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Partijos Tvarka ir teisingumas, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos, Darbo partijos ir Visuomeninio rinkimų komiteto „Už žmonių valdžią“ Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos nariai, vadovaudamiesi pasirašyta 2015 metų liepos 17 d. koalicine 

sutartimi, sudarėme bendrą Šilutės rajono savivaldybės tarybos VIII-ojo šaukimo veiklos programą. 

Sudarant bendrą veiklos programą, vadovautasi Šilutės rajono savivaldybės strateginiu 

planu, visų minėtų frakcijų Šilutės skyrių bendrais programiniais tikslais ir vertybėmis, iškeliant 

šiuos pagrindinius principus ir tikslus: 

- dirbti visų Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės narių labui; 

- laikyti svarbiausiomis vertybėmis – žmogų, jo saugumą, vietos bendruomenių įtakos savivaldos 

gyvenime stiprinimą bei socialinį teisingumą; 

- pripažinti tvirtas laisvės, demokratijos, lygybės prieš įstatymus, iniciatyvos, doros ir pagarbos 

žmogui vertybes. 

 

I. Savivaldos srityje: 

1. Atsakingai, racionaliai ir skaidriai naudosime Savivaldybės biudžeto lėšas. 

2. Sieksime toliau mažinti Savivaldybės įsiskolinimą. 

3. Tobulinsime strateginį veiklos planavimą, jį derinsime su programiniu Savivaldybės 

biudžetu. 

4. Planuosime veiklą seniūnijose  su bendruomenių atstovais ir seniūnaičiais.   

5. Sieksime skaidrumo ir viešinsime visus pasiūlymus, susijusius su investicijomis, viešaisiais 

pirkimais ir Savivaldybės plėtra. 

6. Reguliariai susitikinėsime su rinkėjais ir spręsime iškilusias problemas. 

7. Nevyriausybinių visuomeninių organizacijų pritarimu priimsime sprendimus, susiėjusius su 

jų veikla. 

8. Sieksime efektyvios Savivaldybės įmonių kontrolės, peržiūrėsime Savivaldybės 

administracijos struktūrą. 

9. Stiprinsime policijos bei savivaldos institucijų bendradarbiavimą. 

 

II. Ekonomikos srityje: 

1. Rengsime racionalius projektus, kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos fondų. 

2. Sieksime sukurti palankias sąlygas naujam verslui įsikurti.  

3. Sukursime programą vietos verslo projektams (sukuriant naujas darbo vietas) kofinansuoti. 

4. Nustatysime optimalų nekilnojamojo turto mokestį. 

5. Išlaikysime Savivaldybei įmonių pavaldumą ir jų teikiamų paslaugų optimalias kainas. 

6. Padėsime vietos veiklos grupėms inicijuoti vietos verslo projektus. 

 

III. Viešosios infrastruktūros srityje: 

1. Įgyvendinsime Šilutės krašto infrastruktūros gerinimo projektus:  

1.1. Kompleksiškai sutvarkysime Šilokarčemos kvartalą,  



1.2. Rekonstruosime Tilžės g., Lietuvininkų g., Dariaus ir Girėno g., M. Jankaus g., Gluosnių g.,  

K. Kalinausko g., Atgimimo ir Laisvės al.   

1.3. Rekonstruosime daugiabučių namų kvartalus, esančius tarp Parko g., Lietuvininkų g., Liepų 

g., ir Knygnešių g., Darbininkų g., Hermano Zudermano g. Cintjoniškių g., Melioratorių g.  

1.4. Renovuosime ir naujai įrengsime seniūnijose esančių gyvenviečių vandentiekio, nuotekų 

inžinerinius tinklus: 

1.4.1. Rūpinsimės buitinių nuotekų tinklų Lietuvininkų g. ir pagrindinės buitinių 

nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija. 

1.4.2. Inicijuosime naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybą Degučių 

gyvenvietėje. 

1.4.3. Rūpinsimės buitinių nuotekų tinklų atkarpos renovacija Vilkyčiuose ir valymo 

įrenginių rekonstrukcija. 

1.4.4. Inicijuosime, kad būtų pastatyti valymo įrenginiai Tarvydų ir Užlieknių 

gyvenvietėse. 

1.5. Modernizuosime visų Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių apšvietimą. 

1.6. Sieksime, kad būtų pastatyta Rusnės estakada.  

1.7. Inicijuosime rajoninių kelių: Ramučiai-Gardamas, Povilai-Minijos kaimas, Šilutė – Pašyšiai  

asfaltavimą. 

1.8. Tęsime  daugiabučių namų renovaciją. 

1.9. Tęsime Naujakurių kvartalo gatvių rekonstravimą. 

1.10.  Įrengsime vaikų žaidimo aikšteles Šilutės mieste ir gyvenvietėse. 

1.11.  Atnaujinsime ir plėsime pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą. 

 

IV. Socialinės apsaugos srityje: 

1. Skirsime didelį dėmesį šeimai, šeimos narių užimtumui, bendram šeimos narių poilsiui. 

2. Steigsime senelių apgyvendinimo įstaigas. 

3. Pritaikysime aplinką senyviems ir neįgaliems asmenims. 

 

V. Sveikatos apsaugos srityje: 

1. Remsime sveikatos priežiūros įstaigas, vykdančias ankstyvosios diagnostikos programas. 

2. Sieksime, kad Visuomenės sveikatos rėmimo programa būtų tinkamai įsisavinama. 

3. Inicijuosime projektus Šilutės ligoninės materialinės bazės stiprinimui: 

3.1. Renovuoti vidaus ligų skyrių,  

3.2. Renovuoti neurologinį skyrių. 

4. Inicijuosime Šilutės ligoninės energetinį projektą. 

5. Sieksime kokybiškesnio medicininio aptarnavimo kaimo vietovėse: 

5.1. Skatinsime šeimos gydytojų kabinetų steigimą ir prie  jų medicinos punktų išlaikymą.  

6. Viešuose vietose įrengsime lauko treniruoklius. 

 

VI. Švietimo srityje: 

1. Išlaikysime optimalų švietimo įstaigų tinklą. 

2. Renovuosime ir modernizuosime švietimo įstaigas: 

2.1. 2015 - 2016 m.: Pamario pagrindinę mokyklą, lopšelius-darželius: ,,Raudonkepuraitę‘‘, 

,,Žibutę‘‘,  ,,Pušelę‘‘, Vainuto gimnaziją. 

2.2. 2016 - 2017 m.: M. Jankaus ir Juknaičių pagrindines mokyklas, Žemaičių Naumiesčio 

gimnaziją, lopšelius-darželius: ,,Ąžuoliuką‘‘, ,,Žvaigždutę‘‘, ,,Gintarėlį‘‘, Žemaičių 



Naumiesčio mokyklą-darželį. 2017-2018 m.: Kintų, Saugų,  Vilkyčių ir Katyčių 

pagrindines mokyklas. 

2.3. 2015 m. Usėnų pagrindinėje mokykloje įsteigsime ikimokyklinio ugdymo grupę, 

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje ir Vilkyčių pagrindinėje mokykloje 

įsteigsime po antrą ikimokyklinio ugdymo grupę. 

3. Atnaujinsime sporto aikštynus:   

3.1. 2015 m. Švėkšnos ,,Saulės“ gimnazijos,  

3.2. 2016 m. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos. 

4. Užbaigsime  pastatyti Vydūno gimnazijos sporto salę. 

5. Perduosime Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių. Naumiesčio salę Žemaičių. Naumiesčio 

gimnazijai ir ją renovuosime. 

6. Skirsime lėšų mokykloms atnaujinti, mokymo priemonėms ir inventoriui. 

7. Atnaujinsime  mokyklinių autobusų parką. 

8. Vykdysime Šilutės sporto ir meno mokyklų veiklos plėtrą Žemaičių Naumiesčio, Saugų, 

Usėnų seniūnijose. 

9. Įsteigsime Jūrų kadetų mokyklą Rusnėje. 

10. Įkursime paramos fondą jaunimui, pasiekusiam aukštus akademinius ir sportinius rezultatus 

ir siejančiam savo ateitį su Šilute. 

11. Įrengsime visose kaimo pagrindinėse, gimnazijose ir specialiosiose mokyklose vidaus 

patalpų ir teritorijų stebėjimo kameras.  

 

VII. Jaunimo politikos srityje: 

1. Įsteigsime atvirą jaunimo erdvę. 

2. Sudarysime galimybę jaunimo organizacijoms veiklos vykdymui naudotis biudžetinių 

įstaigų patalpomis ir inventoriumi. 

3. Inicijuosim projektus, kurie didintų vaikų ir nepilnamečių užimtumą po pamokų. 

4. Skatinsime jaunimo savanorišką darbą. 

 

VIII. Kultūros srityje: 

1. Atnaujinsime kultūros įstaigų būtiniausias darbo priemones. 

2. Spręsime kultūros įstaigų aprūpinimą transporto priemonėmis.   

3. Numatysime  kvalifikuotų kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo galimybes. 

4. Įsteigsime kultūros centrą  Švėkšnos seniūnijoje. 

5. Renovuosime praplėstas F.Bajoraičio viešosios bibliotekos patalpas. 

6. Renovuosime Šilutės kultūros ir pramogų centrą.  

7. Užbaigsime  H. Šojaus dvaro pastatų komplekso dalies pastatų restauravimą. 

 

IX. Sporto srityje: 

1. Sieksime pastatyti Šilutės miesto sporto kompleksa su baseinu.  

2. Renovuosime Šilutės miesto stadioną. 

3. Renovuosime sporto mokyklos patalpas ir sporto salę. 

4. Suremontuosime irklavimo bazę. 

5. Skatinsime seniūnijose kurti sporto klubus. 

 

X. Aplinkosaugos srityje: 

1. Keisime komunalinių atliekų tvarkymo ir apmokestinimo sistemą. 



2. Inicijuosime Nemuno deltos regioniniame parke mėgėjiškos žvejybos taisyklių keitimą.   

3. Sieksime, kad dalis surinktų lėšų iš mėgėjiškų žvejų nuobaudų būtų skirta Nemuno deltos 

regioniniame parke esančioms seniūnijoms aplinkos tvarkymui. 

4. Vykdysime griežtą kontrolę įmonių, kurių veikla gali turėti neigiamų pasekmių aplinkos 

gerovei. 

 

XI. Žemės ūkio srityje: 

1. Rekonstruosime žiemos ir vasaros polderius. 

2. Sieksime, kad daugiau lėšų būtų skiriama melioracijos įrenginių atnaujinimui ir priežiūrai.  

3. Daugiau lėšų skirsime seniūnijų kelių priežiūrai su žvyro danga. 
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