinės globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo paruošti 48 projektai. Viso dėl vaiko
globos (rūpybos) nustatymo buvo paruošti 118 projektų.
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Skyriuje nuolat tvarkomos 398 globojamų ( rūpinamų) vaikų bylos. Taip pat yra tvarkomos,
sisteminama medţiaga, renkami, fiksuojami duomenys 242 socialinės rizikos šeimų bylos, 66
socialinės rizikos vaikų bylos.
Šviečiamoji veikla
Skyrius ir toliau skyrė didelį dėmesį šviečiamajai veiklai. Apsilankyta Rusnės pagrindinėje
mokykloje, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje, Pašyšių pagrindinėje mokykloje, Švėkšnos
„Saulės“ vidurinėje mokykloje (dabar gimnazijoje), kur susitikimuose su vaikais, diskusijose su
pedagogais ir tėvais, kalbėtasi apie tarpusavio santykius tarp vaikų ir šeimos, globėjų ir globojamų
vaikų, moksleivių ir pedagogų, patyčių problemas. Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį
lankomasi Saugų vaikų globos namuose. Skyrius paruošė lankstinukus „Būkime gerais tėvais“,
„Vaiko globa“, „Vaiko laikinosios globos nustatymas, jų tėvams išvykus į uţsienį“, plakatus „Vaikų
teisės ir pareigos“, „Vaikas neturi tylėti, kai...“, suorganizavo eitynes „ Smurtui prieš vaikus –ne“
miesto centrinėje gatvėje. Visus informacinius leidinius platino seniūnijose, mokyklose. Vietinėje
spaudoje buvo skleidţiama informacija apie skyriuje atliekamą veiklą, organizuojamas akcijas,
renginius, šventes.
Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos
nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripaţinimą ir nustatymą, tėvystės nuginčijimą, vardo, pavardės,
tautybės pakeitimą, mirtį, įtraukia į apskaitą baţnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas
santuokas, uţsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja,
atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo
liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, paţymas apie šeiminę padėtį
asmenims, ketinantiems registruoti santuoką uţsienio valstybėje.
Pateikiame informaciją apie 2009 metais sudarytus civilinės būklės aktų įrašus:
Metai

Gimė

Mirė

Susituokė

Nutraukė
santuoką

2009 m.
2008 m.

527
577

660
648

286
384

126
148

Civilinės
būklės aktų
įrašų
papildymo,
pakeitimo
įrašai
575
629

Gimimų registravimas
Vaiko gimimas turi būti įregistruojamas per tris mėnesius nuo vaiko gimimo. Praėjusiais
metais tėvai dėl vaiko gimimo įregistravimo kreipėsi laiku ir nebuvo atvejų, kad vaiko gimimą
įregistruotume praleidus terminą.
2009 metais rajone gimė 260 berniukų ir 267 mergaitės (269 kūdikiai gimė Šilutės mieste,
258 – rajono seniūnijose), iš 527 gimusių vaikų buvo 8 dvynukų poros (2008 metais – 5 dvynukų
poros ir trynukai). 41 naujagimį registravome tik motinos pareiškimu (2008 metais- 59); tokiais
atvejais duomenys apie tėvą neįrašomi. Registruojant naujagimius net 167 vaikai iš 527 įregistruoti
su tėvystės pripaţinimo pareiškimu; iš viso beveik 40% praėjusiais metais įregistruotų vaikų gimė
ne santuokoje.
Lietuvos piliečių kitose valstybėse gimusių vaikų gimimai įtraukiami į apskaitą ir tokių įrašų
sudarymo atvejų daugėja: 2009 metais įregistravome net 92 Šilutės rajono gyventojų vaikus,
gimusius uţsienio valstybėse (2008 metais – 83).
Praėjusiais (2009 m.) metais 10 rajono vaikų buvo įvaikinti (2008 metais-5) ir 50 –iai vaikų,
kurių gimimas jau buvo įregistruotas, pripaţinta arba nustatyta tėvystė.
Mirčių registravimas
Praėjusiais metais rajone mirė 660 ţmonių:
Metai

Mirė ţmonių

Mirė mieste

Mirė seniūnijose

Mirė kūdikių
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2009
2008

660
648

248
231

412
417

3
3

Mirtis gali registruoti ir rajono seniūnijos; 2009 metais seniūnijose sudaryti 106 mirties įrašai.
Kiekvieną ketvirtį sudaromi budėjimo dėl mirčių registravimo savaitgaliais ir švenčių
dienomis grafikai, kurie yra pateikiami tuo suinteresuotoms įstaigoms.
Santuokos
Per praėjusius kelerius metus kasmet daugėjo santuokų, tačiau praėjusiais metais santuokų
skaičius rajone sumaţėjo - įregistruota 286 (2008 metais – 384).
Santuokas, įregistruotas baţnyčioje arba uţsienyje, įtraukiame į apskaitą: 57 baţnyčioje ir 22
uţsienyje įregistruotas santuokas įtraukėme į civilinę apskaitą. Lietuvos piliečių uţsienyje
įregistruotų santuokų skaičius padidėjo (2008 metais - 14), baţnyčioje įregistruotų santuokų
skaičius sumaţėjo (2008 metais – 69). Daugiausia santuokų įregistruota liepos, rugpjūčio ir rugsėjo
mėnesiais.
10 % moterų pavardę po santuokos pasirinko su galūne „ė“. Ši pavardės forma leidţiama nuo
2003 metų, tačiau ankstesniais metais moterys ją pasirinkdavo retai.
Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą
santuoką galima registruoti ir ne civilinės metrikacijos įstaigoje; tokio poreikio praėjusiais metais
nebuvo.
Santuokos nutraukimas
Pagal Šilutės rajono apylinkės teismo priimtus sprendimus sudaryti 126 santuokos nutraukimo
įrašai, tai sudaro 44,0 % įregistruotų santuokų skaičiaus (2008 metais – 38, 5 %). Ištuokų skaičius
pastaraisiais metais šiek tiek sumaţėjo. 2009 metais 112 porų santuoką nutraukė abiejų susitarimu,
94 nepilnamečiai vaikai liko gyventi kartu su motina, su tėvu - 3.
Registruojame ištuokas ir pagal ankstesnę ištuokų registravimo tvarką, remiantis teismo
sprendimais, priimtais iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įsigaliojimo (2001 m. liepos
mėnesio).
Dėl ištaisymo, papildymo, keitimo bylų, archyvo tvarkymo. Kasmet sudaroma daug bylų
dėl įrašų ištaisymo, papildymo (2009 m. - 173, 2008 m. – 188). Pagal Civilinės metrikacijos įstaigų
darbo taisykles yra taisomos klaidos arba pasikeitę duomenys civilinės būklės aktų įrašuose. Taip
pat sudaromos bylos dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo (2009 metais -23, 2008 metais -18).
Dėl dokumentų ištaisymo ar pakeitimo pagal interesantų prašymus, sudarytus civilinės būklės
aktų įrašus, praėjusiais metais sudaryti 2174 civilinės būklės aktų įrašai, išduoti 1038 kartotiniai
gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimai, 242 civilinės
būklės aktų įrašų nuorašai, išrašai, kopijos.
2009 metais suteikta paslaugų 7300 asmenims, gauta ir išsiųsta 2343 raštai. Civilinės
metrikacijos skyrius dirba „vieno langelio“ principu – visas skyriaus paslaugos suteikiamos
skyriuje; reikiamus dokumentus iš archyvų paima skyriaus darbuotojai ir dėl reikalingos
informacijos naudojasi Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM centrine duomenų baze.
Kita veikla
Nuo 2007 metų Civilinės metrikacijos skyrius dirba su programa, kuri leidţia naudotis
Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gyventojų
asmens duomenų centrinės bazės informacija. Tai palengvino civilinės būklės aktų įrašų sudarymą
ir leidţia perduoti duomenis „online“ reţimu Gyventojų registro tarnybai prie LR VRM. Nuo 2008
m. skyriaus darbe atsirado daug naujovių. Civilinės metrikacijos skyriai dirba pagal Civilinės
metrikacijos taisykles, kurių nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
įsakymu, įsigaliojo nuo 2008-08-08. Taip pat nuo 2008 galioja naujos vardo, pavardės, tautybės
pakeitimo taisyklės. Nuo 2008 metų liepos mėnesio pasikeitė valstybės rinkliavos dydţiai uţ
civilinės metrikacijos skyrių teikiamas paslaugas. Nuo 2008 metų lapkričio mėnesio naudojamės
naujos formos civilinės būklės aktų įrašų, prašymų ir išvadų rašymo pavyzdţiais; pagal tai buvo
ţenkliai pakoreguota įrašų sudarymo programa. Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio galima santuokas
registruoti ne tik civilinės metrikacijos įstaigoje, bet ir norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.
Rajono Civilinės metrikacijos skyriaus archyve saugomos 1008 nuolatinio saugojimo archyvinės
knygos nuo 1926 metų (dar kelios saugomos knygos yra pradėtos sudaryti nuo 1917 metų) ir 963
ilgalaikio ir trumpalaikio saugojimo knygos; kasmet suruošiama apie 70 - 100 saugojimo knygų.
2009 metais sutvarkytas archyvas, parengta ir atiduota Klaipėdos apskrities archyvui visų saugomų
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bylų nuo 1941 iki 1950 metų valsčių apyrašai. 2010 metais planuojama baigti tvarkyti archyvinių
bylų 1951-1990 metų apyrašus.

SVEIKATA, SANITARIJA
Sveikatos apsauga

Veikla buvo nukreipta į visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimą Šilutės rajono
savivaldybėje. Tikslas – per įsteigtą Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurą
uţtikrinti Lietuvos nacionalinėje visuomenės sveikatos prieţiūros 2006-2013 metų strategijoje ir
Valstybinėje visuomenės sveikatos prieţiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 m. programoje,
patvirtintoje Vyriausybės 2007-11-13 nutarimu Nr. 1228 (Ţin., 2007, Nr. 122-5007), numatytų
priemonių įgyvendinimą.
Stengtasi veikti bendradarbiaujant su Savivaldybės skyriais, Visuomenės sveikatos centru,
nevyriausybinėmis organizacijomis, visomis sveikatos prieţiūros įstaigomis ir kt. Savivaldybės
gydytoja dirbo 12 komisijų, darbo grupių. Parengė 146 raštus įvairioms institucijoms, 13 sprendimo
projektų, 6 Administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvavo 6 konferencijose. Organizavo
Bendruomenės sveikatos tarybos bei asmens sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų posėdţius. Pateikė
sveikatos politikos įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje ataskaitas Sveikatos apsaugos
ministerijai, Klaipėdos teritorinei ligonių kasai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
Apskrities gydytojo skyriui ir VšĮ Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei, Klaipėdos visuomenės
sveikatos centrui. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus rengė Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, kontroliavo, kaip
jų laikomasi.
Pirminė asmens sveikatos prieţiūra

Pirminę asmens sveikatos prieţiūrą Šilutės rajono savivaldybėje 2009 m. teikia 4 viešosios
pirminės sveikatos prieţiūros įstaigos, 3 uţdarosios akcinės bendrovės ir 2 individualios įmonės,
kurios yra sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa.
Prisirašiusių gyventojų skaičius prie pirminių asmens sveikatos prieţiūros įstaigų 2008-2009
metais
Eil. nr.

Viešosios pirminės vseikatos prieţiūros įstaigos

2008 m.

2009 m.

1

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centras

11915

11164

2

VšĮ Juknaičių ambulatorija

2698

2633

3

VšĮ Vainuto ambulatorija

1944

1907

4

VšĮ Švėkšnos pirminės sveikatos prieţiūros centras

3257

3221

Iš viso: 19814

Iš viso: 18925

Eil. nr.

Privačios pirminės sveikatos prieţiūros įstaigos

2008 m.

2009 m.

1

UAB Šilutės šeimos gydytojų centras

11020

10978

2

UAB Šilutės medicinos centras

11863

11690

3

UAB ,,Sveikatos darna”

8738

8821

4

IĮ V. Prielgausko šeimos gydytojų kabinetas

1494

1470

5

IĮ ,,Sveikatos prieţiūra, reabilitacija ir korekcija“

1139
Iš viso: 33115
Iš viso: 52929

Iš viso: 34098
Iš viso: 53023

UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras teikia paslaugas visiems prie
Šilutės ASPĮ prisirašiusiems gyventojams.
Šilutės rajone 2009 m. dirbo 31 šeimos gydytojas 30,0 etato krūviu.

39
GMP paslaugas teikia viešosios įstaigos Šilutės pirminis sveikatos prieţiūros centro
padalinys – Greitosios medicinos pagalbos skyrius, kuris turi 3,6 brigados. Uţtikrinant GMP
paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybėje ir paribio rajonuose visą parą, GMP paslaugas dienos
metu teikia keturios brigados, nakties metu – trys.
Pirminėse asmens sveikatos prieţiūros įstaigose 2009 m. vykdyta prevencinė veikla
Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2005-2014 metams iškeltam 3.3 tikslui ,,Uţtikrinti
saugią socialinę aplinką ir formuoti sveikos gyvensenos tradicijas“ pasiekti – numatytas 3.3.4
uţdavinys ,,Stiprinti visuomenės sveikatą ir uţtikrinti sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą ir
kokybę“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, priskirtosios savivaldybių
funkcijos yra pirminė asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūra, savivaldybių sveikatos programų
rengimas ir įgyvendinimas. Savivaldybių savarankiškoji funkcija yra gyventojų sveikatos prieţiūros
rėmimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi,
Savivaldybė įgyvendina pirminę asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūrą.
Šilutės rajono savivalybės pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigose 2009 m. vykdytos
prevencinės programos, finansuojamos iš PSDF bei VB lėšų:

Vykdytos prevencinės programos ir skirta lėšų:

Bendras
lėšų
pasiskirstymas (Lt)
416822,25

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas:

49233,51

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio finansavimo programos vykdymas:

14826,72

3. Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas

63902,18

4. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medţiagomis finansavimo programos
vykdymas

29212,24

5. Širdies ir kraujagyslių prevencinių priemonių vykdymas

113969,6

Rodiklis

6. Kitos vykdytos programos

145678,0

Antrinė sveikatos prieţiūra

Antrinio lygio paslaugas teikia 2 asmens sveikatos prieţiūros įstaigos: VšĮ Šilutės ligoninė ir
UAB Šilutės MCT, „Medea“ klinika.
VšĮ Šilutės ligoninės veiklos rodikliai 2006-2009 m.
Rodiklis

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Lovų skaičius (metų pabaigoje)
Lovos funkcionavimo rodiklis
Lovos apyvarta
Vidutinė gulėjimo trukmė
Lovadienių skaičius
Gydytų pacientų stacionare skaičius

167
297,6
47,8
6,3
46751
7088

142
279,1
49,1
5,7
39639
7007

130
289,8
53,9
5,4
37672
7006

190
287,0
55,8
5,1
7652
7652

VšĮ Šilutės ligoninėje dirbo 408 darbuotojai iš jų: 68 gydytojai, 181 slaugytojai, 159 kiti
darbuotojai.
VšĮ Šilutės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje (metų pabaigoje) – 60 lovų.
Vidutinė gulėjimo trukmė 2007 m. buvo 61,1, o 2009 m. buvo trumpesnė ir kito – 53,5.
VšĮ Šilutės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo veiklos rodikliai 2007-2009m.:
Rodiklis

2007

2008

2009 m.

Lovų skaičius (metų pabaigoje)
Lovos funkcionavimo rodiklis
Lovos apyvarta

60
250,4
4,1

60
365,4
6,8

60
356,1
6,7

Vidutinė gulėjimo trukmė
Lovadienių skaičius
Gydytų pacientų stacionare skaičius

61,1
15025
246

54,0
21921
406

53,5
21366
399

VšĮ Šilutės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje dirbo 30 darbuotojų iš jų: 2
gydytojai, 18 slaugytojų, 10 kitų darbuotojų.
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Gyventojų sveikata prastėja, jie turi maţai ţinių ir suformuotų įgūdţių, tinkamų sveikatos
stiprinimui. Būtina įgyvendinti ilgalaikes sveikatinimo programas, didelį dėmesį skirti jauno
ţmogaus sveikatai, tuo pačiu gerinti aplinkos būklę, ją kontroliuoti bei remti kai kurių kategorijų
asmenų sveikatos prieţiūrą. Visas kompleksas priemonių, vykdomas nepertraukiamai, duotų
laukiamų rezultatų.
VšĮ Šilutės ligoninė baigė įgyvendinti 2007-2008 metų priėmimo-skubios pagalbos
skyriaus paslaugų restruktūrizavimo programą, projektą „VšĮ Šilutės ligoninės energetinio ūkio
renovacija“, įgyvendintas projektas „VšĮ Šilutės ligoninės 2007-2008 metų dienos chirurgijos
skyriaus paslaugų restruktūrizavimo programa“, finansuotas PSDF biudţeto lėšomis.
Visuomenės sveikata

Šilutės rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos funkcijų veikla vykdyta per įsteigtą
Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurą.
Lėšos skirtos visuomenės sveikatos prieţiūros veiklai:
Priemonė

Lėšos litais
PSDF

Savivaldybės
biudţetas

moksleivių sveikatos prieţiūrai mokyklose
visuomenės sveikatos biuro steigimas
visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų
programų finansavimas

172200,0
34050,0

61900,0
66400,0
31300,0

Valstybės biudţetas
(Sveikatos
apsaugos
ministerija)
94000,0
-

Iš viso

206250,0

159600,0

94000,0

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto asignavimai ir jų panaudojimas visuomenės
sveikatos prieţiūros veiklai:
Skirta lėšų iš
Valstybės
biudţeto (Lt)

160,4 tūkst.

Gautų lėšų paskirstymas (Lt)
Visuomenės
sveikatos
stiprinimas
savivaldybės
bendruomenėje
19,8 tūkst.

visuomenės
sveikatos
stebėsena

uţkrečiamųjų
ligų
profilaktika

neinfekcinių
ligų ir traumų
profilaktika ir
kontrolė

19,0 tūkst.

14,5 tūkst.

46,6 tūkst.

visuomenės
sveikatos
programų
savivaldybėje
įgyvendinimas
8,3 tūkst.

vaikų
ir
jaunimo
sveikatos
stiprinimas
52,2 tūkst.

2009 metais, vadovaujantis Tarybos 2009–05-28 sprendimu Nr. T1-990 ,,Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir specialiosios
programos priemonių – 2009 metų projektų – sąrašo patvirtinimo“ bei Tarybos 2009–06-25
sprendimu Nr. T1-1015 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T1990 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos ir specialiosios programos priemonių – 2009 metų projektų – sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“ Šilutės rajono savivaldybėje vykdyta visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa (įgyvendinta 20 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų).
Sveikatos prieţiūra mokyklose
Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T1-748
,,Dėl sveikatos prieţiūros mokyklose vykdymo“ nuo 2009-01-01 mokinių sveikatos prieţiūros
funkcijų vykdymas pavestas Šilutės rajono Visuomenės sveikatos biurui, kuris uţtikrina
visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų, vykdančių mokinių sveikatos prieţiūrą mokyklose,
veiklą bei mokinių sveikatos prieţiūrą šiose mokyklose: mokyklose – darţeliuose (turinčiuose
pradines klases), pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, jaunimo, profesinėse mokyklose,
gimnazijose.
Moksleivių sveikatos prieţiūra vykdyta:
Mokyklų skaičius
Steigėja - Savivaldybė

Kitų steigėjų

Moksleivių skaičius
Steigėja - Savivaldybė

Kitų steigėjų

32

3

7692

1151
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Mokyklose dirbo 15 visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų 8,75 etato krūviu.
Visuomenės sveikatos prieţiūros specialisčių, dirbančių mokyklose, veiklos rodikliai:
Uţregistruota moksleivių
apsilankymų pas sveikatos
prieţiūros
specialistą
mokykloje

Apsilankymų pasiskirstymas pagal
prieţastį

Sveikatinimo veikla

Pirmoji
pagalba

Konsultacijos

Kita

Vykdytų
programų
skaičius

Pravesta
renginių

Renginiuose
dalyvavusių
moksleivių
skaičius

4663

1577

1578

1091

8

367

11261

Sanitarija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, savarankiškosios
savivaldybių funkcijos yra aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, sanitarijos ir higienos taisyklių
tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose uţtikrinimas,
triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymo 82 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatą, kad savivaldybių sanitarijos
inspekcija yra specializuotas savivaldybės administracijos padalinys, kontroliuojantis, kaip
laikomasi sanitarijos reikalavimų savivaldybės teritorijoje. Paţymėtina tai, kad sanitarijos kontrolė
Šilutės rajone organizuojama vadovaujantis Savivaldybių sanitarinės kontrolės nuostatais,
patvirtintais 1995 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl savivaldybių sanitarinės kontrolės
nuostatų patvirtinimo“ (Ţin., 1995, Nr. 98-2190) ir Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
sanitarinės kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d.
sprendimu Nr. T1-822. Šilutės rajone sanitarijos kontrolė pradėta vykdyti nuo 2007-05-03. Veikla
buvo organizuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais (LR Triukšmo
valdymo; Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo; Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo ir kt.), Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis taisyklėmis,
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sanitarijos ir higienos klausimais, Lietuvos
higienos normomis ir kitais, sanitarinę kontrolę reglamentuojančiais, norminių teisės aktų
reikalavimais.
Vyriausiasis specialistas – sanitarijos inspektorius spręsdamas jam pavestus uţdavinius:
• tikrino, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Savivaldybės tarybos sprendimais
patvirtintų naminių gyvūnų laikymo ir prieţiūros taisyklių, miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių
tvarkymo ir švaros, ţeldinių apsaugos, atliekų tvarkymo, prekybos turgavietėse ir viešose vietose,
ţmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, triukšmo prevencijos viešose vietose, rūkymo
draudimo nustatytose vietose ir kitų taisyklių bei sanitarinę kontrolę reglamentuojančių norminių
teisės aktų reikalavimų;
• pagal savo kompetenciją nagrinėjo fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus,
pranešimus, pasiūlymus, teikia atsakymus;
• nustatęs ir išanalizavęs ūkio subjektų vykdomos veiklos galimus neigiamus rizikos
veiksnius visuomenės sveikatai ir aplinkai, organizavo laboratorinių tyrimų atlikimą akredituotose
ir atestuotose laboratorijose, vertino laboratorinių tyrimų pranešimų rezultatus;
• reikalavo iš ūkio subjektų organizuoti laboratorinius tyrimus ir matavimus, įrodančius, kad
jų vykdoma ūkinė veikla nedaro neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai;
• reikalavo atlikti profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją įmonėse, įstaigose
bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje;
• reikalavo iš fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš savivaldos vykdomųjų institucijų
pareigūnų pašalinti nustatytus sanitarijos paţeidimus;
• konsultavo ir teikė informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims sanitarinės prieţiūros
klausimais.
Vyriausiasis specialistas – sanitarijos inspektorius pareigybės aprašymu ir vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 2393 straipsniu yra įgaliotas
nagrinėti 110, 161, 162, 166, 167, 185, 1851 straipsniuose numatytų administracinių teisės
paţeidimų bylas (arba jas perduoti svarstyti Administracinei komisijai prie Savivaldybės tarybos) ir
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skirti administracines nuobaudas uţ nustatytus sanitarijos ir visuomenės sveikatos saugos
paţeidimus.
Sanitarijos inspektorė dalyvavo 8 seminaruose, kursuose, pasitarimuose ir konferencijose,
dirbo 7 komisijose, teikė pagalbą ir uţtikrino visus pagal kompetenciją būtinus veiksmus 2009-1124 perduodant pasirinktai prekybos įmonei antstolių, pagal vykdomąsias bylas areštuotus,
Kazimierui Stirbiui priklausančius galvijus (21 vnt.), svarstant 3 administracines bylas atstovavo
Savivaldybės administraciją įvairių lygių administraciniuose teismuose.
Įgyvendinant uţdavinius bendradarbiauta su Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės
skyriumi, Nacionalinės visuomenės sveikatos centro laboratorijos Klaipėdos skyriumi, Higienos
institutu, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Apskrities gydytojo skyriumi, Klaipėdos
rajono Sveikatos skyriumi, Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės skyriumi, Šilutės
rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamento Šilutės rajono agentūra, Klaipėdos VPK Šilutės rajono policijos komisariatu, Šilutės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, seniūnijomis, Savivaldybės administracijos
specialistais.
Į vyriausiąjį specialistą – sanitarijos inspektorių dėl sanitarijos taisyklių paţeidimų kreipėsi
90 fizinių ir juridinių asmenų. Gauti 67 rašytiniai ir 23 prašymų ir pastebėjimų telefonu ar ţodţiu.
Nagrinėta 20 prašymų, registruotų Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriuje. Tikrinti
visi nurodyti paţeidimų faktai, išdėstyti prašymuose. Į gyventojų prašymus teikta 20 atsakymų
raštu, gyventojai konsultuoti ţodţiu ar telefonu. Parengti 134 įvairaus pobūdţio ir paskirties raštai
(sanitarinės kontrolės metu uţ nustatytus sanitarijos taisyklių paţeidimus, fiziniams ir juridiniams
asmenims teikti ţodiniai įspėjimai, rašytiniai reikalavimai ir įpareigojimai panaikinti paţeidimus bei
informacinio ir auklėjamojo pobūdţio raštai). Sanitarijos reikalais parengti 6 Administracijos
direktoriaus įsakymai ir 3 Tarybos sprendimų projektai.
Gauti prašymai dėl šių sanitarijos taisyklių vykdymo bei paţeidimų:
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų pobūdis

Rašytinių
skaičius

prašymų

Prašymai
teikti
ţodţiu ar telefonu

Dėl Šilutės rajono naminių gyvūnų laikymo ir prieţiūros
taisyklių vykdymo
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18

Dėl bičių laikymo reikalavimų

-

-

Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo

11

2

Dėl triukšmo prevencijos Šilutės rajono savivaldybės viešose
vietose taisyklių vykdymo

5

1

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo

2

2

Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių namų gyvenamųjų
ir bendrojo naudojimo patalpų bei inţinerinių įrenginių
naudojimo taisyklių vykdymo

7

-

Dėl kapinių prieţiūros

-

-

IŠ VISO

67

23

Sanitarinės kontrolės metu ir nagrinėjant pareiškėjų prašymus atlikti 34 patikrinimai,
fiksuoti 46 sanitarinio patikrinimo aktuose, raštuose. Nustatyta 12 administracinių teisės paţeidimų,
uţ kuriuos fiziniams asmenims taikytos administracinio poveikio priemonės: surašyti
administracinių teisės paţeidimų protokolai ir išnagrinėt 10 administracinių teisės paţeidimų bylų, 2
bylos, vadovaujantis ATPK 261 straipsniu, persiųstos nagrinėti Administracinei komisijai prie
Savivaldybės tarybos. Dėl pagalbos pristatant fizinį asmenį administracinio teisės paţeidimo
protokolui surašyti 2009 metais 2 kartus kreiptasi į Šilutės rajono policijos komisariatą.
Skirtos nuobaudas uţ šiuos nustatytus administracinius teisės paţeidimus:
Administraciniai
teisės
paţeidimų protokolai, ATPK
straipsniai
Dėl Šilutės rajono naminių gyvūnų
laikymo ir prieţiūros taisyklių
paţeidimų (ATPK 110 str).

Surašyta administracinių
teisės
paţeidimų
protokolų
9

Skirta
įspėjimų

Skirta baudų

Baudos Lt

1

7 (1 byla perduota
svarstyti
Administracinei

900
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Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių
paţeidimų (ATPK 161 str.)
Dėl ţeldinių apsaugos taisyklių
paţeidimų (ATPK 162 str.)

2

2

1

-

komisijai)
-

-

byla perduota svarstyti
Administracinei
komisijai

-

Kenksmingų aplinkos veiksnių visuomenės sveikatai poveikio maţinimo ir saugios aplinkos
uţtikrinimo programos ir sanitarijos inspektoriui iškeltų uţdavinių įgyvendinimui iš Savivaldybės
biudţeto 2009 metais skirta 48000 Lt.
Atlikti viešieji pirkimai, būtini sanitarinei kontrolei įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje:
Tiekėjo, su kuriuo
sutartis, pavadinimas

Eil.
Nr.

Pirkimo pavadinimas

1.

Registravimo ţetonų ir
naminių gyvūnų pasų
pirkimas
Maudyklų
vandens
laboratorinis
ištyrimas
nustatant
vandens
mikrobiologinius
ir
cheminius rodiklius

2.

3.

Benamių
gyvūnų
gaudymo, karantinavimo,
naikinimo
ir globos
Šilutės
rajono
savivaldybės teritorijoje
paslaugos pirkimas

sudaryta

Lėšos,
skirtos
SB, Lt
8500

VšĮ „Gyvūnų registravimo centas“,
Kedrų g. 6, Vilnius
Nacionalinė visuomenės sveikatos
prieţiūros laboratorija, Ţolyno g.36,
Vilnius
(tyrimus
atliko
Nacionalinės
visuomenės sveikatos prieţiūros
laboratorijos, Klaipėdos skyrius)
UAB „Nuaras“ filialas, esantis
Kalotės kaime, Kretingalės sen.,
Klaipėdos rajone

iš

Panaudotos
lėšos, Lt

Papildoma
informacija

8450

5000

2261,14

30000

25026,11

Iš viso uţ paslaugas išleista lėšų 35737,25 Lt.
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius per 2009 m. ir panaudotos lėšos:
Eilės Nr.

Iškvietimo data

Sugautų beglobių
skaičius (vnt.)

gyvūnų

Sumokėta suma
(tūkst. Lt)

1.

2009-03-27

14

5114,62

2.

2009-04-30

10

4076,94

3.

2009-05-29

11

3994,83

4.

2009-10-06, 30

37

11924,07

5.

2009-10-30

5

715,65

IŠ VISO
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Pastabos

Šilutės sen.

IŠ VISO 25026,11

2007 m. – 2009 m. uţregistruoti 1867 šunys ir surinkta vietinės rinkliavos uţ gyvūnų (šunų,
kačių) įregistravimą ir laikymą 15665,50 Lt.
Sanitarijos inspektoriaus, Policijos komisariato ir Šilutės seniūnijos darbuotojų iniciatyva
balandţio mėnesį organizuota akcija, kurios tikslas – stebėti, kaip ţmonės laikosi gyvūnų prieţiūros
taisyklių. Akcijos metu didţiausias dėmesys kreiptas į tai, ar šunys paskiepyti nuo pasiutligės,
įregistruoti seniūnijoje pagal gyvenamą vietą ir ar vedţiojami su pavadėliais. Trijų reidų metu
drausminti Šilutės rajono gyvūnų laikymo ir prieţiūros taisyklių paţeidėjai, 20 gyventojų,
neįregistravusių savo augintinių, įspėti (jiems surašyti sanitarinio patikrinimo aktai).
Įregistruoti gyvūnai ir surinktos lėšos pagal seniūnijas:
Surinktos lėšos (Lt)
Eilės
Nr.

Seniūnijos
pavadinimas

Įregistruotų
skaičius
2007
m.

2008
m.

gyvūnų

2009
m.

Pastabos
2007
m.

2008
m.

2009 m.

44
1.
2.

Gardamo seniūnija
Juknaičių seniūnija

82

144
97

180
45

576

864
600

1080
354,5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Katyčių seniūnija
Kintų seniūnija
Rusnės seniūnija
Saugų seniūnija
Šilutės seniūnija
Švėkšnos seniūnija
Usėnų seniūnija
Vainuto seniūnija
Ţemaičių
Naumiesčio seniūnija
IŠ VISO

28
1
12
15
109
14
16
18

76
70
8
83
129
137
75
109
135

18
35
7
33
120
29
11
10
21

168
6
240
162
1320
78
96
126

456
420
48
554
1596
942
450
654
828

108
210
116
265
2838
174
66
60
210

295

1063

509

2772

7412

5481,5

2007
m.
2šunys,
vadovaujantis
registracijos
tvarkos
1.6.1 punktu

Gyvūnų registracijai iš Savivaldybės biudţeto 2009 metais skirta 7200 Lt. Gyvūnų
registravimo ţetonai ir naminių gyvūnų pasai, atsiţvelgiant į supaprastinto pirkimo rezultatus,
nupirkti iš VšĮ „Gyvūnų registravimo centras“. Iš viso sumokėta 8450 Lt (1250 Lt panaudota iš
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų).
Sėkmingai įgyvendintos Europos direktyvos 2000/60/EB nuostatos, kuriomis Savivaldybė
yra paskirta maudyklų vandens kokybės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonių pirmo
uţdavinio atsakinga vykdytoja, t. y. ji turi sistemingai stebėti maudyklų vandens mikrobiologinę ir
cheminę taršą, vandens fizikines savybes, taršos pobūdį, taip pat uţtikrinti ţmonių saugą nuo
plintančių per vandenį ligų, renkant maudyklų vandens mėginius, nustatant vandens
mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių parametrų tyrimų vertes. 2009 m. maudyklų vandens
laboratoriniam ištyrimui ir stebėsenos darbams iš Savivaldybės biudţeto buvo skirta 5000 Lt.
Panaudota 2261,14 Lt. Šyšos upės vandens kokybės tyrimams panaudota 521,32 Lt. Vandens
kokybės tyrimai, pagal sudarytą maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką, buvo atliekami dvi
savaitės prieš maudymosi sezono pradţią ir reguliariai kas dvi savaites iki maudymosi sezono
pabaigos (per sezoną ne maţiau kaip 8 mėginiai). Tyrimai vykdyti įteisintoje Ţemaičių Naumiesčio
tvenkinio Ţemaičių Naumiesčio maudykloje, Kintų seniūnijoje Kuršių mariose ir Šilutės seniūnijoje
Atmatos upėje, t. y. tų vietų, kurias yra pamėgę rajono gyventojai bei svečiai ir kuriose, ţmonių
maudymosi sezono didţiausios apkrovos metu, maudosi ne maţiau kaip šimtas ţmonių. Vandens
rodikliai atitiko HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Per visą
maudymosi sezoną ataskaitos teiktos Aplinkos ministerijos įgaliotai įstaigai - Higienos institutui.
Apie vandens tyrimų rezultatus vietinėje spaudoje ir Savivaldybės internetiniame puslapyje
informuoti gyventojai.
Pradėta įgyvendinti Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimu Nr. 564, bei tęsiamas Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatų, įpareigojančių Savivaldybę
vykdyti daugybę triukšmo valdymo funkcijų, įgyvendinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007-12-05 nutarimu Nr. 1305 patvirtintomis pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo
informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams
ir visuomenei taisyklėmis ataskaitos teiktos Triukšmo prevencijos tarybai bei Valstybiniam
aplinkos sveikatos centrui.

ŠVIETIMAS, KULTŪRA, JAUNIMO IR SPORTO REIKALAI
Švietimas

Įgyvendinant valstybinę ir rajono švietimo politiką, organizuojant, priţiūrint ir tobulinant
Šilutės rajono savivaldybės mokyklų ir kitų švietimo įstaigų veiklą, Švietimo skyriuje 2009 metais
dirbo 10 darbuotojų. Parengti 42 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, reglamentuojantys
švietimo įstaigų veiklą: dėl klasių, grupių komplektavimo ir komplektų skaičiaus, pareigybių ir
etatų, tvarkų, nuostatų patvirtinimo, pritarimo veiklos programoms, strateginiams planams, vadovų
veiklos ataskaitoms, švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metais koregavimo ir kt.
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Parengti 79 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, 127 Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai
skyriaus specialistų ir švietimo įstaigų veiklos organizavimo klausimais, olimpiadų, viktorinų,
konkursų nuostatų tvirtinimo, komisijų sudarymo, rezultatų fiksavimo.
2008-2009 m. m. Švietimo skyriaus ir švietimo įstaigų veiklos prioritetai buvo orientuoti į
rajono švietimo strategijos įgyvendinimą:
1. Ugdymo kokybės ir efektyvumo valdymas.
2. Informacijos visuomenei sklaida.
3. Saugios mokyklos kūrimas.
Parengtos ir įgyvendintos 5 programos: Švietimo veiklos, Švietimo prieţiūros Privalomo
mokymo, Švietimo įstaigų vadovų atestacijos, Renginių rajono mokiniams.
Siekiant laiduoti pavaldţių švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, sudaryti sąlygas
priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę uţtikrinantį valdymą, Švietimo skyriaus
specialistai vykdė nuolatinę švietimo būklės analizę bei vertinimą. 2009 metais parengtos 34
paţymos įvairiais švietimo įstaigų veiklos vertinimo klausimais: veiklos planavimo ir
organizavimo, socialinės pedagoginės pagalbos, maitinimo organizavimo, prevencinių programų
vykdymo, lėšų, skirtų profesiniam informavimui bei paţintinei veiklai, priemonių įsigijimui
tikslingo panaudojimo, mokytojų ir mokinių duomenų bazių formavimo, neformaliojo vaikų
ugdymo organizavimo ir kt. Atsiţvelgiant į mokyklų veiklos programų analizę, švietimo prioritetus,
skyriaus specialistų vykdytų patikrų išvadas, kiekvieną mėnesį buvo organizuojami teminiai įstaigų
vadovų pasitarimai, kuriuose savo patirtį „Sėkmingiausi ţingsniai ugdymo kokybės link“
pateikdavo patys mokyklų vadovai. Vykdyta Šilutės lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ veiklos
organizavimo visuminė patikra. Dalyvauta kuruojamų mokyklų mokytojų tarybos, mokytojų
atestacijos komisijų posėdţiuose, kituose renginiuose. 2009 metų geguţės mėnesį atlikta mokinių
anketinė apklausa „Pedagoginės pagalbos efektyvumas Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje
mokykloje“. Tyrimo išvados buvo pristatytos mokyklos administracijai ir mokytojams, esminiai
pastebėjimai aptarti direktorių pasitarime.
Kuruojantys specialistai ypač daug dėmesio skyrė Ţemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos
„Saulės“ vidurinėms mokykloms (dabar gimnazijoms) ruošiantis vidurinio ugdymo programos
akreditacijai (konsultacijos, pokalbiai su vadovais ir bendruomenės nariais, dokumentų analizė),
dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame šių mokyklų vidurinio ugdymo programų
akreditavimo procese. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-12-24 įsakymu Nr.
ISAK-3498 buvo akredituota Ţemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo
programa. 2009 m. gruodţio mėnesį taip pat buvo įvertinta ir Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla.
Šios mokyklos įgijo teisę vadintis gimnazijomis.
Įgyvendinant Šilutės rajono strateginiame plėtros plane numatytus uţdavinius, sėkmingai
optimizuojamas švietimo įstaigų tinklas - tęsiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano
įgyvendinimas:
1. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje nutrauktas specialiojo pradinio ir
specialiojo pagrindinio ugdymo programų vykdymas. Specialiųjų poreikių mokiniai tolimesnį
mokymąsi pasirinko Rusnės specialiojoje mokykloje.
2. Šylių pradinė mokykla prijungta prie Ţemaičių Naumiesčio gimnazijos.
3. Laučių Mikelio Hofmano pagrindinė mokykla tapo Pamario pagrindinės mokyklos
skyriumi. Prasidėjus mokslo metams šis skyrius buvo likviduotas, nes visi mokiniai pasirinko kitas
rajono mokyklas.
4. Išimties tvarka buvo leista vykdyti pradinio ugdymo programas Švėkšnos „Saulės“
vidurinės mokyklos Stemplių skyriuje, komplektuoti 9-10 klases Degučių pagrindinėje mokykloje.
Modernizuojama švietimo infrastruktūra:
1. Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomuose Mokyklų tobulinimo programos plius
(MTP+) tęstiniuose projektuose dalyvauja 11 Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklų. Projektų
tikslas: modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų
paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes mokymosi sąlygas; kurti palankesnes sąlygas bendrojo
lavinimo ir švietimo kokybės gerinimui panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes;
modernizuoti bendrojo lavinimo įstaigas, kurios turi 9-12 klasių mokinių, atnaujinant technologijų,
gamtos ir menų mokymo priemones bei įrangą; aprūpinti jaunimo mokyklų dalykų mokomuosius
kabinetus baziniais komplektais ir ikiprofesinio mokymo įranga, mokymo priemonėmis ir baldais.
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Per šiuos projektus mokyklų bazės atnaujinimui ir ugdymo modernizavimui gauta 300 900
litų.
Mokyklų valgyklos aprūpintos modernia įranga, naujais baldais.
2009 metų rajono biudţete švietimo įstaigoms buvo skirta:
37 988 300 Lt - Mokinio krepšelio lėšos, skirtos ugdymo reikmėms;
29 291 500 Lt - lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
Iš viso 67 279 800 Lt, tai sudaro 60,5 procento rajono biudţeto.
2009 metais rajone veikė 35 švietimo įstaigos: 3 gimnazijos, 3 vidurinės, 12 pagrindinių, 2
pradinės mokyklos, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, 1 mokykla - darţelis, 1 meno, 1
sporto, 11 ikimokyklinių įstaigų, 9 skyriai, kuriuose mokosi priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių mokiniai. Rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 7269 mokiniai – sumaţėjo 566
mokiniais, atitinkamai kasmet maţėja ir komplektų skaičius.
Mokinių, besimokančius pagal pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius
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Priešmokyklinį ugdymą rajone teikia 12 bendrojo lavinimo mokyklų ar skyrių, 11
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokykla - darţelis. Rajone yra 569 priešmokyklinio amţiaus vaikai,
iš jų - 429 vaikai (75 %) lanko priešmokyklinio ugdymo grupes.
2008-2009 mokslo metais dvidešimt keturiose bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 711
pedagogų. Iš jų:
1. 64 vadovai (direktoriai ir pavaduotojai ugdymui);
2. 647 mokytojai ir kiti pedagogai. Eksperto kvalifikacinė kategorija suteikta 4, metodininko
– 204, vyresniojo mokytojo – 204, mokytojo – 45 mokytojams.
Neformaliojo ugdymo įstaigose dirbo 217 pedagogų: ikimokyklinėse įstaigose – 154;
Meno mokykloje – 45; Sporto mokykloje – 18.
Švietimo ir mokslo ministerijos dalinį perkvalifikavimo studijų finansavimą gavo 3
mokytojai.
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Vykdant vadovų atestacijos programą, 2009 metais buvo atestuoti dešimties švietimo įstaigų
26 vadovai, iš jų: 17 įgijo antrąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją, 9 – trečiąją. Iš 80 švietimo
įstaigose dirbančių vadovų (direktorių ir direktorių pavaduotojų ugdymui) 83,8 proc. (67) jau yra
įgiję vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Sėkmingai vykdyti brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 2009
metais 80 proc. valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis aukštesnis negu respublikos.
Gerai ir labai gerai įvertinta 54,4 proc. laikytų valstybinių brandos egzaminų (2007 m. – 40 proc.,
2008 m. – 60 proc.). Penkių abiturientų darbai buvo įvertinti 100 balų. Švietimo ir mokslo
ministerijos parengtoje egzaminų rezultatų suvestinėje paţymėta, kad mūsų rajono mokyklų
abiturientai – vieni iš geriausiai laikiusių valstybinius brandos egzaminus Klaipėdos apskrityje.
Pedagogų švietimo centro ir Skyriaus specialistų ir organizuota rajono mokytojų praktinė
konferencija „Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų
diegimo patirtis: pasiruošimas ir
perspektyvos Šilutės rajono švietimo įstaigose“ padėjo mokytojams ir mokyklų vadovams
pasirengti sėkmingam atnaujinto pradinio ir pagrindinio ugdymo turinio diegimui ir jo
įgyvendinimui mokyklose. Buvo apibendrinta mokyklų, dalyvavusių programų diegimo
eksperimente patirtis, organizuota mokymo priemonių paroda, aptartos problemos.
Kartu su Šilutės lopšeliu-darţeliu ,,Ţibutė“ bei respublikine ikimokyklinių įstaigų asociacija
,,Sveikatos ţelmenėliai“ rajone pravesta respublikinė konferencija-seminaras ,,Sveikos gyvensenos
darţelių pedagogų bendruomenių darbo patirtis“.
Bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojų metodininkų taryba organizuota konferencija
,,Jaunojo skaitytojo ugdymas pradinėse klasėse“.
Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymą bei siekiant kurti minimalios
ir vidutinės prieţiūros priemonių sistemą, organizuoti pasitarimai mokyklų direktorių
pavaduotojams bei socialiniams pedagogams. Pasitarimų metu išklausyta policijos informacija dėl
nepilnamečių nusikalstamumo, aptartas dokumentų, pateikiamų posėdţiui svarstyti dėl vaiko
minimalios ar vidutinės prieţiūros skyrimo, sąrašas, kalbėta apie mokymų būtinybę.
2009 metais įvyko 10 Savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės posėdţių, kurių
metu buvo svarstomi švietimo įstaigų ir kitų institucijų prašymai dėl minimalios ar vidutinės
prieţiūros priemonių skyrimo nepilnamečiams. Siekiant padėti vaikui įveikti susiformavusį ydingą
elgesį, nutarta 5 mokiniams skirti minimalios prieţiūros priemones, iš jų 3 mokinių elgesys
pagerėjo. Dėl 4 nepilnamečių nutarta kreiptis į teismą prašyti leidimo apgyvendinti juos vaikų
socializacijos centruose. Vadovaujantis Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymo 10
straipsnio 5 dalies 3 punktu 3, institucijų prašymai atmesti, nes pateikta informacija nepagrindė
prieţiūros priemonių skyrimo būtinumo. Apsilankyta Gruzdţių, Čiobiškių bei Panevėţio apskrities
vaikų socializacijos centruose ir susipaţinta su gyvenimo bei ugdymo sąlygomis.
Bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba
nuolat teikiama metodinė bei konsultacinė parama dėl Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros
įstatymo įgyvendinimo bei mokinių saugumo uţtikrinimo.
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 30 d. sprendimu Nr. T1-968
sudaryta nauja savivaldybės Narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir
kontrolės komisija. 2009 metais ši komisija organizavo 5 posėdţius, kurių metu aptarta
savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir
kontrolės 2009-2010 metais programa. Išvaţiuojamųjų posėdţių metu išklausyta policijos
komisariato informacija apie nusikalstamumą, tabako, alkoholio vartojimą ir prevenciją Švėkšnos,
Usėnų, Juknaičių seniūnijose bei susipaţinta su Švėkšnos „Saulės“ vidurinės mokyklos, Usėnų ir
Juknaičių pagrindinių mokyklų neformaliojo ugdymo veikla bei prevencinėmis programomis,
Švėkšnos sanatorinės mokyklos prevencinės veiklos ypatumais, psichologinės pagalbos teikimo
galimybėmis, su mokinių ugdymo bei gyvenimo sąlygomis. Paruoštas kreipimasis Švietimo ir
mokslo ministerijai bei Vyriausybei, kad, panaikinus apskritis, Švėkšnos sanatorinės mokyklos
steigėjo funkcijos būtų perduotos Švietimo ir mokslo ministerijai.
2008 m. gruodţio 9 d. organizuota konferencija „Psichoaktyvių medţiagų vartojimo
prevencijos programos Šilutės rajone“. Švietimo įstaigos, Psichikos sveikatos bei psichoterapijos
centras dalijosi patirtimi vykdant alkoholio, tabako ir narkotinių medţiagų vartojimo prevenciją,
buvo pristatyta LIONS QUEST smurto prevencijos programa. Siekiant ugdyti mokinių psichologinį
atsparumą ţalingiems aplinkos veiksniams ir propaguoti jų sveiką gyvenseną, organizuotas rajono 8
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klasių mokinių ţinių, sporto ir meninių uţduočių konkursas „Nerūkanti klasė“. Bendradarbiaujant su
Lietuvos Raudonojo kryţiaus draugijos Šilutės skyriumi organizuotas 5-8 klasių pirmosios pagalbos
varţybos.
Paskelbus Vaikų socializacijos programų 2009 metais konkursą, švietimo įstaigos ir kitos
institucijos pateikė 40 projektų (2008 metais – 42, 2007 metais – 29 projektai). Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta recenzentų grupė bei lėšų skirstymo komisija
teigiamai įvertino 34 projektus. 15 šių projektų buvo skirti vaikų vasaros poilsiui organizuoti, kiti
19 - vaikų socializacijai per visus metus. Projektams įgyvendinti iš Švietimo ir mokslo ministerijos
gauta 71 000 litų. Vasaros poilsio stovyklas dalinai finansavo tėvai – 23080 litų, iš kitų rėmėjų
gauta virš 23 tūkstančių litų
Skatinant mokinių uţimtumą ir sudarant jiems galimybę realizuoti kūrybinius sumanymus,
paskelbtas Meninės raiškos projektų konkursas. Iš rajono švietimo įstaigų sulaukta 7 projektų (2008
metais – 5, 2007 metais – 11, 2006 metais – 8 projektai). Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta mokinių meninės raiškos projektų vertinimo komisija teigiamai įvertino 6
projektus, kuriems įgyvendinti buvo skirta 4000 litų. Daugelis meninės raiškos projektų tampa
populiariais renginiais, kuriuose dalyvauja ne tik mūsų rajono mokiniai: pradinių klasių saviraiškos
konkursas „Vaivorykštės spalvos“, respublikos bendrojo lavinimo mokyklų aerobikos fiesta,
mokinių teatrų šventė „Marių pasaka“, dainų šventė „Tau, gimtine, mano dainos“, Klaipėdos
apskrities jaunųjų dizainerių konkursas „Paslaptingas povandeninis pasaulis“, sakralinių giesmių
šventė „Teskamba giesmės“
Siekiant paskatinti menui, mokslui, sportui gabius mokinius, mokslo metų pabaigoje
organizuota pasiekimų šventė, kurios metu apdovanoti geriausi rajono mokiniai bei meno
kolektyvai tarptautinėse, šalies, apskrities, rajono olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose
uţėmę prizines vietas.
Paskutinį pavasario savaitgalį, bendradarbiaujant su Kultūros ir pramogų centru bei miesto
švietimo įstaigomis, Lietuvininkų gatvėje organizuota Miesto šventė, kurioje dalyvavo gausus būrys
mokinių meno kolektyvų, individualių atlikėjų, jaunųjų menininkų.
2009 m. liepos 1- 6 dienomis Vilniuje vyko nacionalinis visuotinio pobūdţio kultūros
renginys Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amţių sutartinė“. Dainų šventėje, skirtoje Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti, dalyvavo 17 švietimo įstaigų meno kolektyvų - 365 mokiniai ir jų
vadovai.
Europos Garbės vėliavos įteikimo šventėje miesto stadione dalyvavo 9 švietimo įstaigų
meno kolektyvai - 168 dalyviai.
Teigiamai vertinama rajono patirtis optimizuojant mokyklų tinklą. 2009 m. balandţio
mėnesį Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu, rajone lankėsi Azerbaidţano švietimo sistemos
atsakingų specialistų delegacija. Savivaldybėje pristatyta geroji patirtis „Mokyklų tinklo
optimizavimas – prielaidos lygioms galimybėms ir racionaliam išteklių paskirstymui“, lankytasi
mokyklose, domėtasi ugdymosi privalumais ir perspektyvomis įvairių tipų bendrojo lavinimo
mokyklose.
2009 metais iš bendruomenių gauti pageidavimai:
1. Dėl trečios ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Saugų vaikų darţelyje. Atsiţvelgiant į
tėvų pageidavimus, sudarytos sąlygos Saugų vaikų namų auklėtiniams ir Saugų seniūnijos
gyventojų, dirbančių Šilutėje, vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Šilutės mieste. Dėl
lėšų stygiaus 2010 metais trečia grupė Saugų vaikų darţelyje nebus steigiama.
2. Dėl maitinimo bloko ir rūbinės įrengimo Švėkšnos „Saulės“ vidurinės mokyklos pradinių
klasių pastate. Dėl maitinimo bloko įrengimo numatyta tartis su VšĮ „Kretingos maistas“ atstovais.
Dėl rūbinės įrengimo pradinių klasių pastate atliekamai skaičiavimai, bus sprendţiamas klausimas
dėl lėšų skyrimo.
Kultūra

Šilutės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė iš esmės perţiūrėjo Šilutės
rajono kultūros finansavimo strategiją ir šios darbo grupės siūlymu rajono Taryba priėmė
pakeitimus – lėšų paskirstymas įvairioms sritims numatomas procentais, strateginiams renginiams
lėšos skiriamos tiesiogiai (ne per projektus). Siekiant įgyvendinti tarpţinybinį bibliotekų sąveikos
modelį ir pagerinti bibliotekų sąlygas Usėnuose ir Saugose, bibliotekos perkeltos į mokyklų
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patalpas, taip sudarytos sąlygos įgyvendinti projektą „Bibliotekos paţangai“ ir teikti gyventojams
daugiau paslaugų.
Kultūros darbuotojų atestavimo programos parengti netikslinga, nes šiuo metu nėra teisės
aktų, įgalinančių visų sričių kultūros darbuotojų atestacijos vykdymą.
Rajono tarybos sprendimu nuo 2009 metų geguţės mėnesio pasikeitė viešųjų kultūros
įstaigų statusas, jos pertvarkytos į biudţetines, centralizuota šių kultūros įstaigų buhalterija.
Finansavimo pasikeitimų veikiama buvo ir Paveldo strategija. Negauta lėšų iš Kultūros
paveldo departamento tęstiniams darbams Šiūparių piliakalniui tvarkyti. Tačiau metų pabaigoje du
išskirtiniai projektai - Šojaus dvaras ir Kintų Vydūno centras sulaukė teigiamo įvertinimo, kuris
duos galimybę pradėti labai lauktus restauracijos darbus. Praeitais metais palankaus įvertinimo
sulaukė buvusios Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir karcerio sutvarkymo koncepcija. Ši
idėja pristatyta rajone ir Uţsienio reikalų ministerijoj, dalyvaujant ambasadoriams. Laisvės kovų
įamţinimo priemonių planas sudarė sąlygas pradėti vykdyti kryptingą veiklą siekiant rajone
susisteminti informaciją apie laisvės kovotojus, parengti tikslinius maršrutus „Laisvės kovų
keliais“, įgyti leidinių ir publikuoti juos tinklapiuose, informuoti švietimo įstaigas apie turimus
leidinius ir vykdyti kitas priemones.
Skyriaus darbuotojai pateikė Savivaldybės tarybai 29 sprendimų projektus, paruošta 13
Administracijos direktoriaus įsakymų. 2009 metais skyriuje gauti ar išsiųsti, parengti 263
dokumentai.
Rajono savivaldybės tarybai pateikti sprendimai, susiję su kultūros įstaigų 2009 metų
veiklos programomis, projektinės veiklos įgyvendinimu, kultūros plėtros programos rezervo
skirstymu.
Rajono vadovų susitikimo bendruomenėse metu, aktualių kultūros klausimų nebuvo iškelta.
Bendradarbiaujama sprendţiant Ţemaičių krašto etnokultūros centro muziejaus problemas.
Šilutės rajono kultūros įstaigų tinklas, jų veiklos kryptys išliko nepakitusios. Akcentuojama
ir etninės kultūros svarba. Tęsiant Nematerialaus kultūros paveldo vertybių informacinės sistemos
kandidatinių bylų rengimą, parengta nauja šišioniškių tarmės (su tarmės puoselėtoja Vaida
Galinskiene) byla, kurioje atspindėti svarbiausi tarmės ypatumai, išlikimo klausimas.
Įdomiomis iniciatyvomis nustebino rajono tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai,
kurie savo Margučių muziejuje surengė Atvelykio šventę. Šių tautodailininkų darbai rudenį buvo
įvertinti ir jiems suteiktas Tautinio paveldo produkto sertifikatas, liudijantis, kad šie gaminiai yra
autentiški ir atitinka jiems keliamus reikalavimus. Taip pat įspūdingą Atvelykį su Velykų bobute
organizavo Degučių kaimo bendruomenė. Pamario upinės laivybos tradicijas etnografinėje regatoje
„1000 metų – 1000 laivų“, plaukdami maţaisiais kurėnais, pristatė rusniškiai laivavedţiai Simas
Knapkis, Kęstas Laukevičius bei Valdas Jurkšaitis. Viena iš Juknaičių pagrindinėje mokykloje
organizuotos šventės „Jurgi, šildyk ţemę“ dalių, buvo konferencija apie etninę kultūrą. Lopšelisdarţelis „Raudonkepuraitė“ organizavo rajono ikimokyklinių įstaigų folkloro festivalį, kuriame
dalyvavo 8 darţelių folkloro kolektyvai.
Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui dedikuota nemaţai ir etnografinių renginių.
Išsiskyrė stovykla Vainute „Amatų pynė Lietuvos 1000-mečiui“, kurią organizavo Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centras ir „Laivininkų šventė“ Rusnėje, su tūkstančio laivelių alėja, renginio
organizatorius Salos etnokultūros ir informacijos centras.
Mėgėjų meno kolektyvams šie metai įsimintini dalyvavimu Lietuvos tūkstantmečio dainų
šventėje „Amţių sutartinė“. Dainų šventėje dalyvavo daugiau nei 500 šokėjų, choristų, muzikantų,
iš viso 23 vaikų ir suaugusiųjų kolektyvų. Kai kuriems kolektyvų vadovams šventė buvo dvigubai
įsimintina – jie pakviesti tapti Dainų šventės programos bendraautoriais. Choreografijos mokytoja
Rita Kurpeikytė – šokių dienos prologo „Pasaulio sutvėrimas“ baletmeisterė, pučiamųjų orkestro
„Pamarys“ vadovas Graţvydas Raila „Vario audroje“ dirigavo jungtiniam Dainų šventės pučiamųjų
orkestrui, o choreografė Judrė Railienė sukūrė Dainų šventės orkestrų šokių grupių šokį
„Dţiaugsmas“.
Naujai susibūręs folkloro kolektyvas Salos etnokultūros ir informacijos centre paskatino
miestelio bendruomenę aktyviau domėtis krašto praeitimi ir ieškoti senųjų Pamario dainų, šokių,
ratelių (ţaidimų). Folkloro ansamblis „Verdainė“ ne tik dalyvavo rajono renginiuose, tačiau parengė
edukacinę programą „Lopšinių mokyklėlė“ su senovinėmis krašto lopšinėmis ir atstovavo Lietuvai
tarptautiniame festivalyje „Baltica“ Latvijoje. Bikavėnų kapela „Lolytėlė“ turėjo progą savo
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programomis reprezentuoti Lietuvos ir rajono kultūrą Švedijoje Ahus mieste. O Rusnės tremtinių
ansamblis „Rusniškiai“ atšventė 20-ies metų jubiliejų. Originali renginių vedėjo Marijaus Budraičio
ir kantri muzikos ansamblio „Karčema“ vadovo Vyganto Stoškaus idėja suorganizuoti ţuvienės
virimo čempionatą, dalyvaujant rajono kolektyvams. Rusnės moterų vokalinis ansamblis „Luotuţė“,
kartu su Salos etnokultūros ir informacijos centru surengė pirmąjį regioninį autorinės dainos kūrėjų
konkursą „Vėjopatis“, kuriame dalyvavo Klaipėdos apskrities kūrėjai. Garsus šokių kolektyvas
„Juknaičiai“ respublikiniame tautinių šokių konkurse „Pora uţ poros“ laimėjo II vietą.
Išvardinta tik keletas akcentų, kurie rodo, kad yra gerų ir įdomių idėjų Šilutės krašte. Visi
rajono pasiekimai buvo įvertinti Europos Tarybos Garbės vėliava, kurią šimtai šilutiškių ir svečių
sutiko įdomiais kultūriniais, reprezentaciniais renginiais. Į tradicinį renginį Šilutės kultūros ir
pramogų centre jau šeštą kartą Savivaldybės ir „Šilutės naujienų“ laikraščio surengto konkurso
„Atverkime dvasios turtų skrynią“ šventėje susirinko 30 nominantų ir jų gerbėjų pasidţiaugti 2009
metų vykdytais kultūros projektais, renginiais, įvairiais paminėjimais.
Šilutės muziejus nuosekliai vykdė rajono strateginio plano priemones. Rugsėjį vykusi
muziejaus organizuota edukacinė kelionė „Po Šilutės rajono piliakalnius“ sulaukė pripaţinimo
Šilutės bendruomenėje. Tęsdamas pradėtą veiklą Šilutės muziejus surengė Šilutės švento Kryţiaus
baţnyčioje parodą apie Šilutės katalikų parapijos istoriją. Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmečio
jubiliejų muziejuje organizuotas renginys „Viena tūkstantmečio kasdienybės istorijų“ ir atidaryta
paroda iš muziejaus fondų „Miestiečio buitis ir kasdienybė prieškaryje“, surengta kino ir foto
dokumentikos apie Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto prieškario miestų gyvenimą retrospektyvinė
perţiūra inscenizuotoje lauko kinotekoje. Muziejų naktyje jaunimas turėjo galimybę dalyvauti
Macikų lagerio-karcerio muziejuje surengtoje edukacinėje pamokoje „Sovietinių represijų
inscenizacijos“. Visų norinčių dalyvauti muziejaus darbuotojai negalėjo sutalpinti.
Šilutės viešoji Fridricho Bajoraičio bibliotekos veikla buvo vykdoma akcentuojant
informacinių technologijų diegimą. Įsteigti 7 VIPT (viešieji interneto prieigos taškai) bibliotekos
kaimo filialuose. Vykdant asociacijos „Langas į ateitį“ viešųjų interneto prieigos taškų tinklo
plėtros projektą, pagerintos darbo sąlygos 4 filialuose, septyniuose viešojo interneto prieigos
taškuose kaimo filialuose įsteigtos 34 kompiuterizuotų darbo vietos: po 5 - Kintų, Degučių,
Pagrynių, Traksėdţių, Laučių, Šylių, 4 - Grabupių. Įteigtos 6 kompiuterizuotos darbo vietos: po 2
Rusnės ir Ţemaičių Naumiesčio filialuose, po 1 – Pašyšių ir Juknaičių. Minint bibliotekininkų
dieną, geriausia metų bibliotekininke paskelbta Inkaklių filialo bibliotekininkė Daiva Milkerienė.
Vienas įspūdingiausių renginių, sutelkiančių rajono kūrėjus - „Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim
ţodį, paukštį, debesį...“. Šio renginio metu buvo pristatyti Šilutės krašte gyvenančių ar iš jo kilusių
šilutiškių bei Lietuvos, Latvijos, Rusijos profesionalių rašytojų literatūrinė kūryba. Autoriai pristatė
daugiau nei 60 knygų. Laureate tapo kraštietė, profesorė Dainora Pociūtė – Abukevičienė, išleidusi
monografiją „Maištininkų katedros: ankstyvoji reformacija ir lietuvių - italų evangelikų ryšiai“.
Profesionali įstaiga, Šilutės kamerinis dramos teatras 2009 metais pristatydamas naujus
spektaklius, gastroliuodamas, garsino Pamario kraštą. Naujove išsiskyrė teatro naktų sezonas spektakliai buvo rodomi neįprastu laiku, vėlai vakare. Šilutės kamerinis teatras su nauju spektakliu
dalyvavo Panevėţio tarptautiniame kamerinių spektaklių festivalyje. Šilutės bendruomenę ypatingai
nudţiugino Kalėdų eglės įţiebimo šventė, kurioje Šilutės kamerinis dramos teatras pristatė
spektaklį- renginį „Stebuklingas veidrodis“. Išskirtinis teatro laimėjimas – lietuvių dramaturgijos
festivalio „Versmė 09“ konkurse Šilutės kamerinio dramos teatro spektaklis G. Grajausko
„Brunonas ir barbarai“ pripaţintas vienu iš geriausių.
Idėjų nestokoja ir kultūros centrų, palaikomų graţios bendradarbiavimo su bendruomenėmis
tradicijos, veikla. Salos etnokultūros ir informacijos centro organizuotas renginys „Keliai į Rusnę.
Laivininkų šventė“, kaip ir kasmet, pritraukė svečių ne tik iš Šilutės rajono, bet ir kitų Lietuvos
miestų, miestelių. Renginyje pasiţymėjo jaunimas su meno programa „Rytojus priklauso mums“,
sukviesti amatininkai atskleidė senųjų amatų paslaptis, renginio metu pristatyta „Ţvejo moters
buitis“. Apie ţvejo moters buitį bylojo ir mėgėjų meno kolektyvų paruošto teminės programos.
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras jau tryliktą kartą kvietė dalyvauti kapelų varţytuvėse
„Grajikit, Bikavos ţiogeliai“. 2009 metais dalyvavo ir svečiai iš Latvijos, Ukrainos. „Amatų pynės
Lietuvos tūkstantmečiui“ stovykloje galima buvo mokytis net 11 amatų, taip pat paminėtos Vainuto
krašto kryţdirbio A. Mockaus 120-osios metinės.
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Kasmetinė tarptautinė meno laboratorija „Pamario ţenklai“ sukvietė emalio meistrus iš
Lietuvos, pakviesta svečių ir iš kitų šalių. Kintų Vydūno kultūros centras pateikė ypatingą uţduotį
menininkams – darbuose atspindėti „Pamario ţenklus Lietuvos tūkstantmetyje“, išskiriant Maţosios
Lietuvos įvykius ir datas. 2009 metais atnaujinti Vydūno muziejaus fondai ir ekspozicija jau
šiandien laukia svečių, kuriems galės pristatyti iškilaus lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjo
palikimą. „Marių šventėje“, kuri Kintų bendruomenės pastangomis buvo organizuota prie pat marių,
iškeliant idėją „Kuo įdomūs ir graţūs buvome ir esame mes“ į pagalbą pasitelkti aštuonių
seniūnaitijų seniūnaičiai, pristatę savo kiemelius ir savo vietovės ypatybes. Didelis smalsuolių būrys
audė Lietuvos tūkstančio ţolių „Ţolynų takelį“, o istoriniai tūkstančio metų motyvai atsispindėjo
centro organizuotose orientacinėse varţybose „Bėgte per istoriją“.
Išskirtinės šventės 2009 metais buvo organizuojamos ir Ţemaičių krašto etnokultūros centro
kuruojamose seniūnijose. Ţemaičių Naumiestyje „Dagotuvių“ šventė sukvietė šventės svečius į
Tūkstantmečio sodus, kurie suvešėjo ant pradinių klasių mokinių ornamentuotų tūkstančio aikštės
akmenų. Savo gudrybių mokė amatininkai ir tautodailininkai. Pavienių liaudies muzikantų ir
pasakorių šventėje „Suguţėkim, suskambėkim“ Gardame dalyvavo ne tik Šilutės, bet ir Kretingos,
Pagėgių, Tauragės ir net Varėnos krašto muzikantai. Švėkšnoje „Švėkšnos metų Lietuvos
tūkstantmečiui“ šventės metu atidengtas Lietuvos tūkstantmečio ţenklas bei surengtas respublikinis
šokių festivalis „Šokim šokimėlį“.
Ypatinga buvo Šilutės kultūros ir pramogų centro organizuota „Miesto diena“. Pamario
kraštui jaukioje vietoje – Šilutės uoste – sutikti šventės svečiai pasimėgauti, o gal ir išmokti lopšinių
kvietė folkloro ansamblis „Verdainė“, pagrindinė miesto gatvė virto šurmuliuojančia bendruomenių
susibūrimo vieta.
Kultūros centrų veikla buvo išsamiai pristatoma ţiniasklaidoje, bendruomenėse.
Pamario krašto kultūros puoselėtojai buvo pastebėti ir įvertinti. Klaipėdos apskrities Garbės
ţenklu apdovanoti renginių vedėjas, poetas Marijus Budraitis ir Šilutės muziejaus direktorė Roza
Šikšnienė. Uţ ypatingus darbus garsinant Šilutės rajoną „Sidabrinės nendrės“ premija įteikta
nuolatiniam kultūrinių, sportinių ir socialinių renginių rėmėjui Rimantui Cibauskui.
Šilutės istorijos gijos persipina su lietuviško ţodţio, knygos istorija. Šilutiškiai 2009 metais
priėmė ne vieną leidinį. H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas išleido trečiąjį „Mano
vaikystės vaizdų knygų“ leidimą. Minint H. Šojaus 164-ąsias gimimo metines pristatytas katalogas
„Šilokarčemos dvaro dailės kūrinių rinkinys“. Šilutės kraštotyros draugijos išleistos „Šilainės
istorijos“, kuriose surinkti visi reikšmingesni 2003-2005 metais „Šilokarčemos“ laikraščio priede
„Šilainė“ spausdinti straipsniai apie krašto istoriją, kultūrą, visuomeninį gyvenimą. Tikra dvasinių
lobių skrynia tapo Maţosios Lietuvos enciklopedijos IV tomas, kuriame nemaţai dėmesio skirta
Šilutės krašto istorijai, asmenybėms.
Dţiaugiamės ne tik išleistomis knygomis, tačiau ir leidiniais, kurie įprasmina krašto
muzikantus, pasakorius. Folkloro kolektyvas „Verdainė“ kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru
išleido kompaktinę plokštelę „Šilutės krašto muzikantai“, kurioje įamţintas 3 rajono bandonininkų
muzikavimas.
Organizaciniams ir finansiniams kultūros klausimams spręsti buvo sudaryti komitetai,
komisijos ir darbo grupės. Suformuotas 2009 metų Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės
organizacinis komitetas, organizaciniai štabai, darbo grupė Laisvės kovoms įamţinti, Istorinių
urbanistinių tyrimų priėmimo komisija, Europos Tarybos Garbės vėliavos ir Rudens šventės bei
Šilutės miesto šventės organizaciniai komitetai. Organizuotas darbas ir teikta medţiaga Kultūros
plėtros programos projektų konkurso mėgėjų meno kolektyvų projektų atrankos komisijai, Kultūros
plėtros programos projektų konkurso kultūros institucijų projektų atrankos komisijai, įstaigų vadovų
susirinkimams. Konsultuoti Savivaldybės kultūros įstaigų ir nevyriausybinių visuomeninių
organizacijų projektų teikėjai.
Kultūros skyrius koordinuoja ir kultūrinės informacijos sklaidą: aktuali, kultūros įstaigų
veiklos informacija talpinama Savivaldybės internetinės svetainės „Kultūra“, „Paveldas“ ir
tituliniame skyriuose. Kas mėnesį, nustatyta tvarka, paruošiami ir pateikiami renginių planai. Kas
antrą mėnesį informacija apie kultūros įstaigose vyksiančius renginius buvo siunčiama „Kultūros
aktualijų“ ţurnalui, kas pusmetį informacija apie etninės kultūros renginius pristatoma „Etninės
kultūros renginiai Lietuvoje“ ţurnalui. Teikiame medţiagą „Kultūros metraščio“ ţurnalui.
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Įsigaliojus Tautinio paveldo produktų sertifikavimo įstatymui, atsirado būtinybė skleisti šią
informaciją, konsultuoti galimus pretendentus, skatinti bendradarbiavimą tarp tautodailininkų,
liaudies meistrų.
Jaunimo ir sporto reikalų veiklos koordinavimas

Jaunimo reikalų koordinatoriaus tikslas - uţtikrinti kokybišką Savivaldybei deleguotų
jaunimo veiklos koordinavimo funkcijų įgyvendinimą. Jaunimo reikalų koordinatorius, sudėtinė
Savivaldybės administracijos dalis, kuris organizuodamas savo darbą ir bendradarbiaudamas su
Savivaldybės įstaigomis, kitais administracijos padaliniais, projektų vykdytojais, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įgyvendina rajono ir šalies jaunimo
politiką. Nuo 2009 m. sausio mėn. Jaunimo reikalų koordinatoriui pavesta koordinuoti Sporto
prieinamumo ir kokybės gerinimo programos įgyvendinimą bei viešųjų sporto įstaigų ir klubų
veiklą. Koordinatorius atlieka šias pagrindines įstatymų ir kitų teisės aktų bei Savivaldybės
sprendimais jam pavestas jaunimo politikos srities valdymo funkcijas:
1. rengia jaunimo sritį reglamentuojančių sprendimų projektus;
2. rengia (dalyvauja rengiant) jaunimo sričių plėtros programas, koordinuoja jų
įgyvendinimą;
3. dalyvauja kitose rajono programose, projektuose, kurios integruojasi su jaunimo
politika;
4. įgyvendina Savivaldybės pasirašytas sutartis jaunimo politikos srityje.
Jaunimo ir sporto reikalais buvo parengti 9 Tarybos sprendimų ir 5 Administracijos
direktoriaus įsakymų projektai.
Rajone yra apie 18 jaunimo organizacijų, ir neformalių jaunimo grupių, tačiau ne visos jų
vykdo savo veiklą. Panašus skaičius rajone ir registruotų sporto klubų. Pagrindinė problema –
suaugusių jaunimo lyderių, galinčių ir gebančių burti ir motyvuoti jaunus ţmones, jaunimo
darbuotojų, pastoviai gyvenančių ir dirbančių rajone, stoka. Taip pat ir bendra finansinė padėtis
lemia palyginti menką domėjimąsi veikla nevyriausybiniame sektoriuje, kur, kaip ţinia, darbas yra
savanoriškais pagrindais. Šilutės rajone jaunimas sudaro apie 20 % visų gyventojų, tačiau
vidutiniškai tik labai maţa dalis jų priklauso organizuotam jaunimui, buriasi į organizacijas. Patys
jauni ţmonės vadovauti jaunimo organizacijoms ar burti bendraminčius stokoja motyvacijos, ţinių
ir laiko. Didţioji dalis jaunų ţmonių yra mokyklinio amţiaus. Šio amţiaus grupėje jauni ţmonės
labiausiai suinteresuoti yra mokymosi procesu. Baigęs vidurinį mokslą jaunimas išvyksta studijuoti,
dirbti. Vyresnio amţiaus jauni ţmonės didţiąją laiko dalį skiria darbui, buičiai, asmeniniam
gyvenimui, šeimos kūrimui. Deja, reikia pastebėti ir tai, kad tebėra išlikusi tendencija, kai jaunimas
pageidauja pramogos kaip gatavo rezultato - nenori pats inicijuoti ir kurti, bet mieliau renkasi
pasyvaus vartotojo ir stebėtojo poziciją. Kita vertus, Lietuvoje nevyriausybinės – visuomeninės
veiklos tradicijos labai menkos. Visa tai kartu tampa pagrindine prieţastimi, kodėl periferiniuose
rajonuose jaunimo veikla nėra stipri ir turinti tęstinumą.
Jaunimo programa
Jaunimo programai 2009 m. iš rajono biudţeto buvo skirta 30000 litų, finansuota 11
projektų (iš jų vienas teikėjas atsisakė įgyvendinti projektą). Lyginant su 2008 m. ir dar ankstesniais
metais, teikiamų projektų veiklos 2009 m. išliko tęstinės. Tačiau vykdyti projektai buvo platesnės
apimties, įtraukiantys daugiau asmenų. Verta paminėti Jaunimo edukacinio centro veiklą ir
įgyvendintą nacionalinį projektą „Jaunimas jungia kartas“, kuriame dalyvavo 12 Lietuvos
savivaldybių. Šį projektą finansavo Lietuvos jaunimo turizmo centras, kuris skyrė 39 tūkst. litų. Tai
didelis projektas, kuris susilaukė labai šiltų įvertinimų tiek iš dalyvių, tiek iš ţiūrovų, todėl Jaunimo
edukacinis centras planuoja tęsti projekto įgyvendinimą ir 2010 m.
Strateginiame veiklos plane yra numatytas veiksmas 2.2.3.6. Inicijuoti ir paremti jaunimo
uţimtumo centro įkūrimą 2007-2008 m. Šito centro įkūrimo organizatoriai ir vykdytojai turi būti
Savivaldybė, Darbo birţa, kt. verslo partneriai. Jaunimo uţimtumo centro Šilutėje dar nėra.
Pagrindinė kliūtis – šiuo metu nėra tam tinkamų patalpų. Savivaldybės vadovai, jaunimo reikalų
koordinatorė, Darbo birţos atstovai 2006-2007 m. ne kartą susitiko, ieškojo išeities, tačiau
klausimas liko neišspręstas. Iš dalies tokio centro funkcijas šiuo metu atlieka Jaunimo edukacinis
centras. Tačiau šito centro veikla neatitinka Jaunimo reikalų departamento vykdomos atviro
jaunimo centro politikos.
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Jaunimo reikalų koordinatorius taip pat dalyvauja Narkotinių ir psichotropinių medţiagų
vartojimo prevencijos ir kontrolės komisijos darbe, bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos
tarnyba, Švietimo skyriumi rengiant akciją „Geguţė be smurto prieš vaikus“.
Sporto prieinamumo ir kokybės gerinimo programa
Savivaldybė per Sporto prieinamumo ir kokybės gerinimo programą sportui plėtoti rajone
skyrė 855 000 Lt: VšĮ Šilutės sportui skyrė 648 900 Lt, VšĮ Šilutės krepšiniui - 103 500 Lt, rajono
sporto klubų veiklai paremti – 102 600 Lt.
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2009-03-26 sprendimu Nr. T1-912 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės nuolatinės sporto komisijos sudarymo“ nustatė nuolatinės Savivaldybės tarybos
komisijos – Šilutės rajono sporto tarybos (toliau – Sporto taryba) sudėtį iš 11 asmenų (iš jų 3
Savivaldybės tarybos nariai, 3 sporto klubų atstovai, 1 ţiniasklaidos atstovas, 1 mokyklų kūno
kultūros mokytojas, 1 Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, VšĮ Šilutės sportas
direktorius ir Šilutės sporto mokyklos direktorius) bei apibrėţė jos įgaliojimus. Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T1-961 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
nuolatinės sporto komisijos sudarymo“ buvo sudaryta konkreti nuolatinė sporto komisija ir
patvirtinti Šilutės rajono sporto tarybos nuostatai. Komisija dirba visuomeniniais pagrindais.

CIVILINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, KARO PRIEVOLĖ IR MOBILIZACIJA
Civilinė ir priešgaisrinė sauga

Pagrindinės priemonės, įvykdytos per metus
Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos 2009 metų darbo planas įvykdytas.
2009 m. spalio 12 – 16 dienomis Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir
mobilizacijos departamento komisija, vadovaujama Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento
direktoriaus Stanislovo Kučinsko, atliko kompleksinį civilinės saugos būklės patikrinimą Šilutės
rajono savivaldybėje. Buvo tikrinamas civilinės saugos darbo planavimas, Vyriausybės, ministerijų,
apskrities ir savivaldybės teisės aktų civilinės saugos klausimais vykdymas, civilinės saugos
valdymo ir gelbėjimo darbų organizavimas, gyventojų, turto radiacinė, cheminė ir inţinerinė
apsauga, civilinės saugos mokymo organizavimas. Civilinės saugos būklė buvo tikrinama Kintų,
Šilutės, Švėkšnos seniūnijose, VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninėje, Švėkšnos „Saulės“ vidurinėje
mokykloje, Švėkšnos pirminės sveikatos prieţiūros centre, Kintų vidurinėje mokykloje, Kintų
Vydūno kultūros centre, Šilutės pensionate, Šilutės ţemės ūkio mokykloje, AB „Melioracija“,
Šilutės lopšelyje-darţelyje „Pušelė“, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, AB „Šilutės
girnos“, VšĮ Šilutės miškų urėdijoje, AB „Šilutės vandenys“, AB Firmoje „Šilutės Rambynas“, AB
„Šilutės baldai“, AB „Šilutės polderiai“, AB „Biofuture“. Komisijos išvada: Civilinės saugos būklė
Šilutės rajono savivaldybėje vertinama teigiamai.
Deleguotoms funkcijoms vykdyti buvo skirta 1.131.300 litų, iš jų:
civilinės saugos funkcijoms vykdyti 128,300 litų,
Savivaldybės ugniagesių komandoms (Kintų, Saugų, Švėkšnos, Ţemaičių Naumiesčio ir
Vainuto – iš viso 45 darbuotojai, 5 priešgaisriniai automobiliai) funkcionuoti – 1.003.000 litų.
Skirtos lėšos deleguotoms funkcijoms vykdyti
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Gelbėjimo darbams vykdyti, pagalbai suteikti nukentėjusiems gyventojams ekstremalių
situacijų ir ekstremalių įvykių atvejais civilinės saugos priemonių nebuvo įsigyta.
Savivaldybės Administracijos direktorius priėmė juridinius aktus:
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1. 2009 m. sausio 13 d. įsakymas Nr.A1-32 „Dėl Administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, civilinės saugos mokymo tvarkos“.
2. 2009 m. sausio 16 d. įsakymas Nr.A1-44 „Dėl Savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės
saugos tarnybos ugniagesių komandų darbuotojų, turinčių operacinio vadovavimo teisę
nustatymo“.
3. 2009 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. A1-47 „Dėl 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr.A1-1005
„Dėl atsakingų asmenų pakyrimo uţ informacijos perdavimą ir priėmimą“ 1 punkto pakeitimo.
4. 2009 m. vasario 27 d. įsakymas Nr.A1-194 „Dėl rajono Savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo centro nuostatų patvirtinimo“.
5. 2009 m. balandţio 2 d. įsakymas Nr.A1-313 „Dėl Savivaldybės ekstremalių situacijų
valdymo centro“. Šiuo įsakymu buvo patvirtinta:
Ekstremalių situacijų valdymo centro struktūra, sudėtis,
Savivaldybės ESVC maksimalios sudėties narių iškvietimo schemos darbo ir nedarbo metu,
Savivaldybės ESVC minimalios sudėties narių iškvietimo schemos darbo ir nedarbo metu.
6. 2009 m. geguţės 27 d. įsakymas Nr.A1-32 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių
situacijų prevencinių priemonių plano“.
7. 2009 m. liepos 27 d. įsakymas Nr.A1-738 „Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo“
(Vandens uţterštumas. Sutriko Šilutės miesto valymo įrenginių biologinis nuotekų valymas).
8. 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr.A1-935 „Dėl ekstremalios situacijos atšaukimo“.
9. 2009 m. lapkričio 30 d. Įsakymas Nr.A1-1215 „Dėl ekstremalaus įvykio paskelbimo“
(Gripo epidemija).
Pasirašytos sutartys dėl materialinių išteklių ir civilinės saugos formuočių pasitelkimo su:
Liepio firma „Stamela“,
UAB „Melioracija“,
UAB „Šilutės prekyba“,
UAB „Tima“,
UAB „Šilutės polderiai“,
UAB „Šilutės autobusų parkas“,
VšĮ Šilutės ligoninė.
Patvirtinti planai:
Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos 2009 metų darbo planas,
Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro 2009 metų darbo planas,
Šilutės rajono savivaldybės darbuotojų civilinės saugos 2009 metų mokymo planas,
Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planas,
Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pasiruošimo ir veiksmų
2009 metų galimam potvyniui planas.
Patvirtintos paraiškos:
Šilutės rajono savivaldybės 2010 metų paraiška mokytis civilinės saugos Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos
mokymo centre. Planuojama apmokyti 32 ţmonės,
Paraiška 2010 metais mokytis civilinės saugos Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamente. Planuojama apmokyti 80 ţmonių.
Parengtas ir išsiųstas raštas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų skyriui
„Dėl Šilutės rajono savivaldybės Rusnės ugniagesių komandos įsteigimo projekto įtraukimo į
valstybės investicijų 2010-2012 metų programą“.
Civilinės saugos būklė buvo tikrinama:
Juknaičių seniūnijoje, kurioje civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
Ţemaičių Naumiesčio seniūnijoj e – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
Šilutės lopšelyje-darţelyje „Ąţuoliukas“ – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
Juknaičių pagrindinėje mokykloje – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
Ţemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
UAB „Šilutės komunalininkas“ – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
UAB „Lietuva Statoil“ (degalinė) – civilinės saugos būklė vertinama patenkinamai;
Šilutės senelių globos namuose – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai;
S. Liepio firmoje „Stamela “ – civilinės saugos būklė vertinama teigiamai.

55
Šilutės ţemės ūkio mokykloje. Komisija civilinės saugos būklę įvertino teigiamai.
Visuose ūkio subjektuose yra paskirti atsakingi darbuotojai uţ civilinės saugos būklę. Tikrinimo
metu nustatyti pagrindiniai trūkumai:
Ūkio subjektuose neparengtos instrukcijos, kaip tinkamai paruošti patalpas laikinai
darbuotojų apsaugai ekstremalių situacijų atvejais;
Ne visi darbuotojai aprūpinti individualiomis apsaugos priemonėmis;
Ne visuose ūkio subjektuose nustatyta elektros sirenų (vietinio valdymo) įjungimo tvarka;
Nereguliariai tikslinami civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planai ir jų
priedai, darbuotojų evakavimo tvarka.
Iš viso Šilutės rajono savivaldybėje civilinės saugos būklė buvo patikrinta 30 ūkio
subjektuose, iš jų 21 ūkio subjektą patikrino Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento komisija ir 9 patikrinimus atliko Šilutės rajono
savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius.

Tikrinimų skaičius

Atlikti tikrinimai 2003- 2009 metais
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Operatyvinis parengimas
Šilutės rajono savivaldybė dalyvavo organizuojamuose Apskrities lygio civilinės saugos
treniruotėje „Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiksmai likviduojant teroro akto
padarinius ypač svarbių masinių kultūros ir sporto renginių metu“. Treniruotės uţduotys, kurios
buvo nustatytos Lietuvos Raudonojo kryţiaus draugijos Šilutės komitetui įvykdytos. Savivaldybėje
parengtas civilinės saugos pratybų ir treniruočių planas, vykdomų ūkio subjektuose ir įstaigose
2009 metais. Civilinės saugos treniruotės įvykdytos: ūkio subjektuose-26, seniūnijose-22,
ikimokyklinio ugdymo įstaigose-18, medicinos įstaigose-6.
Savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės saugos skyriaus specialistai dalyvavo 2-juose ūkio subjektų
treniruotėse: VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Šilutės kelių tarnyboje „Gaisras mechaninėse
dirbtuvėse, civilinės saugos sanitarinės grandies veiksmai suteikiant medicininę pagalbą
nukentėjusiems“ ir Šilutės seniūnijoje „Ekstremalių situacijų valdymo grupės narių iškvietimas
nedarbo metu, išsiliejus naftos produktams Pramonės gatvėje Šilutės mieste“. Civilinės saugos
treniruotėse dalyvavo 4700 darbuotojų.
Ekstremalių situacijų valdymo sistema

Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas
parengtas ir patvirtintas Savivaldybės admininistracijos direktoriaus 2005-08-31 d. įsakymu Nr.A1788 ir suderintas su Klaipėdos apskrities viršininko administracijos civilinės saugos departamentu,
gelbėjimo tarnybomis ir kitomis valdymo institucijomis. 2009 metais planas buvo tikslinamas 3
kartus. Plano pataisymą ir tikslinimą atlieka Savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius.
Pravesta 11 Savivaldybės ESVC posėdţių dėl galimo potvynio, gaisrų, ekologinės situacijos Šyšos
upėje, gripo epidemijos ir pan.
Gyventojų perspėjimui naudojama morališkai ir techniškai pasenusi aparatūra P-160, 16
elektros sirenų (3 centralizuoto ir 13 vietinio valdymo), 11 radijo stočių „Motorola“, 13 megafonų,
mobilieji ir laidiniai telefonai, fakso ir el. pašto ryšys. Esant būtinumui seniūnijose gali būti
naudojami ir pasiuntiniai. Elektros sirenomis yra perspėjami 47% rajono gyventojai. Centralizuoto
valdymo elektros sirenų ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninės prieţiūros
darbus atlieka fizinis asmuo Vaclovas Petravičius, su kuriuo 2007 m. gruodţio 19 d. sudaryta
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paslaugų tiekimo sutartis Nr. R5-(9.40)-1294. Gyventojų perspėjimo ir informavimo aparatūros, el.
sirenų techninės prieţiūros ir patikrinimo darbai organizuoti pagal 2009 metų grafiką.
Radijo ryšio priemonės naudojamos vadovaujantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2008 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-971 „Dėl radijo ryšio priemonių panaudojimo
tvarkos nustatymo“. Šiuo įsakymu patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės sąveikos radijo ryšio
tinklo šaukinių sąrašas ir radijo ryšio organizavimo Šilutės rajono savivaldybės sąveikos tinklo
ekstremalių situacijų atvejais tvarka. 5 radijo ryšio stotys „Motorola“ sumontuotos Savivaldybės
ugniagesių komandų (Kintų, Saugų, Švėkšnos, Vainuto ir Ţemaičių Naumiesčio) priešgaisriniuose
automobiliuose ir. nešiojamos radijo stotys naudojamos Savivaldybės ESVC darbe. Radijo ryšio
priemonėmis palaikomas ryšys su Neringos savivaldybe, Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba,
Šilutės policijos komisariatu, greitosios med. pagalbos komandomis. Girdimumas geras, radijo
ryšio priemonės techniškai tvarkingos, darbuotojai apmokyti naudotis.
Sudaryta savitarpio pagalbos sutartis potvynio metu tarp Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos Civilinės saugos departamento, Šilutės, Klaipėdos rajonų savivaldybių
administracijų ir Tauragės apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamento,
Pagėgių savivaldybės administracijos.
Šilutės rajono savivaldybės ESVC informuoja Klaipėdos rajono savivaldybę, Pagėgių
savivaldybę apie įvykusias ekstremalias situacijas, kurių mąstai gali išplisti uţ Savivaldybės ribų į
kaimyninių rajonų teritorijas. Kaimyninės savivaldybės analogišką informaciją teikia Šilutės rajono
savivaldybės ESVC.
Sąveika su Krašto apsaugos ministerija organizuojama vadovaujantis Krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 straipsniu „Kariuomenės pagalba kitoms
valstybėms ir savivaldybių institucijoms“.
Cheminė, radiacinė ir medicinos apsaugos parengtis
Savivaldybės teritorijoje yra 33 potencialiai pavojingi hidrotechniniai statiniai ( 25 polderiai:
iš jų - 12 ţiemos ir 13 vasaros polderių, 8 tvenkiniai). Chemiškai pavojingų objektų Savivaldybė
neturi. Radiacinė sauga Savivaldybėje suplanuota įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje,
paruoštas kalendorinis veiksmų planas. Pagrindiniai apsaugos būdai: gyventojų paslėpimas
inţineriniuose statiniuose, skydliaukės apsauga, individualių apsaugos priemonių panaudojimas,
teisingas gyventojų elgesys uţteršimo atveju. Gyventojų apsaugą numatoma vykdyti pagal darbo ir
gyvenamąją vietą. Pagal darbo vietą gali būti naudojamos slėptuvės. Medicininei gyventojų
apsaugai gali būti naudojama: ligoninė (200 vietų), greitosios med. pagalbos komandos, 9 pirminės
sveikatos prieţiūros centrai. Gyventojų apsaugai paruoštas „Šilutės rajono savivaldybės veiksmų
teroro aktų ir masinio naikinimo ginklo panaudojimo atvejais sukeliamų padarinių likvidavimo
planas“. Įrengtas civilinės saugos priemonių valstybės rezervo sandėlis. 2009 m. lapkričio 18 d.
atlikta civilinės saugos priemonių, saugomų valstybės rezervo sandėlyje, inventorizacija.
Savivaldybės teritorijoje radiacinio lygio stebėjimą vykdo Savivaldybės civilinės ir
priešgaisrinės saugos skyriaus Švėkšnos ugniagesių komanda ir Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Šie postai aprūpinti dozės galios matuokliais DP5Vm, kurių patikra atlikta 2009 m. rugpjūčio 24 d. Ją atliko valstybės įmonė Vilniaus metrologijos
centras. Prietaisai tinkami naudoti, darbuotojai naudotis moka.
Gyventojų evakavimo parengtis ekstremalių situacijų atvejais
Gyventojų evakavimas numatytas ir bus vykdomas pagal atskirą Šilutės rajono Savivaldybės
gyventojų evakavimo planą. Atskirais atvejais sprendimą dėl skubaus gyventojų iškeldinimo iš
ekstremalaus įvykio ţidinio priima Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos komisariato
pareigūnai, o iki jų atvykimo – ūkio subjektų vadovai. Gyventojai evakuojami teritoriniu principu.
Sprendimą dėl gyventojų evakavimo Savivaldybės lygiu priima Savivaldybės administracijos
direktorius. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo planas šiais metais tikslintas 11 kartų.
Civilinės saugos pajėgos
Įvykus ekstremaliam įvykiui, ekstremaliai situacijai Savivaldybės lygio gelbėjimo darbus
vykdo pastovios parengties civilinės saugos pajėgos – Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,
Savivaldybės ugniagesių komandos, policijos komisariatas, greitosios med. pagalbos brigados.
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Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gelbėjimo darbams vykdyti potvynio metu ir kitais atvejais,
kai darbai vykdomi ant vandens, bus naudojama aerovaltis. Gelbėjimo pajėgos aprūpintos
inventoriumi, radijo ryšio priemonėmis, darbuotojai apmokyti vykdyti gelbėjimo darbus
sudėtingomis sąlygomis. Ūkio subjektuose sudarytos civilinės saugos formuotės, į kurių sudėtį įeina
pirmosios med. pagalbos grandis, ryšio ir informavimo grandis, priešgaisrinės apsaugos grandis,
viešosios tvarkos palaikymo grandis. Savivaldybėje yra suformuota Lietuvos Respublikos
Raudonojo Kryţiaus draugijos Šilutės komiteto savanorių gelbėtojų komanda. Komanda aktyviai
dalyvauja Savivaldybės civilinės saugos uţsiėmimuose, pratybose ir treniruotėse.
Civilinės saugos mokymo organizavimas ir vykdymas
Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymas vykdomas pagal Šilutės rajono
savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos 2009 metų mokymo planą, skiriama 4
valandų programa, nustatyta darbuotojų mokymo tvarka, parengti kvalifikaciniai reikalavimai
administracijos darbuotojams civilinės saugos srityje, civilinės saugos įskaitos testai. Pravesti 4
metodiniai civilinės saugos seminarai ūkio subjektų, seniūnijų, medicinos, ugdymo įstaigų
vadovams, atsakingiems darbuotojams uţ civilinės saugos būklę, ekstremalių situacijų valdymo
centro nariams. Ūkio subjektuose darbuotojai mokomi pagal paruoštus civilinės saugos mokymo
planus, instruktuojant darbuotojus, taip pat dalyvaujant civilinės saugos pratybose, treniruotėse.
Buvo išplatintos įvairios atmintinės. Visuose seniūnijose įrengti civilinės saugos stendai
gyventojams informuoti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre apmokytas 31darbuotojas. Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamente apmokyti 132
ţmonės. Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos seminaruose, uţsiėmimuose, dalyvavo 191
ţmonių.
Ekstremalių situacijų valdymo centro darbo vietos organizavimas
Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centras įrengtas Savivaldybės pastate 117
kabinete. Esant būtinumui, valdymo centras gali dirbti Savivaldybės pasitarimų salėje, 229
kabinete.
Paruoštos 5 darbo vietos (ESVC vadovo, veiklos koordinavimo grupės, analizės ir planavimo
grupės, visuomenės informavimo grupės, logistikos grupės), kurios aprūpintos darbui reikalingomis
priemonėmis. Esant būtinumui visos ryšio priemonės ir kita technika gali būti nedelsiant paruošta
dirbti ir atsarginėse ekstremalių situacijų valdymo centro patalpose, nes jose įrengtos komunikacijų
linijos.
Įvykusių ekstremalių situacijų analizė:
Ekstremalių įvykių dinamika 2003 - 2009 metais
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1. „Ţmonės ant ledo“, Kintų seniūnijos 9 ţmonės - 2009-03-05;
2. „Pavojingas radinys“, Kintų seniūnijos Kiškių kaime rasta 82 mm minosvaidţio mina 2009-04-20;
3. „Pavojingas radinys“, Šilutės mieste, Ramučių g. Nr. 24 rastas indas su gyvsidabriu 2009-05-14;
4. „Vandens uţterštumas“, sutriko miesto valymo įrenginių biologinis nuotekų valymas.
Buvo paskelbta ekstremali situacija - 2009-07-27;
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5. „Pavojingas radinys“, Saugų seniūnijos Ţemaitkiemo kaime rasta 2 vnt. 82 mm
minosvaidţio minos - 2009-08-17;
6. „Incidentas“, 3 Kintų seniūnijos gyventojai dingo Kuršių mariose - 2009-10-01;
7. „Pavojinga ar ypač pavojinga uţkrečiamoji liga“ (gripo epidemija) - 2009-11-30.
Karo prievolės administravimas

Karo prievolės administravimo pagrindinis uţdavinys – uţtikrinti karo prievolės
įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. Vykdydamas savo uţdavinį, Savivaldybės administracijos
tarnautojas tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikišauktinio amţiaus jaunuolių apskaitą:
renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius ikišauktinio
amţiaus jaunuolius, jų gyvenamą vietą, darbovietę, mokymosi įstaigą, taip pat kitus duomenis,
kurių reikia karo prievolei įgyvendinti.
Renkama informaciją iš mokyklų, seniūnijų, civilinės metrikacijos, policijos, gyventojų
registro, įmonių, įstaigų ir kitų institucijų. Metų gale sutikrinama informacija apie įmonėse,
įstaigose dirbančius karo prievolininkus. Įmonėms ir įstaigoms teikiamos konsultacijos karo
prievolės apskaitos klausimais, kontroliuojama, kaip įstaigos ir įmonės vykdo Lietuvos Respublikos
karo prievolės įstatymą. Kas ketvirtį surenkama informacija apie dirbančius ir atleistus karo
prievolininkus. Surinktos medţiagos antrieji egzemplioriai perduodami Karo prievolės
administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centro
teritoriniam Šilutės skyriui.
Glaudţiai bendraujama su mokyklomis, seniūnijomis, KASP Ţemaičių apygardos 310
pėstininkų kuopa, Klaipėdos KPC Šilutės teritoriniu skyriumi. Palaikomas nuolatinis ryšys su
mokykliniu ir dirbančiu jaunimu. Kartu su Švietimo skyriaus darbuotojais Kario dienai paminėti
buvo suorganizuotas konkursas-viktorina ,,Ką ţinai apie Lietuvos laisvės kovas rajone?“ Kaip ir
kiekvienais metais karo tematika organizuojami rašinių, piešinių konkursai. Ugdant ir plėtojant
jaunimo patriotiškumą ir propaguojant jaunuolių tinkamą pasiruošimą privalomajai tarnybai
rengiamos sportinės varţybos. Prizininkų apdovanojimas vyksta sukarintoje aplinkoje
Armalėnuose, kur yra įsikūrusi KASP Ţemaičių 310 pėstininkų kuopa. Jaunimas supaţindinamas su
kareiviška tarnyba, kariška atributika.
Ugdant jaunuolių patriotiškumą, pilietinę pareigą tėvynei ruošiami informaciniai stendai,
leidiniai ir įvairios atmintinės apie privalomąją pradinę karo tarnybą. Kai kurios atmintinės
skelbiamos Šilutės rajono savivaldybės tinklaraštyje „Atmintinės“ – „Karo prievolė“. Kiekvienais
metais išleidţiamos atmintinės šešiolikmečiams, informuojame apie ikišauktinių registravimo eigą.
Šilutės rajono savivaldybės ikišauktinių ir šauktinių suvestinė:
Ikišauktiniai

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.
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Šilutės rajone ikišauktinio amţiaus jaunuolių skaičius, lyginant su praėjusiais metais,
sumaţėjo 163 jaunuoliais ir 43 šauktiniais. Situacija objektyvi, esant tokiai Lietuvos gyventojų
migracijai, tėvai kartu su vaikais išvyksta gyventi svetur.
Didelis dėmesys skiriamas šešiolikmečių įregistravimui į karinę įskaitą. Registravimas
vyksta pagal gyvenamąją vietą, t.y. jaunuoliai gyvenantys Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje
registruojasi KPAT prie KAM teritoriniame Šilutės skyriuje. Geranoriškas ir draugiškas
bendravimas su mokyklomis, seniūnijomis duoda gerų rezultatų.
Vietos savivaldos institucijoje veikia Savivaldybės šauktinių atrankos komisija, kurią mero
teikimu tvirtina taryba. Šilutės rajono savivaldybės šauktinių atrankos komisiją sudaro 7 asmenys.
Šios komisijos pirmininkas yra Tarybos narys - mero pavaduotojas Jonas Jaunius, pavaduotoja vyriausioji specialistė karo prievolei administruoti Jūratė Bandzienė, nariai Ţygintas Viršilas, Karo
prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Teritorinio Šilutės skyriaus
vedėjas, Albina Šidlauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Audrius
Lukošius, Šilutės rajono Viešosios policijos operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas; Alma
Vendzelienė, Savivaldybės gydytoja, Lina Platakytė - Jašinauskienė, Kanceliarijos raštvedė
(sekretorė). Ši komisija atlieka pradinę jaunuolių atranką, tikrina jų asmens, karinės padėties,
socialinės padėties, sveikatos būklės ( pagal išrašą iš ambulatorinės kortelės ) bei kitus dokumentus,
pagal kuriuos nustato preliminarų jaunuolių tinkamumą privalomajai pradinei karo tarnybai.
Komisijos posėdţiams šauktinių asmens bylas pateikia Teritorinis Šilutės skyrius. Savivaldybės
administracijos tarnautoja, atsakinga uţ karo prievolės administravimą, gavusi bylas, perţiūri ir
paruošia medţiagą šauktinių atrankos komisijai.
Atsiţvelgta į Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl
privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo“, kuris sustabdė šaukimą į privalomąją pradinę karo
tarnybą (PPKT). Paţymėtina, kad sustabdţius šaukimą į PPKT, Savivaldybės ir Karo prievolės
administravimo tarnybos vadovaujasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu ir toliau
administruoja karo prievolininkų karinę įskaitą bei apskaitą. Taip pat pagal minėtą dokumentą karo
prievolininkai nuo prievolių neatleidţiami. Savivaldybių atrankos komisija, kol nėra priimtas naujas
Karo prievolės įstatymas, plėtoja piliečių agitavimą į Lietuvos kariuomenės profesinę karo tarnybą,
aktyvųjį rezervą, taip pat vykdo kandidatų atranką.
2009 metais Šilutės rajono savivaldybės šauktinių atrankos komisijos posėdţių buvo tik 2,
kur buvo svarstomi atleidimai nuo karo prievolės tarnybos ir pasiuntimo į būtinuosius karinius
mokymus.
Mobilizacija

Šilutės rajono savivaldybės karo prievolės vyriausiajai specialistei yra pavestas ir
Savivaldybės mobilizacinis darbas. Šilutės rajono savivaldybėje direktoriaus įsakymu yra
patvirtintas mobilizacinis štabas ir atsakingų asmenų uţ gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą
paskelbus mobilizaciją. Sudarytas mobilizacinio štabo mokymosi plano grafikas. Beveik visi štabo
nariai dalyvavo 2 – jų dienų seminaruose „Mobilizacinis įvadas“. 2009 metais sudarytas naujas
Šilutės rajono savivaldybės mobilizacijos planas, kuris patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės
direktoriaus ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos departamento viršininko. Planas pristatytas
Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos. Klaipėdos apskrities viršininkui ir
Mobilizacijos departamentui teikiami įvairūs duomenys susiję su mobilizacija.

PLANAVIMAS IR PLĖTRA, INVESTICIJOS
Planavimas ir plėtra
Planavimo ir plėtros skyrius dalyvauja kuriant rajono plėtros strategiją, organizuoja ir
koordinuoja jos priemonių įgyvendinimą, rengia ir įgyvendina tarptautinius ir vietinius projektus,
skatina investicijų pritraukimą į Šilutės rajoną, atlieka uţsienio partnerių paiešką ir palaiko ryšius su
jais, rengia trimetes Šilutės rajono savivaldybės investicijų programas kartu su jų įgyvendinimo
prieţiūros ir įvertinimo sistema, koordinuoja strateginio plėtros plano veiksmų įgyvendinimą su
šiame plane numatytais vykdytojais.
Kuruojama įstaiga buvo VŠĮ Šilutės turizmo ir verslo informacinis centras (TVIC).
Pagrindinis Šilutės TVIC veiklos tikslas - rinkti, kaupti ir turistams bei Šilutės svečiams nemokamai
teikti informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Šilutės savivaldybes vietoves ir
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objektus, taip pat skleisti informaciją apie Šilutės rajoną, rengti, leisti ir platinti informacinius bei
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves. Be to, Šilutės TVIC teikė
informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams; naujai įsteigtiems verslo subjektams padėjo plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių
rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, taip pat skatino verslo subjektus
uţmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.
Esamos situacijos analizė, darbo sklaida

Pagal funkcijas:
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Skyriaus funkcijos
Rengia,
įgyvendina ir
koordinuoja
rajono
savivaldybes
tarptautinio ir
vietinio
bendradarbiavimo
programas ir
projektus
papildomam
finansavimui
gauti
Kaupia, sistemina
ir teikia
savivaldybes
darbuotojams ir
įstaigoms
informaciją apie
bendradarbiavimo
partnerius,
tarptautines ir
vietines
finansavimo
programas,
fondus, jų
finansavimo
sąlygas
Teikia metodinę
paramą projektų ir
programų rengimo
klausimais

Konkreti veikla

Veiklos rezultatas

1.1 Planavimo ir plėtros skyrius
rengė ir
koordinavo
investicinius
ir
technines
dokumentacijos
paruošimo projektus
pagal
Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų priemones,
Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų fondų priemones,
Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo
tarpregioninio bendradarbiavimo
programa (INTERREG IVC)
2.1
Kaimo
bendruomenių
konsultavimas rengiant projektus.

1.1 Įgyvendintų
projektų 2009 m. nėra,
įgyvendinami 4 projektai, parengta 12 projektinių
paraiškų, inicijuotas 6 projektinių paraiškų
teikimas.

2.2. Internetinio puslapio kūrimas
ir prieţiūra.

2.2. Skyrius parengė ir nuolat atnaujina internetinį
puslapį
http://silute.kryptis.lt/main.php?parent=86
Vykdomi projektai ir projektų konkursai,
kuriame pristatomas
„Paraiškų pagal kai kurias Lietuvos Kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemones surinkimo
2007-2008 metais grafikas“, įgyvendinti projektai
ir jų rezultatai.

3.1 2009-2010 koordinuoja EEE
ir
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
finansuojamą
projektą
„Degučių
švento
Vincento
Ferero
baţnyčios
rekonstrukcija“.

3.1. Pasirašyta sutartis.

3.3. Metodinės paramos teikimas
rajono kaimo bendruomenėms
ruošiant
paraiškas
valstybės
paramai gauti iš Ţemės ūkio
ministerijos Specialiosios kaimo
rėmimo programos skirtos kaimo
bendruomenių ir vietos veiklos
grupių projektams remti.

2.1 Skyriaus darbuotojai konsultuoja kaimo
bendruomenes rengiant projektus pagal Valstybės
paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos
grupių veiklai remti teikimo taisykles.

3.3.
Suteikta
metodinė
parama
bendruomenėms rengiant paraiškas.

kaimo
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4.

Vykdo uţsienio
partnerių paiešką
ir palaiko ryšius
su uţsienio
partneriais

4.1 2009-02-12 dalyvauta Saldus
(Latvija) rajono savivaldybėje,
dėl
bendradarbiavimo
ryšių
uţmezgimo
su
Latvijos
savivaldybėmis

4.2. 2009-05-29 Saldus rajono
(Latvija)
delegacijos
vizitas
Šilutėje

4.1 Uţmegzti ryšiai su galimais projektų
partneriais ir aptarti galimi bendri projektai.

4.2. Bendradarbiavimo
pasirašymas

ketinimų

protokolo

8

Skatina turizmo ir
verslo
infrastruktūros
plėtrą

8.1. 2009 vasario27- kovo 1 d.
Vilniuje kartu su TVIC atstovais
bei turizmo paslaugų teikėjais
skyriaus darbuotojai dalyvavo
tarptautinėje turizmo parodoje
„Vivattur - 2009“, kurioje buvo
pristatyti Šilutės rajono turizmo
ištekliai ir galimybės

8.1. Šilutės rajono savivaldybė vasario 27 – kovo
1 dienomis dalyvavo penkioliktoje tarptautinėje
turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur
2009“, kuri yra viena didţiausių ir labiausiai
lankomų parodų Baltijos šalyse. Vienas iš
patraukliausių ir svečių lankomų stendų buvo
Šilutės rajono savivaldybės. Šilutiškiai per
potvynio temą pristatė vandens pramogas,
maršrutus Šilutės rajone. Parodai buvo skirta 65
tūkst. litų.

9.

Rengia
trimetes
investicijų programas
kartu
su
jų
įgyvendinimo
prieţiūros
ir
įvertinimo sistema

9.1. Planavimo ir
investicijų programą.

10.

Koordinuoja
strateginio
plėtros
plano
veiksmų
įgyvendinimą su šiame
plane
numatytais
vykdytojais

9.1. Investicijų programa yra
viena iš SVP sudedamųjų dalių.
Programoje numatyta uţtikrinti
efektyvų
Savivaldybei
priklausančio turto valdymą bei
naudojimą, išsaugoti ir pagerinti
rajono gyvenamąjį fondą, plėsti
Šilutės r. savivaldybės socialinio
būsto fondą ir gerinti jo kokybę,
tobulinti
susisiekimo
infrastruktūrą,
gerinti
rajono
viešėją infrastruktūrą, palaikyti
gerą polderių ir melioracijos
sistemų techninę būklę.
10.1 Apibūdina konkretaus
veiksmo įgyvendinimą, vertinant
pagal planuotą terminą išskirtos
veiksmų grupės:
a) neįgyvendintas
b) įgyvendinamas
c) įgyvendintas

plėtros

skyrius

parengė

10.1. Planavimo ir plėtros skyrius parengė ŠRSPP
2005-2014 metams monitoringo ataskaitą uţ 2008
metus, kuriai buvo pritarta taryboje (2009-05-28
Nr. T1-1002)

10.2
Parodo
veiksmų
įgyvendinimo
poveikį
3
prioritetams
10.3
Parodo
įgyvendinimo
poveikį trijų pagrindinių rajono
sektorių
–
Visuomenės,
Ekonomikos, Aplinkos – raidai
ir artėjimą prie vizijos

Investicijos ir dalyvavimas įvairiuose projektuose 2009 m.

Parengta projektų tarptautiniams ir valstybiniams fondams
a) įgyvendinami projektai:
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

Ekonomikos augimo veiksmų
programa

2.

Priemonė
„Viešosios
paskirties pastatų renovavimas

Šilutės
miesto
Darbininkų
mikrorajono
gatvių
rekonstrukcija. II etapas
Juknaičių pagrindinės mokyklos
pastato rekonstrukcija

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
2009/10/212011/09/30
2009/06-2010/12

Projekto vertė
(Lt)
7.043.184,42

676.852,60
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regioniniu
lygiu“
struktūrinių
finansavimui gauti

ES
fondų

3.

Norvegijos
finansinio
mechanizmo projektas

Degučių Šv. Vincento Ferero
parapijai
priklausančios
baţnyčios kaip kultūros paveldo
restauravimas

2008/10/102010/10/31

1.499.366, 97

4.

Lietuvos
2007-2013
m.
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų programa. Priemonė
„Viešosios paskirties pastatų
renovavimas regioniniu lygiu“

Verdainės pagrindinės mokyklos
pastato
rekonstrukcija
(Kalinausko g. 10, Šilutė)

2009/06-2010/12

3.723.850,00

b) parengtos projektines paraiškos:
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

2007-2013m.
Ţmogiškųjų
išteklių veiksmų programa
2007-2013m.
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programa
2007-2013m.
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programa
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų programa
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų programa

Šilutės
rajono
teritorijos
specialiųjų planų parengimas
Minijos
kaimo
krantinių
sutvarkymas
Šilutės miesto ikimokyklinių
ugdymo įstaigų modernizavimas
Šilutės rajono laikino gyvenimo
namų statyba
„Šilutės miesto ir istorinio parko
dviračių
–
pėsčiųjų takų
rekonstrukcija. I etapas“
„Šyšos upės vagos ir senvagės
valymo darbai Šilutės mieste“
Šilutės rajono savivaldybės
darbuotojų administracinių ir
viešųjų
paslaugų
teikimo
gebėjimų stiprinimas
Kintų Vydūno kultūros centro
rekonstrukcija

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Sanglaudos
skatinimo
veiksmų programa
Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų subsidijų schema

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
2010-2012

Projekto vertė
(Lt)
786 975,00

2010-2013

6 599 000,00

2010

1 467 300,00

2010-2012

1.996.925,34

2010 - 2012

1 160 159,00

2010 - 2011

1 397 077,72

2010/01/072010/09/30

137.358,00

Iki 2012/10

3.852.154,95

apskrities
administracijų
savivaldybių
kvalifikacijos

Iki 2011/12

395.382,65

Šilutės rajono savivaldybės
vidaus administravimo ir veiklos
valdymo gerinimas

Iki 2011/12

2.320.000,00

8.

VP3 Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai
kaimo
vietovėse sudarymas

9.

Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
„Savivaldybių institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“
Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa priemonė
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo
administravimo
subjektų
sistemos tobulinimas“
Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programa

Klaipėdos
savivaldybių
darbuotojų
ir
tarybų
narių
tobulinimas

,,Ţemaičių
Naumiesčio
muziejaus pastato sutvarkymas“

Iki 2011/08

603.790,00

12.

Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programa

Iki 2011/08

1.008.777,00

13.

2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo programa

„Bendruomenės
centro
įrengimas Švėkšnoje, Liepų
aikštėje 25“
Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų
komplekso
ir
teritorijos
sutvarkymas bei pritaikymas
viešiesiems turizmo poreikiams

2010

7 000 000,00

10.

11.
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c) inicijuotas projektinių paraiškų teikimas:
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

Pietų
Baltijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

2.

Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo
tarpregioninio
bendradarbiavimo programa
(INTERREG IVC)
Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metais programa
Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programa

„Bendradarbiavimo
modelis
naudojant
atsinaujinančios
energijos šaltinius pietų Baltijos
regiono savivaldybėse“
„Naujos kultūros ir turizmo
inovacijos Europos lygmenyje“

5.

Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programa

Tradicinių
amatų
centro
įkūrimas Švėkšnoje
„Vainuto
seniūnijos
bendruomenės centro pastato
sutvarkymas“
„Juknaičių
kultūros
namų
pastato sutvarkymas“

6.

Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programa

„Inkaklių bendruomenės namų
pastato sutvarkymas“

3.
4.

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
2009-2011

Projekto vertė (Lt)

Bendra - 2 808 334,88,
Šilutės – 221 010,28

2009-2011

Bendra– 10 989 633,95;
Šilutės – 822 653,77

2010-2012

928.420,90

2010-2012

603.790,00

2010-2012

567.239,53

2010-2012

461.696,07

d) planuojamos rengti projektinės paraiškos 2010-2013 m. periodui:
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

2007-2013m.
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programa

2.

Ekonomikos augimo veiksmų
programa

3.

Sanglaudos skatinimo veiksmų
programa

4

Sanglaudos skatinimo veiksmų
programa

5.

Lietuvos
2007-2013
m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programa. Priemonė „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu“

Juknaičių
savarankiško
gyvenimo
namų
pastato
rekonstrukcija
Šilutės miesto Naujakurių
mikrorajono
gatvių
rekonstrukcija.
Komunarų,
Karklų, Dzūkų, Gluosnių,
Pagraudos ir Jovarų gatvių
rekonstrukcija.
Šilutės
Martyno
Jankaus
pagrindinės mokyklos pastato
rekonstravimas
„Šyšos upės vagos ir senvagės
valymo darbai Šilutės mieste.
II etapas.“
Ţemaičių
Naumiesčio
vidurinės mokyklos pastato
rekonstrukcija

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
2011-2013

Projekto
(Lt)

vertė

1,712454

2011-2013

~ 7.000.000,00

2010-2013

~ 4.000.000,00

2011 – 2013

1 158 223,00

2011 – 2012

526.317,00

Parengti 9 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai ir parengti Tarybai 37 sprendimų
projektai planavimo ir plėtros reikalais.
Įvairių renginių, seminarų organizavimas ir dalyvavimas juose:
Eil.
Nr.
1.

Renginio, seminaro pavadinimas
Renginys dėl regionų projektų finansavimo
sąlygų pristatymo

Renginio organizatorius,
seminaro vykdymo data ir
vieta
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija
2009-01-13, Vilnius
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2.

3.

4.

5.

Seminaras „Vidaus reikalų ministerijos
administruojamos 2007 – 2013 metų
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto ir 2007 – 2013 metų
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto
įgyvendinimo
priemonės
pareiškėjams“
Dėl bendradarbiavimo ryšių uţmezgimo su
Latvijos savivaldybėmis
Susitikimas dėl Lietuvos kaimo plėtros
2007 – 2013 metų programos 3 krypties
„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir
kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ taisyklių
projekto ir lėšų paskirstymo metodikos
projekto.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos sudarytų
darbo grupių pasitarimas dėl priemonių
Europos Sąjungos paramos projektams
finansuoti

6.

Euroregiono „Baltija“ tarybos posėdis

7.

Susitikimas su Aplinkos projektų valdymo
agentūros (APVA) atstovais dėl priemonių
"Vandens telkinių būklės gerinimas" ir
"Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas"
įgyvendinimo
Seminaras „Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų
programos
4
prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimo priemonės“.
Informacinis seminaras „Administracinių
gebėjimų ugdymas įgyvendinant vietos
veiklos strategijas“
Renginys
„Apie
paramą
iš
ES“:
konsultacijos apie regioninio planavimo
paraiškų rengimą pagal priemones „VP31.4-AM-03-V Uţterštų teritorijų poveikio
vertinimas“, „VP3-1.4-AM-04-R Vandens
telkinių būklės gerinimas“, VP2-3.1-IVPK05-R „Elektroninė demokratija: regionai“.
Susitikimas dėl standartizuotos finansų
valdymo ir apskaitos informacinės sistemos
savivaldybėms kūrimo centralizuoto jos
diegimo ir kompetencijų centro arba centrų
kūrimo.
Saldus rajono (Latvija) delegacijos vizitas
Šilutėje,
bendradarbiavimo
ketinimų
protokolo pasirašymas
Visuotinis Tinklo posėdis dėl Lietuvos
kaimo tinklo teisės aktų derinimo

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Informacinis renginys
pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų
kokybė
ir
prieinamumas:
sveikatos,
švietimo
ir
socialinė
infrastruktūra“ priemonę
VP3-2.2-ŠMM-06-R
„Investicijos
į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas“
Mokymai pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos I prioriteto

Lietuvos Respublikos
reikalų ministerija
2009-01-20, Šiauliai

vidaus

Saldus
(Latvija)
savivaldybė,
2009-02-12 , Saldus
Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija
2009-02-23,Vilnius

rajono
ţemės

Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos
Regiono
ekonomikos
ir
socialinio vystymo skyrius,
2009-02-23, Klaipėda
Euroregiono „Baltija“ taryba,
Ryn, Lenkija 2009-02 24-26 d.
Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos
Regiono
ekonomikos
ir
socialinio vystymo skyrius,
2009-03-19, Klaipėda
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija
2009-03-26, Šiauliai
Lietuvos Respublikos ţemės
ūkio ministerija
2009-04-10, Rietavas
LR Aplinkos Ministerijos
Aplinkos
projektų
valdymo agentūra, Všį Centrinė
projektų valdymo agentūra,
2009-04-23, Telšiai

Lietuvos Respublikos
reikalų ministerija
2009-05-22, Vilnius

vidaus

Šilutės rajono savivaldybės
administracija,
2009-05-29, Šilutė
Lietuvos Respublikos ţemės
ūkio ministerija
2009-06-12, Kaunas
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija, 2009-07-15,
Vilnius

VšĮ Centrinė projektų valdymo
agentūra
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

„Vietinė urbanistinė plėtra, kultūros paveldo
ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ VP3 – 1.2 – VRM – 01 –R
priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“
Klaipėdos regiono plėtros tarybos sudarytos
darbo grupės pasitarimas dėl priemonių
Europos Sąjungos paramos projektams
finansuoti
Pasitarimas dėl Sanglaudos skatinimo
veiksmų
programos
įgyvendinimo
priemonės
„Visuomenės
sveikatos
prieţiūros
paslaugų
infrastruktūros
savivaldybėse plėtra“
Renginys
Rudens
šventė
„Mes
Europiečiai“ (uţsienio delegacijų priėmimas
ir lydėjimas)
ES paramos kontaktų mugė ir projekto
„Europos burių“ apdovanojimai
Susitikimas dėl projektų Nr. VP3-1.2VRM-01-R-31-010 „Kintų Vydūno kultūros
centro rekonstrukcija“ ir Nr.VP3-1.2-VRM01-R-31-011 „Minijos kaimo krantinių
sutvarkymas“ įgyvendinimo
Euroregiono „Baltija“ tarybos posėdis
Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 20072013
metų
veiksmų
programos
įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis
Mokymai pareiškėjams pagal 2007 – 2013
m.
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP32.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų
įgyvendinimo
Seminaras
„Dviračių
turizmo
infrastruktūros plėtros galimybės Lietuvos
Latvijos pasienyje“

2009-07-16, Vilnius

Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos
Regiono
ekonomikos
ir
socialinio vystymo skyrius,
2009-07-23, Klaipėda
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija
2009-07-14
Šilutės rajono savivaldybės
administracija,
2009-09-25-27, Šilutė
Lietuvos Respublikos finansų
ministerija,
2009-09-29, Vilnius
VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūra,
2009-10-13, Vilnius
Euroregiono „Baltija“ taryba,
Stare Jablonki, Lenkija 2009-11
5-6 d.
Europos Sąjungos ţuvininkystės
fondas, 2009-11-12, Vilnius
VšĮ Centrinė projektų agentūra,
2009- 11-17, Vilnius

Palangos miesto savivaldybė,
2009-11 24-25 d., Palanga

Kapitalo investicijos

Panaudotos lėšos ir atlikti darbai:
Eil. Nr.

Objekto pavadinimas
Finansavimo sutartis Nr. S-0118 skirtas lėšų limitas
1056200 Lt.

Atlikta darbų neviršijant skirto limito, Lt
1.056.181,71

Iš jų:

1.

Išlaidos
761479 Lt.
Šilutės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

120.895,00
41.905,00

6.

Šilutės m. ir Šilutės sen. sniego valymas nuo gatvių ir kelių
Šilutės m. ir Šilutės sen. gatvių ir kelių barstymas smėliodruskos mišiniu
Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro
dangos profilio taisymas
Šilutės m. ir Šilutės sen. gatvių pėsčiųjų ir ištisinių linijų
ţymėjimas

7.

Šilutės sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas

40.211,98

3.
4.
5.

64.891,00
59.000,00
26.783,00
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8.

Ţemaičių Naumiesčio sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių
ţvyro dangos profilio taisymas

19.145,98

9.

Ţemaičių Naumiesčio sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas

27.612,22

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ţemaičių Naumiesčio sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių
asfaltbetonio išdauţų uţtaisymas
Vainuto sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Vainuto sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

9.800,00
18.765,96
15.320,00

Vainuto sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Juknaičių sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Juknaičių sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

25.735,67

Juknaičių sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Usėnų sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Usėnų sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas
Katyčių sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas

2.010,60

Katyčių sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Švėkšnos sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Švėkšnos sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas
Gardamo sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Gardamo sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

17.758,55
16.199,00

18.040,98
3.370,00
13.369,42
6.769,02
20.586,54
10.800,00
14.900,01
3.370,00

Gardamo sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Saugų sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Saugų sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

16.419,89

47.651,19

32.

Saugų sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Kintų sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Kintų sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas
Rusnės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Rusnės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

33.

Statybos darbų techninė prieţiūra

5.778,49
761.468,79

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.

2.

Iš viso išlaidų:
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei
finansinių įsipareigojimų vykdymas 294721 Lt.
Kintų mstl. gatvės Nr. 10K3 remontas (asfaltavimas),
atkarpoje pk00+00-pk02+83
Kintų sen. Šiaurinio privaţiavimo prie Šturmų nuo kelio
2201, kelio 10v49 remontas (ţvyravimas), atkarpoje
pk00+00-pk07+16

4.

Juknaičių sen. kelio į sodybas ir Liaučius Nr. 5v33 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk07+50
Ţemaičių Naumiesčio seniūnijos Ţemaičių Naumiesčio
miestelio Pėsčiųjų tako jungiančio Pergalės aikštę su
mokykla-darţeliu, bei gyvenamųjų namų kvartalu
rekonstravimas (pk00+00-pk01+60)

5.

Gardamo sen. Privaţiavimo kelio prie automobilių stovėjimo
aikštelės nuo gatvės 4G1 remontas (asfaltavimas), atkarpoje

3.

21.730,98
30.998,00

16.423,35
3.370,00
16.242,96
5.614,00

70.016,71

14.457,42
28.375,18

32.333,00
34.229,93
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pk00+00-pk01+00

6.
7.

8.

Katyčių sen. privaţiavimo kelio 11v23 prie kelio 11v28 nuo
kelio 11v27 remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk03+00pk05+41
Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių)
techninės dokumentacijos parengimas
Ţemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr.
2v4, jungiančio rajoninį kelią Nr. 4208 su vietinės reikšmės
keliu Nr. 4v4 techninio projekto parengimas

8.511,11
11.745,30

6.069,00

10.

Statybos darbų techninė prieţiūra
Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelias Nr. 5v27,
jungiančio rajoninį kelią Nr. 4216 su rajoniniu keliu Nr. 4213
techninio projekto parengimas

11.

Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelio nuo automobilių
stovėjimo aikštelės iki Ventės rago švyturio rekonstrukcija.

60.219,00

12.

Šilutės sen. Pagrynių k., Ąţuolo gatvės Nr. 1P3 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk03+85-pk05+25

4.294,00

9.

13.

Šilutės miesto, Naujakurių kvartalo, Statybininkų gatvės Nr.
1S22 remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk09+00
Iš viso sandorių:

15.311,27

6.555,00

2.596,00
294.712,92

2.

Finansavimo sutartis Nr.S-0241 skirtas lėšų limitas
665700 Lt.
Iš jų:
Išlaidos
79024 Lt.
Šilutės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių ţvyro dangos
profilio taisymas
Šilutės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio
išdauţų uţtaisymas

3.

Šilutės sen. vandens surinkimo šulinėlių valymas

11.480,00

4.

Šilutės sen. lietaus kanalizacijos tinklų prieţiūra

2.468,00

5.
6.
7.

Šilutės sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Katyčių sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas
Gardamo sen. ţvyro dangos stiprio atstatymas

22.384,67
4.490,33
5.629,68
79.023,68

1.

665.699,63

8.500,00
24.071,00

7.

Iš viso išlaidų:
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei
finansinių įsipareigojimų vykdymas
586676 Lt.
Šilutės seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ţenklų pastatymas,
24 ţenklų)
Juknaičių seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ţenklų pastatymas,
5 ţenklų)
Saugų seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ţenklų pastatymas, 16
ţenklų)
Rusnės mstl. Neringos gatvės Nr. 3R1šaligatvio remontas,
atkarpoje nuo sankryţos 3R26 iki Taikos gatvės 4218 (383
m.)
Kintų mstl. gatvės Nr. 10K3 remontas (asfaltavimas),
atkarpoje pk00+00-pk02+83
Kintų sen. Šiaurinio privaţiavimo prie Šturmų nuo kelio
2201, kelio 10v49 remontas (ţvyravimas), atkarpoje
pk00+00-pk07+16
Juknaičių sen. kelio Nr. 5v18 remontas (ţvyravimas),
atkarpoje pk03+00-pk08+50

8.

Usėnų mstl. Topolių gatvės Nr. 8U7 remontas (asfaltavimas),
atkarpoje pk00+00-pk02+20

22.570,88

9.

Vainuto sen. Gorainių gyv. gatvės Nr. 9G1 remontas
(asfaltavimas), atkarpoje pk05+70-pk07+70

28.470,26

1.
2.
3.

4.
5.

6.

5.756,00
2.307,00
6.436,00

37.226,35
17.027,20

13.401,78
18.226,42
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11.

Švėkšnos mstl. Aušros gatvės Nr. 6S26 remontas
(asfaltavimas), atkarpoje pk00+00-pk04+50
Ţemaičių Naumiesčio seniūnijos Ţemaičių Naumiečio
miestelio Pėsčiųjų tako jungiančio Pergalės aikštę su
mokykla-darţeliu, bei gyvenamųjų namų kvartalu
rekonstravimas (pk00+00-pk01+60)

12.

Gardamo sen. Šylių kaimo kelio Nr. 4v5 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk11+76

26.341,27

13.

Šilutės m. Šiaurės g. Nr. 1S338 remontas (asfaltavimas),
atkarpoje pk00+00-pk01+96

81.059,63

14.

Šilutės sen. Pagrynių k., Ąţuolo g. Nr. 1P2 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk03+85-pk05+25

4.017,86

15.

Šilutės sen. Traksėdţių gyv. Šilojų g. Nr. 1T1 remontas
(asfaltavimas), atkarpoje pk00+00-pk01+10

12.720,83

16.

Šilutės m. Naujakurių kvartalo Rasos gatvės Nr. 1S8
remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk02+80

11.402,00

17.

Šilutės m. Naujakurių kvartalo Vėtrungės gatvės Nr. 1S3
remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk01+10-pk03+40

6.749,00

18.

Šilutės m. Naujakurių kvartalo Statybininkų gatvės Nr. 1S22
remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk09+00

28.697,00

19.

Šilutės m. Naujakurių kvartalo Jovaro gatvės Nr. 1S22
remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk02+85

10.052,00

20.

Saugų sen. Lapynų kaimo kelio Nr. 7v11 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk10+20-pk20+00

21.948,74

21.

Saugų sen. Norkaičių kaimo kelio Nr. 7v46 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk32+19

29.930,52

10.

22.

23.

1.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Katyčių mstl. gatvės Nr. 11K4224 šaligatvio kairės pusės
remontas, atkarpoje pk00+50-pk02+30
Kintų sen. Pėsčiųjų tako nuo automobilių stovėjimo aikštelės
iki Ventės rago švyturio remontas (asfaltavimas), atkarpoje
pk00+68-pk06+32
Iš viso sandorių:
Finansavimo sutartis Nr.S-0463 skirtas lėšų limitas
350000 Lt.
Iš jų:
Išlaidos
2100 Lt.
Katyčių seniūnijos ţvyro dangos stiprio atstatymas
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei
finansinių įsipareigojimų vykdymas
347900 Lt.
Rusnės sen. kelio „Rusnė – Vorusnė“ Nr. 3v20 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk00+00-pk04+00
Rusnės sen. kelias „Švyturys - Ulmo upelis“ Nr. 3v16
remontas (ţvyravimas), atkarpoje pk04+00-pk10+00
Kintų sen. kelias Nr. 10v34, privaţiavimas prie kelio Nr.
4222 nuo kelio Nr. 4217 remontas (ţvyravimas), atkarpoje
pk00+00-pk10+36
Juknaičių sen. kelio „Leitgiriai – Paleičiai“ Nr. 5v1 remontas
(ţvyravimas), atkarpoje pk23+00-pk33+50
Šilutės sen. kelio Nr. 1v10, privaţiavimas prie Ţalgirių kaimo
remontas (ţvyravimas), atkarpose pk00+00-pk00+90;
pk05+00-pk09+00
Saugų sen. kelio „Sakūtėliai – Lankupiai“ Nr. 7v3 remontas
(ţvyravimas) atkarpose pk11+73-pk16+16; pk25+00pk31+45
Estakados krašto kelio Nr. 206 „Šilutė-Rusnė" techninis
projektas
Iš viso sandorių:

97.683,37

26.711,00

29.592,56

48.348,28
586.675,95

348.594,43

2043,28

6.432,85
9.649,28

27.878,59
25.436,58

9.193,62

17.960,23
250.000,00
346.551,15
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Finansavimo sutartis Nr. S-0532 skirtas lėšų limitas
600000 Lt.
Iš jų:
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei
finansinių įsipareigojimų vykdymas
600000 Lt.

1.

Švėkšnos seniūnijos Švėkšnos miestelio Gediminaičių gatvė,
kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 4238 Švėkšna-Šalpėnai
rekonstravimas, atkarpoje (pk00+40-pk09+60)
Iš viso sandorių:
2009 skirta programos lėšų suma (bendra suma) 2671900
Lt
Iš jų:
Išlaidos
842603 Lt
Sandoriai
1829297 Lt

600.000,00

600.000,00
600.000,00
2.670.475,77
842.535,75
1.827.940,02

Valstybės investicijų programos vykdymas 2009 m.:
Eil.
Nr.
1.
2.

Objekto pavadinimas
Šilutės Vydūno gimnazijos pastato Šilutėje, Atgimimo al. 3,
rekonstravimas ir sporto salės statyba
Šilutės pirmosios gimnazijos pastato Šilutėje, K. Kalinausko g. 2,
rekonstravimas
Iš viso

Lėšų suma, Lt
500 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00

Kapitalo investicijos 2009 metais apmokant iš ES struktūrinių fondų:
1.

Šilutės miesto Darbininkų kvartalo ( Pylimo, Geguţės, Ventės, Dirvų,
E. Kanto) rekonstrukcija

2.

Nemuno ţemupio baseino I paketas (Vandentiekio ir nuotekų plėtra
Šilutės rajono savivaldybėje)
Iš viso

2 231 404,02

8 492 186,49
10 723 590,51

ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA
Nuolatinė statybos komisijos dirba intensyviai, joje svarstoma projektinė dokumentacija.
Apie komisijos darbą yra teikiama vieša informacija Savivaldybės interneto svetainėje. Pavyko
subalansuoti skyriaus specialistų veiklą, todėl sklandţiai sprendţiami reikalai, susiję su teritorijų
planavimu ir statyba. Išryškėjo šiurkštūs teritorijų planavimo dokumentų ir topografinių duomenų
registravimo, apskaitos ir saugojimo paţeidimai. Dėl nepilnai pateikiamos informacijos apie
galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, neretai tik pakartotinai perţiūrint dokumentaciją,
buvo taisomos šiurkščios, neleistinai padarytos klaidos. Tokia situacija skyriuje neleido pilnai
išnaudoti darbo pajėgumų ir pasiekti tinkamų rezultatų skyriaus veikloje.
2009 metais atlikti pagrindiniai darbai
Teritorijų planavimo ir ţemėtvarkos srityje:
uţregistruotos 32 paraiškos teritorinio planavimo dokumentų rengimo sąlygoms gauti,
išduoti 56 planavimo sąlygų sąvadai,
patvirtinti 56 teritorijų planavimo dokumentai,
parengti 59 sprendimų, įsakymų projektų dėl teritorinio planavimo procesų projektai,
parengti 49 sprendimų dėl adresų suteikimo, keitimo projektai,
parengta apie 40 įsakymų dėl planavimo organizavimo ir 30 dėl planavimo organizavimo
teisių perdavimo,
gauta ir atsakyta apie 1700 fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir įvairaus pobūdţio raštų,
paruošta ir pasirašyta apie 20 sutarčių dėl planavimo organizavimo pareigų ir teisių
perdavimo.
Nuolatinėje statybos komisijoje perţiūrėta 20 teritorijų planavimo dokumentų projektų.
Pagrindiniai Nuolatinėje statybos komisijoje suderinti detalieji planai:
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Ţemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8872/0007:221 ir Nr. 8872/0007:223 Švėkšnos K.V.,
Stemplių k., Šilutės r. sav., detalusis planas;
Ţemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0012:213 ir 8820/0012:214, Šilutės r. sav.,
Juknaičių sem., Vyţių k. (4 vėjo jėgainės);
Ţemės sklypo Rusnės Nr. 8A ir Rusnės Nr. 10, detalusis planas.
Nebaigtas rengti Šilutės miesto bendrasis planas, nes pasikeitus teisės aktų nuostatoms,
plano nebederina ankščiau derinusios institucijos.
Projektavimo (statybų) srityje:
Grieţtai kontroliuojami projektavimo sąlygų išdavimo terminai laidţia beveik visais atvejais
laiku išduoti projektavimo sąlygų sąvadus. Išduodant ir rengiant sąvadus naudojama nauja
kompiuterinė sistema „Infostatyba“, kuri leidţia kontroliuoti rengiamų dokumentų terminus ir eigą.
Uţregistruotos gautos 224 paraiškos pastatų, statinių, inţinerinių tinklų, susisiekimo
komunikacijų statybos ir rekonstrukcijos projektams rengti.
Išduoti 204 projektavimo sąlygų sąvadai.
Statybos projektų tikrinimas ir derinimas
Nuolatinė statybos komisija perţiūrėjo 211 techninių projektų.
Pagrindiniai Nuolatinės statybos komisijos suderinti techniniai projektai:
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros savivaldybės gyvenvietėse techniniai
projektai (Švėkšna, Pagryniai, Traksėdţiai, Grabupiai;
Parduotuvės (98896-9000-8011) dalies patalpų rekonstrukcija į „IKI-ŠILUTĖ“.
Lietuvininkų g. 39, Šilutė;
Pastato-kino teatro rekonstrukcija į VĮ Ţemaičių krašto etnokultūros centrą. Pergalės a. 30,
Ţemaičių Naumiestyje;
Akmeninio arkinio tilto, esančio Klaipėda-Pagėgiai geleţinkelio linijos 50+717 km,
rekonstrukcija, Šilutės r. savivaldybėje (techninis projektas);
Parduotuvė su sandėliu. Pramonės g. 5B, Šilutė (techninis projektas);
Administracinio pastato (8896-9000-6182) rekonstrukcija ir priestato statyba. Dariaus ir
Girėno g. 9, Šilutė (techninis projektas);
Pastato-mokyklos dalies rekonstrukcijos projektas pritaikant pedagogų švietimo centrui.
Liepų g. 16, Šilutė;
Švėkšnos nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektas;
Šilutės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektas;
Krašto kelio nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 181,49 esančios sankryţos
rekonstrukcijos specialusis planas;
Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 185,9 esančios sankryţos
rekonstrukcijos specialusis planas;
4216 Uţliekniai-Paleičiai 3,00-4,73 km. ţvyrkelio asfaltavimo projektas;
Vytelių pynimo dirbtuvės su pagalbinėmis patalpomis. Gamtos g. 13, Pagryniai;
Administracinio pastato rekonstrukcija Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje;
Transporto greičio matuokliai su skaitmenine fotografavimo įranga. Kelias 141 „KaunasŠilutė-Klaipėda“ 173,78 km;
Ţalgirio gatvės (kelio 4208 Ţemaičių Naumiestis-Gardamas-Švėkšna) rekonstrukcija;
Vilkėno gatvės (kelio 193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos) rekonstrukcija;
Baţnyčios gatvės (kelio Nr. 193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos ) rekonstrukcija;
Veivirţėnų gatvės (kelio 4263 Švėkšna-Daukšaičiai-Veivirţėnai) rekonstrukcija;
Ţemės sklypo prie Kintų Vydūno kultūros centro Kintų sen., Šilutės r. sav., detalusis planas;
Kintų Vydūno kultūros centro pastatų rekonstrukcija. Kintų mstl., Šilutės r. sav.;
Šilutės pensionato pastatų (8895-9004-8037, 8895-9004-8048, 8895-9004-8026, 8895-90048015, 8899-6006-7011) rekonstrukcija. Macikų k., Šilutės r. sav.;
Valgyklos (8892-0003-8043) rekonstravimas į sporto salę su pagalbinėmis patalpomis,
8854/0003:73, Rusnė;
Plačiajuosčio ryšio tinklo statyba „Pagryniai-Šilutė“;
Verdainės mokyklos rekonstrukcija. K. Kalinausko g. 10, 8867/0013:51;
Baţnyčia, varpinė, tvora. Degučių k.;
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Juknaičių seniūnijos kelio Nr. 5v27, jungiančio rajoninį kelią Nr. 4216 su rajoniniu keliu Nr.
4213;
Vietinis kelias Nr. 2v3, jungiantis rajoninį kelią Nr. 4209 „Šilutė-Ramučiai-Gardamas“ su
krašto keliu Nr. 165 Šilutė-Šilalė;
Vietinis kelias Nr. 2v4, jungiantis rajoninį kelią Nr. 4208 su vietiniu keliu 4v4.

VIEŠIEJI PIRKIMAI
Viešieji pirkimai vykdomi pagal 2005 m. gruodţio 22 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X471 aktualią redakciją (Ţin. 2006, Nr. 4-102). Viešieji pirkimai 2009 metais buvo vykdomi pagal
2008 m. liepos 3 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-1673 (Ţin., Nr. 81-3179) nuostatas – iki 2009
m. rugsėjo 1 d. 2009 m. liepos 22 d. buvo priimtas Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16,
18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo
ir papildymo, įstatymo papildymo 151 straipsniu Įstatymas Nr. XI-395. Įstatymo aktuali redakcija
įsigaliojo nuo 2009-09-01.
Tarptautiniai pirkimai vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (pirkimų verčių ribos yra
nustatytos 11 straipsnyje), visi supaprastinti pirkimai iki 2009 m. spalio 13 d. buvo vykdomi pagal
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-821 patvirtintas
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Atsiţvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus ir
papildymus parengtos naujos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir patvirtintos Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-1009 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo“, taip pat patvirtinta viešųjų pirkimų
organizavimo ir planavimo tvarka. Taisyklės paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (CPV IS) bei Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje „Korupcijos prevencija“, „Viešieji
pirkimai“.
Trumpa veiklos analizė:
Faktas
Priemonė, veiklos funkcija
1. Tarptautiniai pirkimai:
1.1. Organizuoti paslaugų viešieji pirkimai
(tarptautiniai) – atviri konkursai (skelbimai apie
pirkimą ir sutarties sudarymą Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje
(CVPIS)„Informaciniuose pranešimuose“,
sąlygos, pirkimo procedūros organizavimas,
ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai)
1.2. Organizuoti paslaugų viešieji pirkimai
(tarptautiniai) – neskelbiamų derybų būdu
(kvietimai tiekėjams dalyvauti derybose,
skelbimai apie sutarties sudarymą
„Informaciniuose pranešimuose“, sąlygos,
pirkimo procedūros organizavimas, ataskaitos
Viešųjų pirkimų tarnybai)
2. Supaprastinti pirkimai
2.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai supaprastinto atviro konkurso,
riboto konkurso būdu (skelbimai
„Informaciniuose pranešimuose“, CVP IS,
sąlygos, pirkimo procedūros organizavimas,
ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai)
2.3. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai apklausos būdu (kvietimai
tiekėjams, sąlygos, pirkimo procedūros
organizavimas, informaciniai pranešimai
„Informaciniuose pranešimuose“ bei CVP IS,
ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai)
2.5. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų
supaprastinti maţos vertės pirkimai (kvietimai

2009 m.
Bendra pirkimų vertė:
1 062 424 Lt
Skaičius – 9
Paslaugų – 262 424 Lt
(Du pirkimai neįvyko,
nebuvo gauta pasiūlymų)

2008 m.
Bendra pirkimų vertė:
5 451 827 Lt
Skaičius – 7
Paslaugų – 4 976 877 Lt
(Vienas pirkimas neįvyko,
nebuvo gauta pasiūlymų)

Skaičius – 1
Paslaugų – 800 000 Lt

Skaičius – 2
Paslaugų – 474 950 Lt

Bendra pirkimų vertė:
48 090 390 Lt

Bendra pirkimų vertė:
49 797 360 Lt

Skaičius – 14
Paslaugų – 7 575 244 Lt
Darbų – 30 455 555 Lt

Skaičius – 20
Prekių – 2 371 715 Lt
Paslaugų – 2 897 372 Lt
Darbų – 11 800 556 Lt

Skaičius – 10
Prekių – 89 140 Lt
Paslaugų – 1 130 930 Lt
Darbų – 3 508 320 Lt

Skaičius – 12
Prekių – 44 756 Lt
Paslaugų – 103 840 Lt
Darbų – 22 098 418 Lt

Skaičius – 32
Bendra pirkimų vertė:

Skaičius – 52
Bendra pirkimų vertė:
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tiekėjams, sąlygos, pirkimo procedūros
organizavimas, skelbimai CVP IS)
3. Apie 2009 metais atliktų viešųjų supaprastintų
pirkimų, supaprastintų maţos vertės pirkimų
(apklausos ţodţiu ir raštu), ataskaita Viešųjų
pirkimų tarnybai
4. Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais
5. Specialistų dalyvavimas seminaruose:
5.1. „Paramos gavėjams, gavusiems paramą iš
2007-2013 m. sanglaudos fondo lėšų“
(2009-01-21)
5.2.,,Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai
perkančiosios organizacijos veikloje“
(2009-04-15, 6 akad. val.)
5.3.
,,Viešosios
paskirties
pastatų
modernizavimo paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų dokumentų paketo pristatymas
(200-04-28, 8 akad. val.)
5.4. ,,Viešųjų pirkimų pradmenys 2007-2013 m.
ES struktūrinės paramos gavėjams“
(2009-07-17, 5 akad. val.)
5.5. „ Mokymai darbui su adresų suteikimo
programine įranga“
( 2009-11-18, 3 akad. val.)

5 331 201 Lt:
Prekių – 115 906 Lt
Paslaugų – 360 338 Lt
Darbų – 4 854 957 Lt
2010 m. sausį

20 661 634 Lt:
Prekių – 376 214 Lt
Paslaugų – 594 182 Lt
Darbų – 19 691 238 Lt
2009 m. sausį

Nuolat: ikimokyklinėms
įstaigoms, mokykloms,
viešosioms įstaigoms
Seminarų skaičius – 5

Nuolat: ikimokyklinėms
įstaigoms, mokykloms,
viešosioms įstaigoms

Stanislova Dilertienė
(išduotas paţymėjimas)
Stasė Aviţinienė
(išduotas paţymėjimai)
Stanislova Dilertienė,
(paţymėjimas neišduotas)

Dalyvavo:
Stanislova Dilertienė, Stasė
Aviţinienė,
(paţymėjimai neišduoti)
Eglė Limbienė
(paţymėjimas neišduotas)

Viešųjų pirkimų reikalais parengta 10 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų.

VIDAUS AUDITAS
Vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m.
geguţės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gruodţio 31 d.
įsakymo Nr. 1K-312 redakcija), patvirtintais Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės
metmenimis, nustatė personalo poreikį Savivaldybės vidaus audito skyriuje. Savivaldybės
administracijos direktorius, nustatydamas CVAS pareigybių (etatų) skaičių, atsiţvelgė į skyriaus
vedėjo pateiktą vidaus audito poreikio įvertinimo analizę. Skyriuje patvirtinti keturi etatai: skyriaus
vedėjo, trijų vyriausiųjų vidaus auditorių pareigybės. Savivaldybės administracijos direktorius 2009
m. vasario 2 d. įsakymu Nr.A2-32 panaikino laisvą vieną vyriausiojo vidaus auditoriaus etatą.
Faktiškai skyriuje dirbo skyriaus vedėjas bei du vyriausieji vidaus auditoriai.
Skyrius savo darbe vadovavosi savo nuostatais bei vidaus audito metodika, parengta
vadovaujantis Finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, kuri patvirtinta
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 bei kitais
vidaus audito darbą reglamentuojančiais teisės aktais. CVA skyrius buvo ir yra savarankiškas
Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys tiesiogiai pavaldus bei atskaitingas
Administracijos direktoriui. Administracijos direktorius uţtikrino vidaus audito skyriaus valstybės
tarnautojų veiklos ir organizacinį nepriklausomumą bei sudarė sąlygas vidaus auditoriams tobulinti
profesinius įgūdţius. Vidaus audito skyriui nebuvo daromas poveikis planuojant, atliekant vidaus
auditus bei pateikiant vidaus audito rezultatus. CVA skyriaus vedėjas, be Vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymo 8 str. 3 dalyje nurodytų funkcijų, dalyvavo Savivaldybės administracijos
organizuojamuose pasitarimuose, Tarybos posėdţiuose bei daugelyje tarybos komitetų posėdţių.
Vidaus auditoriai nedalyvavo Savivaldybės administracijos valdyme, neruošė Savivaldybės
tarybos sprendimo projektų bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektų. Vidaus auditoriai
nevadovavo Antikorupcinės programos vykdymui, kaip to reikalauja Vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymas.
Skyriaus vedėja 2009 m. sausio 28 d., raštu suderinusi su Savivaldybės administracijos
direktoriumi, patvirtino CVA skyriaus 2009 m. veiklos planą. Veiklos plano projektas 2008 m.
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spalio 30 d. buvo suderintas su Savivaldybės kontroliere. Sudarant veiklos planą, buvo atsiţvelgta į
personalo išteklius, Administracijos direktoriaus pasiūlymus, rizikingas veiklos sritis.
Veiklos plane 2009 metais buvo numatyta atlikti 11 vidaus auditų bei 3 paţangos stebėjimus
(veikla po audito). 2009 m. geguţės, lapkričio mėnesiais, patikslinus veiklos planą, buvo pakeisti
audituotini subjektai. Patikslinti veiklos planai buvo raštu suderinti su Administracijos direktoriumi.
Visais atvejais buvo rengiamos atliekamų auditų programos.
Keturi vidaus auditai atlikti ne pagal veiklos planą, Administracijos direktoriaus
pageidavimu, gavus Tarybos komitetų bei gyventojų prašymus. Per metus buvo atlikta 15 vidaus
auditų bei du paţangos stebėjimai.
Visi veiklos plane numatyti vidaus auditai buvo atlikti. Vyriausieji vidaus auditoriai,
atlikdami vidaus auditus pagal CVA skyriaus vedėjo patvirtintas vidaus audito programas, tikrino ir
vertino audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, tikrino ir vertino, kaip
valdomas Savivaldybės turtas, ar jis naudojamas taupiai ir racionaliai, vertino kaip įgyvendinamos
vykdomos programos, tikrino ar informacija apie audituojamų subjektų finansinę ir ūkinę veiklą yra
patikima ir išsami. Vertino Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą, priedų ir
priemokų skyrimo teisėtumą, viešųjų pirkimų organizavimą, dokumentų valdymą ir t.t. Vidaus
auditoriai vidaus auditų metu nustatė, kad dalyje audituotų subjektų nepilnai vykdomi įstatymų
reikalavimai, tarp jų Viešųjų pirkimų įstatymas, neidentifikuojami pirkimų rizikos veiksniai.
Pasitaikė atvejų, kai buhalterinė apskaita tvarkoma paţeidţiant Lietuvos Respublikos finansų
ministro patvirtintas buhalterinės apskaitos tvarkas.
Atlikę vidaus auditus, parengė išvadas bei audituojamų subjektų vadovams pateikė
rekomendacijas, kuriose nurodė biudţeto išlaidų sąmatose skirtus asignavimus naudoti tinkamai ir
pagrįstai, nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kurios uţtikrintų racionalų lėšų panaudojimą bei
kontrolę. Vidaus auditoriai nenustatė paţeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos institucijose.
Atlikus vidaus auditus, pateikta audituotų subjektų vadovams bei Administracijos
direktoriui 15 vidaus audito ataskaitų, kuriose pareikštos išvados bei pateikta 100 rekomendacijų
dėl vidaus kontrolės sistemos gerinimo, buhalterinės apskaitos procedūrų tobulinimo, turto
valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei finansinės
atskaitomybės sudarymo. Audituoti subjektai 69 rekomendacijas įgyvendino 2009 metais, 31
rekomendacijų įgyvendinimas bus tęsiamas 2010 metais. Visos vidaus audito ataskaitos buvo
perduodamos audituotų subjektų vadovams bei Administracijos direktoriui.
Skyriaus vedėja rengė pavyzdinius vidaus audito skyriaus dokumentus, vykdė vidaus audito
procedūrų prieţiūrą, atliko darbo dokumentų perţiūrą. Esant reikalui, dalyvavo atliekamuose vidaus
audituose.
Administracijos direktoriaus prašymu CVA skyriaus vedėja atliko Savivaldybės tarybos
sprendimų projektų vertinimą. Atlikus sprendimų projektų vertinimą, buvo rekomenduota
specialistams, ruošusiems šių sprendimų projektus, juos pataisyti. Į vidaus auditorių rekomendacijas
visada buvo atsiţvelgiama.
Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko du paţangos stebėjimus (veikla po audito), kurių
metu įvertino 2008 metais pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Atlikus rekomendacijų
įgyvendinimo kontrolę, vidaus auditoriai surašė paţangos stebėjimo ataskaitas, kuriose nurodė, kaip
buvo vykdomos CVA skyriaus rekomendacijos bei nurodė, dėl kokių prieţasčių dalis
rekomendacijų liko neįgyvendinta. Į vidaus audito ataskaitose pateiktas rekomendacijas buvo
atsiţvelgta, dauguma rekomendacijų įgyvendinta.
Audituojamuose subjektuose, tuo pačiu ir Savivaldybės administracijos struktūriniuose
padaliniuose, vertintos vidaus kontrolės procedūros. Auditorių nuomone, Savivaldybės
administracijoje vidaus kontrolės sistema 2009 metais buvo patenkinama: visa rizika tam tikru lygiu
buvo kontroliuojama, tačiau galėjo pasitaikyti atvejų, kai kontrolė galėjo būti ir nevisiškai
vykdoma. Auditų metu nustatyta, kad atskirose audituojamose srityse vidaus kontrolės procedūros
nevisai uţtikrino teisingą bei taupų lėšų naudojimą, ne visada būdavo laikomasi įstatymų
reikalavimų.
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Kanceliarija

Ţinant, kad 2010 metais Klaipėdos apskrityje bus pradėtas įgyvendinti Elektroninės
demokratijos projektas ir bus skirta lėšų įsigyti tobulesnei dokumentų valdymo sistemai,
ataskaitiniais metais siekta ieškoti vidinių rezervų dokumentų valdymui gerinti. Savivaldybės
dokumentų tvarkos aprašas keistas 3 kartus. Administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. A1-24 papildytas Tvarkos aprašo 13 punktas ir pirmą kartą Savivaldybėje pradėtas
dokumento apatiniajame kolontitule įterpti rengiamo dokumento failo vardas su maršrutu. Ši
dokumento paieškos nuoroda ţymiai palengvino ir pagreitino sprendimų projektų skelbimą
internete bei kitų dokumentų suradimą P diske. Minėtu įsakymu taip pat keistas skyriaus
„Vykdytojų supaţindinimas su priimtais teisės aktais“ 39 punktas, kuriuo atsisakyta popierinio
teisės akto teikimo vykdytojams, jei jie dirba Savivaldybėje ar jai pavaldţiose įstaigose, ir pereita
prie teisės aktų išsiuntimo elektroniniu paštu. Tai padeda taupyti kanceliarines, pašto išlaidas ir
siekti darbuotojų ergonomijos. Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. A11114 pakeistas Dokumentų valdymo tvarkos aprašas siekiant perduoti atsakomybę Kanceliarijai uţ
sprendimų projektų kokybišką parengimą ir teikimą svarstyti Administracijos posėdyje. Šiuo
pakeitimu atsirado galimybė labiau kontroliuoti sprendimų parengimą pagal teisės aktų rengimo
reikalavimus ir rekomendacijas. Ataskaitiniais metais pasirašius su Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija Sutartį dėl duomenų kaupimo Nr. R5-(9.40)-844, pradėta skelbti sprendimų projektus,
sprendimus, jų lydimuosius dokumentus bei Administracijos direktoriaus įsakymus Seimo teisės
aktų informacinėje sistemoje TAIS, kur yra kuriama visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų duomenų bazė. Paskelbus sprendimų projektus
minėtoje sistemoje gyventojai gali joje pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus. Administracijos
direktoriaus įsakymais „Dėl padalinių vedėjų ir vyriausiųjų specialistų, pavaldţių Administracijos
direktoriui, įgaliojimo pasirašyti dokumentus“ (2009-10-30 Nr. A1-1112) bei „Dėl Administracijos
direktoriaus pavaduotojos Reginos Virginijos Kondratavičienės įgaliojimo pasirašyti dokumentus“
(2009-11-05 Nr. A1-1123) Administracijos direktoriui sumaţintas dokumentų pasirašymo krūvis, o
įsakymuose nurodytiems skyriaus vedėjams ir pavaduotojai Reginai Virginijai Kondratavičienei
padidinta atsakomybė. Kiti parengti Administracijos direktoriaus įsakymai: „Dėl dokumentų
ekspertų komisijos sudarymo (2009-02-15 Nr. A1-126), „Dėl darbuotojų įgaliojimo tvirtinti
dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą“ (2009 02-18, Nr. A1-131), „Dėl Administracijos
direktoriaus 2009 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. A1-131 „Dėl darbuotojų įgaliojimo tvirtinti
Dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą“ papildymo“ (2009-05-21 Nr. A1-535), „Dėl teisės
suteikimo dirbti su įslaptinta informacija, ţymima slaptumo ţyma „Riboto naudojimo“ (2009-05-05
Nr. A1-457), „Dėl 2010 m. Registrų sąrašo patvirtinimo“ (2009 -12-31 Nr. A1-314).
Įforminti 29 mero potvarkiai ir 1342 Administracijos direktoriaus įsakymai. Kanceliarijos
raštvedţiai registravo ir sutvarkė 6908 gautus, 4491 siunčiamą ir 1165 sutartis (plg. su 2008 m. –
6897, 4218, 1314). Ryškiausiai daugėjo siunčiamųjų raštų.
Archyvo darbuotojai priėmė Savivaldybės ir jai priklausančių likviduotų juridinių asmenų
personalo valdymo dokumentus (ilgo saugojimo), buhalterinės apskaitos – finansinius dokumentus
(laikino saugojimo), uţtikrino tinkamą dokumentų vertės ekspertizę ir tvarkymą, dokumentų
saugojimą ir naudojimą.
.

Priimta bylų
nuolatinio saugojimo
ilgo saugojimo

2007 m.
310
1250

2008 m.
1935

2009 m.
50
1712
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5633

laikino saugojimo
iš viso:

1977
3909

1925
3687

Savivaldybės administracijos archyve yra saugomos 50222 bylos (521 fondas). Dėl vietos
stokos saugyklose Savivaldybės archyvas negali priimti iš Savivaldybės skyrių ir tarnybų pagal
teisės aktų reikalavimus nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus toliau saugoti.
Archyve saugomi Šilutės rajono savivaldybės (1991 – 2007), Tarybos (1991 – 2005)
nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentai. Likviduotų Pagėgių apskrities ir Šilutės apskrities
Vykdomųjų komitetų, tarybinių, valstybinių ţemės ūkių (1945 – 1994), likviduotų individualių
įmonių, AB,UAB,TŪB, ŢŪB (1992 – 2009) personalo valdymo dokumentai (ilgo saugojimo) ir
buhalterinės apskaitos, finansiniai dokumentai (laikino saugojimo).
Teikiant administracines paslaugas, 2009 m. buvo gauta 1113 prašymų išduoti juridinius
faktus patvirtinančius dokumentus. Kad galėtų juos pateikti, archyvo darbuotojos turėjo išanalizuoti
13440 apskaitos vienetų - bylų.
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Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gyventojams išduodame juridinius faktus
patvirtinančius dokumentus, susijusius su asmens teisių įgyvendinimu – senatvės pensijai skirti ir
perskaičiuoti, netekto darbingumo pensijoms skirti, našlaičių pensijoms, netekus maitintojo, ţalos
atlyginimo kompensacijai paskaičiuoti, išankstinės senatvės pensijos duomenims sukaupti,
deklaruojant turtą ir kitais atvejais.
Likviduotų įmonių archyvo patalpų plotas sudaro 156,86 kv. m. Saugomų dokumentų kiekis
tiesiniais metrais – 846,84.
Saugomų dokumentų kiekis
tiesiniais metrais

2007 m.

2008 m.

2009 m.

695,54

747,18

846,84
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Archyvo darbuotojai konsultavo Savivaldybės biudţetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių
atsakingus uţ archyvų tvarkymą darbuotojus apie bylų apyrašų, dokumentacijos plano, registrų
sąrašo sudarymą, su ekspertų komisija pateikė juos derinti Administracijai. Rengė Savivaldybės
administracijos bylų apyrašus, Savivaldybės institucijų ir Administracijos dokumentacijos planą,
registrų sąrašą ir dokumentacijos plano suvestinę. Dokumentų ekspertų komisijai atrinkus
dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, rengė dokumentų naikinimo aktus, kurių
projektai pateikti derinti Klaipėdos apskrities archyvui. Kiekvienais metais pateikia ataskaitas LR
archyvų departamentui prie LR Vyriausybės dėl biudţeto asignavimų poreikio archyvinių
dokumentų tvarkymo funkcijai apskaičiuoti.
Remiantis Savivaldybės skyrių darbuotojų, atsakingų uţ archyvų tvarkymą pateiktomis
dokumentacijos plano suvestinėmis, 2009 m. sudarytų bylų buvo 782, tęsiamų (neuţbaigtų) –
16992, nesudarytų -25.
Kaip ir ankstesniais metais, 2009 m. archyve buvo mokomos dirbti ir gilinti įgytas ţinias iš
Darbo birţos siųstos pilietės, kurios pagal specialias programas mokėsi įvairiose mokymo įstaigose.
Kanceliarijos strateginės veiklos plano prioritetinis uţdavinys nuo 2005 metų – mobiliųjų
stelaţų įsigijimas, nes esamuose mediniuose stelaţuose netelpa 25 proc. visų saugoti privalomų
dokumentų bylų. Didelė dalis jų sudėtos ant saugyklų grindų palei sienas, tarpuose tarp stelaţų ir
trukdo prieiti prie kitų saugomų bylų paţymoms rengti. Laikant bylas ant grindų paţeidţiamas
Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. V-49 patvirtintų Dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo
taisyklių 33 punkte išdėstytas reikalavimas: „Laikyti dokumentus ant grindų, palangių (....)
draudţiama.“ Tai akcentuojama ir Klaipėdos apskrities archyvo dokumentų valdymo Šilutės rajono
savivaldybėje patikrinimo 2006-12-22 paţymoje Nr. P-14: „Savivaldybės archyviniai dokumentai
saugomi patalpoje, kuri tik dalinai atitinka Reikalavimus dokumentų saugykloms (Ţin., 1997, Nr.
68-1728; Ţin., 1999, Nr. 14-383). Dėl didelio archyve saugomų nuolatinio ir ilgo saugojimo
dokumentų kiekio saugykla per maţa“. Esami mediniai stelaţai neatitinka minėtų Taisyklių 15
punkte išdėstytų reikalavimų: „Saugyklų įrangai (stelaţams, baldams ir kt.) naudojamos nedegios,
apsaugotos nuo korozijos, dulkių neskleidţiančios ir netraukiančios medţiagos, kurios gaisro metu
arba irdamos dėl kitų prieţasčių neskleidţia saugomiems dokumentams kenksmingų medţiagų.“
Mobilieji stelaţai turi galimybę lengvai keisti atstumus tarp lentynų ir saugyklos talpumą gali
padidinti 40 procentų, todėl jų įsigijimas leistų nekurti ar nestatyti naujų patalpų dokumentams
saugoti.
Daugiausiai dėmesio, kaip 2009 m. įgyvendinamas Valstybinės kalbos įstatymas, buvo
skiriama viešajai kalbai: nuolat tikrinama rajono laikraščių kalba, pastebėjus paţeidimus,
informuojami leidėjai. Nemaţai dėmesio tenka skirti internetiniams laikraščiams „Šilutės ţinios“
primenant redaktoriams, kad būtina laikytis kalbos normų. Apţvelgiamos akcinių bendrovių,
įmonių ir įstaigų internetinės svetainės, numatyti seminarai apie daţniausias kalbos klaidas bei
kalbos išlikimo ir kultūros problemas. Patikrinta Šilutės kabelinės televizijos vedėjo kalba,
surašytas įspėjamasis raštas, numatytas pakartotinis patikrinimas.
Ypatingas dėmesys dėl taisyklingos lietuvių kalbos skiriamas Šilutės rajono savivaldybės
tarnautojams ir politikams, nuolat tikrinami rengiamų dokumentų projektai, nurodomos kalbos
klaidos specialistams, jei viešai kalbant nesilaikoma kalbos normų. Domėtasi, kaip įgyvendinamas
kalbos įstatymas akcinėse bendrovėse ir prekybos centruose, tikrinta, ar nedirba kitataučiai,
neturintys valstybinės kalbos mokėjimo paţymėjimų. Derinant reklamų kalbą stengtasi, kad nebūtų
nelietuviškos darybos ţodţių, naujiems pavadinimams pasiūlomos taisyklingos formos. Nuolat
teikiamos kalbos konsultacijos rajono gyventojams ir Administracijos specialistams. Savarankiškai
rūpintasi kvalifikacijos tobulinimu analizuojant „Gimtosios kalbos“ kalbininkų pastabas bei
nurodymus.
Komunikacija

Komunikacijos skyriaus 2 informatikos specialistai administruoja ir priţiūri per 40 anksčiau
įdiegtų įvairių Savivaldybės informacinių sistemų. Rūpinasi duomenų sauga, informacinių sistemų
atnaujinimu ir darbuotojų konsultavimu. Daugelyje sistemų naudojamos specializuotos, specialių
ţinių reikalaujančios „MS Windows“ duomenų bazių tarnybinės stotys (serveriai): SPIS-socialinės
paramos informacinė sistema, PARAMA, ŠILDYMAS, MASIS - mokesčių administravimo
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sistema, „Litlex“ – Lietuvos juridinių dokumentų duomenų bazė, „Kontora-2000“- Savivaldybės
dokumentų valdymo sistema, „Progra“ - buhalterinės apskaitos sistema, „Eksitonas“ – biudţeto ir
asignavimų valdymo sistema, „Parama“, „GyvREG“ - Gyvenamos vietos deklaravimas ir paţymos,
„Sąmata“ – sąmatų sudarymo ir kontrolės sistema, „Infostatyba“ - statybos leidimų ir statybos
valstybinės prieţiūros informacinė sistema, „Moksleivių krepšelis“ - Švietimo skyriaus sistema,
Ūkininkų, Ţemės valdų, ŢŪ technikos, Pasėlių, Pieno kvotų, Melioracijos, Pasėlių deklaravimo ir
kt. ţ.ū. informacinės sistemos, Komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių administravimo
informacinę sistema - Biudţeto ir finansų skyrius, „Panda Enterprise edition“ ir „Panda
Gatedefender Integra“ (Savivaldybės korporatyvinės antivirusinės sistemos), ISA servisai Interneto skirstymo, komunikacijų, apsaugos nuo įsilauţimų, įvykių registravimo sistema, pašto,
WWW (savivaldybės interneto svetainė) ir kiti serveriai bei sistemos.
Jau keletą metų visi Savivaldybės darbuotojai ir Tarybos nariai yra aprūpinti reikiama
kompiuterine ir programine įranga savo pareigoms atlikti. Šiuo metu Savivaldybės administracijos
ir seniūnijų darbuotojai naudoja virš 250 kompiuterių ir serverių, kuriuos priţiūri, remontuoja,
diegia naujas sistemas bei konsultuoja Komunikacijos skyriaus informatikai. Kompiuterinė įranga
greitai sensta. Pasaulinėje praktikoje įstaigose seni kompiuteriai yra keičiami naujais vidutiniškai
kas penkeri metai. Vadinasi, kasmet būtina įsigyti apie 50 naujų kompiuterių, kad Savivaldybės
kompiuteriai atitiktų kasmet didėjančius informacinių sistemų reikalavimus. Ši nuostata praktiškai
iki šiol buvo įgyvendinama. Perkamos įrangos aprašus ir specifikacijas ruošia Komunikacijos
skyriaus vedėjo pavaduotojas Antanas Balvočius.
Buvo 2008 m. įdiegta, o 2009 m. eksploatuojama statybos leidimų ir statybos valstybinės
prieţiūros informacinė sistema- INFOSTATYBA (UAB SINTAGMA). Dirba trys specialistai.
Apleistiems statiniams registruoti, informacijai kaupti ir tvarkyti skirta sistema - ASIS (UAB HnitBaltic). Išsiplėtė sistemos, skirtos pasėliams deklaruoti, funkcijos pasėlių draudimo, elektroninio
pasėlių plotų įbraiţymo ir kt. galimybės. Ši sistema funkcionuoja visose seniūnijose. Patobulėjo ir
ţemės valdų registravimo sistemos galimybės: skaičiuojamas ţemės ūkio valdos ekonominis dydis
(EDV). Toliau 2009 m. buvo tobulinama Savivaldybės dokumentų ruošimo sistema (darbuotojų
vadinamas „P diskas“). Pradėjo funkcionuoti paprasta, bet efektyvi Savivaldybės transporto
panaudojimo planavimo sistema, kuri sukurta ir įdiegta skyriaus informatikų. Vyko ir kitų
Savivaldybės informacinių sistemų tobulinimas.
Didelis dėmesys 2009 m. buvo skiriamas elektroninių paslaugų sistemai kurti. Ši sistema
plėtojama visose Klaipėdos apskrities savivaldybėse koordinuojant Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos Informatikos skyriui ir suteikiant savivaldybėms galimybę naudotis Apskrities
viršininko administracijos serveriais bei specialia programine įranga. Šilutės rajono savivaldybės
svetainėje, aktyvavus skyrelį „Elektroninės paslaugos“, lankytojai jau šiandien gali naudotis apie 50
antrojo bei trečiojo lygmens elektroninėmis paslaugomis. Deja, elektroninėmis paslaugomis Šilutės
rajono savivaldybės interneto svetainėje (skyrelis e. paslaugos) gyventojai naudojasi nenoriai. Ypač
tai pasakytina apie trečio lygio (dvipusės sąveikos) paslaugas, kai reikia registruotis, kai paslaugai
teikti per internetą būtina identifikuoti besikreipiantį asmenį. Elektroninių paslaugų sistema turi
labai glaudų ryšį su gyventojų aptarnavimu Savivaldybėje „vieno langelio“ principu. Paslaugų
aprašymai nuolat tobulinami. Juos galima panaudoti „vieno langelio“ sistemoje.
Beveik visos savivaldybės informacinės sistemos, naudoja interneto ryšį su centrinėmis
Registrų centro ar įvairių ţinybų duomenų bazėmis. Todėl 2009 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas
internetinio ryšio kokybei gerinti. Šilutės rajono savivaldybė viena pirmųjų iš šalies savivaldybių,
pasirašiusi sutartį su Valstybės įmone „Infostruktūra“ dėl Saugaus valstybės duomenų perdavimo
tinklo (SVDTP) naudojimo, 2009 m. plėtojo šviesolaidinio RAIN ryšio panaudojimo galimybes.
SVDTP tinklo paskirtis yra sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos institucijoms saugiai ir efektyviai
keistis informacija tarpusavyje bei tarp institucijos struktūrinių padalinių, sudaryti sąlygas sumaţinti
Lietuvos Respublikos institucijų išlaidas duomenų saugos priemonėms, programinei įrangai,
duomenų perdavimo ir telefono ryšio paslaugoms įsigyti; sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos
fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis elektroninės valdţios (toliau - e. valdţia) paslaugomis
uţtikrinant Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų saugų bendravimą su Europos
Sąjungos ir valstybių narių administracijomis.
Be šių, anksčiau paminėtų savivaldybės veiklos informatikos ir kompiuterizavimo srities
darbų, Komunikacijos skyriaus informatikai organizuoja informacinių technologijų plėtrą

78
savivaldybėje, rengia kompiuterinės ir programinės įrangos darbą reglamentuojančius dokumentus,
organizuoja jų vykdymą, koordinuoja Savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų veiklą,
įsigyjant ir diegiant kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, tvarko Savivaldybės informacinių
sistemų duomenų bazes ir programas, atlieka sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų
prieţiūrą, vykdo Savivaldybės kompiuterizavimo programas, pagal savo įgaliojimus rengia
Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos sprendimų projektus Savivaldybės
kompiuterizavimo klausimais, padeda Savivaldybės administracijos darbuotojams išmokti ir
panaudoti kompiuterines programas, priţiūri ir tobulina naudojamas programas, kontroliuoja
kompiuterinių duomenų bazių naudojimą, uţtikrina jų saugumą, organizuoja ir priţiūri
Savivaldybės interneto svetainės bei elektroninio pašto sistemų darbą.
Informatikos ir kompiuterizavimo srities darbai bei įvairios sistemos, kurios vienaip ar
kitaip keičia Savivaldybės darbą, reikalauja daug informatikos, informacinių technologijų teisinių
ţinių. Diegiant įvairias Savivaldybės informacines sistemas, informatikai turi gerai išmanyti ir kitų
skyrių darbą. Dalyvauta 2009 m. įvairiuose seminaruose, konferencijose, posėdţiuose, skirtuose
naujoms sistemoms diegti, duomenų apsaugai, elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų
taikymui. A. Balvočius 2009 liepos mėn. baigė Europos kompiuterinio raštingumo standarto ECDL
visų septynių modulių kursus, išlaikė egzaminus ir gavo kvalifikacijos sertifikatus. Ypač aktyviai
dalyvauta Klaipėdos apskrities e. regiono bei Lietuvos savivaldybių asociacijos Informacinės
visuomenės komitetų veikloje. Šiuose komitetuose suformuluota e. demokratijos, e. valdţios bei e.
sveikatos projektų, remiamų Europos Sąjungos fondų koncepcija. Minėtų komitetų posėdţiuose,
konferencijose, Lietuvos Respublikos Seime A. Balvočius skaitė pranešimus „Elektroninės
demokratijos vizija ir perspektyvos savivaldoje“, „E. rajono modeliai“. Pranešimai buvo
publikuojami Lietuvos Respublikos Seimo bei Klaipėdos apskrities interneto svetainėse. 2010 metai
bus praktinių informacinių technologijų projektų, tokių kaip „Elektroninės demokratijos paslaugų
piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“, e. valdţios
projektų kūrimas ir įgyvendinimas.
2010 m. Lietuvoje ir Šilutės rajone bus vykdomas projektas RAIN-2 (Projekto „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ Šio projekto pagrindinis
strateginis tikslas yra išspręsti skaitmeninės atskirties tarp miesto ir kaimiškųjų vietovių problemą
bei iš esmės paspartinti ţinių ir informacinės visuomenės vystymąsi Lietuvoje. Komunikacijos
skyriaus informatikai aktyviai talkina šio strateginio projekto vykdytojams VŠĮ „Plačiajuostis
internetas“.
Nuosekliai bendrauta su vietine ir respublikine spauda, „Savivaldybių ţiniomis“. Skyrius
parengė ir išplatino spaudai 66 skelbimus, tinklaraštyje paskelbė 84 informacinius pranešimus.
„Savivaldybių ţinioms“ parengta 17 analitinių straipsnių apie gerąją Savivaldybės patirtį.
Organizuoti atsakymai į 329 interneto tinklaraščio interesantų paklausimus, iš jų 11 necenzūrinių ir
ţeidţiančių asmens orumą klausimai ištrinti. Ţurnalistams raštu atsakyta į 63 paklausimus (kiek
atsakyta ţodţiu ar kitų skyrių – neregistruojama). Parašyta per 30 sveikinimų įvairioms progoms.
Nuolat perţiūrima ir atnaujinama visa informacija, esanti interneto tinklaraštyje. Šiuo metu
perţiūrima ir rengiama interneto svetainės informacija. Planuojama įdiegti labiau sukonkretintą,
paprastesnį interneto svetainės variantą, atitinkantį Vidaus reikalų ministerijos naujus metodinius
nurodymus.
Analizuotos publikacijos apie Šilutės rajono Savivaldybę, jos veiklą. Atsiliepta į tiesos
neatitinkančią Seimo nario K. Komskio padėjėjos A. Brunevičiūtės išplatintą informaciją vietinėje
spaudoje dėl Šilutės prieplaukos renovacijos konkurso skaidrumo, parengtas atsiliepiamasis
straipsnis dėl patalpų suteikimo NVO „Katalikių moterų draugijai“, kreiptasi į Ţurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybą ir Lietuvos ţurnalistų sąjungą dėl šmeiţiančios informacijos ir t.t. Iškilus
ekstremaliai situacijai Šyšos upėje, vietinėje spaudoje išsamiai buvo publikuojami straipsniai,
ţinutės, informaciniai pranešimai apie Savivaldybės vadovų veiksmus likviduojant upės uţteršimo
padarinius, organizuotos spaudos konferencijos ir kt. Buvo teikiama informacija interesantams
tiesiogiai, telefonu ir internetu.
Surinkta informacija ir atlikta analizė apie vaikų ţaidimų aikštelių bei kitų sportui ir
laisvalaikiui pritaikytų viešųjų erdvių situaciją Šilutės rajono teritorijoje. Seniūnams pateikta
informacija ir rekomendacijos šiai padėčiai gerinti.
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Tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus praėjusių metų ataskaitų pristatymo metu su
Savivaldybės vadovais dalyvauta seniūnijų bendruomenių susirinkimuose, kur buvo fiksuojami
rajono gyventojų pasiūlymai, pastabos, rekomendacijos dėl Savivaldybės darbo. Iš viso į Darbo
priemonių planą įtraukta 60 gyventojų pasiūlymų bei iškeltų problemų. Administracijos direktoriaus
pavedimu atsakingais uţ jų sprendimą ir įgyvendinimą yra paskirti Savivaldybės specialistai.
Vykdyta Tarybos narių apklausa dėl mokymų. Rezultatai pateikti LSA mokymo ir
konsultavimo centrui.
Gauta 100 Savivaldybės vadovų vizuotų raštų, į kuriuos reikėjo atsakyti ar atlikti kitus
pavedimus.
Parengtas 2009 m. skyriaus viešųjų pirkimų planas. Organizuoti ir atlikti 35 skyriaus viešieji
pirkimai. Vestas reprezentacinių prekių išdavimo ţurnalas. Organizuotas reprezentacinių prekių
pirkimas ir paslaugų nurašymas. Parengtos 2009 m. I, II, III ir IV ketvirčių skyriaus viešųjų pirkimų
ataskaitos, bei bendra uţ 2008 m..
Pagerėjo atsakymų vykdymų kontrolė: kiekvieną mėnesį po du kartus pateikiama ataskaita
tiems struktūriniams padaliniams ar specialistams, kurie vėluoja atsakyti fiziniams asmenims.
Vietinėje spaudoje nuolat (bent kartą ketvirtyje) pateikiami telefonai, kuriais asmenys gali
perduoti savo pasiūlymus ir pageidavimus bei kitą informaciją. Asmenų patogumui Komunikacijos
skyrius dirbo be pietų pertraukos ir kiekvieną pirmadienį iki 19 val.
Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuolat galima pateikti pastebėjimus,
pasiūlymus ar pan. (nuorodos „Atsiliepimai“. „Klausimai“). Asmenys šia paslauga labai aktyviai
naudojasi (vidutiniškai per dieną pateikia po 2-5 klausimus ar atsiliepimus).
Savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte yra įrengtas stovas, kuriame talpinama
daug informacinės medţiagos (įvairios skrajutės, lankstinukai, atmintinės) apie įvairias vietos
savivaldos atliekamas funkcijas.
Į savivaldybės administraciją kreipėsi per 7000 interesantų. Daugiausia klientų buvo
nukreipta į Socialinės paramos skyrių (dėl įvairių išmokų ir kompensacijų), į Ūkio skyriaus Turto
poskyrį (dėl socialinio būsto įsigijimo, išsipirkimo). Savivaldybės administracija per Komunikacijos
skyrių 2009 m. gavo 1148 (2008 m. –555) raštiškus prašymus iš fizinių asmenų. Daugiausia
prašymų gauta iš Šilutės (593) seniūnijos, maţiausiai - iš Katyčių (11), Usėnų (6) bei Gardamo (6)
seniūnijų.
Savivaldybės meras išleido 102 (2008 m. – 80) potvarkius komandiruočių klausimais.
Administracijos direktorius išleido 375 (2008 m. - 397) įsakymus komandiruočių
klausimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr.875 patvirtintų
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (Ţin., 2007, Nr. 94-3779) 48 punktu bei
Administracijos direktoriaus 2007-11-13 įsakymu Nr. A1-1099 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų
prašymų, skundų (pranešimų) priėmimo ir nagrinėjimo Šilutės rajono savivaldybės
administracijoje“, Komunikacijos skyrius 2009 m. gruodţio mėnesį atliko anoniminę asmenų
aptarnavimo Savivaldybės administracijoje apklausą.
Šiais metais pagal Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus savo veiklą pradėjo 77
seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai. Tais reikalais Komunikacijos skyriaus vedėjas parengė 14
Administracijos direktoriaus įsakymų projektų ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30
sprendimą Nr. T1-960 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“.
Sukviesti seniūnaičiai ir koordinuotas pirmasis jų susitikimas su rajono vadovais, paruošta
metodinė medţiaga, pakviesta asociacijos „Lamatos ţemė“ pirmininkė, kuri pristatė savo veiklą bei
nurodė bendradarbiavimo su seniūnaičiais ateities perspektyvas.
Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 2008-2011 metų korupcijos prevencijos
programa, parengta 2009 m. priemonių įgyvendinimo ataskaita.
Komunikacijos skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo (Ţin., 2002, Nr.57-2297) 6 str. nuostatomis ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
patvirtinimo“ (Ţin., 2002, Nr.98-4339), 2009 m. III ketvirtį atliko korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą. Analizuotas laikotarpis nuo 2008 m. III ketvirčio iki 2009 m. III ketvirčio
(pagal gautą skundą ir viešą informaciją ţiniasklaidoje). Atlikus analizę dėl Šilutės prieplaukos
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(uosto) funkcionavimo valdymo perleidimo operatoriui pagal veiklą, kuri yra susijusi su leidimų,
nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu (Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 str. 3 d. 4 p.) galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje buvo labai
maţa ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003-10-24
įsakymu Nr.164 patvirtinta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika (Ţin., 2003,
Nr.103-4622), korupcijos pasireiškimas Šilutės rajono savivaldybėje tiriamu klausimu nenustatytas.
Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; Ţin.,
2008, Nr.113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje
tarnybos 2009-10-27 reikalavimo Nr.(5.1)-TR-210 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punkto įgyvendinimo nuostatomis“ nuostatas, Šilutės rajono
savivaldybės internetinėje svetainėje, nuorodoje „Veikla“ kiekvieną ketvirtį talpinama informacija
apie savivaldybės įmonių, įstaigų ir bendrovių darbuotojų darbo uţmokestį.
Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos prašymą 2009 metų rugpjūčio ir
rugsėjo mėn. skyriaus vedėjas atliko analizę apie Šilutės rajono savivaldybėje Korupcijos
prevencijos įstatymo, Korupcijos prevencijos programos vykdymą, jos įgyvendinamų priemonių
Savivaldybėje sistemą. STT Klaipėdos valdybai pateikta analizės medţiaga 7 bylose (iš viso 721
lapas). Pridedame atsakymus į jų anketą, pagal kurią matyti visas atliktas ir atliekamas darbas
korupcijos prevencijos srityje Šilutės rajono savivaldybėje (priedas Nr. 1, 2, 3).
Kartu su Švietimo skyriumi ir STT Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos skyriumi
lapkričio mėnesį buvo organizuojamas Šilutės rajono savivaldybės mokyklų 5-12 klasės mokinių
rašto darbų konkursas „Korupcija man – ne draugas!“. Laureatai apdovanoti Mero padėkomis ir
STT Klaipėdos valdybos dovanėlėmis 2009 m. gruodţio 7 d. Savivaldybėje. Tą dieną Savivaldybės
didţiojoje salėje vyko Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių atstovų konferencija
„Korupcijos prevencijos priemonės ir jų taikymas savivaldybėse“. Pagrindinius pranešimus skaitė
STT pareigūnai. Į renginį buvo pakviesti ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai..
Vartotojų teisių gynimo reikalais Savivaldybėje interesantui tik teikiama informacija, kur
reikia kreiptis dėl jų teisių apgynimo. Pagrindinės įstaigos tais reikalais yra Klaipėdoje, kurios turi
įgaliojimus padėti asmeniui konkrečiu atveju. Atlikta vartotojų prašymų analizė.
Savivaldybės tinklaraštyje yra sukurta nuoroda „Vartotojų teisių gynimas“, kurioje
pateikiame visą mums ţinomą ir prieinamą informaciją šiais klausimais.
2009 m. vasario 9-11 d. organizuotas Mero vykimas į Briuselį dėl „Merų pakto“
pasirašymo. Derinti veiksmai su atstovais Briuselyje, su kitais Lietuvos merais ir kt.
2009 m. balandţio 3 d. kartu su Švietimo skyriumi organizuotas susitikimas su
Azerbaidţano Respublikos švietimo ministerijos delegacijos atstovais savivaldybėje.
2009 m. balandţio 23 d. padėta organizuoti moksleivių bei mokytojų grupės iš Švedijos,
Ljungby miesto susitikimas su Meru.
2009 m. geguţės 22 d. kartu su Švietimo skyriumi organizuotas mokinių, mokytojų
priėmimas Savivaldybėje iš Ispanijos, Švedijos bei Lenkijos, kurie buvo atvykę į M. Jankaus
pagrindinę mokyklą.
2009 m. geguţės 20-23 d. organizuotas susitikimas su Šilutės rajono NVO ir Emericho
miestų draugija.
2009 m. geguţės 29 d. kartu su Planavimo ir plėtros skyriumi organizuotas
bendradarbiavimo Ketinimo protokolo pasirašymas su Saldus miesto ir Saldus rajono
savivaldybėmis (Latvija).
2009 m. rugsėjo 24-28 d. organizuotas svečių, uţsienio partnerių (13 asmenų) iš Lenkijos,
Turkijos, Italijos priėmimas, sutikimas ir dalyvavimas Rudens šventėje „Mes - Europiečiai“.
Organizuotas oficialus priėmimas visiems kviestiniams šventės dalyviams.
Organizuotas Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Turkijos Konakli miesto
savivaldybe: rengti paruošiamieji dokumentai, bendrauta su Konakli savivaldybės atstovais, išversta
bendradarbiavimo sutartis.
Rinkta Šilutę reprezentuojanti medţiaga parodai „Lietuvos pajūrio erdvės“, kurią pristatė
Klaipėdos apskrities viršininko administracija Sankt Peterburge (Rusija). Parodoje Šilutės karštas
pristatytas kaip patrauklus turizmo objektas.
Darbo grupėje „Dėl Europos Tarybos Garbės vėliavos priėmimo“ teikti siūlymai renginių
programai sudaryti, versta korespondencija, bendrauta su uţsienio partneriais, rašyti pakvietimai,
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susirašinėta el. paštu, derintas atvykstančiųjų sąrašas, verstos programos į anglų kalbą. Išverstos
kalbos: Mero, Garbės svečio p. Renzo Gubert. Organizuotas uţsienio svečių priėmimas, lydėjimas
vizito metu susipaţįstant su Pamario kraštu, Klaipėda, Neringa. Uţsienio kalba parengtos Mero
padėkos uţsienio svečiams uţ dalyvavimą ir palaikymą renginyje.
Foto parodai „Aš, Šilutė ir Europa“ rinktos fotografijos ir aprašai su uţsienio partneriais. Į
anglų kalbą išverstas parodos lankstinuko tekstas.
Darbo grupėje „Šilutės miesto šventė 2009“, derinta pasisakančiųjų bei atvykstančių svečių
sąrašai, išversta programa į anglų kalbą, atlikti kiti organizaciniai darbai.
Įgyvendinant priemonių planą „Lietuvos tūkstantmečio paminėjimas Šilutės rajone 2009 m.“
ir Europos Tarybos Garbės vėliavos įteikimui paminėti, inicijuoti filmų kūrimai: DVD trilogija apie
iškiliausius pamario ţmones, „Sidabrinės nendrės“, „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatus,
Garbės piliečius. Sukurtas trumpas filmas apie svarbiausias Europos Tarybos Garbės vėliavos
įteikimo akimirkas Šilutėje, jis išsiųstas Europos Tarybai.
Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo proga buvo paruošta informacija apie įsimintiniausius
Šilutės įvykius ir ţmones. Informacija buvo patalpinta ant Medvėgalio kalno tūkstantmečio
suoliukų. Šiuos suvenyrinius suoliukus su Šilutės įsimintinomis datomis galėjo įsigyti įvairios
įmonės ir organizacijos.
Komunikacijos skyriaus specialistai dalyvavo kitose Darbo grupėse, kuriose pateikė įvairius
pasiūlymus:
„Dėl Šilutės miesto 500 metų jubiliejaus paminėjimo“.
„Dėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio 20-ojo jubiliejaus paminėjimo“ ir kt.
Organizuoti Konstitucijos egzamino ir Nacionalinio diktanto konkursai Savivaldybėje.
Pateikta kita informacija apie Savivaldybę:
Lietuvos tūkstantmečio direkcijai prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos – apie
Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo Šilutės rajone programą, įgyvendinamų renginių, akcijų
aprašas.
Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos - apie Savivaldybės
bendradarbiavimą su policija.
Leidyklai „A. Semaška ir Ko“ siūlytos temos knygai „Lietuva: krašto paţinimo vertybės“.
Tarptautinei migracijos organizacijai pateikta informacija apie Savivaldybės darbuotojams
labiausiai trūkstamą informaciją dėl asmenų konsultavimo.
Priimtos dviejų savivaldybių delegacijos (Varėnos ir Jurbarko), kurios atvyko pasidalinti
gerąja darbo patirtimi.
Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas 2009 m. pripaţintas prestiţinės Jono
Vileišio (Nepriklausomybės akto signataro, vieno iš pirmųjų Lietuvos savivaldybininkų) premijos,
kurią jau antri metai įteikia Lietuvos ţurnalistų sąjunga ir Lietuvos savivaldybių asociacija, laureatu
uţ teigiamos vietos savivaldos patirties nušvietimą.
Surinkta ir apibendrinta medţiaga „Šilutės rajono savivaldybė - Europos Sąjungos
bendrijoje 2009 m.“. Informacija ir kita vaizdinė medţiaga apie Savivaldybės gerą patirtį,
propaguojant Europos Sąjungos idėją, išsiųsta į Strasbūrą konkursui dėl Europos Tarybos Garbės
lentelės.
Pasibaigus suorganizuotas jubiliejinių Lietuvos tūkstantmečio metų baigiamasis renginys,
kuriame seniūnai, visus metus pildę seniūnijų metraščius, įteikė juos Šilutės muziejui.
Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas sudarė ir muziejui įteikė Savivaldybės
metraštį.
Komunikacijos skyrius parengė 7 Tarybos sprendimų ir 40 Administracijos direktoriaus
įsakymų projektus.
Juridiniai reikalai

Juridinis skyrius organizuoja skyriui pavestų funkcijų ir uţdavinių vykdymą, kurių
pagrindinės yra šios: rengti ir vizuoti Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei
Savivaldybės tarybos ar kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų projektus, juos pristatyti
posėdţiuose; rengti ir vizuoti sutartis; informuoti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės
biudţetinių, viešųjų įstaigų darbuotojus apie priimtus naujus įstatymus, kitus teisės aktus; sisteminti
teisinę literatūrą; rengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius,
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kasacinius ir atskiruosius skundus bei atsiliepimus į juos); atstovauti Savivaldybei skirtingos
kompetencijos įvairių lygių teismuose; kontroliuoti, ar teisingai rengiami Savivaldybės tarybos,
kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai; rengti ir įforminti darbo
sutartis, tvarkyti visus su personalu susijusius kausimus, kontroliuoti, kaip laikomasi Savivaldybės
administracijos darbo tvarkos taisyklių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
nustatyta tvarka bei remiantis lygiateisiškumo ir visų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų
apsaugos principais, Juridinis skyrius nuo 2005 m. geguţės mėnesio vykdo valstybinę funkciją visiems Šilutės rajono gyventojams teikia pirminę teisinę pagalbą ir teisines konsultacijas.
Juridinis skyrius 2009 metais vizavo 434 (2008 m. - 420) Tarybos sprendimus bei 1324
(2008 m. - 1149) Administracijos direktoriaus įsakymus, parengė 12 (2008 m. - 15) Savivaldybės
tarybos sprendimų projektų, paruošė ir įformino 22 (2008 m. - 19) mero potvarkius, 942 (2008 m. 811) Administracijos direktoriaus įsakymus personalo klausimais. Skyrius parengė 209 (2008 m. 184) darbo sutartis, organizavo ir pravedė 4 (2008 m. - 11) konkursus karjeros valstybės tarnautojų
vietoms uţimti. Skyriaus valstybės tarnautojai - teisininkai yra Savivaldybės tarybos
administracinės, Peticijų, Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų bei kitų nuolatinių ir
laikinųjų komisijų nariai, nuolat dalyvauja šių komisijų darbe bei rengia jų teisinius dokumentus.
Savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, yra tiek civilinių, tiek administracinių teisinių
santykių subjektas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei Administracinių bylų
teisenos įstatymas įpareigoja tiek civilinio, tiek administracinio proceso šalis teikti atsiliepimus į
ieškinius, skundus bei pareiškimus teismams. Juridinis skyrius per 2009 metus parengė per 61
(2008 m. - 60) įvairių procesinių dokumentų bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismams
(t.y. atsiliepimai į ieškinius, pareiškimus, apeliacinius bei atskiruosius skundus). Paţymėtina, kad
civilinėse ir administracinėse bylose teismo posėdţiams vykstant ţodinio proceso tvarka Juridinio
skyriaus specialistai privalomai dalyvauja teismo posėdţiuose kaip Savivaldybės ar Savivaldybės
administracijos atstovai. Per 2009 metus Juridinis skyrius gavo 104 teismo šaukimus ir dalyvavo
teismo posėdţiuose.
Pirminės teisinės pagalbos teikimas visiems rajono gyventojams tampa viena iš svarbiausių
Juridinio skyriaus funkcijų. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę pagalbą
teikia Juridinio skyriaus specialistai - teisininkai. Pasirinktas pirminės teisinės pagalbos teikimo
būdas interesantams suteikia galimybę operatyviau, kokybiškiau ir ekonomiškai gauti teisinę
informaciją bei konsultacijas aktualiais teisės klausimais. Savivaldybės administracijos teisininkai
operatyviau negu advokatai arba viešosios įstaigos gali gauti teisinei pagalbai teikti reikalingą
informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių. Kiekvienais metais daugėja
rajono gyventojų, kurie suţino apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, todėl jų vis daugiau
kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos
teikimo. Šilutės rajone yra ne maţai advokatų, tačiau iš jų nėra nė vieno sudariusio sutartį su
Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo.
Advokatai kontorose dirba po vieną, padėjėjų neturi, daţnai jų darbo kabinetai būna tušti, nes
advokatai paprastai dalyvauja teismuose nagrinėjant civilines, baudţiamąsias bei administracines
bylas, todėl gyventojams bet kokią teisinę informaciją gauti operatyviai ir greitai yra gana
sudėtinga.
Juridinio skyriaus specialistai 2009 metais suteikė pirminę teisinę pagalbą 243 (2008 m. 158) pareiškėjams, 175 (2008 m. - 108) pareiškėjams surašytas prašymas Klaipėdos valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo.
Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

2009 metais Savivaldybės administracija išleido 16669 litų (2008 m. – 21711Lt) valstybės
tarnautojams ir darbuotojams kvalifikacijai kelti.
Biudţeto ir finansų skyriaus vedėja ir vyriausioji specialistė 2009 m. sausio 13-14 d.
dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centro organizuotame 10
valandų seminare ,,Lietuvos savivaldybių finansinių padalinių darbo aktualijos“. Vyresnysis
specialistas išklausė 7 valandų civilinės saugos mokymo kursą, skirtą apskričių ir savivaldybių lygio
ekstremalių situacijų valdymo centro personalui. Vyriausioji specialistė dalyvavo uţdarosios akcinės
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bedrovės ,,Ekonomikos mokymo centro“ organizuotame 32 valandų seminare ,,Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai“.
Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė Nijolė Grigonienė ir vyresnioji
specialistė Auksė Rupainienė dalyvavo mokymo kursuose „Lietuvos Respublikos Valstybės ir
savivaldybių turto apskaita, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo“.
Iš viso Kaimo reikalų skyriaus specialistai 2009 metais dalyvavo 22 seminaruose ir kituose
pasitarimuose. Skyriaus vedėjo pavaduotojas Povilas Budvytis ir vyresnioji specialistė Alva
Olberkienė 2009 metais apsigynė po tris kvalifikacijos atestatus. Po du iš jų - Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos ir po vieną - Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio ministerijos. Jiems suteikta
teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės prieţiūros vadovo pareigas (statinių grupės:
hidrotechniniai statiniai, sąvartynai), teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos techninės
prieţiūros vadovo pareigas (statinių grupės: inţinieriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo)
ir melioracijos statinių techninės prieţiūros vadovo pareigas. Praėjusių metų kovo 19d. mašinų
bandymų stotyje savivaldybių specialistams vyko pasitarimas-seminaras technikos naujovių,
teisinių reikalavimų, registro programų tobulinimo, technikos prieţiūros ir kitomis aktualijomis.
Socialinės paramos 6 skyriaus darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose,
seminaruose.
Per 2009 metus Švietimo skyriaus specialistai 54 dienas (378 valandas) kėlė savo
kvalifikaciją respublikoje ir rajone organizuojamuose renginiuose. Vyriausioji specialistė Vida
Nemanienė dalyvavo projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 42 valandų
staţuotėje Austrijoje. Šešiems specialistams, Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame
seminare įvertinus jų veiklą, pakartotinai suteikta švietimo konsultantų (vadybos ekspertų)
kvalifikacija ir teisė vertinti vadovų vadybinę kompetenciją bei praktinę veiklą.
Kultūros skyriaus darbuotojai 2009 m. kėlė kvalifikaciją 3 seminaruose. Juose įgytos ţinios
buvo pritaikytos rengiant savo srities dokumentus ir projektus.
Vidaus audito skyriaus vienam specialistui kvalifikacijai kelti bei mokytis buvo skirta 13
darbo dienų ir dviem darbuotojams po 4 darbo dienas. Skyriaus valstybės tarnautojai kėlė savo
kvalifikaciją Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto seminaruose, kuriuose išklausė temas
„Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto apskaita, valdymas ir disponavimas“, „Darbo
teisiniai santykiai“, „Probleminiai klausimai biudţetinių įstaigų apskaitoje ir pasiruošimas tvarkyti
apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinė atskaitomybės standartus“. Dalyvavo I.
Matkevičienės įmonės IRENATA seminare tema: „Viešųjų pirkimų pokyčiai“. Vienas vyriausiasis
auditorius išklausė 10 darbo dienų, 60 akademinių valandų Finansų ministerijos Mokymo centre
Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą pagal II modulį.
Kanceliarijoje 3 darbuotojai siekia aukštojo universitetinio išsilavinimo, iš jų du
(Administracijos direktoriaus referentė ir archyvo tvarkytoja) diplomus turėtų įsigyti šiais 2010
metais. Dėl biudţeto lėšų taupymo į mokamus seminarus siekta nevaţiuoti, o dalyvauta tik
būtinuose: 2009-02-06 skyriaus vedėja Dana Junutienė dalyvavo seminare „Elektroniniai
dokumentai ir elektroninis parašas“, 2009-11-25 - „Vieno langelio“ projekto įgyvendinimas.“
Archyvo tvarkytoja Danguolė Dimičiukienė 2009 m. spalio 15 d. lankė civilinės saugos mokymo
kursus ir įgijo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos
departamento paţymėjimą. Kompensuodami seminarų stygių, darbuotojai tobulinosi ţinių
semdamiesi iš profesinio ţurnalo „Biuro administravimas“, „Gimtoji kalba“, kitų leidinių
publikacijų.
Komunikacijos skyriaus specialistai ir darbuotojai pagal galimybę bei finansinius išteklius
dalyvavo įvairiuose seminaruose ir kursuose: išklausytas 8 akad. valandų (2009-05-07) UAB
„Komunikacijos mokyklos“ kursas „Komunikacija krizės metu“, dalyvauta 2009-04-15 seminare
„Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai perkančiosios organizacijos veikloje“, seminare dėl Teisės
aktų projektų paskelbimo (TAPIS) ir pateikimo internetinėje erdvėje, „Vieno langelio“ projekto
įgyvendinimo techniniai sprendimai ir kt.
Juridinio skyriaus specialistai Teisingumo ministerijos mokymo centre bei Valstybės ir
savivaldybių tarnautojų mokymo centre surengtuose seminaruose ir mokymuose dalyvavo iš viso
36 akademines valandas. Juridinio skyriaus valstybės tarnautojai gilino teisines ţinias
organizuojamuose šiuose seminaruose ir mokymo kursuose:
1. Ţalieji viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai pirkimo sutartims;
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2. Konfliktų prevencija ir jų sprendimo būdai;
3. Viešųjų pirkimų įstatymas: pokyčiai ir praktinis taikymas;
4. Tėvystės nustatymas, pripaţinimas ir nuginčijimas;
5. Vaiko kilmės nustatymas;
6. Ginčai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo (bendravimo su vaikais apribojimas);
7. Bendravimo su pareiškėjais psichologiniai aspektai ir konfliktinių situacijų valdymas;
8. Darbo uţmokestis, darbo ginčai, garantijos darbuotojams;
9. Darbo sutarčių pasibaigimo ypatumai;
10. Apribojimai, nutraukiant darbo sutartį reorganizuojant įmonę, darbuotojo padėtis įmonės
bankroto atveju;
11. Autorinė sutartis, jos teisingas sudarymas bei taikymas, nesant darbo santykių;
12. Darbo santykiai, teisė, jos taikymas praktikoje ir naujovės.

SENIŪNIJŲ VEIKLA
Šilutės rajono savivaldybėje yra 11 seniūnijų. Seniūnijos, vykdydamos priskirtas funkcijas,
įstatymų nustatyta tvarka ir patvirtintais seniūnijos veiklos nuostatais, teikia gyventojams viešojo
administravimo paslaugas, organizuoja bendro naudojimo teritorijų, vietinės reikšmės kelių, gatvių,
šaligatvių, ţeldinių ir ţaliųjų plotų prieţiūrą bei gatvių apšvietimą. Seniūnas ir seniūnijos
darbuotojai daug dirba gyventojų socialinėje sferoje: prireikus vertina atskirų šeimų gyvenimo
sąlygas ir teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos reikalingumo ir
paramos būdų, vykdo ţemės ūkio pasėlių plotų deklaravimą ir sprendţia kitus su ţemės ūkiu
susijusius klausimus. Padeda kurti bendruomenes jų teritorijoje gyvenantiems ţmonėms. Kartu su
gyventojų bendruomenėmis rengia įvairius projektus. Seniūnijos nuo 2007 m. liepos mėnesio 1 d.
atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitos tvarkymo funkcijas. Iš viso gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis
seniūnijose 2009 m. buvo 17160 (2008 m. – 26223), iš jų 2278 deklaravo atvykimą (2008 m. –
3197), 356 – išvykimą (2008 m. – 260), 7 įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
(2008 m. – 275), 276 kreipėsi dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo (2008 m. –
729), 9866 išduota paţymų apie asmens gyvenamąją vietą (2008 m. – 21762).
Trumpa apţvalga apie seniūnijų veiklą
Gardamo seniūnija

Seniūnijos plotas – 14477 ha, centras – Gardamo miestelis. Gardamo seniūnijoje šiuo metu
gyvena 2243 gyventojai, kaimų skaičius 40, viename iš jų (Meiţelių k.) nėra gyventojų. Sudarytos 6
seniūnaitijos. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Gardamo seniūnija, vykdydama savo
funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas,
organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, darbą.
Gardamo seniūnijos veiklos savarankiškas funkcijas atliko šeši darbuotojai, išmokėtas darbo
uţmokestis – 104,4 tūkst. litų, socialiniam draudimui – 31,0 tūkst. litų; seniūnijos deleguotas
funkcijas vykdė trys darbuotojai. Uţtikrinant normalų viešojo sektoriaus funkcionavimą, nuolat
tvarkomos bei priţiūrimos gyvenvietės, kapinių, bendro naudojimo teritorijos, dirba penki
darbuotojai, išmokėtas darbo uţmokestis – 62,8 tūkst. litų, socialiniam draudimui – 19,5 tūkst. litų.
Per 2009 metus gyventojams dėl juridinių faktų patvirtinimo išduotos 156 paţymos,
parengti 173 siunčiami dokumentai, uţregistruoti 135 gauti raštai. Uţregistruotas ir apsvarstytas
vienas gyventojo prašymas dėl kelio remonto, parengti 6 mirties aktų įrašai, išduoti 6 mirties
liudijimai, atliktas 71 notarinis veiksmas, parašyti 22 seniūno įsakymai veiklos klausimais. Vykdant
Administracijos direktoriaus 2009-09-30 įsakymą „Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ir
paraiškų uţterštumo asbestu stebėsenai išorinėje (gyvenamoje) ir darbo aplinkoje atlikti surinkimo“,
padėta uţpildyti 71 asmeniui 296 asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas.
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per
2009 metus išduotos 365 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, taisyti, keisti arba naikinti 5
asmenų deklaravimo duomenys, vienas asmuo deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Gardamo seniūnijoje naujai
deklaravo 58 asmenys, išduotos 2 paţymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
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apskaitą. Seniūnijoje per 2009 metus uţregistruota 180 prašymų šeimos socialinei pašalpai gauti, 69
šeimoms išmokėta 237,2 tūkst. litų socialinių pašalpų; uţregistruoti 239 prašymai išmokai vaikams
gauti, 305 gavėjams išmokėta – 449,7 tūkst. litų išmokų vaikams.
Seniūnijoje gyvena 35 vieniši pensinio amţiaus ir neįgalūs asmenys, 459 senatvės
pensininkai, 250 neįgaliųjų. 16 asmenų kreipėsi į seniūniją vienkartinės pašalpos: ligos atveju
išmokėta 3,4 tūkst. litų, ilgaamţiams – 0,87 tūkst. litų, dokumentams tvarkyti - 80 litų. Išmokėtos
25 šeimoms 35,6 tūkst. litų vienkartinės išmokos gimus vaikui. Paramą mokinio reikmėms įsigyti
gavo 90 šeimų, kuriose auga 161 vaikas, išmokėta 25,1 tūkst. litų. Šešios šeimos globoja be tėvų
likusius 18 vaikų, išmokėta 101,9 tūkst. litų.
2009 metais Gardamo seniūnijoje socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo
teikiamos 16 šeimų, kuriose auga 47 vaikai. Viena šeima, kurioje augo vienas vaikas, buvo
išbraukta iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąrašo, nes šeimoje nebeliko nepilnamečių
vaikų. Viena šeima, auginanti 5 vaikus, išvyko gyventi į Vainuto seniūniją. Vienai šeimai,
auginančiai 2 maţamečius vaikus, atvykusiai iš Švėkšnos seniūnijos, pradėtos teikti socialinių
įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Prevenciniais tikslais lankomasi 2 šeimose, kuriose auga 3
vaikai. 11 socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, gauna socialinę pašalpą. Šioms šeimoms
skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius įgūdţius.
Vykdant ţemės ūkio specialisto funkcijas, įregistruotos 8 naujos valdos, įregistruota ir
išregistruota valdose 7 partneriai, įforminta 10 valdų perdavimo aktų. Priimti prašymai ir išduotos 6
paţymos dėl ţemės ūkio veiklos (ankstyvas pasitraukimas iš prekinės ţemės ūkio gamybos).
Atnaujinta 446 valdų apskaita, priimta elektroniniu būdu 581 pasėlių deklaracija, elektroniniu būdu
įbraiţyti 3025 laukai ir suformuoti 1102 ţemėlapiai. Išsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
ţemės ūkio ministerijos 6 informaciniai pranešimai apie apleistus ţemės ūkio plotus. Parašyta 30
atsakymų į NMA nustatytų dvigubų deklaravimų pranešimus. Uţpildytos 27 savaitinės/ketvirtinės
ataskaitos GS-5 (apie nuimtą derlių). Skleidţiama informacija ūkininkams - teikiama informacija
apie gaunamas ekstensyvumo, susietas ir atsietas išmokas uţ parduotus gyvulius, informacija apie
pieno pirkimo-pardavimo aukcionus, pieno kvotų vykdymo kontrolę.
2009 metais seniūnijos valdymui tobulinti, teritorijų vystymo ir ţemės ūkio (sanitarija)
bei viešųjų darbų programoms skirta – 78,6 tūkst. litų:
2009 m.
lėšos
(tūkst. Lt)

1. Valdymo tobulinimo programa
1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų

43,8
21,3

38,8
19,4

Palyginami
duomenys su
2008 m.
(tūkst. Lt)
+ 5,0
+ 1,9

1.2.

22,1

18,0

+ 4,1

0,4
27,3

1,4
23,5

- 1,0
+ 3,8

1.3.
2.

pirkimas (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis ir
kanalizacija
ir kt. paslaugos)
seniūnijos materialinis aprūpinimas
(transporto aptarnavimas, kitos prekės)
kvalifikacijos tobulinimas
Teritorijų vystymo ir ţemės ūkio
programa (sanitarija)
išlaidos technikos ir transporto priemonėms
medţiagos ir darbo priemonės
atliekų išveţimas
gatvių apšvietimas (elektros energija)
Viešųjų darbų programa

2008 m.
lėšos
(tūkst. Lt)

11,2
11,2
0
2.1.
8,8
7,3
+ 1,5
2.2.
4,1
1,5
+ 2,6
2.3.
3,2
3,5
- 0,3
2.4.
7,5
10,8
- 3,3
3.
Pagal viešųjų darbų programą dirbo šeši asmenys: penki po 2 mėnesius, vienas 2,5 mėnesio.
Tvarkė gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines.
Gardamo seniūnijoje vietinių kelių ilgis 142,174 km., asfaltuotų - 4,257 km., ţvyro - 92,912
km., grunto - 45,005 km. Per 2009 metus kelių prieţiūros darbams bei sandoriams skirta – 102,4
tūkst. litų: vietinių kelių prieţiūrai, greideriavimui, asfalto duobių taisymui, ţvyro duobių taisymui
skirta – 44,2 tūkst. litų; įrengtas privaţiavimas ir padidinta mašinų stovėjimo aikštelė prie seniūnijos
pastato uţ 28,2 tūkst. litų; kelio 4V5 ţvyravimo darbams skirta 30,0 tūkst. litų.
Atliktos civilinės saugos treniruotės formuočių vadams ir seniūnijos darbuotojams.
Seniūnijos darbuotojai nuolat tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją.
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Administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos lėšos seniūnijai:
2009-04-06 įsakymu A1-331 „Dėl lėšų skyrimo iš aplinkos apsaugos rėmimo spec.
programos“ – 1000 Lt;
2009-05-27 įsakymu A1-554 „Dėl lėšų skyrimo iš aplinkos apsaugos rėmimo spec.
programos“ – 3475 Lt. Uţ šias lėšas sutvarkytas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams Brokorių
piliakalnis.
2009-06-17 įsakymu A1 – 628 „Dėl lėšų skyrimo seniūnijos sportinei veiklai organizuoti“
- 500 Lt., uţ šią sumą įsigyta prizų.
Seniūnijoje įsikūrusios trys bendruomenės. 2009 m. projektui 25 tūkst. litų finansavimą
gavo ir įgyvendino Šylių kaimo bendruomenė.
Seniūnija kartu su Ţemaičių etnokultūros centru ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis
rengia valstybines ir tradicines šventes. Strateginis Gardamo seniūnijos renginys „Pavienių
muzikantų ir pasakorių šventė“ iš kultūros programų gavo – 3,844 tūkst. litų; veikė vienas meno
kolektyvas. Organizuojami jau tradicija tapę renginiai: Šylių kaimo šventė „Gandro dovanos“,
„Pasitinkant Kalėdas“, „Naujųjų sulaukus“. Seniūnija planuoja:
1. Sutvarkyti Gardamo kapinių vartus, perdaţyti koplytstulpį, perdaţyti kapinių namelį.
2. Iškirsti menkaverčius krūmus ir išvalyti Bartininkų, Birbalų, Juškaičių kapinaites.
3. Likviduoti Šyliuose nurašytą sandėlį I1Ţ unikalus Nr. 8894-9000-5023.
4. Asfaltuoti Gardamo miestelyje gatvę 4G5.
5. Kapitaliai suremontuoti 1,5 km. kelio 4V28.
Juknaičių seniūnija

Juknaičių seniūnijos centras – Juknaičių kaimas, nuo rajono centro nutolęs 11 kilometrų.
Kaime yra Juknaičių gyvenvietė-parkas, įrašytas į Šilutės r. savivaldybės vietinį kultūros vertybių
registrą, suteikiantį šiai gyvenamajai vietovei vietinės reikšmės urbanistinio kraštovaizdţio parko
statusą. 2009 metais Juknaičių gyvenvietė su ţaliųjų plotų augmenija įtraukta į Valstybinį
architektūrinį - urbanistinį draustinį, unikalus kodas 33144. Šios gyvenvietės ţalieji plotai 29,4 ha,
13 skulptūrų, medţiai ir krūmai, kuriems reikia kruopščios prieţiūros.
Juknaičių seniūnijos teritorija ribojasi su Rusijos Federacijos Respublika. Pasienio ruoţas
Nemuno upe tęsiasi 20 km. 45% teritorijos potvynio metu yra uţliejama. Į šią zoną patenka
Šilininkų, Girininkų, Paleičių ir dalies Leitgirių kaimų teritorijų. 23% seniūnijos teritorijos įeina į
Nemuno deltos regioninio parko teritoriją.
Seniūnija disponuoja 3,9 mln. turtu. Seniūnijoje yra 42 daugiabučiai gyvenamieji namai.
Didesnė dalis jų yra Juknaičių ir Pašyšių gyvenvietėse. Šių namų būklė yra tik patenkinama.
Daugumai namų reikalinga renovacija.
Juknaičiuose veikia Savarankiško gyvenimo namai, suteikiantys paslaugas pagyvenusiems,
juose gyvena 29 senyvo amţiaus ţmonės, kuriuos aptarnauja 1 socialinio darbuotojo padėjėja.
Vyţių kaime veikia specialių paslaugų VŠĮ psichoterapinis-reabilitacinis centras
„Gabrielius“, kuriame gyvena 10 gyventojų, iš jų iki 30 metų yra 8 ţmonės ir vyresni kaip 50 metų
yra du ţmonės. Tokio pobūdţio centras rajone yra vienintelis.
Prie Nemuno, Šilininkų kaime, yra rekreacinė zona, kurioje yra įsikūrę 35 įvairių įstaigų ir
privačių asmenų poilsio namai. Daugumos poilsio namų būklė yra patenkinama. Jų veikla yra
sezoninė. Pastatai statyti iš įvairių statybinių medţiagų.
Seniūnijos struktūroje yra patvirtinta 16 pareigybių. Dvi pareigybės priskirtos valstybės
tarnautojams, 14 – dirbančių pagal darbo sutartis. 81% visų dirbančiųjų amţius yra nuo 30 iki 60
metų. 19 % vyresni negu 60 metų. 18% seniūnijoje dirbančių turi aukštąjį išsilavinimą, 6 % siekia
aukštojo išsilavinimo, 26% turi aukštesnįjį išsilavinimą, 68% turi profesinį išsilavinimą ir atitinka
uţimamas pareigas. 2009 metais buvo panaikintas apskaitininkės etatas, visi seniūnijoje dirbantys
ėjo geranoriškai po 14 d. d. nemokamų atostogų.
Juknaičių seniūnija iš kitų seniūnijų išsiskiria teikiamų paslaugų įvairove ir apimtimi.
Seniūnijoje yra Savivaldybės įstaigos: dvi pagrindinės mokyklos, kuriose mokosi 327 mokiniai,
vaikų lopšelis-darţelis, jį lanko 42 vaikai, ambulatorija, med. punktas, Kauno profesinio rengimo
mokykla, joje mokosi 68 moksleiviai, dvi bibliotekos su internetine prieiga.
Veikia 23 įstaigos ir įmonės, kuriose dirba 151 Juknaičių seniūnijos gyventojų. Seniūnijoje
sudaryta 11 seniūnaitijų.
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Veiksmai
Bendra
situacija

Priem.veik.
funkcija
Gyventojai,
jų socialinė
padėtis,

Faktiniai duomenys

2008 metai

Gyventojai
Bendras skaičius
Darbingo amţiaus
Senatvės pensininkų
Ikimokyklinio amţiaus vaikų
Mokyklinio amţiaus vaikų
Bedarbių registruotų darbo
birţoje
Nedarbo lygis %
Migracija
Atvyko
Išvyko
Gimė
Mirė

2009 metai

+/-

Skaičius
3292
1788
798
160

skaičius
3348
1768
696
149

palyginimas
+56
-20
-8
-11

591

570

-21

97
5,4
2008 m.

413
23,1
2009 m.

+316
+17,7
palyginimas

195
14
31
30

88
10
22
44

-107
-4
-9
+14

Vykdant socialinės srities deleguotas funkcijas 2009 metais, kad gyventojai gautų socialines
Išmokas, seniūnijoje buvo parengta: 560 bylų, uţregistruoti 992 prašymai. Per metus buvo
išmokėta 3,7 mln. Lt socialinių išmokų.
Sprendţiant socialinės rizikos šeimų problemas, matosi iš pateiktos lentelės, kad sunkėjant
gyventojų pragyvenimui, padaugėjo šeimų, įtrauktų į rizikos šeimų sąrašą.

2008 m.
2009 m.

Paslaugos
teikiamos
šeimoms
25
28
+3

Asmenims

Iš jų
vaikams

92
108
+16

54
59
+5

Mokamos
lėšos per
Soc.darb.
2
7
+5

Išbrauktos
iš rizikos
šeimos
7
7
0

Įrašytos šeimos į
riziką
9
3
-6

Apţvelgiant socialinės padėties lentelę, daugiausia padidėjo parama maisto produktais ir
nemokamas maitinimas mokyklose.
Socialinė grupė

Šeimų

Šeimų

Skirtum

Asmenų

Asmenų

Skirtum

skaičius

skaičius

as

skaičius

Skaičius

as

2008 m.

2009 m.

2008 m.

2009 m.

Šeimos globojančios vaikus

8

4

-4

13

13

0

Daugiavaikės šeimos (4 vaikai)

25

17

-8

104

78

-26

Daugiavaikės šeimos (3 vaikai)

63

64

+1

187

192

+5

Šeimos auginančios 1-2 vaikus

327

322

-5

384

386

+2

Socialinės rizikos šeimos

25

28

+3

52

108

+56

Vieniši pensijinis amţiais ţmonės

14

13

-1

14

13

-1

Ilgaamţiai pensininkai

73

71

-2

73

81

+8

Parama maisto produktais

63

203

+140

1862

2332

+470

Nemokamas maitinim. mokyklose

67

109

+42

182

199

+17

Būsto šildymo kompensacija

58

64

+6

-

-

-

Šalto vandens kompensacija

232

244

+12

429

567

+138

Vienkartinės pašalpos

32

18

-14

32

18

-14

Analizuojant ţemės ūkio veiklą, sumaţėjo ūkine veikla uţsiimančių ţmonių, kadangi
pasitraukė iš ţ. ū. produkcijos gamybos ir nutraukė ţ. ū. veiklą.
Ţemės ūkis, pasėlių deklaravimas ir dalyvavimas programose 2009 m.
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Valdų paraiškų

Ekologiniai ūkiai

Biokuro ūkiai

Kraštovaizdţio

Įregist. naujai

tvarkymas

sėklų ir pašarų

skaičius

registre
2008 m.

517

6

6

11

11

2009 m.

505

6

5

12

11

-12

0

-1

+1

0

Kanceliarija
Gauta raštų

Gauta prašymų

Parengta buities

Parengta įsakymo

Nustatyta soc.

Soc. klausimais

tyrimo aktų

projektų

pasl. vert poreikių

2008m.

239

889

267

32

33

2009m.

230

1243

536

32

16

-9

+354

+269

0

-17

Įdiegus elektroninį dokumentų tvarkymą, sumaţėjo gaunamų dokumentų, nes dalis
dokumentų gaunama el. paštu. Dėl padidėjusios bedarbystės seniūnijoje gauta daugiau paramos
prašymų, dėl kurių padaugėjo ir jų gyvenimą uţfiksuojančių dokumentų.
Seniūnijos gaunamos lėšos iš biudţeto ūkinei veiklai vykdyti:

2008 metais (gauta)
2009 metais (skirta)
+/-

Gatvių apšvietimas

Iš viso

34923
29000

Savarankiško
gyv. namams
21419
21900

7000
10000

110542
99500

-0,17%

+ 1%

+0,14%

-0,10%

Valdymas

Sanitarijai

47200
38600
-0,19%

Per 2009 metus atlikti šie darbai:
1. Gatvių, šaligatvių valymas ir prieţiūra, taip pat vietinių kelių prieţiūra: greideriavimui
skirta 17 787 Lt, ţvyravimui gatvių ir kelių – 58 000 Lt, duobių taisymui – 16 200 Lt, ţenklų
pastatymu i– 2 307 Lt, skoloms uţ 2008 metus – 8 208 Lt. Iš viso –102 502 Lt.
2. Nuolat priţiūrėtos bendro naudojimo 29,4 ha teritorijos plotas (pjaunama ţolė, renkamos
šiukšlės, valomos gatvės, išveţamos augalinės kilmės atliekos), pasodinta įvairių ţeldinių gerinant
seniūnijos sanitarinę būklę.
3. Seniūnijoje organizuoti trys susirinkimai dėl daugiabučių namų renovavimo. Rengiant
susirinkimus aktyviai dalyvavo Juknaičių bendruomenės nariai, gyvenantys daugiabučiuose. Į
susirinkimus buvo kviečiami bankų, kredito unijos, statybinių organizacijų atstovai bei renovuotų
namų bendrijų pirmininkai. Šios priemonės padėjo išsklaidyti gyventojų abejones dėl namų
renovavimo ir kainų uţ šildymą problemas. Po trečio susirinkimo daugiau nei pusė gyventojų
pasisakė uţ namų renovavimą ir trijų namų jungimąsi į vieną bendriją, kad lengviau būtų galima
gauti paskolą. Bet tuo metu pasikeitė renovavimo pajamų dydţiai ir gyventojai šį klausimą atidėjo
vėlesniam laikui. Dabar finansavimas aiškus, tačiau gyventojai dėl krizės ir senyvo amţiaus abejoja,
ar sugebės grąţinti paimtas paskolas. Norint, kad šis klausimas būtų išspręstas teigiamai, teks
gyventojams dar kartą aiškinti pasikeitusią situaciją ir įtikinėti renovacijos būtinumu.
Vienuolikoje seniūnaitijų buvo išrinkti seniūnaičiai: A. Bakutis, L. Barkauskienė, R.
Kuzmarskis, B. Šarka, K. Rojus, R. Ubartas, V. Agintas, A. Šiaudvytis, V. Šiaudvytienė, V.
Grygalienė, A. Baliutavičienė. Seniūnaičiai keturis kartus rinkosi į seniūnaičių sueigas, kur buvo
apsvarstyti seniūnijai ir seniūnaitijoms aktualūs klausimai, iškeltos problemos. Labai aktyviai
seniūnaičiai organizavo pavasarines aplinkos valymo talkas Leitgiriuose, Pašyšiuose, Juknaičiuose.
Visi seniūnaičiai sutiko dalyvauti teisėtvarkos prevencinėje grupėje kovojant su nusikalstamumu
gyvenamose vietose.
Seniūnijos darbuotojų pastangomis Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui buvo pasodinta
tūkstančio berţelių giraitė bei atidengtas akmuo šiai datai įamţinti. Renginyje dalyvavo apie 400
dalyvių. Dauguma jų buvo Juknaičių seniūnijos gyventojai. Berţelius sodino ir Juknaičių garbės
pilietis Zigmas Dokšas su ţmona Benedikta, atvykę iš Palangos. Nemaţas būrys dalyvavo ir iš
savivaldybės administracijos darbuotojų, ţiniasklaidos atstovai bei rajono meras V. Pozingis. Tai
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buvo visų susijungimas dvasiniam tikslui, kad ateinančios kartos išsaugotų prasmingą darbą,
ošiančius medţius.
Savivaldybės administracijos dėka, siekiant išsaugoti išvalytą Juknaičių tvenkinį nuo
vandens augmenijos, buvo įleisti amūro jaunikliai.
Pašyšių ir Juknaičių gyvenvietėse UAB „Įtampa“ atliko gatvių apšvietimo renovavimo
darbus, įrengdama 20 šviestuvų Pašyšiuose ir 16 Juknaičiuose su elektros energiją taupančiomis
lempomis. Juknaičių gyvenvietės Berţų gatvėje paklojo1800 m kabelio, Juknaičių seniūnijos ir
viešųjų darbų darbininkai.
Vykdant rajono tarybos sprendimą Nr. T1-1131, seniūnijoje buvo pravesta 14 susirinkimųbei aplankyta daugiau kaip 200 sodybų šeimininkų, aiškinant pasikeitusią buitinių atliekų išveţimo
ir apmokėjimo uţ šią paslaugą tvarką. Pirmame susirinkime rajono vyr. specialistas R. Rimkus
išaiškino pasikeitusią tvarką ir galimybes pasinaudoti numatytomis lengvatomis. Dauguma
gyventojų tai priėmė kaip normalų reiškinį, tačiau buvo ir tokių, kurių naujoji tvarka netenkino. Tai
gyventojai, kurie iki šiol nesinaudojo šia paslauga. Problemų su buitinių atliekų tvarkymu seniūnija
turės dar ne vieną mėnesį.
Seniūnijos darbuotojai daugiau kaip 50 gyventojų įspėjo dėl įvairių taisyklių paţeidimo.
Vienam gyventojui buvo surašytas administracinis nusiţengimo protokolas dėl ne vietoje pasodintų
augalų, kurie trukdė kaimynui patekti į jam priklausančią ţemę. Protokolas buvo apskųstas rajono
eismo komisijai, kuri išnagrinėjusi klausimą įpareigojo pilietį augalus pašalinti. Kartu su apylinkės
inspektoriumi nubausti 7 gyventojai uţ šunų neprieţiūrą.
Pravesti seniūnijos tradiciniai renginiai; naujagimių giraitės sodinimas, krepšinio turnyras
„Kalėda 2009“, graţiausios sodybos, daugiabučio ir įstaigos rinkimai, valstybinių švenčių
minėjimai. Kultūriniai renginiai: miestelio šventė „Visada jauni“, eglučių įţiebimo, uţgavėnių
šventė Pašyšiuose, Pašyšių bendruomenės renginys „Susirinkime visi“, seniūnijos vėliavos
šventinimas, Mindaugo karūnavimo diena ant Alkos kalno, sugiedotas Lietuvos himnas, velykinių
puokščių paroda, savarankiško gyvenimo namuose surengtas koncertas „Tau mano močiute“ ir kiti.
Seniūnijoje veikia šios nevyriausybinės organizacijos: Juknaičių bendruomenė, pirmininkas
Vl. Sabaliauskas, ši bendruomenė teikė projektą ţemės ūkio ministerijai dėl vaikų aikštelių
įsirengimo, tačiau projektas dėl sunkios finansinės padėties nebuvo finansuojamas. Savavaldybės
pinigų, skirtų miestelio šventei, atsisakė, kad rajonas paremtų dalyvius, išvykstančius į respublikinę
Dainų šventę. Bendruomenė vertėsi iš surinktų 2 proc. ir nario lėšų. Buvo išvykę į Briuselį, kaip
nugalėtojai respublikiniame Maldeikio fondo konkurse. Juknaičių jaunimo klubas, kurio
pirmininkas Povilas Barkauskas, savo veiklą vykdė per respublikines jaunimo organizacijas ir
savivaldybės projektus bei 2 proc. gautą paramą.
Juknaičių sporto klubas, kurio pirmininkas Rimas Urbonas, veiklą vykdė iš suaukotų
dalyvių ir rėmėjų lėšų. Pašyšių bendruomenės pirmininkės Elenos Venskienės buvo teiktas
projektas ŢŪM - finansavimo negavo, 2009 metų veiklą vykdė iš 2 proc. bendruomenės nario
mokesčio ir paaukotų rėmėjų lėšų.
Seniūnijos darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose ir
mokymuose. Seniūnas tobulinosi Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Mobilizacijos
departamento civilinės saugos mokymo kursuose, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
CS ir mobilizacijos departamento CS seminare, seminare – „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“.
Kiti specialistai tobulinosi: Socialinė darbuotoja - seminare „Vaikų ir jaunimo ţalingi įpročiai ir
prevencinės priemonės galimybės“; raštvedė - kursuose „Įstaigų dokumentų valdymo organizavimo
problemos ir aktualijos, elektroninių dokumentų valdymas“; ţemės ūkio specialistas - kasmetiniai
mokymo kursai dėl pasėlių deklaravimo, elektroninio laukų ţemėlapių braiţymo; socialinio darbo
organizatorė - tobulinimosi kursai Klaipėdoje „Bendravimo aspektai“; Specialistė - CS mokymo
kursai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokyklos
CS mokymo centre, Nemenčinėje, seminare „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos CS ir mobilizacijos departamente CS seminare.
Gyventojų ir savivaldybės vadovų susitikimo metu išsakytos pastabos, pasiūlymai ir
lūkesčiai iš esmės įgyvendinti. O kai kurie darbai numatomi atlikti artimiausiu metu. Bendro
naudojimo ploto sumaţinimas bus svarstomas bendruomenės susirinkime. Kad išplėsti automobilių
stovėjimo aikšteles, reikalingas detalusis planas, projektas ir pinigai. Tačiau gyventojai bus
papildomai informuoti. Vandens bokšto Juknaičių gyvenvietėje remonto lėšų klausimą svarstysime
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Juknaičių bendruomenėje. Kanalizacijos išplėtimo klausimas susisijęs su didelėmis finansinėmis
lėšomis, negavus finansavimo, nukeliamas ateičiai, tačiau gyventojams, turintiems išgriebimo
duobes yra sudarytos sąlygos priduoti nuotekas UAB „Šilutės vandenys“, kuri mobiliomis
priemonėmis išveţa jas pagal patvirtintą Tarybos sprendimą 2010 m. sausio 28 d., Nr. T1- 1234.
Katyčių seniūnija

Seniūnijos darbuotojai 2009 metais dalyvavo šiuose seminaruose:
Ţemės ūkio specialistė Aldona Sirtautienė – 2009-02-19 Kretingoje „Ţemės ūkio ir kaimo
plėtros aktualijos 2007-2013 m. kaimo plėtros plano įgyvendinimo kontekste“, 2009-02-24 Vilniuje
- „Ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų deklaravimo informacinėje sistemoje“ praktiniuose
uţsiėmimuose, 2009-03-03 Šilutėje – „Ţemės ūkio valdų modernizavimas“. Praktinis mokymas
„Kaip uţpildyti paraišką“, 2009-03-12 Katyčiuose - „Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir
jų įgyvendinimas“, 2009-03-26/27 Vilniuje mokomieji kursai-ţemėlapių braiţymas, paraiškų
priėmimas elektroniniu būdu, 2009-12-17 Šilutėje susitikime su ŢŪIKVC direktoriaus pavaduotoja
Birute Martuzevičiūte, programavimo skyriaus vadove Jurgita Špūraite;
Specialistas Viktoras Vaitiekovas - 2009-05-06/08 civilinės saugos mokymo kursuose;
Seniūnė Juzefa Tamavičienė - 2009-11-20/25 dienomis darbo saugos kursuose;
Socialinė darbuotoja Danguolė Stonienė – 2009-11-12/13 socialinių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo seminare Klaipėdoje ir 2009-11-16/21 kvalifikacijos tobulinimosi
kursuose Klaipėdoje.
Katyčių seniūnijos teritorijoje yra 16 kaimų, kuriuose gyvena 1514 gyventojų. Įsteigtos 3
seniūnaitijos.
Sutvarkytos ketverios senos, seniūnijos teritorijoje esančios evangelikų-liuteronų kapinės.
Dirbtuvių - pastato viduje (po 2007 m. gaisro) uţbaigti atstatymo darbai.
Sutvarkyti trys šiukšlynai miestelio teritorijoje.
Nuveţti seno namo griuvėsiai iš miestelio centro.
Panaudojus senus šaligatvių bordiūrus sutvarkyta nuokalnė, esanti miestelio centre.
Suremontuotas bendruomenės gaisrinės siurblys.
Išvalytas priešgaisrinis hidrantas.
Nuo tvarkomų šaligatvių nuveţtas statybinis lauţas.
Gėlynų prieţiūra.
Priţiūrimi seniūnijai priskirti ţalieji plotai, valomos gatvės ir šaligatviai.
Vykdomas 2009 metų civilinės saugos veiklos planas.
Priimtos pasėlių deklaracijos paraiškos - 330;
Valdų registre įregistruotos valdos
395;
Įregistruotos naujos valdos
2;
Valdose įregistruoti partneriai
1;
Įforminti valdų perdavimo aktai
7;
Atnaujintos valdos
339;
Surašyti atsakymai į pranešimus dėl dvigubų deklaravimų – 15.
Išsiųsta informacija NMA apie pareiškėjus, kurie deklaravo apleistus pasėlių plotus - 5.
Uţpildyta savaitinė/ketvirtinė ataskaita GS-5 (apie nuimtą derlių).
Nuolat tikslinami prašymų pašarų ūkio subjektų sąrašai. Informacija teikiama Valstybinei
sėklų ir grūdų tarnybai prie ŢŪM.
Surinkta informacija apie ūkyje auginamų augalų veisles ir jų plotus.
Surinkta informacija NMA apie energetinių augalų derliaus nuėmimą ţemės ūkio valdos
reikmėms.
Teikta informacija apie gaunamas ekstensyvumo susietas ir atsietas išmokas uţ parduotus
gyvulius.
Teikta informacija apie pieno pirkimo-pardavimo aukcionus, pieno kvotų vykdymo
kontrolę.
Pagal viešųjų darbų programą buvo įdarbinti du ţmonės, kurie tvarkė kapines, paupį.
Panaudota 4 300 litų.
Seniūnė atliko 74 notarinius veiksmus. Patvirtinti 69 dokumentų nuorašai, surašyti 3
testamentai ir du įgaliojimai.
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Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo paţymų kreipėsi 238 gyventojai, 6 asmenys kreipėsi
dėl gyvenamosios vietos duomenų naikinimo, 8 kreipėsi dėl gyvenamosios vietos datos
koregavimo. Atvykimą gyventi seniūnijoje deklaravo 44 asmenys, išvykimą – 3. Uţregistruota 16
mirčių, 20 gimusių vaikų. Paţymų notarų biurui kreipėsi 16 asmenų, registrų centrui -7, NMA – 15,
policijos komisariatui -19, išduota paţymų įvairioms mokykloms -19, apylinkės teismui -10, UAB
„Ecoservice“- 23, Vaiko teisių apsaugos tarnybai-14, kitoms organizacijoms - 37 paţymos. 2009
metais uţregistruota 18 šunų ir surinkti į biudţetą 108 litai.
Parengta 9 administracijos direktoriaus įsakymus vienkartinėms pašalpoms gauti.
Labiausiai nepasiturintys dėl maisto iš intervencinių atsargų kreipėsi 510 asmenų. Pagalbos
paslauga į namus teikiama 2 asmenims. Vienkartinių pašalpų dėl ligos kreipėsi 8 asmenys, 1 gaisro
atveju. Šildymo (kuro) kompensacijos išmokėtos 8 asmenims. Penkiolika seniūnijos šeimų globoja
23 vaikus, likusius be tėvų globos. Surašyti 8 buities tyrimo aktai, dėl vienkartinių pašalpų skyrimo
ligos atveju ir 1 gaisro atveju. Vienkartinės išmokos gimus vaikui kreipėsi 20 asmenų.
Dirbamas socialinis prevencinis darbas su 12 šeimų, kuriose yra 36 vaikai. Šioms šeimoms
yra teikiamos socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose.
2009 metais seniūnijoje vyko šie kultūriniai renginiai:
1. Vasario 26 d. Uţgavėnių šventė Stubrių bendruomenėje „Ţiema ţiema bėk iš kiemo”…
2. Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
3. Balandţio 18 d. Atvelykio šventė Stubrių bendruomenėje.
4. Liepos 18 d. Piliakalnio šventė, skirta Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.
Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Švedijos humanitarinės pagalbos „Tikėjimas, Viltis,
Meilė“ organizacija.
Kintų seniūnijoje

Kintų seniūnijos plotas - 15000 ha. Seniūniją sudaro 8 seniūnaitijos, 25 kaimai. Seniūnijos
centras – Kintų miestelis. Kintų seniūnijoje šiuo metu gyvenamąją vietą deklaravo 2 217 gyventojų.
Vykdant priskirtas funkcijas, seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 4 darbuotojai
dirbantys pagal darbo sutartis, 6 darbininkai (du iš jų po 0,5 etato). Seniūnijos darbuotojai nuolat
kelia savo kvalifikaciją, 2009 m. dalyvavo 7 seminaruose ir mokymuose.
Kintų seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo valdymo tobulinimo,
kaimo teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros, viešųjų darbų programas.
Valdymo tobulinimo programos ilgalaikiai tikslai yra plėtoti teikiamų paslaugų apimtį,
gerinti paslaugų kokybę, uţtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, lėšų taupymą bei darbo sąlygų
gerinimą. 2009 metais programos įgyvendinimui Kintų seniūnijai buvo skirta 169 100 Lt, iš jų:
darbo uţmokesčiui ir socialiniam draudimui 130 050 Lt, prekėms ir paslaugoms pirkti 38 700 Lt.
Taupant lėšas, nuo 2009 m. liepos mėnesio atsisakyta apskaitininko etato. Darbo krūvis
pagal kompetenciją perskirstytas seniūnijos raštvedei ir specialistui.
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir duomenų tvarkymo funkciją, per 2009 metus
išduotos 344 paţymos apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 9 sprendimai dėl
gyvenamosios vietos duomenų naikinimo. Savo gyvenamąją vietą Kintų seniūnijoje naujai
deklaravo 48 asmenys.
2009 metais dėl juridinių faktų patvirtinimo išduotos 156 paţymos. Atlikti 162 notariniai
veiksmai. Parengti 216 siunčiami dokumentai. Dėl Tiesioginių išmokų uţ ţemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus kreipėsi ir pateikė deklaracijas 421 gyventojas. Ţemės ūkio valdų registre atnaujintos
374 ţemės ūkio valdos.
2009 m. Kintų seniūnija savivaldybės administracijai pateikė daug pasiūlymų dėl socialinės
paramos šeimoms reikalingumo ir paramos būdų. Paskutinių 2 metų palyginamieji duomenys
nurodyti 1 lentelėje:
1 lentelė
Eil.

Paramos

Nr.

pavadinimas

2008 m.
Šeimų

Suma, Lt

skaičius

2009 m.
Šeimų

Suma, Lt

skaičius

1.

Socialinė pašalpa

37

193303,74

60

287744,98

2.

Išmoka vaikui (vaikų skaičius)

308

455501,35

278

431365,06
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3.

Globos (rūpybos) išmoka

8

32205,35

7

36451,15

4.

Šildymo išlaidų kompensacija

9

6440,48

10

7095,38

Iš viso:

687450,92

762656,57

Įvertinus atskirų šeimų gyvenimo sąlygas: 148 mokiniams skirta parama mokinio
reikmenims įsigyti, iš viso 23 400,00 Lt; 155 mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklas,
paskirtas nemokamas maitinimas; ligos ir gaisro atvejais paskirta 14 vienkartinių pašalpų, viso
4380,00 Lt.
Seniūnijos teritorijoje gyvena daug maţas pajamas gaunančių šeimų, vienišų asmenų. 2009
metais 480 gyventojų pateikė prašymus paramai maisto produktais (iš ES intervencinių atsargų
labiausiai nepasiturintiems asmenims) gauti. Parama buvo suteikta 6 kartus.
Pagal kompetenciją seniūnijoje organizuota vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su
socialinės rizikos grupės šeimomis. Šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys ugdyti socialinius
įgūdţius bei integruotis į visuomenę. Paskutinių 2 metų palyginamieji duomenys nurodyti 2
lentelėje:
2 lentelė
Metai

Socialinės rizikos šeimų /
vaikų skaičius

2008
2009

15/40
12/34

Įtraukta naujų šeimų
į soc. rizikos sąrašą
(skaičius)
1
-

Įtraukta šeimų į
prevencinį sąrašą

Išbraukta iš soc. rizikos
šeimų sąrašo

5
9

6
3

Teikiant socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugas, buvo glaudţiai
bendradarbiaujama su Kintų vidurine mokykla, seniūnaitijų seniūnaičiais, V. Prielgausko šeimos
gydytojo kabineto ir UAB „Šeimos darna“ darbuotojais.
2009 m. Kintų seniūnijos Kaimo teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programos
įgyvendinimui iš Savivaldybės biudţeto buvo skirta 94 500 Lt, iš jų darbo uţmokesčiui ir
socialiniam draudimui 72 600 Lt, prekėms ir paslaugoms pirkti 16 900 Lt, gatvių apšvietimui 5 000
Lt.
Seniūnija nuolat priţiūri 9 kapines, 15,5 ha ţaliųjų plotų ir rekreacinių visuomenės
poreikiams skirtų teritorijų, 4 km šaligatvių ir takų, 94 km pakelių, paplūdimius Kintų miestelyje ir
Ventės kaime, 4 automobilių aikšteles Kintų miestelyje, Ventės ir Minijos kaimuose.
Kelių prieţiūrai ir remontui iš Kelių plėtros ir prieţiūros programos 2009 m. skirta 194
tūkst. Lt. Išasfaltuota Pušyno gatvė Uogalių kaime ir pėsčiųjų takas Ventės rage, atlikti ţvyrkelių
10v34 ir 10v49 remonto darbai.
Taupant biudţeto lėšas, sprendţiant uţimtumo ir socialines problemas, seniūnija vykdė
Viešųjų darbų programą. Programos įgyvendinimui, darbo uţmokesčiui ir socialiniam draudimui iš
viso buvo skirta 8000 Lt. Vidutiniškai dviejų mėnesių laikotarpiui įdarbinti 8 gyventojai. Tvarkytos
ir priţiūrėtos gatvės, aikštės, kapinės, pakelės ir kitos visuomenės poreikiams tenkinti priskirtos
teritorijos.
Pagrindinė prielaida turizmo sektoriaus plėtrai yra efektyvios ir subalansuotos susisiekimo
sistemos sukūrimas. Per pastaruosius 6 metus dauguma Šilutės rajono strateginio plano rodiklių
seniūnijoje įgyvendinti. Nemaţai investicinių darbų nuveikta ir 2009 metais:
1. Išasfaltuota gatvė Ventės Rage (10v33).
2. Sutvarkytas privaţiavimas nuo kelio 2201 iki automobilių aikštelės Ventės kaime.
3. Įrengta asfaltbetonio danga Pušyno gatvėje Uogalių kaime (10k3).
4. Atliktas Kintų miestelio gatvių apšvietimo rekonstrukcijos projektas (Kuršių g.)
5. Atlikti Stankiškių pylimo (2 km) rekonstrukcijos darbai.
6. Atlikti Kiškių sąvartyno rekultivacijos darbai.
7. Atliktas ţvyrkelio Šturmų kaime remontas (10v49).
8. Atlikti uţliejamo kelio Rūgalių kaime (10v34) rekonstrukcijos darbai.
9. Rengiami Kintų, Povilų maţųjų laivų prieplaukų, Minijos kaimo krantinių techniniai
projektai. Tikėtina, kad Minijos kaimo krantinių rekonstrukcijos darbai bus pradėti 2010
metais.
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10. Paskelbtas Kintų Vydūno kultūros centro pastatų rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo
konkursas. Dabartiniu metu pradėti pastatų rekonstrukcijos darbai.
11. Vykdomas atsinaujinančios energijos „Vėjo jėgainių parko“ statybos darbai Mockių
kaime.
Gyventojų ir Savivaldybės vadovų susitikimuose išsakyti lūkesčiai, pastabos ir pasiūlymai iš
esmės įgyvendinti. Kai kuriuos darbus numatyta atlikti artimiausiu metu. Analizė pateikta 3
lentelėje:
3 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Pastabos, pasiūlymai

3.

Dėl krantinių Minijos kaime sutvarkymo,
apšvietimo, pėsčiųjų tako remonto.
Dėl valymo įrenginių renovacijos padarinių
(iškasinėtos gatvės, šaligatviai sutvarkymo).
Dėl jaunimo uţimtumo (norima tinklinio aikštelė).

4.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kintų miestelyje.

5.

Dėl nepriţiūrimų pastatų ir jų teritorijų.

6.

Dėl valčių prieplaukos.

2.

Vykdymas
Detalieji planai ir techninis projektas
Rekonstrukcijos darbai numatyti 2010 m.
Gatvės ir šaligatviai sutvarkyti.

parengti.

Kintų bendruomenė siekdama gerinti jaunimo uţimtumą,
2009 m. teikė paraišką ŢŪ ministerijai „Dėl sporto aikštyno
pamaryje finansavimo“. Tačiau dėl ribotų finansinių
galimybių projektas liko neįgyvendintas. Tikimasi projekto
finansavimą gauti per „LEADER+ Gyvenimo ir darbo
kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo
vietovėse“ programą.
2009 metais Kintų mstl. gatvės suregistruotos VĮ Registrų
centro duomenų bazėje. Pradėtos pastatų numerių
suteikimo procedūros.
Savininkai įspėti ir įpareigoti laikytis LR įstatymų
reikalavimų.
Parengti Kintų prieplaukos detalieji ir techniniai projektai.
Artimiausiu metu tikimasi gauti finansavimą šio projekto
įgyvendinimui.

Pamario krašto kultūra, išsiskirianti ne tik savitu kultūriniu palikimu, bet ir drąsiomis
naujovėmis pastaraisiais metais prasmingai įsiliejo į Lietuvos ir Europos kultūrą. Seniūnijoje
kultūrinę veiklą vykdo Kintų Vydūno kultūros centras, Kintų vidurinė mokykla, F.Bajoraičio
viešosios bibliotekos Kintų skyrius, Šilutės meno mokyklos Kintų skyrius, Kintų, Ventės ir Šturmų
bendruomenės ir kt. visuomeninės organizacijos. Pasitelkus bendruomenę pagerėjo mikroklimatas
seniūnijoje, nes padidėjo pačių piliečių atsakomybė uţ save ir savo veiksmus. Sulaukta pakankamai
daug pasiūlymų ir paramos organizuojant renginius iš naujai išrinktų seniūnaitijų seniūnaičių.
Partnerystė įgalino efektyviau naudoti ţmogiškosius ir finansinius išteklius.
2009 metais Kintų seniūnijos bendruomenė aktyviai dalyvavo Šilutės rajono kultūriniame
gyvenime, atstovavo rajoną Dainų ir Šokių šventėje Vilniuje. Kintų Vydūno kultūros centras vykdė
12 kultūrinės veiklos projektų, iš jų: 5 projektai buvo finansuojami iš Šilutės rajono savivaldybės
kultūros programos (19442 Lt); 2 projektai buvo finansuojami iš Šilutės rajono savivaldybės
jaunimo programos (5300 Lt); 1 projektas buvo finansuojamas iš Klaipėdos apskrities kultūros
plėtros programos (3995 Lt); 3 projektai buvo finansuoti iš LR kultūros ministerijos įvairių fondų
(12 000 Lt); 1 projektas buvo finansuotas iš LR švietimo ir mokslo ministerijos fondo (700 Lt).
Projektinės veiklos pasiekti rezultatai pateikti 4 lentelėje:
4 lentelė
Projekto pavadinimas
Vyresniųjų šokių grupė
„Kintai“, B kategorija
Kintų pagyvenusiųjų šokių
grupė

Emalio ir muzikos
laboratorija „Pamario
ţenklai“

Pasiekti rezultatai
Parengtos 2 šokių programos, surengti 5 koncertai seniūnijoje, 6 pasirodymai rajone, 1
kituose Lietuvos miestuose. Organizuotas Klaipėdos apskrities jaunimo ir suaugusių
improvizacinių šokių festivalis „Pramoga 2009“, dalyvauta Dainų ir Šokių šventėje
Vilniuje.
Paruošta 1 šokių programa; dalyvauta 5 koncertuose seniūnijoje, 3 pasirodymai
rajone ir 1 pasirodymas uţ rajono ribų.
Organizuotas Kovo 11 –osios renginys bendruomenei, skirtas Lietuvos vardo
tūkstantmečio jubiliejui.
Įgyvendintas rajono strateginis renginys – profesionalių muzikos ir emalio menininkų
kūrybinė stovykla, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paţymėti. Dalyvavo 14
menininkų iš 3 šalių. Sukurta nauja 10 emalio darbų kolekcija Maţosios Lietuvos tema.
Surengtos 2 parodos kultūros centre. Sulaukta apie 700 renginio ir parodos lankytojų.
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„Marių šventė“

Įgyvendintas rajono strateginis renginys, Kintų seniūnijos seniūnaitijų kiemelių, ţenklų
pristatymas. Įgyvendintas pagrindinis tikslas – vasaros renginio organizavimas ant Kuršių
marių pakrantės, vandens rungčių organizavimas marių vandenyje. Pamario krašto
istorijos rungtis kaimų atstovams rungtyje „Bėgte per istoriją“.

Kintų jaunimo šokių
kolektyvo programa

Paruoštos 2 šokių programos; pristatytos 5 koncertuose seniūnijoje, 6 pasirodymai
rajone, 1 pasirodymas uţ rajono ribų;
Organizuotas Klaipėdos apskrities jaunimo ir suaugusių improvizacinių šokių
festivalis „Pramoga 2009“;
Dalyvauta Tūkstantmečio Dainų ir Šokių šventėje Vilniuje.
Ekspedicija pas senuosius Kintų seniūnijos ţvejus, etnokultūrinių renginių ciklas
jaunimui. Išleistas lankstinukas „Pamario kraštas“ 1000 vnt. tiraţu.
Organizuota ekspedicija ir surengta paroda-seminaras tema „Pamario krašto ţvejo
gyvenimo būdas ir tradicijos“
Padaryta ekspedicijos filmuota ir foto medţiaga. Surengta viktorina jaunųjų etnokultūros
ir istorijos ţinovų viktorina „Ką ţinai apie pamario kraštą“ vietinis turas. Paţintinės
išvykos vietos vaikams į rajono etnografines vietoves.
Edukaciniai renginiai vaikams ir suaugusiems Klaipėdos krašto amatų paţinimui, išvykos
ir susitikimai su Klaipėdos krašto kolektyvais, projekto partneriais, bendradarbiavimas su
Kintų vidurine, Šilutės r. vaikų meno mokykla, Klaipėdos universiteto Baltų kalbų ir
etnologijos katedra.

„Ką ţinai apie Pamario
kraštą“
Kintų ţvejų patarlės ir
prieţodţiai.

Pamario krašto amatai ir
tradicijos

Seniūnijos problemos ir pageidavimai:
1. Rajoninės reikšmės kelio 4228 (Povilai-Minija), prieš Minijos kaimą, 300 metrų
apsemiamo ruoţo paaukštinimas.
2. Rajoninės reikšmės kelio 4217 (Povilai - Šilutė) asfaltbetonio dangos įrengimas.
3. Visuomenės poreikiams skirtų teritorijų detaliųjų planų parengimas siekiant sudaryti
būtinas sąlygas įgyvendinti Šilutės rajono vietos plėtros strategiją 2007-2013 m. (Kintų paplūdimys,
Ventės rekreacinis miškelis su poilsio zona ir kt.).
4. Gatvių 10K4, 10K2 Uogalių kaime asfaltavimas.
5. Gatvės 10v31 Ventės kaime asfaltavimas.
6. Gatvių pavadinimų, namų numeracijos įgyvendinimas.
Rusnės seniūnijoje

2009 m. Rusnės seniūnijoje sėkmingai įvykdytos visos finansinės uţduotys, atlikti darbai,
numatyti kalendoriniuose ir perspektyviniuose planuose. Seniūnija metus baigė be skolų.
Rusnės seniūnijoje šiuo metu gyvena 1827 gyventojų.
Seniūnijoje dirba: 2 valstybės tarnautojai, 5 tarnautojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir 4
darbininkai.
Rusnės seniūnijoje gauti 478 prašymai socialiniais klausimais. Teikiamos įvairios socialinės
paslaugos. Išduota 300 įvairių paţymų. Per 2009 metus gyvenamosios vietos deklaravimo paţymų
išduota 411, atvykusių asmenų deklaruota – 90, išvykusių į uţsienį – 12, duomenų taisymas,
keitimas – 39. Raštu į seniūną su prašymais kreipėsi 20 gyventojų. Daugiausia teisiniais, turto,
ţemės, dėl šernų padarytų nuostolių klausimais. Atlikti 35 notariniai veiksmai.
Paraiškas dėl tiesioginių išmokų uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus pateikė 208
gyventojai.
Vykdant priskirtas funkcijas seniūnijos darbuotojai pastoviai priţiūri 2 kapines, 26 km
šaligatvių ir takų, šienaujama ir priţiūrima 12,0 ha ţaliųjų plotų. Ţaliosios vejos sezono metu
šienaujamos po keletą kartų. Kadangi Rusnėje lankosi daug turistų, tenka 2 kartus per metus
nušienauti ir vietinių kelių pakeles. Turime traktorių, savaeigę ir rankinę šienavimo techniką. Didelė
parama seniūnijai yra darbo birţos siunčiami darbininkai.
Potvynio metu, kilnodami lengvuosius automobilius per uţlietą kelio ruoţą „Rusnė-Šilutė“,
uţdirbame specialiųjų lėšų. Specialios lėšos panaudojamos organizuojant įvairius renginius,
šventes, paremiant finansiškai ansamblius, šokėjus, sportininkus.
Seniūnijos darbuotojai dalyvauja seminaruose, konferencijose:
1. Seniūnas 2009-02 3-5 d. dalyvavo Nemenčinėje (Vilniaus rajone) civilinės saugos
mokymo kursuose pagal subjektų, įstaigų ir jų pavaduotojų civilinės saugos mokymo programą.
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2. Ţemės ūkio specialistė 2009-02-19 dalyvavo Kretingoje seminare „Ţemės ūkio ir kaimo
plėtros aktualijos 2009-2013 metų kaimo plėtros programos įgyvendinimo kontekste“;
2009-02-24 ir 2009-03 26-27 d. dalyvavo Vilniuje 2009 m. ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų
deklaravimo informacinės sistemos mokymuose.
3. Socialinė darbuotoja 2009-05-15 dalyvavo Vilniuje tarptautinėje konferencijoje „Augink
atsakingai: kūrybingi, drąsūs vaikai – naujosios kartos pagrindas“.
4. Specialistas 2009-02-18-20 dalyvavo Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento
Klaipėdoje civilinės saugos mokymo kursuose.
Seniūnijoje kultūrinę veiklą vykdo VšĮ Salos etnokultūros ir informacinis centras, Rusnės
pagrindinė mokykla, biblioteka. 2009 m. Rusnės seniūnijoje veikė 5 saviveiklos kolektyvai,
dalyvavo 54 ţmonės. Seniūnijoje pagal kultūrinius projektus buvo atliktos tradicinės šventės:
Rusnės miestelio regioninė „Laivininkų šventė“ ir regioninis autorinės dainos festivalis
„Vėjopatis“. Šioms šventėms suteiktos metų nominacijos. Kasmet kovo 1 d. vyksta tradicinis
Rusnės vardadienis, kurį organizuoja Kraštiečių draugija. Seniūnijoje, 2009 m. ant Atmatos upės
kranto buvo organizuotas Lietuvos seniūnų asociacijos sąskrydis. 2009 m. Klaipėdos fotografų
klubas „Foto kalvė“ kartu su seniūnija organizavo seniūnijos gyventojų foto parodą „Rusnė ir jos
ţmonės“. Padarytas foto albumas. Paruoštas Lietuvos 1000-mečiui metraštis. Aktyviai rajono
renginiuose dalyvauja sportininkai (futbolininkai, krepšininkai, šaškininkai).
Seniūnija gavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 51 direktoriaus įsakymą, iš jų 18
- personaliniais klausimais. Visi įsakymai vykdomi, į juos reaguojama. Įsakymas „dėl naudojimosi
tarnybiniais mobiliais telefonais“, darbuotojai įspėti dėl skambinimo iš stacionaraus telefono į
mobilųjį, nes reikės patiems uţsimokėti uţ prakalbėtą laiką. Dėl įgaliojimo tvirtinti kopijas,
nuorašus ir išrašo tikrumą uţsakėme ir pagaminome spaudą. Dėl balandţio mėnesio paskelbimo
švaros mėnesiu- organizuotos mokyklų, seniūnijos darbuotojų, bendruomenių talkos. Seniūnijos
transportas surinktas šiukšles išveţė į sąvartyną. Vykdant įsakymą „dėl Atmatos upės prieplaukos“
buvo pasirūpinta biotualetu, šiukšlių konteineriu, ţenklų pastatymu. „Dėl internetinės svetainės“ –
paskirtas atsakingas asmuo uţ informacijos teikimą. Vykdant Šilutės savivaldybės civilinės saugos
tarnybos nurodymus, seniūnija pasiruošė 2010 m. pavasario potvyniui, padarytas sąrašas gyventojų,
kuriems gali būti reikalinga pagalba, paskirti vedliai, paruoštas tralas traktorius kilnojimui per
vandenį. Kiti direktoriaus įsakymai buvo informaciniai, jie buvo paskelbti seniūnijos stenduose.
Seniūnijoje veikia 4 nevyriausybinės organizacijos, kuriose yra – 122 narių. Veikla –
ekologinė, pilietinė, jaunimo (sporto) klubas, turizmas ir kt.
Šilutės rajono strateginius tikslus padeda įgyvendinti Kaimo turizmo draugija, vadovaujama
Šilutės rajono tarybos narės Dalios Drobnienės.
Seniūnijoje yra įsikūrusios 2 bendruomenės tarybos, kurios kelia, svarsto ir ragina tiek
vietinę, tiek rajono valdţią spręsti įvairius miestelyje iškilusius klausimus, problemas. Pvz. 20082009 m. ir toliau buvo svarstomas kabančio tilto likimas, jo renovacija, kelių fondo lėšų
panaudojimas dėl uţliejamo kelio ruoţo „Rusnė-Šilutė“, dėl buvusių kultūros namų pastato būklės
ir likimo ir t. t. Taip pat bendruomenės prisideda organizuojant įvairius renginius seniūnijoje.
Bendruomenės tarybai „Rusnės sala“ vadovauja Dalia Drobnienė, bendruomenės tarybai „Rusnės
šeima“ vadovauja Sandra Stadalninkienė.
2009 m. Rusnės seniūnijoje patvirtintos trys seniūnaitijos ir išrinkti seniūnaičiai. Rusnės
miestelio – Petras Lengvinas, Šyškrantės-Uostadvario kaimų – Edita Katutienė, Pakalnės-Vorusnės
kaimų – Birutė Gustienė.
Rusnės seniūnijos teritorijoje darbus vykdo ir gausus būrys Šilutės rajono tarnybų,
organizacijų : Šilutės kelių tarnyba, Šilutės melioratoriai, UAB „Šilutės polderiai“, Lietuvos vidaus
vandens kelių direkcija, pasienio tarnyba, NDRP administracija. Su jais palaikomi tamprūs ryšiai ir
spendţiami visi aktualūs Rusnei klausimai. Stambesnių projektų seniūnija nesugebėtų įgyvendinti
be Šilutės rajono savivaldybės administracijos paramos.
Vykdant Šilutės rajono strateginį plėtos planą, seniūnijoje rekonstruotas aukštas betoninis
pylimas Atmatos-Skirvytės-Pakalnės upių sankryţoje, sutvarkyta Atmatos krantinė, įrengtas
apšvietimas dviračių take, atlikti ţvyravimo, duobių uţtaisymo darbai, išklota trinkelėmis dalis
šaligatvio miestelio centre
Didelis trūkumas Rusnės seniūnijos gyvenime nuolatinio susisiekimo nebuvimas su Šilute
potvynio metu. Manome, kad privačių investicijų atėjimui, verslo vystymui kaip tiktai tai ir trukdo.
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Vilties suteikia ţinia, kad dar vis svarstoma estakados statyba ir ji neišbraukta iš Susisiekimo
ministerijos planų.
Lieka aktualus klausimas dėl kaimų, kurie neturi vandentiekio, tai pusę Šyškrantės kaimo,
pusę Pakalnės kaimo, Vorusnės kaimas ir Rusnės miestelio namas Nemuno g. 2. Gręţiniai yra
visuose kaimuose, jie uţkonservuoti, reikia įrengti trasas. Taip pat yra stambūs objektai verti
valstybės ir privataus kapitalo dėmesio.
Patrauklus gamtovaizdis ir lankytinų objektų pasiūla sudaro puikias perspektyvas turizmo
infrastruktūros plėtrai seniūnijoje . Švarus vanduo, oras, gausi augmenija traukia turistus, būtina
sutvarkyti seniūnijos transporto infrastruktūrą bei vidaus vandenų kelius. Ateityje reikėtų drausti
intensyvų transporto judėjimą tiek upėmis, tiek keliais.
Spręstinos problemos:
1. Uţliejamo kelio ruoţo Rusnė-Šilutė rekonstrukcija;
2. Kultūros namų - Nemuno deltos namai, techninio projekto įgyvendinimas;
3. Baţnyčios rekonstrukcija;
4. Tolesnė šaligatvių rekonstrukcija.
Saugų seniūnijoje

Seniūnijos plotas - 172 km², naudmenų apie 11000 ha, seniūnijoje 33 kaimai, 2010 m.
sausio 1 d. duomenimis seniūnijoje – 4 122 gyventojai. Seniūnijoje įsteigta 11 seniūnaitijų.
Vietinių kelių ir gatvių ilgis – 178,562 km, šaligatvių plotas – 7100 m2 , gatvių šviestuvų –
110., seniūniją kerta geleţinkelio linija, seniūnijos lėšomis priţiūrimos 5 geleţinkelio pervaţos.
Per 2009 metus gauti 36 administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, 31
įsakymas kadrų klausimais (atostogų, priėmimo-atleidimo, viešųjų darbų), 16 įsakymų vaiko teisių
apsaugos klausimais, 3 Tarybos sprendimai.
Seniūnija įgyvendina numatytas seniūnijos ir seniūno funkcijas. Seniūnijoje dirba 13
darbuotojų. Pagal Vietos savivaldos įstatymą funkcijoms atlikti - 4,5 etatai, 3 etatai - deleguotoms
funkcijoms.
Seniūnė dalyvavo civilinės saugos mokymo kursuose.
Ţemės ūkio specialistas dalyvavo seminare „Ţemės ūkio ir kaimo plėtros aktualijos 2007 m. 2013 m. kaimo plėtros programos įgyvendinimo kontekste“ bei mokymuose „Pasėlių laukų
deklaravimo informacinėje sistemoje mokymai“ ir „Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje
mokymai“. Socialinės darbuotojos dalyvavo 4 seminaruose.
Seniūnijoje – dvi pagrindinės mokyklos, kuriose mokosi apie 500 moksleivių, vaikų darţelis,
vaikų globos namai, veikia du viešosios bibliotekos filialai.
Valdymo tobulinimo programai vykdyti 2009 m. gautos lėšos – 24 tūkst. Lt.
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5

2008m. (26,1 tūkst. Lt)
2009 m. (24,0 tūkst.Lt)

tūkst.Lt

Šia programa siekiama racionaliai teikti paslaugas. Seniūnijos tikslas yra efektyvus ir
kokybiškas visų funkcijų atlikimas. Per 2009 metus seniūnijoje suteikta paslaugų:
Eil.
Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Nr.
1.

Išduota paţymų ir parašyta (atsakyta) raštų

684 vnt.

2.

Įregistruota gyvūnų (šunų); pratęsta registracija

36 vnt.; 4 vnt.

3.

Priimta prašymų finansinei paramai, nukentėjusiems nuo gaisro, šeimos, vaiko globos,

1064 vnt.

vienkartiniai pašalpai, išmokoms vaikui gauti
4.

Parašyta seniūnės įsakymų veiklos klausimais

37 vnt.
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5.

Deklaravusių atvykimą

187 vnt.

6.

Deklaravusių išvykimą

18 vnt.

7.

Išduota paţymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

597 vnt.

8.

Išduota paţymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą

2 vnt.

9.

Išduoti leidimai laidoti seniūnijos kapinėse

26 vnt.

Savivaldybės administracijai seniūnija pateikė siūlymus dėl socialinės paramos šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų. Pateikiami paskutinių 2 metų duomenys:
Eil.
Nr.

2008m.
Paramos pavadinimas

Šeimų
skaičius
43
46

2009 m.

113 597,64
47 840,00

Šeimų
skaičius
108
43

332341,86
58110,00

Suma, Lt

Suma, Lt

1.
2.

Socialinė pašalpa
Vienkartinė išmoka
vaikui

3.

Globos (rūpybos) išmoka

32

189 869,42

46

223765,60

4.

Šildymo išlaidų kompensacija

10

4 079,15

36

14688,49

Iš viso:

131

355 386,21

233

628905,95

gimus

Pagal kompetenciją organizuota vaikų teisių apsaugos prevencija, darbas su probleminėmis
šeimomis ir šeimomis, kuriose apribotos tėvų teisės į vaikus. Pateikiami paskutinių dvejų metų
duomenys:
Metai
2008
2009

Kiek buvo soc.
rizikos šeimų
apskaitoje
26
22

Kiek įtraukta į
soc. rizikos
šeimų sąrašą
3
3

Kiek įtraukta į
prevencinį
sąrašą
6
6

Kiek išbraukta
iš soc. rizikos
šeimų sąrašo
7
5

Kelioms šeimoms
apribotos mot./tėv.
teisės nuolat
3
2

Ţemės ūkio srityje iš ţemės naudotojų gauta paraiškų:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pavadinimas

2008 m.

2009 m.

Pateikta paraiškų (deklaracijų)
Atnaujinti valdų duomenys
Įregistruota pašarų ūkio (grūdinių kultūrų) subjektų

563
564
216

552
339
217

Įregistruota LR ţ.ū.k. verslo registre trąšų duomenys (ūkininkai,
turintys virš 10 ha ţemės)

162

162

Seniūnija, įgyvendindama Subalansuotos socialinės ir ekonominės plėtros programą, stengėsi
minimaliomis išlaidomis priţiūrėti bendro naudojimo teritorijas, kelius, gatves, šaligatvius ir
kapines. Sutvarkytos Mantvydų, Vilkyčių, Ţemaitkiemio, Lapynų, Šilininkų ir Pangirių kapinaites.
Pasodinta 50 medelių, nušienauta 40 ha vejų skvereliuose ir parke, iškirsta 4 km pakelėse augusių
krūmų. Papildomai pastatyti šviestuvai įrengiant apšvietimą Saugų parkelyje, sporto aikštėse, prie
baţnyčių, Kukorų ir Malūno gatvėse.
Sanitarijai gautos lėšos (2008-2009 m.):
35
30
25
20

2008 (32,0 tūkst.Lt)

15

2009(22,7 tūkst.Lt)

10
5
0
tūkst. Lt
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Gatvių apšvietimui gautos lėšos (2008-2009 m.):
10
8
6

2008 (10,0 tūkst.Lt)

4

2009(10,0 tūkst.Lt)

2
0
tūkst. Lt

Kelių plėtros programai vykdyti gautos lėšos (2008-2009 m.):
400
300
2008 (394,5 tūkst.Lt)

200

2009(117,4 tūkst.Lt)
100
0
tūkst. Lt

Eil.
Nr.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Darbų rūšis

Objekto pavadinimas

Skirta lėšų tūkst. Lt

Paprastosios išlaidos (prieţiūra)
greideriavimas
įrengimas
Nepaprastosios išlaidos
Lapynų k. 7v11
ţvyravimas
Norkaičių k. 7v46
ţvyravimas
Sakūtėlių k. 7v31
ţvyravimas
Sakūtėlių, Bundalų, Mantvydų, Vilkmedţių k.
ţvyro duobių taisymas
Saugų, Vilkyčių gyvenvietėse
asfalto duobių taisymas
Iš viso:
Vietiniai keliai. Ilgis 124,5 km
Kelio ţenklai 16 vnt.

22,0
6,4
22,0
30,0
18,0
48,0
31,0
177,4

Viešųjų darbų programai vykdyti gautos lėšos (2008-2009 m.):
15

10

2008 (14,8tūkst.Lt)
2009(8,0 tūkst.Lt)

5

0
tūkst. Lt

Programos tikslas: panaudojant viešųjų darbų programos lėšas, priţiūrėti ir tvarkyti kultūros
paveldo objektus, senąsias kapinaites. Per 2009 metus seniūnijoje pagal viešųjų darbų programą
buvo įdarbinta 10 asmenų, du priešpensinio amţiaus, kurie dirbo po 2 mėnesius. Sutvarkytos
Lapynų senosios kapinaitės, iškirstas apie 4 km pakelėje augusių krūmų ruoţas.
Seniūnijos kultūrinę veiklą kuruoja Kintų Vydūno kultūros centras. Su šiuo centru sudarę
sutartis dirba pagal Savivaldybės finansuojamus kultūros veiklos projektus:
1. Moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“ – vadovė Danguolė Ţilionienė;
2. Šokių kolektyvas „Veivirţas“ – vadovė Dalia Genčiuvienė.
Seniūnijoje vyko šie kultūriniai renginiai bei paminėtos įţymios datos:
Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
(Vasario 16-oji)

Vieta

Vykdytojas

Saugų J. Mikšo pagrindinė Ansamblis „Vakarė“, seniūnija, Saugų J.
mokykla
Mikšo pagr. mokykla
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3.

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo diena (Kovo 11-oji)
Motinos diena

4.

Gedulo ir vilties diena

5.

Seniūnijos
sparnais“

6.

Rudens šventė

7.

Advento vakaras

2.

šventė

„Po

malūno

Vilkyčių
pagrindinė
mokykla
Vilkyčių
ir
Saugų
pagrindinės mokyklos
Saugos

Kolektyvas „Veivirţas“, Vilkyčių pagr.
mokykla
Ansamblis
„Vakarė“,
kolektyvas
„Veivirţas“, abi mokyklos
Tremtiniai, ansamblis „Vakarė“, Saugų
vaikų darţelis, vaikų globos namai,
seniūnija
Saugos
Saugų
bendruomenė,
seniūnija,
seniūnaitijos, Saugų J. Mikšo pagr.
mokykla
Vilkyčių
pagrindinė Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“,
mokykla
Vilkyčių pagr. mokykla
Saugų vaikų globos namai Saugų vaikų globos namai, ansamblis
„Vakarė“, seniūnija

Seniūnijoje vykdo veiklą šios nevyriausybinės organizacijos:
automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“. Vadovas Kazimieras Gudţiūnas.
ţirginio sporto klubas „Lankupiai“. Vadovas Valdas Urbonas.
Saugų sporto klubas. Klubo vadovas Algimantas Savickas.
Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“. Bendruomenei vadovauja Kęstutis Sadauskas.
Vilkyčių suaugusių ţmonių šokių kolektyvas „Veivirţas“. Vadovė, programų autorė Dalia
Genčiuvienė.
Saugų tremtinių grupė. Grupės vadovas Petras Būdvytis.
Saugų moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“. Vadovė Danguolė Ţilionienė.
Saugų „Šeimos“ klubas. Pirmininkė Virginija Uţpurvienė.
Vykdant bendruomenių pareikštus pasiūlymus, pagal sudarytą jų įgyvendinimo planą, liko
nepadaryti šie darbai:
1. Neįrengtas pėsčiųjų takas nuo Saugų mokyklos iki autobusų stotelės;
2. Nuotekų valymo įrenginių renovacija Saugų gyvenvietėje (projektas parengtas).
Šilutės seniūnija

Šilutės seniūnija - tai Šilutės miestas ir aplink jį išsidėsčiusios 26 gyvenvietės ir kaimai.
Seniūnijos plotas uţima 11694 ha. Seniūnijoje, paskutiniais surašymo duomenimis, gyvena 28 875
gyventojai, iš kurių 22 588 gyvena mieste. Seniūnijoje įsteigtos 8 seniūnaitijos.
Seniūnijos teritorijoje yra 19 mokyklų, 8 vaikų lopšeliai – darţeliai, 6 baţnyčios, 1 paštas, 6
bankai, 5 felčerių punktai kaimuose, 3 – pirminės sveikatos prieţiūros centrai Šilutės mieste taip pat
yra ligoninė ir 2 pensionai: Šilutės senelių globos namai ir Šilutės pensionatas Macikų kaime.
Palyginus su praėjusiais metais, seniūnijoje per 2009 metus apsilankė ţymiai daugiau
interesantų, kuriems buvo suteikta reikalinga juridinė bei kita informacija apie naujus LR
Vyriausybės priimtus nutarimus dėl socialinių išmokų mokėjimo, dėl įvairių kompensacijų ir kitų
buityje iškylančių problemų. Per 2009 metus buvo išduotos 4 415 įvairaus pobūdţio paţymos.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauti 543 raštai, gauti ir išnagrinėti 120 gyventojų prašymų,
skundų ir pareiškimų, išleista 140 seniūno įsakymų. Per praėjusius metus išduotas 291 leidimas
palaidoti mirusius seniūnijos gyventojus. Uţregistruoti naujai 120 gyventojai, laikantys šunis.
Šilutės rajono statistikos skyriui buvo pateikta privatizuoto ir neprivatizuoto gyvenamojo fondo
ataskaitos. Be to, rajono Švietimo skyriui buvo pateikti 2000 - 2009 m. gimusių vaikų sąrašai, taip
pat ir būsimųjų pirmokų sąrašai.
Seniūnijos socialinė darbuotoja dirba su rizikos šeimomis. Įvertinus šeimos ir jos narių
socialinę riziką, yra nustatytos 28 socialinės rizikos šeimos, 9 prevencinės šeimos, dar 2 šeimas yra
numatoma įtraukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Be to, socialinė darbuotoja sprendė klausimus
dėl išmokų skyrimo be tėvų globos/rūpybos likusiems vaikams, priėmė 7 prašymus - paraiškas
socialinėms paslaugoms gauti, lankėsi socialinės rizikos šeimose, surašė 88 buities tyrimo aktus.
Teikė konsultaciją raštu ir telefonu dėl laikinosios globos nustatymo tėvams išvykus į uţsienį, buvo
apsilankyta 3 šeimose. Teikiant socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugas, buvo glaudţiai
bendradarbiaujama su M. Jankaus pagrindine mokykla, Jaunimo ir suaugusių mokymo centru,
Traksėdţių pagrindine mokykla, Grabupių pradine mokykla, Grabupių šeimos centru, Laučių
šeimos centru, Uţlieknių med. punktu, Pagrynių šeimos centru, Šilutės psichikos centru ir kt. Dėl
lengvatinių sąlygų sudarymo rizikos šeimoms buvo tarpininkauta su UAB „Omnitel“, UAB
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„General Financing“, UAB „Snoras“, UAB „Šilutės butų ūkis“, antstoliais, su Šilutės darbo birţos
specialistais - dėl įregistravimo Darbo birţoje.
Socialinio darbo organizatorė per ataskaitinį laikotarpį priėmė 1 660 prašymų, iš kurių: dėl
išmokų vaikams – 1 138, nemokamam maitinimui mokyklose - 271, dėl kompensacijų būsto
šildymui - 102, kietojo kuro kompensacijoms - 69.
Buvo suteikta pagalba vienišiems senyvo amţiaus ţmonėms nuvykti į gydymo įstaigas,
sukapotos malkos, sutvarkyti dokumentai šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui
kompensacijoms apskaičiuoti. Be to, buvo apgyvendinti 4 suaugę asmenys globos namuose, 2
seniūnijos gyventojams buvo nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir paskirta paslauga - pagalba į
namus, kurią teikia Šilutės senelių globos namų struktūrinis padalinys - Socialinės prieţiūros
tarnyba. Buvo lankomos ir pagyvenusių asmenų šeimos, dėl joms iškilusių problemų surašyti 29
buities tyrimo aktai. Buvo skirta 33 gyventojams vienkartinių pašalpų sunkios ligos ir sudėtingos
operacijos atvejais, iš viso- 8 293 litai.
Labiausiai nepasiturintiems asmenims iš intervencinių atsargų buvo dalinami maisto
produktai šešis mėnesius. Kiekvieną mėnesį buvo išdalinta produktų 1 240 seniūnijos gyventojams,
tai: makaronai, konservai, cukrus, miltai, kondensuotas pienas, sausi pusryčiai, ryţiai.
Seniūnijoje dirba inţinierė ţemėtvarkininkė ir specialistė kaimo reikalams. Per 2009 metus
jos priėmė 740 gyventojų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus. Buvo atnaujinti 756 pareiškėjų ţemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenys Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo registre, uţregistruota 21 nauja valda. Per metus patikslinti
50 pareiškėjų kontrolinių sklypų blokai. Aplankyti 25 seniūnijos ūkininkai, kurie neteisingai pateikė
ar visai nenurodė banko sąskaitos uţ parduotus gyvulius. Per ataskaitinį laikotarpį ţemės ūkio
specialistės sutvarkė 38 pareiškėjų, pateikusių paraiškas išmokoms uţ deklaruotus plotus gauti
neatitikimus dėl paramos uţ ūkininkavimą „Agrarinė aplinkosauga“. Buvo priimti ir įregistruoti 12
pareiškėjų prašymai dėl ţemės ūkio valdoje naudotų trąšų. Šios darbuotojos pastoviai teikė
informaciją dėl prekinių sutarčių sudarymo tiems ūkininkams, kurie neturi gyvulių.
Per praėjusius metus specialistė gyventojų registrui išdavė 5 571 paţymą, patvirtinančią
asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, priėmė 147 prašymus ir sprendimus dėl deklaravimo
duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo, įtraukė 251 asmenį į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą, išdavė 388 paţymas apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą, uţregistravo 273 gyvenamosios vietos deklaracijas, pildomas asmeniui išvykstant iš
Lietuvos Respublikos, uţregistruotos 1 379 gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos asmeniui
pakeitus gyvenamąją vietą ar atvykus gyventi į Lietuvą, išdavė 3 877 pranešimus gyvenamųjų
patalpų savininkams (bendraturčiams).
Šilutės seniūnija veiklą vykdo pagal tris programas:
1. Šilutės seniūnijos valdymo funkcijų plėtros programą;
2. Šilutės seniūnijos teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programą;
3. Viešųjų darbų programą.
Šilutės seniūnijos valdymo funkcijų plėtros programa:
Veiksmai:
Ţinios apie vykdymą:
01.01.01.Siekti, kad seniūnijos gyventojams
laiku būtų suteikta visokeriopa parama ir informacija;

Parama ir informacija buvo
teikiama laiku.

01.01.02. Siekti, kad seniūnijos darbuotojams būtų
suteikta galimybė tobulintis kursuose , seminaruose
ir jų metu įgytas ţinias perteikti seniūnijos
gyventojams

Seniūnijos darbuotojai aktyviai
dalyvavo rengiamuose kursuose ir
seminaruose

Šilutės seniūnijos teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programa :
Veiksmai:
Ţinios apie vykdymą:
01.01.01Įrengti gatvių apšvietimą Pievų g.,
Pramonės g. Geriau apšviesti pagrindinių gatvių
pėsčiųjų perėjas, įrengti apšvietimą Gaidelių ir
Armalėnų kaimuose.

Numatyti darbai atlikti

01.02.01.Tinkamai priţiūrėti Šilutės miesto ir
seniūnijos gyvenviečių viešąsias erdves

Viešosios erdvės, nors ir buvo
sumaţintas finansavimas, buvo
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priţiūrimos
01.03.02. Remontuoti daugiabučių namų
kiemus.

Uţbaigtas Gluosnių kvartalo namų
kiemų remontas.

01.04.01Priţiūrėti ir vykdyti miesto gatvių
šaligatvių takų valymą

Miesto gatvės, šaligatviai ir takai
buvo valomi , tačiau dėl lėšų
trūkumo tai buvo atliekama rečiau.

02.01.01. Tinkamai priţiūrėti vietinius kelis
ir gatves

Vietiniai keliai ir gatvės buvo
priţiūrimi , jų prieţiūrai iš kelių
plėtros programos buvo
skirta 420tūkst.Lt.

02.01.02 Suremontuoti kelius su ţvyro
danga.

Numatyti kelių ir gatvių ruoţai
suremontuoti ,tam skirta 67808 Lt.
kelių plėtros programos lėšų.

02.01.03.Suremontuoti kelius su asfalto
danga, t.y. suremontuoti,
Šiaurės ir Šilojų gt.

Numatyti gatvių ruoţai
suremontuoti, paklotos asfalto Šiaurės ir Šilojų gt. dangos

Viešųjų darbų programa
Veiksmai

Ţinios apie vykdymą.

01.01.01. Planingai panaudoti turimą darbo
jėgą priţiūrint bendro naudojimo plotus

Darbai buvo atliekami seniūnijoje
priţiūrint bendro naudojimo plotus , įdarbinant 47 darbo birţos
siustus darbuotojus buvo įdarbinti 47 dirbantieji ir 9
nepilnamečiai per viešųjų darbų programą.

Kaip buvo vykdomos šios programos 2009 metais lyginant su 2008 metais pateikiama
lentelėje:
Programos
Nr.
01

Programos
pavadinimas
Šilutės seniūnijos
valdymo funkcijų
plėtros programa.

02

Šilutės seniūnijos
teritorijų vystymo
ir ţemės ūkio
plėtros programa.

03

Viešųjų
programa.

darbų

Tikslų pavadinimas

2008m.

2009m.

Pastaba

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

79800
be
darbo
uţmokesčio

91700

( Be
darbo
uţmokesčio)

1136000

1051000

(be
darbo
uţmokesčio)

Gatvių apšvietimas

400000

300000

Vietinių kelių prieţiūra ir
remontas
Planingai panaudoti turimą
darbo jėgą priţiūrint bendro
naudojimo plotus, įdarbinti 47
darbo
birţos
siustus
darbuotojus

1175842

670000

61100

51000

2852742
1676900

2163700
1493700

Viso programoms
Tame skaičiuje savivaldybės biudţeto lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį susitikimuose su bendruomenės nariais buvo išreikštos pastabos ir
pasiūlymai dėl gyvenviečių gatvių pavadinimų suteikimo. Gatvių pavadinimai jau yra suteikti
Laučių, Macikų gyvenvietėms, tačiau dėl lėšų trūkumo dar nėra pagamintos gatvių pavadinimų ir
numerių iškabos. Ruošiama dokumentacija Grabupių, Armalėnų ir daliai Traksėdţių kaimo gatvių
pavadinimų suteikimui. Be to, ilgą laiką Pagrynių kaimo bendruomenės nariai kėlė klausimą dėl
bendruomenės namų patalpų remonto. Šios patalpos yra jau suremontuotos. Dėl lėšų trūkumo
išlieka problema dėl pėsčiųjų takų įrengimo į Pagrynių ir Traksėdţių kaimus.
Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijoje vyko ir kultūriniai renginiai. Buvo organizuojamos
pavasarinės talkos su mokyklų moksleiviais, kartu su Miesto grąţinimo draugija tvarkomi Šyšos
upės krantai. Be to, buvo pravestos jau tradicinėmis tapusios Šilutės miesto šventė, kurios metu
iškilmingai buvo atidarytas renovuotas Šilutės uostas, vyko Rudens šventė, kurios metu buvo
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apdovanoti graţiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai. Surengtose seniūnijų sporto varţybos, Šilutės
seniūnija laimėjo pagrindinę varţybų taurę. Pagrynių bendruomenės iniciatyva buvo iškilmingai
atidengtas prezidento K. Griniaus atminimui paţenklinti paminklas iš akmens. Iškilmingai buvo
pravesta ir Kalėdinės eglės įţiebimo šventė, pravestas graţiausių Kalėdinių vitrinų konkursas. Visus
metus buvo vedamas Gerų darbų metraštis Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Jame buvo aprašomos
pačios įsimintiniausios akimirkos iš bendruomenių gyvenimo.
Švėkšnos seniūnija

Seniūnijos plotas – 18361 ha. Švėkšnos seniūnijoje šiuo metu yra 59 kaimai, gyvena apie
4150 gyventojų. Seniūnijos kelių ilgis 168,48 km. Seniūnijoje įkurtos 9 seniūnaitijos.
Seniūnijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją:
Seniūnas – 18 val. civilinės saugos mokymo kursas pagal civilinės saugos pratybų ir
treniruočių organizavimo tęstinio mokymo programą;
Specialistas – 21 val. civilinės saugos mokymo kursas, skirtas ūkio subjektų padalinių
vadovams, atsakingiems uţ įvadinius ir vėlesnius civilinės saugos ţinių ir praktinių veiksmų
instruktaţus;
Ţemės ūkio specialistas – mokymo programoje „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“,
seminare „Bendruomenės plėtra ir ţmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“;
Socialinė darbuotoja - Šilutės rajono pedagogų švietimo centro seminaras „Vaikų ir jaunimo
ţalingi įpročiai ir prevencijos galimybės“;
Socialinio darbo organizatorė - Šilutės Soroptimos klubo organų donorystės propagavimo
projekto Tarptautinė konferencija „Padovanok viltį gyventi“.
2009 metais, vykdant Valdymo tobulinimo programą, buvo panaudota 185068 Lt. Vykdant
teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programą, atliekama bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių,
šaligatvių valymas ir prieţiūra, kapinių prieţiūra, gatvių bei viešųjų vietų apšvietimas, ţaliųjų plotų
prieţiūra. Šiems darbams panaudota 159024,68 Lt.
Įgyvendinant viešųjų darbų programą įdarbinta 15 ţmonių. Šiai programai įgyvendinti
panaudota 15700Lt.
Uţregistruoti 305 gyventojų prašymai paramai maisto produktais iš intervencinių atsargų
gauti. Praėjusiais metais minėtą paramą gavo 885 seniūnijos gyventojai.
Švėkšnos seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtraukta 25 šeimos, kurioms
skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius įgūdţius bei integruotis į visuomenę.
Minėtose šeimose gyvena 58 vaikai.
Per 2009 metus vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų
tvarkymo funkciją, išduota 465 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimta 14 sprendimų
dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo, naikinimo ir taisymo, 10 asmenų išvyko. Savo
gyvenamąją vietą Švėkšnos seniūnijoje naujai deklaravo 12 asmenų.
2009 metais uţregistruotos 32 mirtys, gimė 27 vaikai, išduoti 67 laidojimo leidimai.
Įforminta 18 notarinių veiksmų.
2009 metais Švėkšnos seniūnijoje pasėlius deklaravo 638 asmenys.
Panaudojant kelių fondo lėšas 129070 Lt. asfaltuota Aušros gatvė, 110 kv. m uţtaisyta
asfalto duobių, greideriuoti seniūnijos ţvyrkeliai.
Seniūnijoje veiklą vykdo trys bendruomenės.
Per 2009 metus seniūnijoje atlikti šie darbai:
Iš Kelių fondo lėšų asfaltuota Aušros gatvė.
Iš Savivaldybės lėšų įrengtas gatvių apšvietimo tinklas Aušros, Siaurosios, Ligoninės,
Pavasario, Dobilo, Gedminaičių gatvėse, centralizuotas vandentiekis Švėkšnos kapinėse, gėlynas
Švėkšnos miestelyje, pagamintos kalvio darbo saulutės su tūkstantmečio simbolika Inkakliuose ir
Švėkšnoje.
Bendruomenės pastangomis pastatytas paminklas Tautos aukų įamţinimui atminti
Pavilnučio kaime.
Bendruomenė buvo pareiškusi pastabų dėl Vilkų kampo kaimo gatvės remonto ir dėl kelio
(Aušros g.), vedančio į Švėkšnos psichiatrijos ligoninę, sutvarkymo darbų: po buitinių nuotekų ir
vandentiekio trąsų tiesimo. Į šias pastabas buvo atsiţvelgta.
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Vakarų skirstomiesiems tinklams atlikus Švėkšnos miestelyje oro linijų keitimo į
poţeminius kabelius, panaikintas Vilkėno ir Ţalgirio gatvių apšvietimas. 2010 metais VST planuoja
pakeisti oro linijas dar 8 gatvėse (Ţemaitės, Stanevičiaus, knygnešių, Lauko, Rugio, Nemuno,
Vyturių, Uţlaukio). Šiose gatvėse taip pat bus panaikintas gatvių apšvietimas.
Suintensyvėjus sunkiasvorio transporto judėjimui Švėkšnos miestelio centrinėje dalyje,
pagal kelią Saugos – Kvėdarna, akmens grindinys yra įdubęs ir susidariusi aštri briauna. Įvaţiuojant
į aikštę, gadinamos transporto priemonės, todėl reikalingas akmens grindinio 100 metrų atkarpos
perklojimas, naudojant ţvyro – cemento mišinį. Tai bus tvarkoma šiemet.
Usėnų seniūnija

Usėnų seniūnijos plotas 7491,8 ha Seniūnijai priklauso 18 kaimų. Juose gyvena 1505
gyventojai. Seniūnijoje įkurtos 2 seniūnaitijos.
Seniūnijoje yra viena pagrindinė mokykla, degalinė, paštas, Šilutės medicinos centro
bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas, veikia
trys barai, du pieno supirkimo punktai, keturios parduotuvės, Šilutės kredito unijos Usėnų kasa,
pašarų ruošimo bendrovė „GGF“, ţemės ūkio bendrovė „Litbroma“, veikia katalikų maldos namai,
evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė „Viltis“, lentpjūvė, veterinarijos tarnyba, kirpykla,
Ţemaitkiemio girininkija.
Priţiūrimų kelių seniūnijoje ilgis – 129,88 km.
Seniūnijos gyventojai ir jų socialinė padėtis:
Seniūnijos gyventojų pasiskirstymas
Gimusių skaičius
Mirusių skaičius
Darbingo amţiaus ţmonių
Senatvės pensininkų
Neįgaliųjų skaičius
Ikimokyklinio amţiaus vaikų
Neįgalūs vaikai
Daugiavaikės šeimos
Socialinės rizikos šeimos
Išmokėta vienkartinių pašalpų, vnt.
Lt
Bedarbiai
Mokyklinio amţiaus vaikų skaičius

2008 m
15
9
799
418
156
108
3
41
11
22
6400
56
206

2009 m
7
8
630
450
155
74
4
43
12
13
3530,59
95
193

Apie 15 moksleivių šiuo metu mokosi Šilutės ţemės ūkio mokykloje ir panašiai tiek pat
Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykloje, 20 jaunuolių mokosi Šilutės gimnazijose.
Visi Usėnų seniūnijos dirbantieji dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės organizuojamuose
seminaruose: tobulino ţinias socialiniai darbuotojai, ţemės ūkio specialistė, dalyvauta raštvedybos,
civilinės saugos, seniūnų mokymuose.
Seniūnija:
1.
Prireikus vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės
administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei
paramos būdų (2009 m. įvertinta 8 šeimų specialūs poreikiai);
2.
Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus
mokyklinio amţiaus vaikų apskaitai;
3.
Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo
amţiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje;
4.
Registruoja ţemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų
pranešimus apie medţiojamų gyvūnų padarytą ţalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos
direktoriui;
5.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių paţeidimų
prevencijos gerinimo priemones;
6.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
7.
Dalyvauja organizuojant civilinę saugą (Karceviškių, Uţpelkių , Galzdonų kaimai –
uţliejamoje teritorijoje);
8.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų uţimtumo programas seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje;
9.
Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
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10. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir
Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
11. Organizuoja viešuosius darbus (2009 m. įdarbinti 6 asmenys).
12. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir prieţiūrą bei
gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
13. Organizuoja kapinių prieţiūrą;
14. Organizuoja ţeldinių prieţiūrą;
15. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą
(priimti 7 prašymai socialinėms paslaugoms, 78 prašymai socialinei pašalpai gauti);
16. Organizuoja seniūnijos veiklos nuostatuose priskirtas būsto paslaugas;
17. Seniūnijos gyventojams atlieka notarinius veiksmus (atlikti 98 notariniai veiksmai);
18. Deklaruoja gyventojų atvykimą, išvykimą;
19. Išduoda paţymas apie deklaruotą gyvenamą vietą (247 paţymos);
20. Deklaravo 232 ūkininkų pasėlius, įregistruotos 357 valdos, 2009 m. atnaujintos 119
gyventojų ţemės ūkio ir kaimo valdos;
21. Atlieka naminių gyvūnų (šunų) registraciją.
22. Atlikta kitų darbų:
1. Seniūnijos parke įrengta 15 lauko suolų,
2 .Pastatyti ir įrengti 10 lauko šviestuvų,
3. Iškirsta 10 km pagriovių krūmų nuo vietinių kelių,
4. Pasigaminta 68 kub. m malkų,
5. Pavasario talkų metu pasodinta 320 medelių,
6. Įrengtos antrinių atliekų 2 rūšiavimo aikštelės.
Kaip ir kiekvienais metais šienaujamos pakelės, priţiūrimas parkas, genimi medţiai,
priţiūrimas Verpsčių memorialinis ansamblis, priţiūrimos 22 seniūnijoje esančios kavinaitės ir kt.
Seniūnija glaudţiai bendradarbiauja su Usėnų pagrindine mokykla, biblioteka, bendruomene.
Susibūrusios šios visuomeninės organizacijos: moterų ūkininkių draugija, seniūnijos bendruomenė,
ūkininkų draugija. Daugelis renginių organizuojami kartu su mokykla, mokiniais. Seniūnijoje
kasmet vyksta šios šventės: „Vasario 16-osios“, „Kaziuko mugė“, „Kaimynų šventė“, „Senųjų metų
palydos“, „Motinos diena“, Uţgavėnės. 2009 metais organizuota 14 įvairių renginių. Dalyvauta ir
Kultūros centrų organizuotuose renginiuose. Seniūnijoje veikia dramos kolektyvas, suburta kaimo
kapela, moterų ansamblis. Usėnų seniūnijos bendruomenė organizuoja šaškių, krepšinio, tinklinio
varţybas. Bendruomenei puikiai vadovauja Graţina Bardauskienė.
Seniūnijos spręstinų problemų sumaţėjo, tačiau dar trūksta automašinos, atnaujinti
kompiuterinę įrangą specialistui, atnaujinti susidėvėjusią ir pasenusią seniūnijos sanitarijos
techniką, atnaujinti 3 kabinetų baldus, atlikti renovaciją 250 vietų salei, įrengti gatvių apšvietimą
Kavolių gyvenvietėje, papildyti apšvietimą Ţemaitkiemio kaime. Seniūnija neturi sutvarkytos
poilsio zonos (nėra poilsiaviečių, kempingų ir pan.). Reikia atlikti melioracijos darbus likusiai
gyvenvietės daliai.
Vainuto seniūnija

Vainuto seniūnijos plotas yra 15132,50 ha: Vainuto kadastrinėje vietovėje – 5804 ha;
Kivylių kadastrinėje vietovėje – 3666 ha; Bikavėnų kadastrinėje vietovėje – 5302 ha. Su seniūnijoje
esančiais miškais- plotas – 18607 ha. Seniūnijoje yra 14 kaimų, kuriuose gyvena apie 2849
gyventojai deklaravę savo gyvenamąją vietą. Seniūnijos centras – Vainuto miestelis, kuriame
gyvena 993 gyventojai.
Seniūnijoje yra 3 mokyklos: Vainuto vidurinė ir 2 jos skyriai (Gorainių ir Bikavėnų),
Vainuto paštas, VšĮ Vainuto ambulatorija, Vainuto ir Bikavėnų bibliotekos, Senųjų kaimo tradicijų
kultūros centras Bikavėnuose. Seniūnijoje įkurtos 7 seniūnaitijos, susibūrusios Vainuto, Kivylių,
Gorainių ir Bikavėnų bendruomenės.
Seniūnijos iškeltiems uţdaviniams vykdyti pagal veiklos programas skirta lėšų:
Valdymo programai 2008 metais buvo skirta 46 447 litai, o 2009 metais- 175 600 Lt kartu
su darbo uţmokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis;
Kaimo teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programai 2008 m. skirta -38 300 Lt, o 2009
metais- 171 197 Lt kartu su darbo uţmokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis;
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Viešųjų darbų programai 2008 metais skirta 10 800 Lt, iš jų : darbo uţmokesčiui-6 000 Lt, 1
860 Lt - socialiniam draudimui ir 2 940 Lt – medţiagoms, o 2009 metais – 23 400 Lt, iš jų: darbo
uţmokesčiui-17 900 Lt ir socialiniam draudimui -5 500 Lt.
2009 metais pagal viešųjų darbų programą seniūnijoje įdarbinti 24 asmenys, 4 iš jų dirbo
po 1 mėnesį, o 20 ţmonių po 2 mėnesius, kurie tvarkė seniūnijosaplinką, šalino krūmus, esančius
prie kelių, tvarkė senąsias ţydų kapines, gamino parko suolus, mūrijo pamatus Vainuto herbui
pastatyti.
Vykdydami deleguotas funkcijas, seniūnijos darbuotojai siekia uţtikrinti kokybišką
paslaugų suteikimą bei kultūringą interesantų aptarnavimą.
Priima interesantus ir išduoda jos teritorijoje gyvenantiems asmenims reikalingas paţymas,
kurių per 2009 metus išduota – 250; uţregistruoti 157 gauti raštai, parengti 154 siunčiami raštai;
Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, išduota 570 paţymų, iš jų apie
deklaruotą gyvenamąją vietą – 440, deklaravusių atvykimą - 89, išvykusių - 65, kreipėsi dėl
duomenų taisymo – 7;
Atlikti 355 notariniai veiksmai;
Išregistruotos 22 mirtys, išduotas 41 leidimas laidoti seniūnijai priklausančiose kapinėse;
Vykdant ţemės ūkio specialisto funkcijas, 2009 metais priimti 636 pareiškėjai, deklaravę
ţemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, taip pat atnaujintos 619 pareiškėjų valdos.
Įregistruoti 28 šunys, surinkti 168 Lt;
Pravestos civilinės saugos treniruotės formuočių vadams ir seniūnijos darbuotojams:
1. Formuočių narių veiksmai artėjant uraganui;
2. Formuočių vadų veiksmai, įvykus gaisrui miške;
3. Išklausyti 4 val. mokymo kursai seniūnijos darbuotojams darbo vietoje.
Seniūnijos darbuotojai nuolat tobulinasi ir kelia kvalifikaciją. Seniūnas baigė 18 val.
civilinės saugos mokymo kursą pagal civilinės saugos pratybų ir treniruočių organizavimo tęstinio
mokymo programą; Seniūnijos specialistas išklausė 21 val. civilinės saugos mokymo kursą, skirtą
ūkio subjektų atsakingiems uţ įvadinius ir vėlesnius civilinės saugos ţinių ir praktinių veiksmų
instruktaţus; Socialinio darbo organizatorė ir socialinė darbuotoja 2009 metais kėlė savo
kvalifikaciją seminaruose: „Vaikų ir jaunimo ţalingi įpročiai ir prevencijos galimybės“,
„Bendravimo aspektai“, „Atvejo vadybos, sprendţiant šeimos problemas bendruomenės lygmeniu,
mokymai seniūnijų specialistams“.
Seniūnijoje gyvena 689 šeimos, gaunančios įvairias socialines išmokas, iš jų daugiavaikių
šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų – 184. Išmokėta 4 700 Lt vienkartinių pašalpų seniūnijos
gyventojams ligos, gaisro atveju ar ilgaamţiams. 57 šeimoms mokama socialinė pašalpa, iš viso
išmokėta 173 865 Lt. Išmoka vaikui buvo mokama 426 šeimoms ir iš viso išmokėta 604 586 Lt.
Seniūnijoje 2009 m. buvo 15 šeimų, globojančių vaikus, kurioms išmokėta – 46 425 Lt. 2009
metais 600 gyventojų gavo paramą maisto produktais iš intervencinių atsargų labiausiai
nepasiturinčioms šeimoms. Seniūnijoje yra 31 socialinės rizikos šeima. Per 2009 metus 6 šeimos iš
šio sąrašo išbrauktos, kai vaikai tapo pilnamečiais ir išnykus įrašymo prieţastims bei išvykus iš
seniūnijos.
Panaudojant Kelių fondo lėšas, seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą:
uţtaisytos duobės ţvyrkeliuose – skirta 25 735 Lt;
uţtaisyta asfalto duobių – 15 320 Lt;
išasfaltuota gatvė 9G1 Gorainiuose – 81 529 Lt;
nugreideriuota 184 km – 18 765 Lt;
Gerinant seniūnijos sanitarinę būklę pasodinta ţeldinių, gerai priţiūrimos teritorijos:
Balčių gyvenvietės parke pasodinta 200 įvairių medelių,
prie naujų Vainuto kapinių atsodinta 100 eglučių,
išasfaltuotas seniūnijos kiemas,
išdaţyta seniūnijos laiptinė ir 2 kabinetai,
išasfaltuota Bikavėnų krepšinio aikštelė, pastatyti krepšinio lankai Lolytės ir Lazduonėnų
kaimuose.
Visose didesnėse seniūnijos gyvenvietėse įrengtas ekonomiškesnis gatvių apšvietimas.
Seniūnijoje vyko kultūriniai renginiai:
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1. Vasario 16 - osios minėjimas - koncertas. Ši šventė vyko Vainute. Koncertavo Vainuto
seniūnijos saviveiklininkai.
2. Linksmas Uţgavėnių persirengėlių pasivaikščiojimas aplankant sodybas. Morės
deginimo ceremonija, ţaidimai, rateliai, šokiai, vaišės Vainute.
3. Vainuto Joninės. Joninių specifikos, folkloro ir liaudies tradicijų populiarinimas,
tautiškumo, bendruomeniškumo skatinimas.
4. „Ugnies sąšauka ant piliakalnių“ Renginys buvo skirtas Valstybės dienai paminėti ir
vyko ant Lazduonėnų piliakalnio liepos 6 dieną.
5. Teminė popietė „Auksinio rudens šviesa“ Vainuto seniūnijos gyventojams. Koncertavo
centro meno kolektyvai, kurie bendruomenei pristatė savo parengtas koncertines programas.
6. Advento vakaras – eglutės įţiebimas Vainuto miestelyje.
7. Projektas „Liaudies amatų stovykla“. Ši dviejų dienų stovykla buvo organizuojama
Vainuto miestelyje. Stovyklos metu apie 100 įvairaus amţiaus dalyvių mokėsi tradicinių liaudies
amatų (medţio droţybos, šiaudelių pynimo, ţvakių liejimo, juostų audimo, papuošalų iš vilnos,
piešimo ant akmenų ir medinių lentelių, veltinio gamybos, kulinarinio paveldo) bei folkloro.
Liaudies amatų mokė patyrę meistrai.
8.Tęstinę projektinę veiklą vykdo Vainuto moterų ansamblis „Lazduona“, kuris surengė 6
pasirodymus (3 Vainuto sen., 3 - kituose sen.) pagal projekte numatytą veiklą. Sukurtos ir
atnaujintos dvi koncertinės programos.
9. Vainuto dramos būrelis surengė tris pasirodymus (2 pasirodymus savo sen. ir 1
pasirodymą kitoje seniūnijoje) pagal projekte numatytą veiklą.
Seniūnijoje taip pat vyksta jau tradicinėmis tapusios šventės: Balčių kaimo Vasaros šventė,
Gorainiuose – Oninių šventė. Pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centras. Daug prie kultūrinio gyvenimo seniūnijoje prisideda ir Vainuto
biblioteka, rengianti kultūrinius projektus, paţintines keliones seniūnijos skaitytojams bei seniūnijos
bendruomenei.
Bendruomenės susirinkime buvo pareikšta pastaba dėl senų vandentiekio trasų remonto, jų
pakeitimo naujomis Balčių kaime bei vandens nugeleţinimo stoties pastatymo Balčių, Gorainių ir
Bikavėnų kaimuose. Šiuo metu projektas yra paruoštas, laukiama pakvietimo dalyvauti Aplinkos
ministerijos skelbiamų projektų finansavime.
Problemos:
1.
Planuojamas įrengti ekonomiškas gatvių apšvietimas Lazduonėnų kaime.
2.
Reikalingas Vainuto tvenkinio valymas.
3.
Reikalingi nuotekų valymo įrenginiai seniūnijos gyvenvietėse: Balčių, Bikavėnų,
Gorainių ir likusioje Vainuto miestelio dalyje.
4.
Siekti, kad būtų gerinama tiekiamo geriamojo vandens kokybė.
5.
Reikalingos didesnės lėšos archeologinių paminklų ir ţydų genocido kapinių
prieţiūrai.

Ţemaičių Naumiesčio seniūnija

Ţemaičių Naumiesčio seniūnijos plotas 111,4 kv. km, 33 kaimai ir Ţemaičių Naumiesčio
miestelis. Seniūnijoje gyvena 3 993 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų. Seniūnijoje įkurtos 9
seniūnaitijos.
2009 metais seniūnijos veiklos savarankiškas funkcijas atliko 6 darbuotojai, seniūnijai
deleguotas funkcijas vykdė 3 darbuotojai ir 9 ţmonės atliko viešojo sektoriaus funkcijas.
Per 2009 metus gyventojams išduotos 279 paţymos įvairiais klausimais, parengti 251
siunčiami dokumentai, atlikta 112 notarinių veiksmų. Priimti 44 seniūno įsakymai, parengtas 31
mirties aktas. Išduoti 108 leidimai laidoti. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir
deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją per 2009 metus atlikti šie darbai:
Išduotos 678 paţymos apie deklaruotą gyvenamą vietą.
Įtraukti 6 gyventojai į GVNA.
Išduotos 53 paţymos gyvenamosios patalpos savininkams.
Naujai gyvenamąją vietą deklaravo 153 asmenys, 9 gyventojai išvyko.
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Uţregistruotos 52 mirtys, gimė 34 vaikai. Socialinę pašalpą gavo 146 šeimos, joms išmokėta
460 067 Lt, išmoka vaikui skirta 519 šeimų ir išmokėta 773 421 Lt. Dėl vienkartinės pašalpos
kreipėsi 23 asmenys ir išmokėta suma – 7 750 Lt. Per metus uţregistruota 350 gyventojų prašymų
paramai maisto produktų iš intervencinių atsargų gauti. Seniūnijoje yra 22 socialinės rizikos šeimos,
kurios augina 68 vaikus. Surašyta 113 buities tyrimo aktų.
Ţemės ūkio specialistė 2009 metais priėmė 672 paraiškas išmokoms uţ ţemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Dėl valdų atnaujinimo kreipėsi 515 asmenys, įregistruotos 7
naujos valdos. Ūkininkai nuolat konsultuojami įvairiais ţemės ūkio klausimais.
Vykdant Administracijos direktoriaus 2009 metų įsakymą ,,Dėl asbesto turinčių gaminių
inventorizacijos ir paraiškų uţterštumo asbestu stebėsenai išorinėje ir darbo aplinkoje atlikti
surinkimo”, uţpildytos 381 ataskaitos.
Seniūnijos darbuotojai tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją. Seniūnijos specialistė dalyvavo
PAGD prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro tęstiniuose
kursuose, socialinės darbuotojos - Šilutės rajono švietimo centro organizuojamuose kursuose (2),
ţemės ūkio specialistė – ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo praktiniuose uţsiėmimuose,
Ţemės ūkio rūmų kvalifikacijos tęstinio mokymosi kursuose pagal programą ,,Dalyvavimas
aplinkosauginėse priemonėse ir jų įgyvendinimas” bei kt., apskaitininkė – UAB „Renata“
organizuotame seminare dėl viešųjų pirkimų.
2009 metais Administracijos direktoriaus įsakymais skirtos lėšos seniūnijai:
2009-04-06 įsakymu Nr. A1-331 „Dėl lėšų skyrimo iš Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos“ – 1 200 Lt;
2009-06-17 įsakymu Nr. A1-628 „Dėl lėšų skyrimo seniūnijos sportinei veiklai
organizuoti“- 600Lt.
2009 metamas seniūnijai valdymo tobulinimo, teritorijų vystymo ir ţemės ūkio ir viešųjų
darbų programų vykdymui skirta 87 146 Lt.
Panaudotos lėšos pagal programas:
Eil.
Nr.

Programa

2009 m.(Lt)

2008m.(Lt)

1
1.1

Valdymo tobulinimo programa
seniūnijos funkcijų atlikimui
reikalingų paslaugų pirkimas (ryšiai,
elektra, šildymas, vandentiekis,
kanalizacija ir kt.paslaugos)
seniūnijos materialinis aprūpinimas
(transporto aptarnavimas, kitos
prekės)
kvalifikacijos tobulinimas
Teritorijų vystymo ir ţemės ūkio
programa (sanitarija)
išlaidos technikos ir transporto
priemonėms
medţiagos ir darbo priemonės
atliekų išveţimas
gatvių apšvietimas (elektros energija)
Viešųjų darbų programa

29600
19400

33200
20000

Duomenys
palyginimui su
2008m. (Lt)
-3600
-600

10000

13000

-3000

200
36546

200
40900

-4354

21200

26400

-5200

6500
2846
6000
21000

5500
1000
8000
14800

+1000
+1846
-2000
+6200

1.2

1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

Pagal viešųjų darbų programą dirbo 12 darbuotojų po 3 mėnesius. Jie tvarkė bendro
naudojimo teritorijas, priţiūrėjo ţeldinius, paplūdimius, tvarkė kapinių prieigas, gatves, remontavo
šaligatvius ir grindinį.
Seniūnijos vietinių kelių ilgis – 114,246 km. Per 2009 metus iš KPPP gauta 135 350 Lt.
Atlikti kiti darbai:
Ţaliojo kalno prieigose pasodintas Tūkstantmečio ąţuolynas,
pastatytas paminklinis akmuo Lietuvos tūkstantmečio vardui atminti,
sutvarkytas gatvių apšvietimas,
seniūnaičių pagalba sutvarkytos Vanagių maro kapinaitės; Degučiuose - įrengti 3
alpinariumai; Juodţiuose pastatytas akmuo Tūkstantmečiui paţymėti; Kulėšų kaime įrengta
tinklinio aikštelė,
pėsčiųjų tako, jungiančio mokyklą - darţelį su gyvenviete rengimas,
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atlikti ţaliųjų plotų, ţeldinių, visuomeniniams poreikiams skirtų teritorijų tvarkymo ir
prieţiūros darbai.
Seniūnija kartu su Ţemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojais, Ţemaičių Naumiesčio
ir Degučių bendruomenėmis, mokyklomis, biblioteka, muziejumi ir seniūnaičiais paţymi visas
valstybines šventes: Laisvės gynėjų, Valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės, Gedulo ir
vilties, Mindaugo karūnavimo. Tradicija tapo Padėkos vakaras, Motinos dienos, Tėvo dienos
šventiniai renginiai, neįgaliesiems skirta šventė, Uţgavėnės ir kt. Naumiestiškiai aktyviai dalyvavo
ir sporto renginiuose: krepšinio ir veteranų futbolo turnyruose, kraštiečių R. Cibausko ir Z. Balčyčio
taurėms laimėti. Didţiausia ir populiariausia seniūnijos tradicinė šventė – Dagotuvės (Mykolinės),
kurios vyksta rugsėjo mėnesį. Degučių kaimo bendruomenė šventė Vasaros šventę, organizuojamą
Parcinkulio atlaidų metu.
Iš bendruomenės gautų pastabų vykdymas:
Eil.Nr.
1

Pasiūlymo turinys
Dėl Juodţių kaimo apšvietimo

2

Dėl pėsčiųjų perėjos ties seniūnija įrengimo

3

Dėl tako į pradinę mokyklą sutvarkymo

Įgyvendinimo priemonės ir galimybės
Dėl lėšų trūkumo apšvietimas nebus
įrengtas
2010m. birţelio mėn. VĮ ,,Klaipėdos
regiono keliai” įrengs pėsčiųjų perėją
Klaipėdos, Vytauto ir Laisvės gatvių
sankryţoje
Darbai pradėti 2009 m. 2010 metais bus
baigtas sutvarkyti pėsčiųjų takas į Ţemaičių
Naumiesčio mokyklą - darţelį

Seniūnija numato atlikti 2010 m. darbus ir spręsti problemas:
išasfaltuoti Lendros gatvę,
baigti tvarkyti pėsčiųjų taką, jungiantį mokyklą- darţelį su Pergalės aikšte ir Klaipėdos g.,
šaligatvių remonto darbai, dalinis grindinio remontas,
kartu su seniūnaičiais surengti Venckų, Juodţių, Grygališkės, Degučių ir Vanagių kaimų
šventes,
sutvarkyti Maţosios Lietuvos veikėjo Kristupo Lekšo kapavietę, Laugalių kaimo
kapinaitėse;
Ţalgirio mūšio 600 metų jubiliejaus proga Dariaus ir Girėno parke pastatyti paminklinį
akmenį.
Seniūnija pagrindinį dėmesį skirs gyvenviečių gerovei, sanitarijai palaikyti. Didelė parama
seniūnijai yra Darbo birţos siunčiami darbininkai.

APIBENDRINIMAS, PROBLEMOS IR GAIRĖS 2010 METAIS
Administracijos direktoriaus ataskaitoje pateikti ir analizuoti 2009 metų veiklos pagrindiniai
rezultatai, parodantys Administracijos direktoriaus institucijos, visų struktūrinių padalinių ir
vyriausiųjų specialistų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, pagal kompetenciją atliekamas
funkcijas ir veiklą. Administracijos direktoriaus institucija, kaip Savivaldybės vykdomoji
institucija, įgyvendino iškeltus uţdavinius, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais
įgaliotus darbus, ţino bendruomenės problemas ir numato veiklos prioritetus ateičiai:
Savivaldybės ūkio, civilinės saugos, gamtosaugos, kaimo reikalų srityse

Lietuvos Respublikos Seimas 2009 metais du kartus (12,6 mln. litų) maţino Savivaldybės
biudţeto pajamų ir asignavimų planus. Savivaldybei teko tikslinti Savivaldybės patvirtintą biudţetą
ir atsisakyti kai kurių 2009-2011 metų strateginiame veiklos plane numatytų darbų. Ieškota būdų,
kaip išgyventi sunkų laikotarpį. Savivaldybės 2009 m. biudţeto pajamų plano vykdymo rezultatas
buvo neigiamas. Patikslintas biudţeto pajamų planas įvykdytas 93,2 procento, gauta 7980,2 tūkst.
litų pajamų maţiau negu buvo numatyta patikslintame plane. Valstybinė mokesčių inspekcija
nepervedė 635,7 tūkst. litų planuoto gyventojų pajamų mokesčio, 698,3 tūkst. litų nekilnojamojo
turto mokesčio. Iš Valstybės iţdo nepervesta 1 738 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio pajamoms
iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti ir 4 657 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio išlaidų
struktūroms skirtumui išlyginti. Biudţeto išlaidų planas įvykdytas 96,0 procento. Savivaldybės
kreditorinis įsiskolinimas per 2009 metus padidėjo 3 868,1 tūkst. litų arba 9,4 procento. Kreditorinis
įsiskolinimas didėjo dėl atliktų švietimo įstaigų remonto darbų, o apmokėjimas uţ atliktus remonto
darbus atidėtas. Skola dėl ilgalaikio turto kūrimo padidėjo 5 456 tūkst. litų. Biudţetinių įstaigų skola
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uţ šildymą padidėjo 789,9 tūkst. litų arba 88,5 procento. Negrąţintų ilgalaikių paskolų likutis 2010
m. sausio 1d. – 11 548,4 tūkst. litų ir negrąţinta trumpalaikė paskola Finansų ministerijai 97 tūkst.
litų. Per 2009 metus negrąţintų ilgalaikių paskolų likutis sumaţėjo 1 622,5 tūkst. litų. Tikėtina, kad
2010 metais jeigu bus gautos viršplaninės biudţeto pajamos, kreditorinį įsiskolinimą bus galima
sumaţinti.
Neišspręstas visiškai nusidėvėjusių ir neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų civilinės
saugos slėptuvių nurašymo klausimas, maţinant biurokratizmą, būtina perţiūrėti civilinės saugos
būklės patikrinimo ūkio subjektuose vertinimo kriterijus, civilinės saugos terminų pranešimų
formas.
Įvesta vietinė rinkliava – tai tik vienas iš etapų, pereinant prie naujos atliekų surinkimo
tvarkos. Buvo parengtas naujas atliekų tvarkymo planas, atliekų tvarkymo taisyklės, atliekų
tvarkymo lengvatų teikimo tvarka ir atliekų deklaravimas, parengti atliekų tvarkymo nuostatai. Iš
sumokėtos rinkliavos bus išlaikoma visa atliekų sistema: uţdaromi seni sąvartynai, įrengiamos
ţaliųjų ir kitų atliekų priėmimo aikštelės, finansuojamas atliekų rūšiavimas ir pavojingų atliekų
surinkimas ir t.t. Naujosios tvarkos pagrindinis principas – uţ atliekas turi mokėti visi.
Norint pagerinti Šilutės rajono savivaldybėje melioruotų ţemių būklę ir patenkinti visų
ţemių savininkų prašymus dėl uţmirkusių ţemės sklypų, reikia, kad šiam darbui būtų skiriamos
pakankamos lėšos. Viena iš problemų yra tai, kad pasėlių draudimo terminas sutampa su
pavasariniu pasėlių deklaravimu, tai apsunkina pasėlių deklaravimo darbą. Sprendţiant ūkininkų
skundus, ne visada ieškoma kompromiso tarp patyrusių nuostolius ir besiskundţiančių ţmonių.
Daţniausiai ţmonės yra nusiteikę, kad Savivaldybė patirtus nuostolius jiems privalo atlyginti.
Prasidėjus pasėlių deklaravimui prasideda ir techninės problemos, susijusios su programų
neveikimu arba labai lėtu veikimu. Negalima suvesti duomenų į informacines sistemas, uţsitęsia
gedimų pašalinimo darbai. Ilgas paraiškų administravimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje,
kuris daugumai pareiškėjų uţtrunka iki kitų metų pavasario. Apmokėjimas uţ deklaracijas vyksta
dalimis ir keliais etapais, todėl ūkininkui painu ţinoti, uţ kokią priemonę jis jau gavo išmokas ir
kiek dar jam liko išmokų. Viena iš pagrindinių problemų ir daugiausia rūpesčių ūkininkams kelianti
- ţemės nuosavybės klausimas. Didţioji dalis ţemės priklauso valstybei, su ūkininkais sudaromos
tik trumpalaikės nuomos sutartys, todėl ūkininkai negali dalyvauti įvairiose programose, kaip
„Ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku“ ir kitose. Šilutės rajone iš viso yra 82 529 ha
ţemės ūkio naudmenų, iš jų: fiziniams ir juridiniams asmenims nuomojama ţemė tesudaro 25 364
ha. Ţemės ūkyje naudojamos technikos ţenkli dalis yra pasenusi, susidėvėjusi, nepatikima.
Traktorių vidutinis eksploatacijos amţius yra 21 metai, dar senesni javų kombainai ir daugelis kitų
sudėtingų mašinų. Dėl neracionalios ţemės ūkio subjektų struktūros vyrauja smulkūs
nekonkurencingi, maţo investicinio pajėgumo ūkiai, todėl nepakankamai išnaudojami ES
struktūriniai fondai ir nacionalinė parama ūkiui modernizuoti. Rajone kadaise turėta viena geriausių
šalyje mašinų remonto techninio serviso ir diagnostikos sistema privatizavimo metu buvo išardyta,
kvalifikuoti specialistai išsiskirstė, todėl išlaikyti gerą mašinų techninę būklę be šios sistemos yra
problemiška. Verslas šioje srityje rajone nesikuria, veikia tik kelios atsarginių dalių parduotuvės.
Socialinės, sveikatos ir sanitarijos sritys

Savivaldybėje sukurta efektyvi socialinių paslaugų planavimo, organizavimo
administravimo, teikimo sistema, kuri yra pagrįsta tarpinstitucinio bendradarbiavimo principu.
Sumaţėjo socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius, vis daugiau išbraukiama šeimų iš
apskaitos dėl pagerėjusios vaikų prieţiūros, sumaţėjo vaiko globos (rūpybos) nustatymo atvejų.
Daugiau kaip 65 % vaikų yra globojami (rūpinami) šeimose, uţtikrinama vaikų, kurių tėvai išvykę į
uţsienio šalis vaikų teisių apsauga nepaliekant jų be įstatyminio atstovo. Apie 90 % globojamų
vaikų, kuriems yra nustatoma globa (rūpyba) pavyksta laikytis seserų ir brolių neišskyrimo
principo. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos vaiko ir šeimos gerovės centru,
Kretingos socialinių paslaugų centru, Gargţdų socialinių paslaugų centru dėl būsimų globėjų
(rūpintojų), įtėvių mokymų, pasirengimo globoti ar įvaikinti vaikus ir t. t. Tačiau kelia rūpestį tai,
kad iki šiol nėra teisiškai reglamentuota vaiko paėmimo iš šeimos tvarka, socialinės rizikos vaikų
apskaitos tvarka. Pastebimas tėvų atsakomybės uţ vaikų išlaikymą, prieţiūrą, auginimą maţėjimas.
Intensyvus socialinės rizikos šeimų migravimas apsunkina vaikų teisių uţtikrinimą minėtose
šeimose, neramina ir sveikatos prieţiūros paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimų vaikams. Nėra
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pakankamai asmenų, kurie pageidautų globoti (rūpintis) ar įvaikinti savo šeimose vaikus iš vaikų
globos namų. Per 2009 m. tik 3 vaikams iš globos namų buvo pakeista globa (rūpyba) į globą
šeimoje. Įvaikinti 2 vaikai Lietuvos piliečių šeimose, 6 - uţsienio šalių piliečiams. Deja, vis dar
pasitaiko atvejų, kai vaikai iš globos šeimoje grąţinami į vaikų globos namus. 2009 m. 6 vaikams iš
šeimos buvo pratęsta globa (rūpyba) vaikų globos namuose.
Socialinės paramos darbo kokybei gerinti ir paslaugoms plėsti trūksta finansinių ir
ţmogiškųjų išteklių. Nakvynės namų Šilutės rajone nėra, todėl šiai paslaugai teikti buvo (2002 –
2008 m.) sudaryta socialinių paslaugų pirkimo sutartis. Asmenų, neturinčių nuolatinės
gyvenamosios vietos, problema šiuo metu sprendţiama tik perkant socialinės globos paslaugas iš
VšĮ „Gabrielius“.
Efektyviai spręsti visas problemas, iškylančias tiek pirminėje, tiek antrinėje sveikatos
prieţiūros grandyse, toliau vykdyti visuomenės sveikatos prieţiūrą per įsteigtą Šilutės rajono
savivaldybės Visuomenės sveikatos biurą. Šių metų pradţioje parengtos ir patvirtintos Taryboje
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji 2010 metų ir Šilutės rajono savivaldybės tuberkuliozės
profilaktikos ir kontrolės 2010-2015 metų programos. Reikia aktyvinti bendruomenės sveikatos
tarybos darbą.
Dėl lėšų stokos Šilutės mieste neįrengta nei viena šunų vedţiojimo aikštelė, atitinkanti
sanitarinius higieninius reikalavimus ir teritorijų prieţiūros taisykles. Įteisinta tik viena Ţemaičių
Naumiesčio tvenkinio Ţemaičių Naumiesčio maudykla, o reikėtų įteisinti naujus paplūdimius tų
rekreacinių vietų (Kintų seniūnijoje - prie Kuršių marių ir Rusnės seniūnijoje - prie Atmatos upės),
kurias yra pamėgę rajono gyventojai bei svečiai ir kuriose, ţmonių maudymosi sezono didţiausios
apkrovos metu, maudosi ne maţiau kaip šimtas ţmonių. Dėl kasmet vykstančių potvynių prastėja
uţliejamų teritorijų šachtinių šulinių vandens kokybė (46 kaimai patenka į potvynio zoną,
apsemiami 100 šulinių). Nei karto nebuvo atlikti uţliejamų šachtinių šulinių laboratoriniai tyrimai
mikrobiologinei ir cheminei taršai nustatyti, nenustatyti pavojingiausi taršos šaltiniai, neparengtas
šachtinių šulinių nuo įvairių teršalų apsaugos priemonių planas. Savivaldybės tarybos sprendimais
patvirtintos sanitarijos taisyklės ir tvarkos galioja Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų
privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, bet gyventojai daţnai jas ignoruoja, nepaiso kitų
asmenų teisių ir teisėtų reikalavimų (dėl gyvūnų laikymo, triukšmo ir kt.). Savivaldybės teritorijoje
draudţiama laikyti neregistruotus šunis ir privaloma mokėti nustatyto dydţio rinkliavą, bet dėl kai
kurių seniūnijų atsakingų darbuotojų ir gyventojų abejingo poţiūrio vangiai vyksta gyvūnų
registracija ir maţai surenkama vietinės rinkliavos uţ šunų laikymą daugiabučių namų butuose ir
individualiose namuose. Surinkus daugiau lėšų, būtų galima pagerinti daugiabučių namų
gyvenamosios aplinkos sanitarinę būklę: organizuoti šunų vedţiojimo aikštelių įrengimą, vykdyti
gyventojų švietimą gyvūnų reguliavimo ir prieţiūros klausimais ir kt. Savivaldybės pareigūnams,
įgaliotiems surašyti ATPK protokolus bei priimti nutarimus administracinėse bylose, trūksta teisinių
ţinių ir patirties. Reikia parengti Administracinio teisės paţeidimo protokolo ir nutarimo pildymo
taisykles, organizuoti konsultacinį seminarą, skirtą pareigūnams (seniūnams, sanitarijos inspektoriui
ir kt.). Atkreipti dėmesį į ATPK protokolo turiniui keliamus reikalavimus, formuluojamą kaltinimą,
terminus ir kt. problemas, pateikti protokolų ir nutarimų surašymo pavyzdţių. Sprendţiant minėtas
problemas būtina bendradarbiauti su Juridiniu, Komunikacijos skyriais, Policijos komisariatu,
Šilutės apylinkės teismo teisėjais ir kt. kompetentingomis institucijomis.
Švietimo, jaunimo ir sporto koordinavimo, kultūros sritys

Švietimo įstaigose dar nepakanka kompiuterizuotų darbo vietų mokytojams, kai kur lėtas
internetinis ryšys. Beveik visose švietimo įstaigose susidėvėjusi elektros instaliacija, apšvietimas ir
baldai neatitinka higienos reikalavimų. Kai kuriose įstaigose šildymo bei vandentiekio trasos
įrengtos po grindimis, trūkus vamzdţiams, patiriami dideli nuostoliai. Būtina uţtikrinti švietimo
įstaigų pastatų ir teritorijų elektroninę apsaugą, renovuoti sporto aikštynus ir sporto sales.
Panaudojant Mokinio krepšelio lėšų rezervą, kai kurios problemos sprendţiamos jau šiais metais:
perkami kompiuteriai mokytojų darbo vietoms, atnaujinami kompiuteriai informacinių technologijų
klasėse. Derinami klausimai dėl mokyklų tolimesnio dalyvavimo II RAIN etape – šviesolaidinio ir
internetinio ryšio diegimo. Šiuo metu renkama informacija dėl bendros ryšių strategijos parengimo
Savivaldybėje.
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Koordinuojant sporto sritį, pagrindinė problema kyla dėl skirtingo sporto įstaigų
pavaldumo. Sporto mokyklos veiklą koordinuoja Švietimo skyrius, viešąsias sporto įstaigas ir
nevyriausybinius sporto klubus – jaunimo ir sporto reikalų koordinatorius. Rengiant rajono sporto
strategiją, metinius renginių planus ar teikiant ataskaitas bei statistiką Kūno kultūros ir sporto
departamentui, ne visada įmanoma pateikti tikslius ir objektyvius duomenis. Bendraujant su
viešosiomis įstaigomis, didesnių keblumų kyla dėl VšĮ „Šilutės krepšinis“. Dėl įstaigos vadovų ir
darbuotojų nuolatinės kaitos dokumentai daţnai gaunami nelaiku ir netinkamai parengti, todėl,
koordinuojant šitos įstaigos veiklą, reikalingas ypatingas ir nuolatinis atidumas bei kontrolė.
Kalbant apie sporto klubus, pastebėtina, jog trūksta atsakomybės naudojant Savivaldybės lėšas,
įgūdţių rengiant projektus ir tvarkant apskaitą. Manyčiau, jog būtų naudinga organizuoti mokymus
klubų vadovams dėl visuomeninių organizacijų veiklos vykdymo, buhalterinės apskaitos ir
raštvedybos. Čia galėtų talkinti Jaunimo edukacinis centras, kuris panašius mokymus organizavo
jaunimo organizacijoms.
Kultūros sritis. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija sumaţino lėšas bibliotekoms
naujoms knygoms įsigyti, neparengė bibliotekinių specialistų valstybinio atestavimo bei
apmokėjimo uţ darbą pagal atestavimo rezultatus tvarkos. Vydūno kultūros bei Salos etnokultūros
centrams ypač reikalingas transportas. Opiausia problema Ţemaičių krašto etnokultūros ir
informacijos centre yra autonominės katilinės susidėvėjęs centinio šildymo katilas, kuris daţnai
genda. Senųjų kaimo tradicijų centre dar trūksta kompiuterizuotų darbo vietų. Šilutės kultūros ir
pramogų centro pagrindinė problema – šildymo skolos. Muziejus turi suformuotą specialistų
kolektyvą, tačiau dėl maţų atlyginimų nuolat vyksta specialistų kaita.
Paveldo sritis. Išryškėja keletas svarbių problemų: vis dar trūksta veiksmingų skatinimo ir
poveikio priemonių, galinčių motyvuoti privačius savininkus bent minimaliai priţiūrėti jiems
priklausančius kultūros paveldo objektus. Šilutės mieste ir rajone norėtųsi daugiau sutvarkytų
kultūrinių erdvių, galinčių patenkinti bendruomenės lūkesčius. Etnokultūros srityje itin išryškėja
problema - maţėja šio krašto tradicinės kultūros tradicijų pateikėjų. Būtinos nuoseklios
ekspedicijos, kvalifikuotai atlikti etnotyrinėjimus. Neţiūrint į tai, tikimės, kad sutelktai dirbant
Šilutės kultūrinis gyvenimas stebins savitais ieškojimais, ambicingais uţmojais, nes į mūsų kraštą
ateina Šilutės 500 metų jubiliejus.
Juridinių reikalų, kanceliarijos, komunikacijos sritys

Juridinio skyriaus veikla pagal skyriui numatytas funkcijas yra labai plati, sudėtinga ir
atsakinga. Skyriuje jaučiamas specialistų teisininkų stygius, nes skelbti konkursai laisvoms karjeros
valstybės tarnautojų - teisininkų pareigybėms uţimti neįvyko, konkursams nebuvo pateikti nė vieno
pretendento dokumentai. Tačiau, nepaisant Juridinio skyriaus personalo formavimo problemų,
pavestos uţduotys atliekamos laiku ir kokybiškai. Svarbiausi skyriaus uţdaviniai ir toliau lieka
pirminės teisinės pagalbos, kaip viešosios paslaugos kiekybės ir kokybės uţtikrinimas bei
savivaldybės institucijų, kaip viešojo administravimo subjektų, priimamų individualių ir norminių
administracinių teisės aktų teisėtumo uţtikrinimas.
Savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Lauţikas, įgaliotas Šilutės rajono
savivaldybės Tarybos, Klaipėdoje E. regiono komiteto 2009 m. lapkričio 20 d. surengtoje
konferencijoje pasirašė projekto „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra
Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ partnerystės sutartį. Tai startas projektui
finansuojamam iš Europos Sąjungos lėšų. Projekto vertė visam Klaipėdos regionui 2.159.424,00
litų. Iki 40 procentų sumos galima panaudoti įrangos (kompiuteriams, serveriams, duomenų
saugykloms ir kt. priemonėms pirkti). Kita lėšų dalis - skirta e. demokratijos paslaugoms,
numatytoms projekte kurti (Klaipėdos regiono savivaldybių modernių interneto svetainėms sukurti,
posėdţiams transliuoti, balsavimo sistemoms diegti, projektams publikuoti savivaldybių interneto
svetainėse ir kt.).
Vyko darbai, skirti Savivaldybėje asmenis aptarnauti „Vieno langelio“ principu. Tačiau dar
neįsigyta speciali programinė įranga, serveriai. Tikimasi lėšų šioms sritims gauti iš Regioninės
dimensijos e. demokratijos, e. valdţios projektų bei iš projekto „Šilutės rajono savivaldybės vidaus
administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ (priemone VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas). Šiuolaikiniuose informacinių technologijų
projektuose numatyta plačiau naudoti elektroninį parašą. Šilutės rajono savivaldybėje pirmieji
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kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatus įsigijo buhalterijos darbuotojai, kurie siunčia
informaciją į SODRĄ. Elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas turi būti saugomas elektroninių
dokumentų valdymo sistemoje. Lietuvos savivaldybės yra įpareigotos dokumentų valdymo sistemas
pritaikyti elektroniniams dokumentams saugoti. Šiems darbams ir naujoms sistemoms įsigyti lėšų
tikimasi gauti iš ankščiau minėtų projektų.
Toliau 2010 m. šalyje vyks Europos Sąjungos struktūrinės paramos regionams pagal prioritetą
„Informacinė visuomenė visiems 2007-2013 m.“ įsisavinimas. Prie Klaipėdos regiono plėtros
tarybos veikiantis e. regiono komitetas nutarė įtraukti į Europos Sąjungos remtinų projektų sąrašą
Piliečių aptarnavimo savivaldybėje „vieno langelio“ principu bei e. demokratijos projektus.
Jeigu 2009 m. buvo e. demokratijos, e. valdţios projektų koncepcijos bei projektų idėjų
generavimo metai, tai 2010 m. vyks praktinis šių projektų diegimas bei įsisavinimas. Šiems
projektams iš Europos Sąjungos fondų skirtos didelės lėšos.
Su šių projektų teikiamomis paslaugomis būtina supaţindinti rajono gyventojus. Tikimasi
Tarybos narių pritarimo ir palaikymo, diegiant minėtus projektus, ypač e. demokratijos sistemą
rajone. Įdiegus savivaldybėje e. demokratijos projektą, keisis sprendimų priėmimo procedūros. Į
sprendimo priėmimo procedūrą turi būti įtrauktos bendruomenės, atskiri rajono gyventojai. Nuo
spalio 15 d. Savivaldybė prisijungė prie bendros teisės aktų projektų paskelbimo sistemos (TAPIS),
t.y., kai kurie sprendimų projektai skelbiami per Seimo interneto svetainę. Aktyvus pilietis,
susipaţinęs su projektu, gali teikti pastabas ir pasiūlymus.
E. demokratijos, e. valdţios projektai yra glaudţiai susiję su Savivaldybės interneto
svetaine. Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainė www.silute.lt buvo įdiegta viena pirmųjų
tarp šalies savivaldybių. Ji jau tiek morališkai, tiek estetiškai yra pasenusi bei nebeatitinka
Vyriausybės keliamų reikalavimų. Naujos Savivaldybės interneto svetainės kūrimas susietas su
prasidedančiais e. demokratijos bei e. valdţios projektais. Taip pat su šių projektų diegimu
Komunikacijos skyrius sieja naujos dokumentų valdymo sistemos bei elektroninio parašo įdiegimą.
Kartu su e. parašu turi pradėti veikti elektroniniai dokumentai. Savivaldybė turės įsigyti ar papildyti
jau turimą dokumentų valdymo sistemą (Šilutės rajono savivaldybė viena pirmųjų tarp šalies
savivaldybių 2002 m. įdiegė populiarią UAB „Iterija“ dokumentų valdymo sistemą „Kontora
2000“).
Savivaldybės administracijai seniūnijų bendruomenių rūpesčiai yra ţinomi, stengiamasi
spręsti iškilusias problemas, priėmus tinkamus sprendimus pagal nūdienos ekonominę situaciją tiek
Savivaldybėje, tiek respublikoje.
Dėkoju Savivaldybės tarybai uţ pasitikėjimą, Administracijos valstybės tarnautojams ir
darbuotojams uţ kompetentingai sprendţiamus reikalus.
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