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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2009 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 

straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi (Ţin., 1997, Nr. 55-1049; 2008, Nr., 113-429) 

ir Tarybos veiklos reglamento (patvirtinto Tarybos 2009-10-01 sprendimu Nr. T1-1109) 40 

straipsnio 1 dalies 2 punktu, teikiama Tarybos ir Mero 2009 m. veiklos ataskaita. Vadovaujantis 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos reglamento 40 straipsnio 2 dalimi, su ataskaita bendruomenė 

bus supaţindinta per Savivaldybės interneto tinklalapį www.silute.lt ir pristatyta seniūnijų 

bendruomenėms susitikimuose. 

Savivaldybės taryba pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra savivaldos 

teisę įgyvendinanti institucija, kuri savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Savivaldybės tarybos 

posėdţiuose, o Meras rūpinasi, kad savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros 

taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami Savivaldybėje; laiku ir 

tinkamai būtų rengiami Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, 

ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, uţtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė; būtų 

sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į 

vietos reikalų tvarkymą; būtų uţtikrinamas Savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su 

visais Savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje); būtų tobulinamas Savivaldybės 

tarybos sprendimų priėmimas ir Savivaldybės tarybos komitetų veikla; būtų deramai atstovaujama 

Savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendţiant klausimus su valstybės valdţios ir 

valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, uţsienio valstybių savivaldybėmis.  

Minėtas funkcijas Meras įgyvendino padedant dviems mero pavaduotojams. Mero 

pavaduotojai Stasei Skutulienei Tarybos sprendimu (2007-05-24, Nr. T1-76) buvo nustatytos šios 

veiklos sritys: asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūra, ligonių, invalidų bei senelių slauga ir 

rūpyba; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrasis lavinimas, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir 

jaunimo papildomas ugdymas; gyventojų bendrosios kultūros ugdymas, etnokultūros puoselėjimas. 

Mero pavaduotojui Jonui Jauniui Tarybos sprendimu (2007-05-24, Nr. T1-77) buvo nustatytos šios 

veiklos sritys: investicijų politikos formavimas, socialinės ir ekonominės raidos bei verslo plėtros 

programų rengimo koordinavimas; gyventojų uţimtumas, jų kvalifikacijos kėlimas ir 

perkvalifikavimas bei viešųjų darbų organizavimas; komunalinio ūkio, infrastruktūros prieţiūra ir 

plėtra; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; kūno kultūros ir sporto plėtojimas. 
 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 
 

Tarybos darbo planavimas 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostata, Tarybos ir 

jos komitetų veikla buvo planuojama pusmečiais. Darbo planai buvo sudaromi Tarybos narių, 

komitetų, Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu. Komitetai planuodavo svarstyti 

klausimus pagal Tarybos veiklos reglamento apibrėţtą kompetenciją. Pagrindinis dokumentas, 

lemiantis kryptingą visos Savivaldybės veiklą - 2004 m. patvirtintas, toliau tęsiamas ir papildomas 

Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2005-2014 m.  

Taryba, vykdydama savo įsipareigojimus gyventojams, 2009 metais posėdţiavo 12 kartų, 

svarstė ir priėmė 437 sprendimus.  

Tarybos posėdţiai buvo vieši, gyventojai informuojami apie jų laiką ir darbotvarkę per 

vietinę ţiniasklaidą bei Savivaldybės interneto svetainę www.silute.lt . 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų skaičius pagal atitinkamų klausimų 

grupes: 

 

Klausimai 2005 m. 2006 m. 2007m. 2008m. 2009m. 

Organizaciniai, personalijų 52 67 93 27 44 

Mokesčių lengvatų 4 4 - 2 2 

Turto perdavimo-priėmimo, 

mainų 
53 48 39 

38 20 

http://www.silute.lt/
http://www.ams.lt/New/file.php?filename=SAVIVALDYBĖS%20TARYBOS%20VEIKLA.pdf
http://www.silute.lt/
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Nekilnojamojo turto 20 13 30 28 34 

Įstatų, nuostatų, taisyklių, tvarkų 

planų tvirtinimo, pakeitimo 
32 34 22 

44 58 

Lėšų skyrimo, perkėlimo 39 52 38 35 22 

Kiti finansiniai 39 13 19 11 19 

Įvairių projektų tvirtinimo 19 11 8 5 44 

Paslaugų kainų, tarifų, normų 

nustatymo 
7 15 9 

13 22 

Įvairių programų,  fondų, sąrašų, 

veiklos ataskaitų ir programų  

tvirtinimo 

34 28 10 

8 49 

Ūkinės – finansinės veiklos 12 21 37 14 15 

Švietimo, kultūros, sveikatos  12 16 41 121 22 

Detaliųjų planų 38 66 98 60 57 

Kiti 11 80 34 14 29 

Iš viso: 
385 468 484 

420 43

7 

 

Savivaldybės taryba 2009 m. svarstė ir priėmė rajonui aktualių ir svarbių sprendimų. Kai 

kurie iš jų: 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Bendradarbiavimo modelis naudojant atsinaujinančios 

energijos šaltinius Pietų Baltijos regiono savivaldybėse“; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir 

asignavimų paskirstymo kriterijų; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų veiksmų plano 

patvirtinimo; 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Puoselėjanti ţuvų išteklius Sausgalvių polderio 

rekonstrukcija“; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo; 

Dėl ABF „Šilutės Rambynas“ vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų ribų specialiojo plano 

patvirtinimo“; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuolatinės sporto komisijos sudarymo; 

Dėl pritarimo projektui „Šilutės psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas“ 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai  Šilutės 

mieste“; 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių – pėsčiųjų takų 

rekonstrukcija I etapas“; 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas“; 

Dėl Šilutės rajono komunalinių atliekų tvarkymo 2009-2013 metų plano patvirtinimo; 

Dėl projekto  „H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas 

viešiems turizmo poreikiams. I etapas“ finansavimo;  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Elektroninės demokratijos paslaugų 

piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“; 

Dėl krašto kelio Nr. 141 „Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda“ 181,49 km esančios sankryţos 

su krašto keliu Nr. 165 „Šilalė-Šilutė“ rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo; 

Dėl krašto kelio Nr. 141 „Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda“ 185,9 km esančios sankryţos 

su rajoniniu keliu Nr. 4262 „Traksėdţiai-Šilutė“ rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo; 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės rajono savivaldybės darbuotojų administracinių ir 

viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“; 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Tradicinių amatų centro kūrimas Švėkšnoje“. 

Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sprendimų projektų, kurie buvo apsvarstyti 

komitetuose ir patvirtinti Taryboje, skaičius: 

 
Tarybos ir komitetų darbo organizavimas 

Ekonomikos ir finansų komitetas (pirmininkas Saulius Stankevičius). Komiteto sudėtis: 

Algirdas Balčytis, Tarybos narys;  

Algis Bulsis, Tarybos narys;  

http://www.silute.lt/publ/tarybos/35_posedis/T1-1175.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/35_posedis/T1-1175.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/35_posedis/T1-1176.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/35_posedis/T1-1176.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/36_posedis/T1-1184.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/36_posedis/T1-1184.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/36_posedis/T1-1185.doc
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Albina Bumblauskienė, Tarybos narė;  

Algirdas Gečas, Tarybos narys;  

Arvydas Jakas, Tarybos narys;  

Jonas Jaunius, Savivaldybės mero pavaduotojas;  

Zigmantas Jaunius, Tarybos narys;  

Steponas Kazlauskas, Tarybos narys;  

Raimondas Plikšnys, pirmininko pavaduotojas;  

Romualdas Naujokas, Tarybos narys;  

Saulius Stankevičius, komiteto pirmininkas;  

Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius. 

2009 m. įvyko 10 komiteto posėdţių, iš jų: 9 posėdţiams vadovavo Komiteto pirmininkas 

Saulius Stankevičius, o vienam - Jonas Jaunius, Mero pavaduotojas. Komiteto posėdţiuose 

apsvarstyti 329 klausimai ir susipaţinta su 25 informacijomis. Komitetas dirbo efektyviai: aktyviai 

dalyvavo svarstant sprendimų projektus, teikė nemaţai pasiūlymų, iniciavo keletą naujų sprendimo 

projektų. 

Organizuotas komiteto išvaţiuojamasis posėdis Rusnės seniūnijoje. 

Komitetas įvykdė ne visus įsipareigojimus pagal prisiimtus planus, todėl kai kurie veiklos 

darbai perkelti į 2010 m. 

Socialinių reikalų komitetas (pirmininkas Alvidas Šimelionis). Komiteto sudėtis: 

Vincenta Bubilienė, Tarybos narė;  

Algimantas Čeponis, Tarybos narys;  

Regina Kulpienė-Jaunienė, pirmininko pavaduotoja;  

Vytautas Laurinaitis, Tarybos narys;  

Dalia Drobnienė, Tarybos narė;  

Artūras Skikas, Tarybos narys;  

Stasė Skutulienė, Savivaldybės mero pavaduotoja;  

Juozas Vičius, Tarybos narys. 

Socialinių reikalų komitete dirbo 9 tarybos nariai. Komitetas surengė 12 posėdţių, iš jų: 

Švėkšnos seniūnijoje – 1. Posėdis buvo organizuotas aptarti pirminės sveikatos prieţiūros įstaigų 

veiklą rajone. Komiteto nariai dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės narkotinių ir psichotropinių 

medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės komisijos posėdyje ir lankėsi Švėkšnos psichiatrinėje 

ligoninėje. 

Komitetas apsvarstė ir pateikė svarstyti Tarybai 348 klausimus bei apsvarstė 9 informacijas. 

Komiteto nariai aktyviai dalyvavo svarstant Administracijos pateiktus sprendimo projektus, 

teikė įvairius siūlymus, pataisas. Komitetas nepritarė šių sprendimų projektams: 

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo kavinėje „Milenium“; 

Dėl Savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimo Nr.T1-400 „Dėl sutikimo perimti turtą iš 

Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos“ pripaţinimo netekusiu galios. 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-431 ,,Dėl 

mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo“ 

pakeitimo. 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Verdainės pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ 

(Kalinausko g. 10, Šilutė). 

Dėl Vaţiavimo keleiviniu transportu  išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo. 

Dėl Savivaldybės teritorijoje esančių švietimo, sveikatos prieţiūros, socialinių paslaugų, 

kultūros ir meno įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų nuosavu transportu kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo. 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų kultūros įstaigų pertvarkymo. 

Dėl numatomo viešosios įstaigos Šilutės kamerinio dramos teatro pertvarkymo. 

Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Kostas ir kompanija“ tiekiamos šilumos kainų 

nustatymo. 

 

Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas (pirmininkė Genovaitė Kimbrienė). 2009 metais 

Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas dirbo šia sudėtimi: 

Komiteto pirmininkė - Genovaitė Kimbrienė, Tarybos narė, 

Komiteto pirmininko pavaduotojas - Georgijus Čvanovas, Tarybos narys, 

../6s.Soc.r.%20k/SVI03s01VKJBZ.doc
../6s.Soc.r.%20k/SVI03s01VKJBZ.doc
../6s.Soc.r.%20k/SVI03s01VKJBZ.doc
../6s.Soc.r.%20k/PPS04sJKBZ.doc
../6s.Soc.r.%20k/PPS04sJKBZ.doc
../6s.Soc.r.%20k/TUR23sKJ.doc
../6s.Soc.r.%20k/TUR21sKJ.doc
../6s.Soc.r.%20k/TUR21sKJ.doc
../6s.Soc.r.%20k/TUR21sKJ.doc
../6s.Soc.r.%20k/KUL04s01VJKB.doc
../6s.Soc.r.%20k/KUL05s01VKJ.doc
../6s.Soc.r.%20k/TUR14sJK.DOC
../6s.Soc.r.%20k/TUR14sJK.DOC
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Komiteto nariai: 

Darijus Pundţius, Tarybos narys, 

Izidorius Vaičiulis, Tarybos narys, 

Jūratė Gricevičienė, Tarybos narė (nuo gruodţio 17 d. Vitalijus Laktionkinas). 

Komitetas 2009 metais atliko 12 posėdţių, iš kurių vienas buvo išvaţiuojamasis Katyčių 

seniūnijoje. Pagrindiniai klausimai, kuriuose komitetas išsamiai išanalizavo ir pritarė parengtiems 

projektams svarstyti Tarybos posėdţiuose, buvo suformuotų ţemės sklypų prie nuosavybės teise 

valdomų pastatų ir detaliųjų planų rengimo. Per ataskaitinį laikotarpį apsvarstyti 285 klausimai ir 

išklausyta 13 informacijų.  

 

Kontrolės komitetas (pirmininkė Albina Bumblauskienė). Kontrolės komitete 2009 m. 

dirbo: Albina Bumblauskienė (pirmininkė), Vincenta Bubilienė, Algis Bulsis, Georgijus Čvanovas, 

Regina Kulpienė - Jaunienė, Romualdas Naujokas, Raimondas Plikšnys, Juozas Sauspreškis, 

Izidorius Vaičiulis.  

Kontrolės komitetas 2009 m. buvo susirinkęs į 9 posėdţius, kurių metu svarstė klausimus ir 

išklausė informacijas: 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir naujos 

redakcijos nuostatų patvirtinimo; 

Dėl 2008 metų Savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitos; 

Informacija „Dėl įgaliojimų administracijos direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos 

paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo. 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-04-27 sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo; 

Informacija UAB „Šilutės šilumos tinklai“ veiklos; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 metų I pusmečio darbo plano; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos reprezentacinių išlaidų; 

Dėl Savivaldybės administracijos 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos; 

Informacija dėl Šilutės uosto rekonstrukcijos atliktų darbų atitikimo projektiniams 

reikalavimams; 

Dėl karšto vandens, tiekiamo Šilutės miesto gyventojams, kainos paskaičiavimo; 

Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo mokesčio nustatymo (Informacija); 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos reprezentacinių išlaidų; 

Dėl Juknaičių ir Rusnės pagrindinių mokyklų bei lopšelio-darţelio „Ţvaigţdutė“ finansinių 

auditų ataskaitų; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos; 

Dėl karšto vandens, tiekiamo Šilutės miesto gyventojams, kainos apskaičiavimo; 

Informacija apie Planavimo ir plėtros skyriaus atliekamus darbus ir projektus, negavusius 

finansavimo; 

Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimo (pagal Tarybos nario 

Arvydo Jako ţodinį prašymą); 

Dėl gyventojo skundo. Patikrinimo ataskaita; 

Informacija. Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita; 

Išvados. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto 2008 m. ataskaitų; 

Apie Savivaldybės finansinę padėtį; 

Dėl Šilutės rajono Savivaldybės tarybos 2009 metų II pusmečio darbo plano; 

Dėl paskolos – kreditinės linijos; 

Informacija. Dėl 2009 metų Savivaldybės biudţeto vykdymo ir 2010 metų biudţeto 

projekto; 

Komunikacijos skyriaus atliekamo darbo analizė. Informacija; 

Dėl Savivaldybei priklausančio transporto naudojimo. Informacija; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos plano; 

KON01sKJ.doc
KON01sKJ.doc
http://www.silute.lt/publ/ptarybos1/BIU05s01kJ.doc
JUR01Jk.doc
JUR01Jk.doc
JUR02Jk.doc
TAR03KontrKJ.doc
TAR03KontrKJ.doc
TAR01S0113kJ.doc
../../../Tarybos_projektai_2009/2009-03-26/KON01sKJR.doc
TUR23sJK.DOC
TUR23sJK.DOC
KON%20J%20AUDITAS.doc
KON%20R%20auditas.doc
KON%20Z%20auditas.doc
../../../Tarybos_projektai_2009/2009-06-25/KON01sKJ.doc
../../../Siunciamu_rastu_projektai_2009/Geguze/PPS15d01K.doc
../../../Siunciamu_rastu_projektai_2009/Geguze/PPS15d01K.doc
../../../Siunciamu_rastu_projektai_2009/Geguze/PPS15d01K.doc
KON01.doc
TUR14d(Turto%20ataskaita).doc
TUR14d(Turto%20ataskaita).doc
KON%20ISVADA%20VT-02.doc
KON%20ISVADA%20VT-01.doc
KON%20ISVADA%20VT-01.doc
KOM%20sk_ataskaita
TUR21iVK.doc
KON._veiklos%20planasK.doc
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Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių 

administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“; 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų I pusmečio darbo plano. 
Komisijų veikla 

Etikos komisija (pirmininkas Vytautas Laurinaitis) sudaryta 2007 m. birţelio 21 d. 

Šilutės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-106 iš septynių narių: Vincentos Bubilienės – 

Savivaldybės tarybos narės, Genovaitės Kimbrienės – Savivaldybės tarybos narės, Vytauto 

Laurinaičio - Savivaldybės tarybos nario, Diletos Daujotienės – Juknaičių seniūnijos bendruomenės 

atstovės, Ramutės Gudlinkytės – Švėkšnos seniūnijos bendruomenės atstovės, Sonatos 

Vilčiauskienės – Ţemaičių Naumiesčio seniūnijos bendruomenės atstovės, Kęstučio Sadausko – 

Saugų seniūnijos bendruomenės atstovo.  

Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, vykdydama savo veiklą, vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės politikų elgesio kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Etikos komisijos 

veiklos nuostatais, patvirtintais 2009 m. vasario 26 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T1-822. 

Etikos komisija savo veikloje siekė: plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės 

pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, skatinti valstybės politikų atsakomybę uţ savo veiklą ir 

atskaitomybę visuomenei, nepriekaištingo laikymosi valstybės politikui nustatytų elgesio principų 

viešajame gyvenime, taikyti priemones, uţtikrinančias valstybės politikų elgesio kontrolę ir 

atsakomybę uţ valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų paţeidimus. 

Etikos komisijos veikla pateikiama lentelėje: 
Eil. 

Nr. 

Įvykusio 

posėdţio data 

Svarstyti klausimai Priimti sprendimai 

1. 2009-02-05 1. Tarybos narių Arvydo Jako ir Algirdo 

Balčyčio vieši kaltinimai spaudoje ( ,, Šilutės 

naujienos „„ , ,,Pamarys„„ ) Šilutės rajono 

savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio ir mero 

pavaduotojos Stasės Skutulienės atţvilgiu.  

 

1. Tyrimas baigtas.  

Vadovaudamasi Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2007 m. birţelio 

21 d. sprendimu T1-106 patvirtintu 

Etikos komisijos darbo reglamento 4 

skyriaus 22 punkto 2 dalimi, 

Savivaldybės tarybos Etikos komisija 

priėmė sprendimą – apsiriboti 

svarstymu Komisijoje. 

 

2. 

 

 

2009-11-23 

 

 

 

1. Vyriausiosios Tarnybinės etikos komisijos 

rekomendacijos. 

 

2. Tarybos narių komitetų ir tarybos posėdţių 

lankomumas 

 

 

 

3. Mero pavaduotojos Stasės Skutulienės 

pasisakymas Šilutės kabelinės televizijos 

laidoje. 

 

 

1 Supaţindinti Etikos komisijos nariai 

su rekomendacijomis. 

 

2.Pateikta informacija  komisijos 

nariams apie Tarybos narių komitetų ir 

Tarybos posėdţių lankomumą. 

  

 

3. Nuspręsta perţiūrėti kabelinės 

televizijos laidos įrašą iki kito Etikos 

komisijos posėdţio. Kitame komisijos 

posėdyje spręsti, ar šį klausimą 

nagrinėti detaliau. 

 

3. 

 

 

2009-12-16 

 

1. Mero pavaduotojos Stasės Skutulienės 

pasisakymas Šilutės kabelinės televizijos 

laidoje. 

1. Nuspręsta sprendimą priimti kitame 

komisijos posėdyje. 

 

KON01skBJ.doc
KON01skBJ.doc
TAR05.doc
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4. 2009-12-18  

1. Mero pavaduotojos Stasės Skutulienės 

pasisakymas Šilutės kabelinės televizijos 

laidoje. 

 

2. 2009 m. gruodţio 14 d. laikraštyje ,, Šilutės 

naujienos „„ išspausdintas medicinos centro 

,,Puriena „„ viešas pareiškimas . 

 

1. Nuspręsta šio klausimo tyrimo 

atsakyti.  

 

 

2. Vadovaujantis Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos Etikos komisijos 

veiklos nuostatų, patvirtintų 2009 m. 

vasario 26 d. Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-

822,. 

 II skyriaus 6.2. punktu, nuspręsta 

pradėti nagrinėti šį klausimą.   

 

Etikos komisija visus priimtus sprendimus viešai paskelbė rajoninėje spaudoje, „Valstybės 

ţinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, informavo Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. 

Etikos komisija, vykdydama savo veiklą 2009 metais, laiku vykdė tyrimus pagal pateiktus 

pareiškimus ir priėmė sprendimus, vadovaudamasi sąţiningumo, teisingumo, skaidrumo, viešumo, 

nešališkumo bei padorumo principais.  

Etikos komisijos nariai, apibendrinę metų veiklą ir palyginę su 2008 m. veikla, konstatuoja, 

kad Tarybos nariai viešajame gyvenime atidţiau laikosi valstybės politikų elgesio principų ir taip 

sumaţino skundų ir visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos skaičių apie 

politikų galimai padarytus paţeidimus. 

 

Administracinė komisija. Į Šilutės rajono savivaldybės administracinę komisiją išrinkti: 

Algimantas Čeponis (komisijos pirmininkas), Algis Bulsis, Algirdas Gečas, Arūnas Pupšys, 

Jonas Bendţius ir Laima Stirbienė. Per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjo 8 administracines bylas. 

Savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudėtis (nuo 2008-12-18):  

Raimondas Plikšnys, Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas); 

Jonas Jaunius, Savivaldybės mero pavaduotojas, Savivaldybės tarybos narys;  

Steponas Kazlauskas, Savivaldybės tarybos narys;  

Saulius Stankevičius, Savivaldybės tarybos narys; 

Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas; 

Zita Tautvydienė, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vedėja; 

Izidorius Vaičiulis, Savivaldybės tarybos narys.  

Įvyko 10 komisijos posėdţių: 

Eil. 

Nr. 

Posėdţio data Posėdyje dalyvavo 

1. 2009-01-20 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Steponas Kazlauskas, Sigitas Šeputis, Zita 

Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

2. 2009-02-10 Raimondas Plikšnys, Steponas Kazlauskas, Zita Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

3. 2009-02-17 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Steponas Kazlauskas, Saulius Stankevičius, 

Sigitas Šeputis, Zita Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

4. 2009-04-14 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Saulius Stankevičius, Zita Tautvydienė 

5. 2009-05-28 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Saulius Stankevičius, Sigitas Šeputis, Zita 

Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

6. 2009-06-12 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Steponas Kazlauskas, Saulius Stankevičius, 

Sigitas Šeputis, Zita Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

7. 2009-09-15 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Steponas Kazlauskas, Zita Tautvydienė, 

Izidorius Vaičiulis 

8. 2009-10-12 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Steponas Kazlauskas, Zita Tautvydienė, 

Izidorius Vaičiulis 

9. 2009-11-16 Raimondas Plikšnys, Steponas Kazlauskas, Zita Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

10. 2009-12-08 Raimondas Plikšnys, Jonas Jaunius, Steponas Kazlauskas, Sigitas Šeputis, Zita 

Tautvydienė, Izidorius Vaičiulis 

 

Posėdţiuose nagrinėta dėl Savivaldybės turto objektų privatizavimo programos sudarymo, 

privatizavimo būdo bei privatizuojamo turto objektų pradinių pardavimo kainų, privatizavimo 
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sąlygų, registracijos mokesčių dydţių bei galutinių atsiskaitymo terminų nustatymo. Komisija 2009 

m. pritarė 21 Savivaldybės nekilnojamo turto objekto įtraukimui į Savivaldybės privatizavimo 

objektų sąrašą. 

Nuolatinė statybos komisija (pirmininkas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir 

urbanistikos skyriaus vedėjas) perţiūrėjo 211 statybos techninius, 20 teritorijų planavimo 

dokumentų projektus, parengė 59 sprendimų ir įsakymų projektus dėl teritorinio planavimo procesų. 

Narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės komisija: 

Stasė Skutulienė, Savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė); 

Alina Ašmonaitė, UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro socialinė 

darbuotoja; 

Audra Barauskienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo pavaduotoja socialinėms paslaugoms; 

Jonas Bendţius, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas; 

Jurgita Gurevičiūtė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų ir sporto 

koordinatorė; 

Daiva Jakienė, Šilutės pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja; 

Jolanta Juozapavičienė, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono 

policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio  vyresnioji 

specialistė;  

Jurgita Kolyčienė, Šilutės rajono apylinkės prokuratūros prokurorė; 

Vida Kubaitienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė; 

Vilija Kuznecova, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

Gintarė Mockutė, Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro bendruomenės 

sveikatos stiprinimo specialistė; 

Kęstutis Mockus, Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojas; 

Alvydas Pranauskas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono 

policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio 

viršininkas; 

Dalia Šiaudvytienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja; 

Alma Vendzelienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė - 

Savivaldybės gydytoja; 

Juozas Vičius, VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės vyriausiasis gydytojas. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 30 d. sprendimu Nr. T1-967 buvo 

patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medţiagų 

vartojimo prevencijos ir kontrolės 2009-2010 metų programa. Programos tikslas – sudaryti 

prielaidas efektyvesnei Savivaldybės institucijų, teisėsaugos įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 

veiklai, teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą tabako, alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje. Programos 

prioritetai: pirminė alkoholio, tabako, narkomanijos prevencija tarp vaikų ir jaunimo, neteisėtos 

narkotinių ir psichotropinių medţiagų pasiūlos maţinimas, asmenų, vartojančių narkotines ir 

psichotropines medţiagas, sveikatos prieţiūra, reabilitacija ir socialinė integracija bei informacinės 

sistemos plėtra. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 30 d. sprendimu Nr. T1-968 

sudaryta Savivaldybės narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 

komisija, kurią papildė Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro bendruomenės 

sveikatos stiprinimo specialistė, UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro socialinė 

darbuotoja bei VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės gydytojas. 

Šilutės rajono savivaldybės narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir 

kontrolės komisija 2009 metais organizavo 5 posėdţius. Kovo mėnesio posėdyje buvo išklausyti 

pranešimai apie alkoholio, tabako paplitimą tarp rajono mokinių, susipaţinta su nepilnamečių 

nusikalstamumo statistika rajone. Balandţio mėnesį organizuotame pasitarime vyko  akcijos 

„Geguţė - mėnuo be smurto prieš vaikus“ bei Savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių bei 

psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2009-2010 metų programos projekto 

aptarimas. Geguţės mėnesį vyko išvaţiuojamasis  komisijos posėdis Šilutės r. Usėnų pagrindinėje 
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mokykloje. Posėdyje dalyvavo Juknaičių ir Usėnų seniūnijų darbuotojai, tų kaimų mokyklų 

atstovai, pasienio uţkardos darbuotojai. Posėdţio metu diskutuota apie iškylančias  problemas dėl 

Usėnuose veikiančio naktinio baro, dėl mokinių dalyvavimo kontrabandos versle bei kitais 

klausimais. Spalio mėnesį organizuotas išvaţiuojamasis posėdis Švėkšnos „Saulės“ vidurinėje 

mokykloje. Komisija, išklausiusi Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės 

rajono policijos komisariato Ţemaičių Naumiesčio nuovados pateiktą informaciją apie 

nusikalstamumą, tabako, alkoholio vartojimą ir prevenciją Švėkšnos seniūnijoje, nutarė surengti 

atskirą posėdį Švėkšnos sanatorinėje mokykloje. Posėdţio tikslas -  susipaţinti su vaikų ugdymo bei 

gyvenimo sąlygomis, įstaigos veikla ir problemomis bei pasikeisti nuomonėmis dėl šios įstaigos 

pavaldumo ateityje. Šilutės rajono savivaldybės Socialinių reikalų komitetas bei Šilutės rajono 

savivaldybės narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės komisija 

2009 m. lapkričio mėnesį organizavo išvaţiuojamąjį  posėdį Švėkšnos sanatorinėje mokykloje. 

Posėdyje dalyvavo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir 

kultūros departamento atstovas. Švėkšnos sanatorinės mokyklos administracija pristatė mokyklos 

veiklą ir problemas, prevencinės veiklos ypatumus, supaţindino su psichologinės pagalbos teikimo 

galimybėmis, su mokinių ugdymo bei gyvenimo sąlygomis. Posėdţio metu buvo svarstomas 

klausimas dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos pavaldumo reorganizavus Klaipėdos apskritį. 

Švėkšnos sanatorinėje mokykloje ugdomi vaikai iš visos Lietuvos, turintys elgesio, emocijų bei 

socialinės raidos sutrikimų, iš jų šiuo metu tik 1 yra iš Šilutės rajono. Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus 

viršininkas pateikė informaciją apie nusikalstamumą, tabako, alkoholio vartojimą ir prevenciją 

Švėkšnos seniūnijoje. Atsiţvelgiant į gautą informaciją apie šios mokyklos mokinių ugdymo 

organizavimo bei mokyklos finansavimo problemas, buvo išsiųstas Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos narių bei Savivaldybės narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir 

kontrolės komisijos kreipimasis Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo 

ministerijai dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos steigėjo funkcijų perdavimo Švietimo ir mokslo  

ministerijai.  

2009 metais švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos pateikė 40 projektų (2008 

metais – 42 projektus, 2007 metais – 29 projektus) Vaikų socializacijos programų rėmimo 

konkursui. Projektams įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 71 000 litų  (2008 metais - 

120 000 litų, 2007 metais - 97 000 litų). Vaikų socializacijos programose per mokslo metus 

dalyvavo apie 4 561 vaikas, vasaros poilsio stovyklose - 499 mokiniai. Vaiko teisių apsaugos 

skyrius pasirūpino vasaros poilsiu 100 vaikų iš socialiai apleistų šeimų. Vykdant prevencijos 

programas, mokiniams ir jų tėvams buvo organizuojami teisinio švietimo, informacinio pobūdţio 

seminarai, paskaitos, konsultacijos. Vaiko teisių apsaugos skyriaus, policijos darbuotojai dalyvavo 

susitikimuose su bendrojo lavinimo mokyklų mokiniais, kurių metu diskutavo apie vaikų teises ir 

pareigas.  Su mokyklų pedagogais, nepilnamečių tėvais ar kitais jų įstatyminiais atstovais kalbėta 

apie pagrindines bendravimo su vaikais klaidas, prievartą ir smurtą prieš vaikus, atsakomybę dėl 

netinkamos vaikų prieţiūros, aiškintasi ir pagal galimybes šalintos prieţastys, kurios skatina vaikus 

ir paauglius nusiţengti įstatymui. Vasaros poilsio stovyklose buvo pasiekta teigiamų rezultatų. 

Mokiniai turiningai praleido laisvalaikį, buvo uţimti naudinga kūrybine veikla, plėtė savo ţinias 

sveikos gyvensenos klausimais, aktyviai sportavo, ţaidė judriuosius ţaidimus. Mokiniai dalyvavo 

edukacinėse-paţintinėse kelionėse: lankėsi Nidoje, Ventės rage, Rusnėje, etnografinėse sodyboje, 

susipaţino su Klaipėdos krašto architektūriniais paminklais. Palangoje mokiniai aplankė botanikos 

sodą, Gintaro muziejų, Birutės kalną, maudėsi jūroje. Klaipėdoje lankėsi jūrų bei laikrodţių 

muziejuose, delfinariume. Ekskursijos į Nemuno ţirgyną metu vaikai susipaţino su gyvūnų 

prieţiūros taisyklėmis, dalyvavo konkurse „Mano augintinis“ ir „Gyvūnų portretai“. KASP 

Ţemaičių apygardos III rinktinės 310-oje pėstininkų kuopoje mokiniai susipaţino su savanorių 

ginkluote, apranga, susitiko su Afganistano taikos misijos kariais, aplankė aviacijos klubą. Mokiniai 

kartu su KU Istorijos fakulteto studentais vykdė archeologinius kasinėjimus Vilkyškiuose. Vasaros 

poilsio programų dalyviai turėjo galimybę geriau paţinti Pamario kraštą, stebėti ir fotografuoti 

gamtą. Mokiniai ne tik turiningai praleido vasaros atostogas, bet ir daug suţinojo bei išmoko.  

2009 m. gruodţio 10 d. Švietimo skyrius ir  Šilutės pedagogų švietimo centras organizavo 

konferenciją „Vaikų socializacija - patirtis, praktika, perspektyva“. Švietimo įstaigų, Šilutės rajono 

pedagogų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dalijosi patirtimi vykdant 

vaikų socializacijos projektus bei alkoholio, tabako ir narkotinių medţiagų vartojimo prevenciją.  
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Vykdant narkotikų ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevenciją, iš Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos buvo skirtas finansavimas Šilutės Vydūno gimnazijos 

projektui ,,Cigaretei sakau ne“. Įgyvendinant projektą, buvo ugdomas mokinių atsakomybės 

jausmas uţ savo ir kitų sveikatą, atkreiptas mokyklos bendruomenės dėmesys į rūkymo prieţastis ir 

pasekmes, siekta kurti teigiamų minčių, kurios sudaro sąlygas atsisakyti ţalingų įpročių ir keisti 

poţiūrį į pasaulį, aptartas tabako vartojimo poveikis sveikatai, ugdytas gebėjimas atsispirti 

neigiamai bendraamţių įtakai.  Projekto veikloje dalyvavo 415 mokinių. 

2009 metais dėl lėšų trūkumo Švietimo ir mokslo ministerija neskelbė Psichoaktyvių 

medţiagų vartojimo prevencijos projektų konkurso, bet švietimo įstaigose buvo organizuoti įvairūs 

renginiai: popietės, susitikimai, klasės valandėlės prevencine tema, demonstruoti ir aptariami filmai. 

Visus metus vyko glaudus bendradarbiavimas su įvairių institucijų atstovais: Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus, Policijos, Visuomenės sveikatos biuro, seniūnijų socialiniais darbuotojais, Šilutės 

pedagogų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Mokyklose vedama 

pamokų lankomumo kontrolės ir mokinių vidaus tvarkos taisyklių paţeidimų registracija bei 

analizuojami mokinių poelgiai, jų motyvacija. Taip pat organizuojamas mokinių ir mokytojų  

budėjimas. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla jau 10 metų dalyvauja VO „Gelbėkit 

vaikus“ respublikiniuose „Draugystė be sienų“ ir „Mokinių grupė prieš smurtą“ projektuose. 

Dauguma švietimo įstaigų atliko tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo, 

smurto ir mokyklos nelankymo. Organizuotos išvykos į rizikos grupės mokinių namus, vyko 

individualūs pokalbiai su tėvais ir jų vaikais, kurie yra linkę paţeidinėti mokinio vidaus tvarkos 

taisykles, be pateisinamos prieţasties praleidinėti pamokas. Mokiniams ir jų tėvams nuolat teikiama 

informacija dėl pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimo galimybių. 

Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru, organizuotas sporto, meno ir prevencinių 

ţinių konkursas „Nerūkanti klasė“, vyko įvairūs piešinių konkursai, akcijos. Surengtos įvairios 

sportinės varţybos skirtingo amţiaus grupių mokiniams panaudojant mokyklų sportinę bazę. 

Mokiniai noriai dalyvavo veikloje, kartu mokėsi tolerancijos, bendravimo įgūdţių, kurti, dirbti su 

bendraamţiais.  

Penktus metus Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, rajono mokyklos, ikimokyklinės 

įstaigos organizuoja akciją „Smurtui prieš vaikus - NE“. Tuo tikslu 2009 metais buvo 

suorganizuotos eitynės centrine Šilutės miesto gatve, vyko mokinių koncertas.   

2009 metais dėmesys buvo skiriamas nelankančių mokinių sugrąţinimui į mokyklą. 

Aplankytas kiekvienas mokyklos nelankantis vaikas. Daugumai šie vizitai, pokalbiai turėjo įtakos ir 

jie sugrįţo į mokyklas. Kartu su policija ir mokyklų direktorių pavaduotojais, socialiniais 

pedagogais pamokų metu organizuoti reidai į paauglių susibūrimo vietas: stotį, interneto svetaines, 

apleistus butus.  

Vykdydami prevencinę veiklą švietimo įstaigų pedagogai bendradarbiavo su socialiniais 

partneriais seniūnijose, VšĮ Šilutės ligonine, VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centru, 

Visuomenės sveikatos biuru, policijos komisariatu, Vaikų teisių apsaugos tarnyba,  UAB Šilutės 

psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru ir kitomis institucijomis. 

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymą (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007-06-28 įstatymas Nr. X-1238) 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. Spalio mėnesį organizuoti 3 dienų mokymai rajono švietimo įstaigų prevencinio 

darbo nariams.   

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 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. Vadovaujantis teismo leidimais bei administracijos 

direktoriaus įsakymais dėl nepilnamečių apgyvendinimo socializacijos centruose, apsilankyta 
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Gruzdţių, Čiobiškio bei Panevėţio apskrities vaikų socializacijos centruose ir susipaţinta su 

gyvenimo bei ugdymo sąlygomis. 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, vykdydamas valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos politiką, didelį dėmesį skiria darbui su socialinės rizikos šeimomis, kuriose vaikai mato 

neigiamą tėvų pavyzdį. Pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą, 2009 m. gruodţio 31 d. 

rajone buvo 245 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo 583 vaikai. Iš minėtų šeimų 134 yra 

apskaitoje dėl girtavimo ir psichotropinių medţiagų vartojimo. Šiose šeimose auga 300 vaikų. Per 

2009 m. dėl girtavimo, psichotropinių medţiagų vartojimo į apskaitą įrašyta 13 šeimų, kuriose auga 

24 vaikai. Palyginimui galima pateikti, kad 2008 metais socialinės rizikos šeimų, įrašytų į socialinės 

rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo, psichotropinių medţiagų vartojimo buvo 167, kuriose augo 

414 vaikų. Manytume, kad šeimų skaičiaus maţėjimas yra sėkmingo Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus, Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų ir VšĮ Šilutės dienos paslaugų centro bei socialinių 

darbuotojų komandinio darbo rezultatas. 2009 metais 26 tėvams, kurie neatliko pareigos tinkamai 

priţiūrėti ir auklėti vaikus, buvo surašyti administracinių teisių paţeidimo protokolai. 2008 metais 

administracinės nuobaudos skirtos 10 tėvų. Tokios šeimos aplinkoje augantys vaikai neretai 

paţeidţiami. Jie daţnai nepasitiki savimi, nemoka apsisaugoti nuo neigiamų reiškinių, kartais turi 

didesnį polinkį į priklausomybę nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medţiagų. Bendrauti su 

socialinės rizikos šeimų tėvais yra sudėtingiau, todėl šeimų, socialinės rizikos vaikų aktyvinimas, 

švietimas, dialogo su jai ieškojimas – vienas iš  tęstinės projektinės veiklos prioritetų. Būtina 

sudaryti galimybes mokiniams atsirinkti alternatyvią veiklą bei sąlygas jų saviraiškos, kūrybiškumo 

plėtrai, sustiprinti mokinių psichologines-socialines kompetencijas, parodyti sveiko gyvenimo 

privalumus.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007-05-28 

įsakymu patvirtintų Vaiko globos (rūpybos) organizavimo nuostatų IV dalimi, vaiko tėvai   prieš 30 

kalendorinių dienų iki išvykimo į uţsienį privalo kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl vaiko 

laikinosios globos (rūpybos) nustatymo. Skyrius nuolat raštu kreipiasi į rajono, miesto mokyklas, 

seniūnijas, ikimokyklines vaikų ugdymo įstaigas dėl informacijos, kiek vaikų yra palikti be 

įstatyminio atstovo, kai jų tėvai išvykę į uţsienį. Per 2008 metus laikinoji globa (rūpyba) buvo 

nustatyta 105 vaikams, 2009 metais - 45 vaikams, tačiau iš viso 2009 metų pabaigoje 113 vaikų 

buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), kai jų tėvai išvyko į uţsienį. Neramina tai, kad dauguma šių 

vaikų yra paaugliai, todėl jie labiausiai paţeidţiami, jiems reikalinga ypatinga tėvų prieţiūra, 

kontrolė. 

Vaiko teisių apsaugos skyrius rūpinasi, kad būtų nustatomi ir registruojami vaikai, linkę į 

girtavimą, toksikomaniją, narkomaniją, valkatavimą ir kitas elgesio problemas. 2009 metais 

apskaitoje buvo 66 vaikai, iš kurių 56 procentus sudaro vaikai iki 16 metų. Daugiausia  vaikų į 

apskaitą įrašyti dėl valkatavimo – 51 ir rūkymo – 46. Matome, kad problema dėl vaikų alkoholio, 

vartojimo, rūkymo rajone išlieka labai aktuali. Ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikų 

nusikalstamumo prevencijai.  Šilutės rajono savivaldybės administracijai pasirašius trišalę sutartį su 

Darbo birţa, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, rajono vaikams organizuojami viešieji darbai, kurie 

labai pasiteisina. Šilutės rajono seniūnijose ir Šilutės mieste 2009 metais buvo įdarbinta 15 

nepilnamečių.  

Skyrius ir toliau skyrė didelį dėmesį šviečiamajai veiklai. Apsilankyta Rusnės pagrindinėje 

mokykloje, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, Pašyšių pagrindinėje mokykloje, 

Švėkšnos „Saulės“ vidurinėje mokykloje, kur susitikimuose su vaikais, diskusijose su pedagogais ir 

tėvais kalbėtasi apie vaikų ir šeimos, globėjų ir globojamų vaikų, mokinių ir pedagogų tarpusavio 

santykius. Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį lankomasi Saugų vaikų globos namuose, kur 

sprendţiamos vaikų elgesio problemos, tarpusavio bendravimo, rūkymo problemos.  

Planuojama ir toliau tęsti šviečiamąją veiklą organizuojant paskaitas, diskusijas, susitikimus 

su vaikais, jų tėvais, globėjais (rūpintojais), pedagogais apie pagrindines bendravimo su vaikais 

klaidas ir konfliktų prieţastis, prievartą ir smurtą prieš vaikus. Ir toliau vyks individualus vaikų bei 

jų tėvų konsultavimas įvairiais klausimais. Skyrius paruošė lankstinukus „Būkime gerais tėvais“, 

„Vaiko globa“, plakatą „Mano teisės ir pareigos“, sukūrė skyriaus logotipą, įsigijo sportinius 

marškinėlius akcijai „Smurtui prieš vaikus - NE“, „Tėvams apie patyčias“, „Vaikams apie 

patyčias“. 

Įsteigus seniūnijose ir Šilutės mieste socialinių darbuotojų etatus darbui su socialinės rizikos 

šeimomis, socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos visoms rajono socialinės 
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rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, siekiant atstatyti šeimos socialinio funkcionavimo 

sugebėjimus, didinant šeimos atsakomybę uţ vaikų prieţiūrą ir auklėjimą - prevenciniais ir 

intervenciniais tikslais socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, kada tėvai dėl psichinės 

sveikatos, gyvenimo būdo, priklausomybės nuo alkoholio ar kitų prieţasčių nepajėgūs priţiūrėti ir 

auginti vaikų, tvarkyti namų ūkį.  

Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, kurioms yra teikiamos socialinių įgūdţių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos skaičius, nuolat kinta. Nuo  2009 m. pradţios socialinės prieţiūros 

paslaugos teikiamos 250 rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, bei stebimos  64 

šeimos, kurios ateityje gali būti įrašytos į rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą. Visose 

seniūnijose Socialinės paramos skyrius organizuoja socialinės prieţiūros (socialinių įgūdţių 

ugdymo ir palaikymo) paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.  

Socialinės prieţiūros paslaugų organizavimo tendencijos 2007-2009 m. pateiktos 1 lentelėje.  

                                                                                                                                1 lentelė 
 2007 m. 

paskirta / per metus 

suteikta      

2008 m.  

paskirta / per metus 

suteikta      

2009 m.  

paskirta / per metus 

suteikta      

Socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus   

Šilutės seniūnijose ir Šilutės mieste 

 116 / rengiami 

dokumentai 148 

 137 / 312 

(2009 m. sausio 1 d. – 

teikiama 250 šeimų) 

68 (iš jų 45 naujos) / 277 

(2010 m. sausio 1 d. – 

teikiama 242 šeimų) 

Socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės 

rizikos vaikams - institucijoje  

Šilutės dienos paslaugų centras 

 paskirta 2  paskirta 22 7 / 23 

(2010 m. sausio 1 d. – 

teikiama 20 vaikų) 

                   Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus surinkti duomenys. 

 

Įsteigus darbui su socialinės rizikos šeimomis socialinių darbuotojų etatus (seniūnijose ir 

Šilutės dienos paslaugų centre), socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos 

visoms rajono socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus. Įsisavinamos tikslinės dotacijos 

socialiniam darbui su socialinės rizikos šeimomis. 

2009 m. statistiniai duomenys apie socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus, ir 

tendencijos pateikiamos 2 lentelėje.  

                                                                                                                           2 lentelė 
Eil. 

Nr. 

Seniūnijos Suteiktos  paslaugos 

šeimoms/ 

Vienas auginantis 

vaikus 

Turi 

nuolatinį 

darbą 

 

 

Bedarbiai registruoti 

darbo birţoje/ 

Neregistruoti darbo 

birţoje 

Gauna socialinę 

pašalpą/ 

Išmokos mokamos 

kitam asmeniui 

Vaikų, augančių 

socialinės rizikos 

šeimose, skaičius 

1. Šilutės miestas 51 / 19 12 33 / 2 35 / 6 104 

2. Šilutės  27 / 11 8 17 / 7 21 / 16 57 

3. Gardamo 16 / 4 1 14 / 2 11 / - 47 

4. Juknaičių 28  / 7 5 30 / 7 12 / 9 59 

5. Katyčių 12   3 2 6 / 3 6 / - 34 

6. Kintų 15 / 9 2 3 / 5 4 / 2 40 

7. Rusnės 8 / 3 3 6 / 2 4 / 2 19 

8. Saugų 27 / 8 4 8 / 18 7 / 5 59 

9. Švėkšnos  26  / 15 9 10 / 20 6 / 3 83 

10. Usėnų 14 / 6 3 10 / 2 8 / 4 29 

11. Vainuto 31 / 12 9 14 / 8 11 / 5 74 

12. Ţemaičių 

Naumiesčio 

22 / 6 2 8 / 14 11 / 3 68 

 Iš viso (per 

metus) 

277 /  103 

451 – suaugęs 

asmuo 

60 159 / 90 115 / 55 673 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus turimi duomenys. 

Socialinės prieţiūros tarnyba prie Šilutės senelių globos namų iki 2009 metų asmenims be 

pastovios gyvenamosios vietos teikė laikiną nakvynę. Iš dalies nuo 2009 metų laikinos nakvynės  

paslaugas teikia Psichoterapijos reabilitacinis centras VšĮ „Gabrielius“. Per 2009 metus trumpalaikė 

socialinė globa socialinės rizikos suaugusiems asmenims VšĮ „Gabrielius“ buvo suteikta 10 

asmenų.  

Iš Jaunimo 2009 m.  programos buvo finansuota 10 įvairių jaunimo projektų (seminarų, 

renginių, jaunimo kolektyvų programų) uţ 30 000 litų.  

2009 metais Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos 

komisariatas vykdė prevencinius renginius: Šilutės Ţibų paradinėje mokykloje vyko viktorina 

,,Rūkai - save ţudai“, Rusnės specialiojoje mokykloje - paskaita ,,Narkotikai ţudo sielą“, Saugų 
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vaikų globos namuose - paskaita apie alkoholio ţalą, Juknaičių pagrindinėje mokykloje –paskaita 

apie alkoholio bei rūkimo ţalą, Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje – paskaita apie alkoholio ir 

rūkymo ţalą.  

Vykdant policines priemones dėl narkotinių medţiagų disponavimo, 2009 metais Šilutės 

rajono policijos komisariato pareigūnai pagal Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso 259 

straipsnį (neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medţiagomis be tikslo jas 

platinti) pradėjo 3 ikiteisminius tyrimus (2008 m. - 2 ikiteisminiai tyrimai). Pagal Lietuvos 

Respublikos baudţiamojo kodekso 260 straipsnį (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medţiagomis turint tikslą jas platinti) 2009 metais pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas 

( 2008 m. - 4). Administracine tvarka dėl neteisėto narkotinių medţiagų įgijimo ir laikymo 2009 

metais pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 44-1 str. nubausti 3 

asmenys, iš jų 1 nepilnametis.  

Vykdant prevencines priemones dėl tabako, alkoholio prekybos taisyklių paţeidimų, 2009 

m. nustatyti 13 paţeidimų: 

pagal LR ATPK 180 straipsnį (Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas 

nepilnamečiui, nepilnamečio nugirdymas)  - 2009 m. - 6 (2008 m. - 3);  

pagal LR ATPK 164 straipsnį (Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių paţeidimas) -2009 

m. - 2 (2008 m. - 1); 

pagal LR ATPK 185
(2) 

straipsnį (Prekybos tabako gaminiais paţeidimas) – 2009 m. - 3 

(2008 m. - 3);  

pagal LR ATPK 185
(4) 

straipsnį (Tabako gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas 

nepilnamečiui)  - 2009 m. - 2. 

Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo paţeidimų pagal LR ATPK 185
(1)

 

straipsnį (Rūkymas vietose, kuriose draudţiama tai daryti) – 2009 m. surašyti 24 protokolai, iš jų 13 

nepilnamečių. 2008 m. surašyti 25 protokolai, 16 iš jų – nepilnamečiams. 2010 m. nustatyti 8 

paţeidimai, kuriuos padarė  7 nepilnamečiai. 

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas Šilutės savivaldybės 

alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2009-

2010 metų programą, atliko tyrimą ,,Alkoholio vartojimo paplitimas tarp Šilutės rajono 10 klasių 

mokinių ir jų poţiūris į poveikio priemones“. Tyrimo tikslas – įvertinti alkoholio vartojimo 

paplitimą tarp Šilutės rajono 10 klasių mokinių ir jų poţiūrį į poveikio priemones. Tyrime dalyvavo 

10 Šilutės rajono mokyklų. Buvo apklausti 367 mokiniai, 348 anketos pripaţintos galiojančiomis, 

tinkamomis analizei ir įtrauktos į tyrimo duomenų sistemą.  

Nustatyta, kad  80 proc. apklausoje dalyvavusių 10 klasių mokinių turi pakankamai ţinių 

apie alkoholio vartojimo ţalą, alkoholinių gėrimų neigiamą poveikį sveikatai. Rajono mokyklų 36,5 

proc. mokinių linkę laikyti alkoholio vartojimą „viena svarbiausių problemų“, 29,5 proc. miesto 

mokinių mano taip pat. Kad alkoholio vartojimas svarbi problema, teigia 44,6 proc. miesto mokinių 

ir 40,6 proc. rajono mokinių. 98,2 proc. miesto mokinių ir  95 proc. rajono mokinių vartojo 

alkoholį. 20,9 proc. miesto mokinių ir 15 proc. rajono mokinių vartoja alkoholį 1-2 kartus per 

savaitę, 0,7 proc. miesto ir 2,4 proc. rajono mokinių vartoja alkoholį kasdien. Pagrindinės 

prieţastys, dėl kurių jaunimas vartoja alkoholį – jaunimo mada, draugų įtaka. Didţioji dalis miesto 

(55,4 proc.) ir rajono (67,8 proc.) mokinių paţymėjo, kad alkoholio reklama skatina alkoholio 

vartojimą. Tik 35,4 proc. miesto mokinių ir 50,3 proc. rajono mokinių mano, kad paskaitos apie 

alkoholio ţalą yra efektyvios. 62,4 proc. miesto ir 50,3 proc. rajono mokyklų mokinių pareiškė, jog, 

jų nuomone, efektingiausios būtų buvusio alkoholiko paskaitos apie alkoholio ţalą.  

Šilutės rajono savivaldybės Narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir 

kontrolės komisija ir toliau aktyviai dirbs įgyvendinant alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2009-2010 metų programą. 

 

Mero potvarkiais sudarytos ir dirbo darbo grupės: 

Šilutės miesto ir seniūnijų daugiabučių namų kiemų tvarkymo prioritetams nustatyti (darbo 

grupės pirmininkas Mero pavaduotojas Jonas Jaunius); 

Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių viešose įstaigose, akcinėse bendrovėse, uţdarose 

akcinėse bendrovėse ir kitų teisinės formos juridinių asmenų įgyvendinimo bei Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamų turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo tobulinimo (darbo grupės pirmininkas Mero pavaduotojas Jonas Jaunius); 
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Savivaldybės kontroliuojamų uţdarųjų akcinių bendrovių valdymo tobulinimo (darbo 

grupės pirmininkas Mero pavaduotojas Jonas Jaunius); 

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatams parengti (darbo grupės 

pirmininkas Mero pavaduotojas Jonas Jaunius); 

Kultūros institucijų bei mėgėjų meno kolektyvų projektų finansavimo (darbo grupės 

pirmininkė Mero pavaduotoja Stasė Skutulienė). 

 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T1-961 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės nuolatinės sporto komisijos sudarymo“ vietoj Šilutės rajono sporto tarybos buvo 

sudaryta šios sudėties Šilutės rajono savivaldybės nuolatinė sporto komisija: 

Jonas Jaunius – Savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas (komisijos pirmininkas); 

Algis Bulsis – Savivaldybės tarybos narys; 

Izidorius Vaičiulis – Savivaldybės tarybos narys; 

Jūratė Gricevičienė – sporto klubų atstovas, Šilutės sporto klubo „Atėnė“ vadovė; 

Dainius Gricevičius – VšĮ „Šilutės sportas“ direktorius; 

Juozas Grigonis – visuomenės (ţiniasklaidos) atstovas, laikraščio „Šilutės naujienos“ 

korespondentas; 

Jurgita Gurevičiūtė – Savivaldybės administracijos vyr. specialistė; 

Aivaras Lileikis – Šilutės sporto mokyklos direktorius; 

Asta Maigienė – sporto klubų atstovas, Šilutės sportinių šokių klubo „Lūgnė“ vadovė; 

Česlovas Normantas – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, 

rajono bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojų atstovas; 

Arūnas Pupšys – seniūnijų sporto klubų atstovas, Ţemaičių Naumiesčio sporto klubo 

„Naujasis parkas“ vadovas. 

Sporto komisija svarstė sporto klubų paraiškas daliniam finansavimui gauti, Sportinės 

veiklos dalinio finansavimo lėšų maţinimą, komisijos darbo planus, Sportinės veiklos dalinio 

finansavimo lėšas 2010 m., Sporto strategijos pakeitimą. Komisija 2009 m. sporto klubų veiklai 

siūlė skirti 85 000 litų, seniūnijų sporto veiklai – 12 000 litų, sportininkų skatinimui – 12 000 litų, 

rajono pirmenybėms ir rezervui – 11 000 litų (vėliau - 50 proc. sumaţinti seniūnijų sporto veiklai 

bei rezervui ir iš viso skirti 11 400 litų). 

 

Tarybos nariai Vincenta Bubilienė, Albina Bumblauskienė, Algirdas Gečas, Jonas Jaunius, 

Regina Kulpienė-Jaunienė, Raimondas Plikšnys, Juozas Sauspreškis, Juozas Vičius, 

vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 40 straipsnio 2 dalimi, 

pateikė savo veiklos ataskaitas, kurios skelbiamos Savivaldybės interneto tinklaraštyje 

www.silute.lt, nuorodoje „Tarybos veikla“.  

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnyba, vykdydama Šilutės rajono savivaldybės 

administracinę prieţiūrą, pateikė 19 Reikalavimų ir 11 Teikimų dėl įvairių Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimų neatitikimų. Iš esmės didţioji dalis pareikalavimų buvo dėl Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimų, dėl ko turėjo būti keičiami jau įsiteisėję 

Savivaldybės tarybos sprendimai ar Administracijos direktoriaus įsakymai. Praktiškai visi 

Reikalavimai ir Teikimai buvo įvykdyti pagal aktualias teisės aktų nuostatas. Išsamiau su 

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnybos pateiktais Reikalavimais ir Teikimais galima 

susipaţinti interneto tinklaraštyje http://vyr-atstovai.lrv.lt/klaipeda/, nuorodoje „Veikla“ taip pat su 

minėtais dokumentais buvo supaţindinti visi Tarybos nariai. 

 

 

BIUDŢETAS, PLANAVIMAS, VEIKLA REGIONO PLĖTROS TARYBOJE 
 
Biudţetas 

Šilutės rajono savivaldybės biudţeto mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų planas 2009 metais 

buvo 116 829, 5 tūkst. litų. Gauta 108 849,3 tūkst. litų, pajamų planas įvykdytas 93,2 proc. 

Mokesčių planas neįvykdytas 7 980,2 tūkst. litų. 

Didţiausią lyginamąjį kiekį šiose pajamose sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos, jų 

gauta 24 078,3 tūkst. litų, t. y. 635,7 tūkst. litų maţiau negu planuota.  

http://www.silute.lt/
http://vyr-atstovai.lrv.lt/klaipeda/
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Iš valstybės iţdo gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti ir 

pajamoms išlyginti Savivaldybė planavo 26 696 tūkst. litų. Per metus gauta 20 301 tūkst. litų, t. y. 6 

395 tūkst. litų maţiau.  

Turto mokesčių 2009 metais gauta 1 958,7 tūkst. litų, t y. 595,3 tūkst. litų maţiau nei 

planuota.  

Pajamų iš baudų ir konfiskacijos planas – 875 tūkst. litų, faktiškai įplaukė 795,9 tūkst. litų.  

Savivaldybė 2009 metais iš valstybės biudţeto gavo 57 280,7 tūkst. litų dotacijų. Tikslinės 

dotacijos panaudotos: 

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 13 477,3 tūkst. litų; 

mokinio krepšeliui finansuoti – 37988,3 tūkst. litų; 

valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 4 416 tūkst. litų. 

Pagal atskirus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus skirta ir panaudota 1 399,1 

tūkst. litų: 

socialinei paramai – 1 185,1 tūkst. litų; 

uţsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų paveţimo išlaidoms kompensuoti – 

14 tūkst. litų; 

gaisrų padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti – 40 tūkst. litų; 

piliečių teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti – 160 tūkst. litų. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 31 d. nutarimu Savivaldybei skirta 4 940,6 

tūkst. litų 2009 metais negautoms pajamoms kompensuoti ir Savivaldybė atleista nuo 2 755,6 tūkst. 

litų bendrosios dotacijos grąţinimo valstybės biudţetui uţ 2009 metus. 

2009 metų Savivaldybės biudţeto asignavimų planas -116 829,5 tūkst. litų, panaudota 111 

178,4 tūkst. litų arba 95,2 proc. 

Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos sudarė 66 648,7 tūkst. litų visų 

Savivaldybės biudţeto asignavimų. Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ir 

finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos – 8 554,8 tūkst. litų. Finansiniai įsipareigojimai 

įvykdyti, grąţinta 4 321,6 tūkst. litų paskolų. Paskolos grąţintos pagal nustatytus grąţinimo 

grafikus. 

Savivaldybė leistino metinio 35 proc. skolinimosi limito neviršijo. Metų pabaigoje 

skolinimosi likutis buvo 9 195 tūkst. litų. 

Savivaldybės biudţeto kreditorinis įsiskolinimas 2009 m. gruodţio 31 d. buvo 43 905,2 

tūkst. litų, iš jų uţ: 

ilgalaikio turto įsigijimą – 26 887,7 tūkst. litų; 

paskolas – 11 645,4 tūkst. litų; 

šildymą – 1 682,8 tūkst. litų. 

 

Ilgalaikis turtas: 

 

Pavadinimas 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2007 m. 2008m. 2009 m. 

              Savivaldybės turtas          Valstybės turtas                Turto iš viso   

Pastatai  26906368 31993760 58890773 1061543 1157850 1300410 27967911 33151610 60191183 

Iš jų gyvenamieji 1474109 1384358 3844101 - -  1474109 1384358 3844101 

Statiniai 45127896 279983177 325302509 241046318 24883668 14878383 286174214 304866845 340180892 

Perdavimo įtaisai 3348177 -  2590666 -  5938843 0  

Kompiuterinė 

technika ir ryšio 
priemonės 2272076 2235213 2369094 89654 99197 144602 2361730 2334410 2513696 

Transporo priemonės 1157372 1179441 1407567 276607 481412 400844 1433979 1660853 1808411 

Gamybinbis ir ūkinis 
inventorius 1656842 1688893 5776927 672644 612425 604930 2329486 2301318 6381857 

Kitas ilgalaikis turtas 319258 304950 317728 - -  319258 304950 317728 

Nebaigta statyba 295000 1704752 75517148 - -   1704752 75517148 

Iš viso ilgalaikis 

turtas 81082989 319090186 469581746 245737432 27234552 17329169 326820421 346324738 486910915 

Ilgalaikis 
nematerialus turtas 1163845 3252249 4490888 21347 7840 3357 1185192 3260089 4494245 

Iš viso ilgalaikis ir 

materialus turtas 82246834 322342435 474072634 245758779 27242392 17332526 328005613 349584827 491405160 
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Planavimas ir plėtra 

Šilutės rajono savivaldybė sėkmingai išnaudoja Europos Sąjungos teikiamas galimybes. Per 

pastaruosius penkerius metus iš įvairių ES fondų ir paramos programų Savivaldybė jau įvykdė arba 

dar tebevykdo investicinius projektus uţ 50 mln. litų. Vien atgaivindami 500 metų vandens kelią bei 

įrengdami Šilutės prieplauką panaudojo per 13 mln. litų, o vykdydami vandentvarkos projektus jau 

atlikto darbų uţ 27 mln. litų. Iki 2013 metų pabaigos bus stengiamasi įgyvendinti įvairių projektų uţ 

50 mln. litų, iš to skaičiaus jau artimiausiu metu pradedamas naujas ES Struktūrinių fondų 

įsisavinimo etapas įgyvendinant investicinius projektus: Hugo Šojaus dvaro sutvarkymas ir 

pritaikymas turizmui uţ 8 mln. litų, Minijos kaimo krantinių sutvarkymas uţ 6,6 mln. litų, Šilutės 

miesto Darbininkų kvartalo gatvių rekonstrukcijų pabaigimas uţ 6 mln. litų ir kt. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas „Vandens turizmo (poilsio) 

infrastruktūros, prieplaukų bei informavimo priemonių įrengimo ir plėtros Kuršių mariose ir 

Nemuno deltoje (Šilutės prieplaukos (uosto), Kintų, Pakalnės, Povilų ir Minijos prieplaukų) 

techninės dokumentacijos rengimas ir Šilutės prieplaukos (uosto) įrengimas“ buvo pradėtas 2006 m. 

liepos mėnesį. Įgyvendinant projektą rekonstruota prieplauka, išvalyta, paţenklinta ir pritaikyta 

vandens turizmui Šyšos upė, įrengta 50 vietų automobilių ir 4 vietų autobusų stovėjimo aikštelė, 

įrengti 2 informaciniai terminalai, sukurtas uosto internetinis puslapis, mieste pastatyti kelio 

ţenklai. Rekonstruota 577 m senųjų krantinių, įrengta 137 naujų, sumontuota 402 m plaukiojančių 

pontonų, įrengta 12 vnt. laivų aptarnavimo kolonėlių, paklota 960 m vandentiekio, 480 m lietaus 

nuotekų, 240 m buitinių nuotekų tinklų, įrengta apie 10000 m² trinkelių ir per 4000 m² skaldos 

dangų. Projekto metu pastatytas elingas su administracinėmis ir buitinėmis patalpomis, įrengtas 

naujas slipas, įsigyta slipo įranga. Visi šie darbai kainavo 13,3 mln. litų, iš kurių 10 proc. lėšų buvo 

skirta iš Savivaldybės biudţeto.  

Nuo geguţės vidurio šilutiškiai bei turistai, be vargo ir aplinkkelių per Klaipėdą, per 1,5-2 

valandas gali nuplaukti į Nidą iš Ventės kaimo ir Rusnės miestelio. Šilutės rajono savivaldybė vis 

labiau tampa patrauklesnė vandens turizmo mėgėjams, nes rajone per pastaruosius metus ţymiai 

padaugėjo prieplaukų: Uostadvaryje (Rusnės saloje) pastatytos dvi, atnaujinta Rusnės keleivinė 

prieplauka, Minijos kaime įrengta jachtų prieplauka, veikia prieplaukos Ventėje, Šturmuose, 

Poviluose. Jau parengti projektai dėl Minijos kaimo – Lietuvos Venecijos – krantinių sutvarkymo, 

Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbų Šilutės mieste, rengiamas techninis projektas Kintų 

prieplaukai. Šilutės rajono savivaldybė deda dideles pastangas, kad būtų atnaujintas ir vandens 

turizmui pritaikytas Karaliaus Vilhelmo kanalas. 

 

Strateginio plėtros plano 2005-2014 m. vykdymas: 

 

1.1.2.3 Parengti Kintų, Pakalnės, 

Povilų prieplaukų detaliuosius planus 

ir techninius projektus. Įrengti 

prieplaukas 

Parengti Kintų, Pakalnės, Povilų prieplaukų detalieji planai ir 

techniniai projektai. Prieplaukos neįrengtos 

1.1.6.1 Parengti Šilutės aerodromo 

naudojimo galimybių studiją 

Veikla nebuvo vykdoma 

1.2.1.1 Parengti rajono saugomų 

teritorijų ir objektų panaudojimo 

turizmui ir rekreacijai investicines 

programas. 

Investicinės programos nebuvo rengiamos 

1.2.1.3 Tvarkyti vandens telkinių 

pakrantes gyvenvietėse. 

Veikla nebuvo vykdoma  

1.2.1.9 Įrengti autoturizmo trasas 

"Pajūrio parkų ţiedas": Ventės (ŠV) 

kilpa, Šilininkų (PR) kilpa, Rusnės (C) 

kilpa. 

Darbai nebuvo vykdomi, nes Nacionalinio lygmens 

autoturizmo specialiame plane šios trasos neįeina į I 

įgyvendinimo etapą 2009-2017 metams. 

1.2.2.2 Parengti ir įgyvendinti rajono 

detalius ţaliųjų plotų tvarkymo 

projektus.  

Veikla nebuvo vykdoma dėl lėšų trūkumo 

1.3.1.2 Inicijuoti vandens turizmo 

maršrutų įteisinimą.  

Vandens turizmo maršrutai įteisinti Nacionalinių vandens 

turizmo trasų specialiame plane ir Nemuno deltos regioninio 

parko tvarkymo plane. Inicijuota dėl Karaliaus Vilhelmo 
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kanalo ir laivybos Minijos upe maršrutų atgaivinimo. 

1.3.1.4 Inicijuoti tarptautinio vandens 

turizmo plėtojimo Kuršių  mariose 

teisinių klausimų sprendimą 

Veikla nebuvo vykdoma. 

1.3.1.7 Įsteigti vandens turizmo centrus 

Šilutėje ir Rusnės saloje 

Šilutės vandens turizmo centrą įsteigė koncesininkas UAB 

„Kintai“ 

1.3.1.8 Įsteigti reguliarius sezoninius  

maršrutus: Rusnė-Nida, Kintai-Nida, 

Šilutė-Nida, Ventė - Nida, Minija-Nida 

Šilutės rajono savivaldybės administracija suorganizavo 

konferencijas dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo eksploatavimo ir 

rytinės Kuršių marių pakrantės farvaterių įrengimo galimybių 

bei įgyvendinus projektą „Klaipėdos regiono bevariklio, 

lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo 

galimybių studija“  

1.3.2.2 Teikti informaciją apie 

apgyvendinimo ir kitus turizmo 

paslaugų teikėjus į leidinius, 

informuojančius apie poilsio galimybes 

rajone. 

Apie Centre organizuojamus renginius ir mokymus, teikiamas 

paslaugas Šilutės TVIC skelbia vietiniuose rajono 

laikraščiuose „Šilutės naujienos“, „Šilokarčema“, „Pamarys“, 

SVV atstovams internetu bei telefonu, interneto tinklapyje. 

Dalyvaujama verslininkų organizacijų susirinkimuose, verslo 

renginiuose. 

2009 m. Šilutės TVIC populiarino Šilutės rajoną: 

ţurnale “Kelionės ir pramogos”; 

leidiniuose „Viskas turizmui“, „Lietuvos turizmas“; 

rajono laikraščiuose; 

dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „Vakarų ekspresas“, 15 

minučių“; 

radijo stotyse „Laluna“, „M-1“. 

Suteikta informacija BTV, LNK televizijoms. 

Informacija nuolat teikiama Lietuvos kelionių agentūroms bei 

kelionių organizatoriams 

Informacija nuolat teikiama Lietuvos gidams 

Informacija teikta Latvijos, Vokietijos, Italijos, Belgijos, 

Bulgarijos, Prancūzijos kelionių agentūroms. 

2009 m. dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose: „Vivattur 

2009“ Vilniuje, turizmo parodoje „Vakantiebeurs 2009“ 

Utrechte, Nyderlandų karalystėje. 

Centro kontaktiniai duomenys pateikti ir paslaugos 

reklamuojamos kataloguose: „Lietuvos įmonių katalogas“, 

„Visa Lietuva“, „Miesto info. Šilutė 2009.“, informacinėms 

telefonų tarnyboms 118, 1588. 

Rajono turizmo ištekliai pristatyti Tourism Manual 2009; 

Explore Klaipėda. 

Rajono turizmo informacija uţsienio kalbomis pateikta 

Baltijos šalių turizmo informacijos centrui Berlyne, Lietuvos 

turizmo informacijos centrui Didţiojoje Britanijoje, Lietuvos 

turizmo informacijos centrui Varšuvoje, Lietuvos konsulatui 

Lenkijoje. 

Tinklapiuose: www.siluteinfo.lt, www.silute.lt, www.travel.lt, 

www.travelnews.lt, www.enterprise-eu.eu, 

www.sotvyklavietes.lt, www.toptravel.lt, www.turistas.lt, 

www.atostogoskaime.lt, www.travelnews.lt, www.avas.lt.    

Nacionalinėje turizmo išteklių sistemoje NTIS, į kurią suvesti 

jau net 683 objektai. 

Šilutės TVIC parengė tarptautinio EDEN projekto „Lietuvos 

turizmo traukos vietovė 2009“ paraišką. 2009 metų liepos 3 d. 

per BTV laidą „Atostogos. Turizmas. Lietuva.“ buvo 

parodytas reportaţas, pristatantis šio konkurso teritoriją-

nugalėtoją – Nemuno deltos regioninį parką, o 2009 m. 

rugpjūčio mėnesį kartu su EDEN projekto komanda sukurtas 

Nemuno deltos regioninį parką pristatantis filmas. 

1.3.2.4 Įrengti informacinius stendus su 

rajono ţemėlapiu ir juos atnaujinti. 

Veikla nebuvo vykdoma. 

http://www.siluteinfo.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.travel.lt/
http://www.travelnews.lt/
http://www.enterprise-eu.eu/
http://www.sotvyklavietes.lt/
http://www.toptravel.lt/
http://www.turistas.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/
http://www.travelnews.lt/
http://www.avas.lt/
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1.3.2.5 Įrengti turizmo paslaugų 

informacinius stendus prie pagrindinių 

degalinių ir juos atnaujinti. 

Veikla nebuvo vykdoma. 

1.3.2.7 Įrengti informacinius stendus su 

rajono ţemėlapiu ir juos atnaujinti. 

Informacinių stendų informacija nebuvo atnaujinama  

1.3.2.8 Remti ir skatinti turizmo verslo 

atstovų dalyvavimą verslo parodose ir 

misijose. 

Veikla nebuvo vykdoma. 

1.3.3.4 Parengti rekreacinio sporto 

vystymo programą ir koordinuoti jos 

įgyvendinimą (dviračių takai, sporto 

aikštynai, golfo laukai, ţirginio sporto 

trasos, baseinai, čiuoţyklos ir kita). 

Veikla nebuvo vykdoma. 

1.5.1.3 Inicijuoti, skatinti ir remti 

rekreacijos ir turizmo projektų 

finansuojamų iš ES struktūrinių fondų 

rengimą. 

2009 m. parengtos projektinės paraiškos projektams: 2007-

2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektas 

„Minijos kaimo krantinių sutvarkymas“, 

„Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių – pėsčiųjų takų 

rekonstrukcija. I etapas“, 

„Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste“. 

Inicijuotas projektinių paraiškų teikimas: Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos projektui 

„Bendradarbiavimo modelis naudojant atsinaujinančios 

energijos šaltinius pietų Baltijos regiono savivaldybėse“, 

INTERREG IVC programos projektui „Naujos kultūros ir 

turizmo inovacijos Europos lygmenyje“. Planuojamos rengti 

projektinės paraiškos 2010-2013 m. periodui: 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  projekto „Šyšos 

upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II 

etapas.“ 

1.5.4.1 Kasmet pristatyti turizmo 

išteklius tarptautinėse turizmo 

parodose. 

2009 m. dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose: „Vivattur 

2009“ Vilniuje, 2009 metais parodoje „Vivattur“ savo 

paslaugas pristatė 214 dalyvių, iš jų 160 iš Lietuvos ir 54 

dalyviai iš 22 uţsienio šalių. Parodą per 3 dienas aplankė net 

16 000 lankytojų, bei turizmo parodoje „Vakantiebeurs 2009“ 

Utrechte, Nyderlandų karalystėje. 

1.5.4.3 Organizuoti uţsienio ţurnalistų, 

rašančių apie Šilutę, vizitus. 

Suorganizuotas 1 vizitas ţurnalistui iš Vokietijos. 

2.1.1.1 Rengti trimetes Šilutės rajono 

savivaldybės investicijų programas 

kartu su jų įgyvendinimo prieţiūros ir 

įvertinimo sistema.  

Rengiamos kasmet kartu su strateginiu veiklos planu.  

2.1.1.2 Parengti Savivaldybės valdomo 

nekilnojamojo turto efektyvesnio 

panaudojimo programą  

Veikla nebuvo vykdoma. 

2.1.3.1 Stiprinti bendradarbiavimo 

ryšius su susigiminiavusiais miestais ir 

rajonais; parengti ir pasirašyti 

socialinio-ekonominio 

bendradarbiavimo sutartis su kitų 

Lietuvos ir uţsienio miestų bei rajonų 

savivaldos institucijomis, ypač 

pasienio zonoje. 

Saldus rajono (Latvija) delegacijos vizitas Šilutėje, 

bendradarbiavimo ketinimų protokolo pasirašymas 

2.1.3.2 Aktyviai inicijuoti ir dalyvauti 

bendruose Lietuvos ir uţsienio miestų 

bei rajonų savivaldos institucijų 

projektuose ir programose. 

Dalyvauta Euroregiono „Baltija“ veikloje 

2.3.1.3 Inicijuoti ir remti konferencijas, 

seminarus, forumus ir muges, 

skatinančias verslo ryšių plėtrą, SVV ir 

didelių įmonių bendradarbiavimą. 

Veikla vykdoma. 
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2.3.1.4 Skatinti verslo organizacijų 

iniciatyvas ir aktyviai prisidėti rengiant 

įstatymų pataisas, gerinančias verslo 

sąlygas bei skatinančias darbuotojų 

mokymą ir kvalifikacijos kėlimą 

2009 m. Šilutės TVIC teikė pastabas dėl LR Turizmo įstatymo 

pakeitimo projekto. 

2.3.2.5 Gerinti savivaldybės ir verslo 

visuomenės bendradarbiavimą 

pasirašant vidutinės arba ilgalaikės 

trukmės bendradarbiavimo sutartis su 

Klaipėdos apskrities ir šalies 

asocijuotomis verslo struktūromis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Nevykdyta, nes nebuvo skirta lėšų. 

2.3.2.6 Dalinai subsidijuoti 

informavimo, mokymo ir konsultavimo 

paslaugų (darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas ir nuotolinis mokymas, 

kompetencijos ir įgūdţių informacinių 

technologijų srityje ugdymas, 

elektroninio verslo plėtra, kokybės ir 

aplinkosaugos vadybos sistemų ISO 

9000, 14000 diegimas, ir kt.) teikimą 

pradedantiems ir vykdantiems veiklą 

verslo subjektams. 

Suorganizuota 19 mokymo kursų. 

2.3.3.3 Kas dvejus metus rengti 

besimokančio jaunimo įdomiausios 

verslo idėjos ir geriausio verslo plano 

konkursus. 

Veikla nebuvo vykdoma. 

 

2.3.4.4 Remti mokymus SVV įmonėms 

inovacijų diegimo srityje bei šių 

įmonių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

Veikla nebuvo vykdoma. 

2.5.2.2 Įgyvendinti atsinaujinančios 

energetikos, ţaliojo kuro (ţilvičių) 

panaudojimą šilumos ūkyje. 

Pasirašytas merų paktas (2008-10-16) 

3.2.2.2 Restauruoti ir įkurti Maţosios 

Lietuvos regioninį kultūros centrą 

Hugo Šojaus dvare. 

Projekto „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso 

restauravimas ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas 

viešiesiems turizmo poreikiams“ parengta paraiška, skirtas 

finansavimas 

 

Planavimo ir plėtros skyriaus veiksmų, numatytų Strateginiame plėtros plane 2005-2014 

metams, palyginimas pagal įgyvendinamus ir neįgyvendinamus veiksmus: 

 

 2008 m. 2009 m. 

Sk. Vykdymas % Sk. Vykdymas % 

Įgyvendinami 

veiksmai 

23 68 15 48 

Neįgyvendinami 

veiksmai 

11 32 16 52 

Iš viso: 34 100 31 100 

 

Tarybai parengti 37 sprendimų projektai planavimo ir plėtros reikalais:  

Sprendimai Faktas  

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„BENDRADARBIAVIMO 

MODELIS NAUDOJANT 

ATSINAUJINANČIOS 

ENERGIJOS ŠALTINIUS 

Pritarta projektui „Bendradarbiavimo modelis 

naudojant atsinaujinančios energijos šaltinius Pietų 

Baltijos regiono savivaldybėse“. 

Finansavimas negautas. 
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PIETŲ BALTIJOS REGIONO 

SAVIVALDYBĖSE“( 2009-01-

29 Nr. T1-784)  

DĖL PRITARIMO M. 

JANKAUS PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

REKONSTRUKCIJOS 

PROJEKTUI 

(2009-01-29 Nr. T1-798) 

Pritarta M. Jankaus pagrindinės mokyklos 

rekonstrukcijos projektui pagal Bendrojo lavinimo 

mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir 

aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009–2012 metų 

programą. 
 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,PUOSELĖJANTI ŢUVŲ 

IŠTEKLIUS SAUSGALVIŲ 

POLDERIO 

REKONSTRUKCIJA“ (2009-01-

29 Nr. T1-799) 

Pritarta projektui „Puoselėjanti ţuvų išteklius 

Sausgalvių polderio rekonstrukcija“. 

Finansavimas negautas. 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS 2010–2012 

METŲ STRATEGINIO 

VEIKLOS PLANO METMENŲ 

PATVIRTINIMO (2009-03-26 

Nr. T1-891) 

Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2010–2012 metų 

strateginio veiklos plano metmenys 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,ŠILUTĖS MIESTO 

DARBININKŲ 

MIKRORAJONO GATVIŲ 

REKONSTRUKCIJA. II 

ETAPAS“ 

(2009-03-26 Nr. T1-892) 

Pritarta projektui ,,Šilutės miesto Darbininkų 

mikrorajono gatvių rekonstrukcija. II etapas“. 

Projekto tikslas - rekonstruoti  Šilutės miesto 

Darbininkų mikrorajono vietinės reikšmės kelius ir 

gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir 

pėsčiųjų eismui.   Projekto uţdaviniai:  atlikti Šilutės 

miesto Darbininkų mikrorajono Vydūno, Kovo ir 

Nidos gatvių rekonstrukcijos statybos darbus ( 2009 m. 

); 

- atlikti Šilutės miesto Darbininkų mikrorajono 

Katalikų baţnyčios, Alyvų, Gėlių ir Skirvytės gatvių 

rekonstrukcijos statybos darbus (2010 m.).Planuojami 

rezultatai: rekonstruotos 6 gatvės: Vydūno, Kovo, 

Nidos, Katalikų baţnyčios, Alyvų ir Skirvytės gatvės 

(1,744 km.): įrengta 9 837 m2  asfalto dangos, įrengta 5 

278 m2 šaligatvių, 1.744 km lietaus nuotekų, 1, 744 

km. gatvių apšvietimo. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,ŠILUTĖS RAJONO LAIKINO 

GYVENIMO NAMŲ 

STATYBA“  

(2009-03-26 Nr. T1-893) 

Projekto tikslas - pastatyti laikino gyvenimo namus 

Šilutės mieste. 36 vietų laikino gyvenimo namuose bus 

teikiama laikino apnakvyndinimo paslaugos motinoms 

ir vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir 

šeimoms; intensyvi krizių įveikimo pagalba 

atsidūrusiam kritinėse situacijose; trumpalaikė 

socialinė globa smurtą šeimoje patyrusioms moterims 

ir jų vaikams;  pagalba benamystės,  krizių atvejais, 

kitiems socialinės rizikos suaugusiems asmenims. 

Projekto rezultatai: pastatytas ir įrengtas laikino 

gyvenimo namų pastatas kurio plotas  600 m²; tikslinių 

grupių asmenų skaičius pasinaudojusių laikino 

gyvenimo namų paslaugomis - 90; vietos paslaugų 

gavėjams – 36; naujos darbo vietos - 6.   

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

Pritarta projekto ,,Verdainės pagrindinės mokyklos 

pastato rekonstrukcija“ (Kalinausko g. 10, Šilutė) 
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,,VERDAINĖS PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS PASTATO 

REKONSTRUKCIJA“ 

(KALINAUSKO G. 10, ŠILUTĖ) 

(2009-03-26 Nr. T1-894) 

teikimui pagal ES Struktūrinės paramos 2007-2013 

metams priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. 

Projekto tikslas - didinti Verdainės pagrindinės 

mokyklos pastato energijos vartojimo efektyvumą. 

Įgyvendinus projektą bus pakeisti seni mediniai langai, 

pakeistos senos lauko durys, pašiltintos lauko sienos, 

pašiltintas cokolis iki įšalo gylio įrengiant naują 

hidroizoliacinę dangą, pakeistas stogas, perkeltas 

šilumos punktas iš buvusios skalbyklos į pastato 

priestatą tam, kad išvengti šilumos nuostolių šiluminėje 

trasoje, įrengta mechaninė vėdinimo sistema. 

Planuojami rezultatai: rekonstruotas Verdainės 

pagrindinės mokyklos pastatas, kurio plotas  4338,02 

m², metinis sutaupytos energijos kiekis - 88,52 MWh.   

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS PASTATO 

REKONSTRUKCIJA“  (2009-03-

26 Nr. T1-895)                                                     

 Pritarta projekto ,,Juknaičių pagrindinės mokyklos 

pastato rekonstrukcija“ teikimui pagal ES Struktūrinės 

paramos 2007-2013 metams priemonę VP3-3.4-ŪM-

04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas 

regioniniu lygiu. “Projekto tikslas – didinti Juknaičių 

pagrindinės mokyklos pastato energijos vartojimo 

efektyvumą. Projekto rezultatai: rekonstruotas 

Juknaičių pagrindinės mokyklos pastatas kurio plotas - 

2917 m². Pašiltinus pastato išorines atitvaras ir 

modernizavus energines sistemas smarkiai sumaţės 

šilumos energijos vartojimas. Planuojamas metinis 

sutaupytos energijos kiekis - 63,00 MWh.   

Projektas įtrauktas į 2007-2013 m. regioninių projektų 

rezervinį sąrašą. 

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI 

,,ŠILUTĖS PSICHIATRIJOS 

DIENOS STACIONARO 

ĮKŪRIMAS“ (2009-04- 30 Nr. 

T1-952) 

Pritarta UAB Šilutės psichikos sveikatos ir 

psichoterapijos centro projekto ,,Šilutės psichiatrijos 

dienos stacionaro įkūrimas“ teikimui pagal ES 

Struktūrinės paramos 2007-2013 metų Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-2.1-

SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) 

įkūrimas“. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE ,, 

KINTŲ VYDŪNO KULTŪROS 

CENTRO REKONSTRUKCIJA“ 

(2009-04-30 Nr. T1-953) 

Pritarta projekto ,, Kintų Vydūno kultūros centro 

rekonstrukcija“ teikimui pagal ES Struktūrinės 

paramos 2007-2013 metams priemonę VP3-1.2-VRM-

01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 

Projekto rezultatai: pagrindinio pastato rekonstrukcija 

atliekant pastato remonto darbus, keičiant stogo dangą, 

lauko įėjimo duris ir langus, santechninius mazgus, 

elektros instaliaciją, praplečiant stogo palėpių erdves, 

papildomą apšvietimą palėpėse, ventiliaciją ir t.t., ir 

atlikti pagalbinio pastato rekonstrukciją, įrengiant 

dailės kūrinių galeriją, dailiųjų amatų dirbtuves, lietaus 

nuotekų tinklą, vandentiekio, nuotekų tinklus, šildymo 

sistemą.  

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,ŢEMAIČIŲ NAUMIESČIO 

MUZIEJAUS PASTATO 

SUTVARKYMAS“                                                        

Pritarta projektui „Ţemaičių Naumiesčio muziejaus 

pastato sutvarkymas“. 
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(2009-04-30 Nr. T1-954) 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,BENDRUOMENĖS CENTRO 

ĮRENGIMAS ŠVĖKŠNOJE, 

LIEPŲ AIKŠTĖJE 25“  (2009-

04-30 Nr. T1-955)           

Pritarta projektui „Bendruomenės centro įrengimas 

Švėkšnoje, Liepų aikštėje 25“. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,MINIJOS KAIMO 

KRANTINIŲ 

SUTVARKYMAS“  (2009-04-30 

Nr. T1-956)    

Projekto tikslas -plėtoti vandens turizmą sutvarkant 

Minijos kaime esančias krantines. Projekto rezultatai: 

vykdomi ţemės darbams būtini archeologiniai 

ţvalgymai; įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takai, 

kuriems bus panaudotos natūralios ar jas pakeičiančios 

medţiagas: lauko akmenys, skaldelės, išsijos ir kt. 

birios medţiagos; įrengti šviestuvai ir kt. apšvietimo 

įrenginiai, kurie bus prijungiami prie poţeminių 

elektros kabelių; įrengtos laikinų plaukiojančių 

prieplaukų kranto atramos ir laiptų atramos; pratiesti 

poţeminiai elektros kabeliai; įrengtos paskirstymo 

dėţutės prie planuojamų įrengti laikinų plaukiojančių 

prieplaukų. įrengtos poţeminės kanalizacijos 

sezoniniams elektros kabeliams pratiesti. 

Paraiška patvirtinta. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„ŠYŠOS UPĖS VAGOS IR 

SENVAGĖS VALYMO 

DARBAI ŠILUTĖS MIESTE“ 

(2009-04-30 Nr. T1-957) 

Planuojama išvalyti Šyšos upės vagos atkarpą nuo tilto, 

esančio prie H. Šojaus dvaro, iki geleţinkelio tilto ir 

Senvagę.  
 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„ŠILUTĖS MIESTO IR 

ISTORINIO PARKO DVIRAČIŲ 

– PĖSČIŲJŲ TAKŲ 

REKONSTRUKCIJA I 

ETAPAS“ (2009-04-30 Nr. T1-

958) 

Numatoma rekonstruoti dviračių - pėsčiųjų takus nuo 

H. Šojaus dvaro iki geleţinkelio tilto ant esančio Šyšos 

upės apsauginio pylimo.  
 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„ŠILUTĖS RAJONO 

GYVENVIEČIŲ SUSISIEKIMO 

IR INŢINERINĖS 

INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTROS SPECIALIŲJŲ 

PLANŲ PARENGIMAS“ (2009-

05-28 Nr. T1-996) 

Pritarta projektui „Šilutės rajono gyvenviečių 

susisiekimo ir inţinerinės infrastruktūros plėtros 

specialiųjų planų parengimas“. 

Projektai kurių eilės Nr. 15,16 ir17 apjungti į vieną 

paraišką „Šilutės rajono teritorijos specialiųjų planų 

rengimas“, kuri yra pateikta ESFA vertinimui. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„ŠILUTĖS MIESTO ŠILUMOS 

ŪKIO SPECIALIOJO PLANO 

RENGIMAS“ 

(2009-05-28 Nr. T1-997) 

Pritarta projektui „Šilutės miesto šilumos ūkio 

specialiojo plano rengimas“. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„ŠILUTĖS RAJONO VANDENS 

TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

Pritarta projektui „Šilutės rajono vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano rengimas“. 
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TVARKYMO 

INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTROS SPECIALIOJO 

PLANO RENGIMAS“ (2009-05-

28 Nr. T1-998) 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE ,, 

ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS VIDAUS 

ADMINISTRAVIMO IR 

VEIKLOS VALDYMO 

GERINIMAS “ (2009-05-28 Nr. 

T1-999) 

Vieningos apskaitos ir valdymo sistemų (VSAFAS) 

įdiegimas Šilutės rajono savivaldybėje, Savivaldybės 

administracijos darbuotojų mokymai dirbti pagal 

VSAFAS ir su naujomis apskaitos ir valdymo 

sistemomis pagal VSAFAS. Programinio biudţeto 

kompiuterizuotos sistemos sukūrimas ir įdiegimas 

Šilutės rajono savivaldybėje.     

Dėl ĮGALIOJIMO 

ATSTOVAUTI VIEŠOSIOS 

ĮSTAIGOS „PASIENIO 

ŢUVYS“ DALININKŲ 

SUSIRINKIME IR 2009 METŲ 

DALINIO VEIKLOS 

FINANSAVIMO (2009-05-28 

Nr. T1-1000) 

Įgaliotas Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis 

specialistas Remigijus Budrikas atstovauti dalininkei 

Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Pasienio 

ţuvys“ (įstaigos kodas 300666941) dalininkų 

susirinkime, ir darbotvarkės klausimais balsuoti „uţ“: 
 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

2009 M. KOVO 26 D. 

SPRENDIMO NR. T1-892 ,,DĖL 

PRITARIMO DALYVAUTI 

PROJEKTE ,,ŠILUTĖS MIESTO 

DARBININKŲ 

MIKRORAJONO GATVIŲ 

REKONSTRUKCIJA. II 

ETAPAS“ PAKEITIMO (2009-

05-28 Nr. T1-1001) 

Pritarta pakeitimui. 

DĖL PRITARIMO ŠILUTĖS 

RAJONO SAVIVALDYBĖS 

STRATEGINIO PLĖTROS 

PLANO 2005-2014 METAMS 

2008 M. MONITORINGO 

ATASKAITAI (2009-05-28 Nr. 

T1-1002) 

Pritarta Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2005-2014 metams 2008 m. monitoringo 

ataskaitai 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO 2005–

2014 METŲ STRATEGINIO 

PLĖTROS PLANO, 

PATVIRTINTO 2004 M. 

LIEPOS 15 D. SPRENDIMU Nr. 

T1-407,  PAPILDYMO 

(2009-05-28 Nr. T1-1003) 

Papildytas Šilutės rajono strateginio plėtros plano 

2005-2014 metams II prioriteto „Darnaus ţemės ūkio, 

pramonės ir verslų vystymosi skatinimas“ 2.2 tikslo 

„Didinti uţimtumą, stiprinti nedarbo prevenciją“ 2.3.2 

uţdavinio „Uţtikrinti kokybišką verslo paslaugų 

teikimą ir institucinės verslo paramos infrastruktūros 

plėtrą“ 2.3.2.1 veiksmą „Parengti Šilutės e-rajono 

sukūrimo programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą 

su lėšų poreikiu“. 2.3.2.1 uţdavinį papildyti ţodţiais 

„įtraukiant e-demokratijos paslaugų kūrimą ir plėtrą“ ir 

išdėstyti taip: „Parengti Šilutės e-rajono sukūrimo 

programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą su lėšų 

poreikiu įtraukiant e-demokratijos paslaugų kūrimą ir 

plėtrą“. 
 

DĖL  KAIMO Nuspręsta įdiegti kaimo bendruomenių projektų 
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BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ 

RĖMIMO PROGRAMOS 

ĮDIEGIMO 

KEIČIANT ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS 2009–2011 

METŲ STRATEGINIO 

VEIKLOS PLANO, 

PATVIRTINTO 2008 M. 

GRUODŢIO 18 D. SPRENDIMU 

Nr. T1-775,  INVESTICIJŲ BEI 

TERITORIJŲ VYSTYMO IR 

ŢEMĖS ŪKIO PLĖTROS 

PROGRAMAS  

(2009-06-25 Nr. T1-1027) 

rėmimo programą keičiant Strateginio veiklos plano 

2009-2011 m., patvirtinto 2008 m. gruodţio 18 d. 

sprendimu Nr. T1-775, Teritorijų vystymo ir ţemės 

ūkio plėtros bei Investicijų programas: 

1. Išbraukti Teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros 

programos  01 tikslo „Skatinti ţemės ūkio 

modernizavimą ir kaimiškųjų vietovių plėtrą“ 01 01 

uţdavinio „Remti ţemės ūkio modernizavimą per 

kooperaciją ir specializaciją“ visas priemones. 

2. Teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programos 

01 tikslą „Skatinti ţemės ūkio modernizavimą ir 

kaimiškųjų vietovių plėtrą“ pakeisti taip: „Siekti 

padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą“. 

3. Teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programos 

01 tikslo 01 uţdavinį „Remti ţemės ūkio 

modernizavimą per kooperaciją ir specializaciją“ 

pakeisti taip: „Uţtikrinti kaimo bendruomeninių 

organizacijų vystymąsi ir plėtrą bei kurti patrauklią 

aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.“ 

4. Teritorijų vystymo ir ţemės ūkio plėtros programoje 

įrašyti 01 01 01 priemonę „ Lietuvos 2007-2013 metų 

kaimo plėtros programos projektų bendrojo 

finansavimo uţtikrinimas.“ 

5. Išbraukti Investicijų programos 01 tikslo „Siekti 

kvalifikuotai rengti ir įgyvendinti projektus ES 

finansavimui gauti“ 01 01 uţdavinio „Uţtikrinti kuo 

didesnį parengtų ir įgyvendinamų 

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI 

,,ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS 

BIURO  MODERNIZAVIMAS“ 

(2009-07-23 Nr. T1-1052) 

Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas: biuro 

baldų, kompiuterinės įrangos, automobilio įsigijimas. 
 

DĖL SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2009-04-30 

SPRENDIMO NR. T1-957 ,,DĖL 

PRITARIMO DALYVAUTI 

PROJEKTE ,,ŠYŠOS UPĖS 

VAGOS IR SENVAGĖS 

VALYMO DARBAI ŠILUTĖS 

MIESTE“ PAKEITIMO (2009-

07-23 Nr. T1-1072) 

Pritarta pakeitimui. 

DĖL PROJEKTO „H. ŠOJAUS 

DVARO PASTATŲ 

KOMPLEKSO IR 

TERITORIJOS 

SUTVARKYMAS IR 

PRITAIKYMAS VIEŠIEMS 

TURIZMO POREIKIAMS. I 

ETAPAS“ FINANSAVIMO 

(2009-10-01 Nr. T1-1076) 

Centrinių dvaro rūmų, tarnų namo, tvarto ir teritorijos 

sutvarkymas. Pirkimai : rangos darbus vykdys UAB 

"Pireka" 
 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO 2005–

2014 METŲ STRATEGINIO 

PLĖTROS PLANO, 

PATVIRTINTO 2004 M. 

Nuspręsta pritarti papildymui 
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LIEPOS 15 D. SPRENDIMU Nr. 

T1-407,  PAPILDYMO 

(2009-10-01 Nr. T1-1082) 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

„ŠILUTĖS MIESTO 

IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO 

ĮSTAIGŲ 

MODERNIZAVIMAS“ 

(2009-10-01 Nr. T1-1084) 

Projekto „Šilutės miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

modernizavimas“ tikslas – atnaujinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas teikiančių Šilutės 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpas. 

Projekto „Šilutės miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

modernizavimas“ uţdaviniai: 

1. Atlikti Šilutės miesto lopšelio-darţelio „Pušelė“ 

patalpų remonto darbus; 

2. Atlikti Šilutės miesto lopšelio-darţelio „Ţibutė“ 

patalpų remonto darbus; 

3. Atlikti Šilutės miesto lopšelio-darţelio „Ţvaigţdutė“ 

patalpų remonto darbus; 

4. Atlikti Šilutės miesto lopšelio-darţelio 

„Raudonkepuraitė“ patalpų remonto darbus. 

Paraiška vertinama CPVA. 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,INKAKLIŲ 

BENDRUOMENĖS NAMŲ 

PASTATO SUTVARKYMAS“  

(2009-10-01 Nr. T1-1085)   

Pritarta projektui ,,Inkaklių bendruomenės namų 

pastato sutvarkymas“. 
 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,JUKNAIČIŲ KULTŪROS 

NAMŲ PASTATO 

SUTVARKYMAS“                                                        

(2009-10-01 Nr. T1-1086) 

Pritarta projektui ,,Juknaičių kultūros namų pastato 

sutvarkymas“. 
 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,VAINUTO SENIŪNIJOS 

BENDRUOMENĖS CENTRO 

PASTATO SUTVARKYMAS“  

(2009-10-01 Nr. T1-1087)   

Pritarta projektui „Vainuto seniūnijos bendruomenės 

centro pastato sutvarkymas“ 
 

DĖL ĮGALIOJIMO 

ATSTOVAUTI VIEŠOSIOS 

ĮSTAIGOS „PASIENIO 

ŢUVYS“ DALININKŲ 

SUSIRINKIME 

(2009-10-01 Nr. T1-1088) 

Nuspręsta atstovauti dalininkei Šilutės rajono 

savivaldybei viešosios įstaigos „Pasienio ţuvys“ 

(įstaigos kodas 30066941) dalininkų susirinkime, ir 

darbotvarkės klausimais balsuoti „uţ“ 

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI 

„VšĮ ŠILUTĖS LIGONINĖS 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

KOKYBĖS GERINIMAS 

MODERNIZUOJANT 

AMBULATORINIŲ, 

AMBULATORINĖS 

REABILITACIJOS, PRIĖMIMO 

– SKUBIOS PAGALBOS 

SKYRIAUS, DIENOS 

CHIRURGIJOS, 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR 

SLAUGOS PASLAUGŲ 

Pritarti viešosios įstaigos Šilutės ligoninė projekto „VšĮ 

Šilutės ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas 

modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės 

reabilitacijos, priėmimo – skubios pagalbos skyriaus, 

dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugų infrastruktūrą“ teikimui pagal 2007 – 2013 m. 

ES Struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priemonę VP3-2.1-SAM-10-V 

„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų 

optimizavimas“. 
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INFRASTRUKTŪRĄ“ 

(2009-10-01 Nr. T1-1096) 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS 

DARBUOTOJŲ 

ADMINISTRACINIŲ IR 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 

TEIKIMO GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS“ 

(2009-12-17 Nr. T1-1184) 

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir 

administravimo mokymai, vietinės rinkliavos uţ 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

administravimo mokymai, programinės įrangos, skirtos 

veiklos analitikai, mokymai ir t.t. 
 

DĖL PRITARIMO 

DALYVAUTI PROJEKTE 

,,TRADICINIŲ AMATŲ 

CENTRO KŪRIMAS 

ŠVĖKŠNOJE“ (2009-12-17 Nr. 

T1-1185)                                                       

Pritarta projektui „Tradicinių amatų centro kūrimas 

Švėkšnoje“. 
 

DĖL ĮGALIOJIMO 

ATSTOVAUTI VIEŠOSIOS 

ĮSTAIGOS „PASIENIO 

ŢUVYS“ DALININKŲ 

SUSIRINKIME 

(2009-12-17 Nr. T1-1186) 

Nuspręsta atstovauti dalininkei Šilutės rajono 

savivaldybei viešosios įstaigos „Pasienio ţuvys“ 

(įstaigos kodas 30066941) dalininkų susirinkime, ir 

darbotvarkės klausimais balsuoti „uţ“ 

 

Regiono plėtros tarybos veikla 

Į Klaipėdos regiono tarybą yra deleguoti Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, Mero 

pavaduotoja Stasė Skutulienė ir Tarybos narys Vytautas Laurinaitis. Klaipėdos regiono plėtros 

taryba surengė  2009 m. 7 posėdţius (2008 m. – 6), kuriuose apsvarstytas 61 klausimas (2008 m. – 

24) ir priimta per 40 sprendimų (2008 m. – 11). Vieną pranešimą dėl laivybos atnaujinimo 

Karaliaus Vilhelmo kanalu ir rytine Kuršių marių pakrante padarė Administracijos direktorius 

Šarūnas Lauţikas.  

Šilutės rajono savivaldybėje Klaipėdos apskrities savivaldybių merams 2009-12-09 

pristatyta Klaipėdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos 

optimizavimo galimybių studijos parengimo vizija. Projekto esmė – parengti galimybių studiją, kuri 

atsakytų į klausimus, ar tikslinga ir ekonomiškai pagrįsta būtų Klaipėdos regione nutiesti ekologinio 

transporto liniją, kuri sujungtų į vieningą sistemą Šilutės r. (Ventės ragas) – Klaipėdos – Palangos – 

Šventosios miestus, Neringos sav. ir Klaipėdos rajono teritorijas, išnaudojant esamas dviračių 

trasas, Šilutės rajone esančią polderinę sistemą ar siūlant kitas alternatyvas. Pagrindinis uţdavinys 

būtų išanalizuoti visas esamas galimybes ir su jomis susijusias alternatyvas, kaip palengvinti, 

optimizuoti ir pagyvinti susisiekimą tarp Vakarų Lietuvoje esančių turizmo objektų, praplėsti 

galimybes turizmo plėtrai. Pagrindinė ir labiausiai siekiama nauda įgyvendinus projektą – 

didėjantys turistų ir lankytojų srautai, geresnės susisiekimo sąlygos vietiniams gyventojams, 

platesnė turizmo paslaugų įvairovė visoje Klaipėdos apskrities zonoje. 

Išsamesnė informacija apie Regiono plėtros tarybos veiklą yra pateikta interneto svetainėje 

www.klaipedos.aps.lt, nuorodoje „Regiono plėtros taryba“. 

 

VIEŠOJI TVARKA, GYVENTOJŲ RIMTIS, GAMTOSAUGA 
 
Civilinė ir priešgaisrinė sauga 

Įgyvendinant Civilinės saugos įstatymo reikalavimus, lėšų civilinės saugos funkcijoms 

vykdyti buvo skirta – 128,3 tūkst. Lt. Savivaldybės ugniagesių 5 komandoms su 45 darbuotojais 

(Kintų, Saugų, Švėkšnos, Ţemaičių Naumiesčio ir Vainuto) išlaikyti, jas modernizuoti, lėšų buvo 

skirta – 1, 003,0 tūkst. Lt.  

http://www.klaipedos.aps.lt/
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Gelbėjimo darbams vykdyti, pagalbai suteikti nukentėjusiems gyventojams ekstremalių 

situacijų įvykių atvejais civilinės saugos priemonių nebuvo įsigyta.  

 

Skirtos lėšos deleguotoms funkcijoms vykdyti
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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 tikrinama: 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“. 

Komisija civilinės saugos būklę Šilutės rajono savivaldybėje įvertino teigiamai. 

Civilinės saugos skyrius civilinės saugos būklę 2009 metais patikrino 9 ūkio subjektus. 

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.  

Atlikti tikrinimai 2003- 2009 metais
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Civilinės saugos skyriuje parengti ir įvykdyti planai: 

Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos 2009 m. darbo planas; 

Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pasiruošimo bei veiksmų 

2009 m. galimo potvynio planas; 

Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro 2009 m. darbo planas. 

Savivaldybės darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2009 m. 

Patikslinti planai: 

Šilutės rajono savivaldybės parengties ekstremalioms situacijoms planas; 

Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo planas ekstremalios situacijos atveju;  
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Šilutės rajono savivaldybės veiksmų teroro akto ir masinio naikinimo ginklo panaudojimo 

atveju sukeliamų padarinių planas; 

Gelbėjimo darbų organizavimo ir potvynio padarinių likvidavimo Šilutės rajono 

savivaldybėje planas. 

Organizuoti 11 Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro posėdţių dėl galimo 

potvynio, gaisrų, ekologinės situacijos Šyšos upėje, gripo epidemijos ir pan. 

Patikslinta Informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar 

ekstremalų įvykį priėmimo ir teikimo tvarka. 

Sudarytos savitarpio pagalbos sutartys potvynio metu tarp Klaipėdos apskrities viršininko 

administracijos Civilinės saugos departamento, Šilutės, Klaipėdos rajono savivaldybių 

administracijų ir Tauragės apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamento, 

Pagėgių savivaldybės administracijos.  

Ekstremalių įvykių dinamika 2003-2009 metais 

Savivaldybėje per 2009 metus uţfiksuoti 7 ekstremalūs įvykiai. 
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2009-03-05 „Ţmonės ant ledo“, Kintų seniūnija, 9ţmonės. 

2009-04-20 „Pavojingas radinys“, Kintų seniūnija, Kiškių kaime rasta 82 mm minosvaidţio 

mina. 

2009-05-14 „Pavojingas radinys, Šilutės mieste Ramučių g. Nr. 24 rastas indas su 

gyvsidabriu. 

2009-07-27 „Vandens uţterštumas“, sutriko miesto valymo įrenginių biologinis nuotekų 

valymas. Buvo paskelbta ekstremali situacija. 

2009-08-17 „Pavojingas radinys“, Saugų seniūnija Ţiemaitkiemo kaime rasta 2vnt. 82 mm 

minosvaidţio minos. 

2009-10-01 „Incidentas“, 3 Kintų seniūnijos gyventojai dingo Kuršių mariose. 

2009-11-30 „Pavojinga ar ypač pavojinga uţkrečiamoji liga“ (Gripo epidemija). 

Civilinės saugos mokymas 

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 metodiniai civilinės saugos seminarai ūkio subjektų, seniūnijų, medicinos, ugdymo 

įstaigų vadovams, atsakingiems darbuotojams uţ civilinės saugos būklę, ekstremalių situacijų 

valdymo centro nariams: 

2009-01-16 Darbotvarkė: „Darbo planų vykdymas ir civilinės saugos priemonių planavimas 

2009 metams rekomendacijos „. 

2009-03-29 Darbotvarkė „Civilinės saugos treniruočių ir pratybų organizavimas“. 

2009-07-22 Darbotvarkė: „Savivaldybės ugniagesių komandų operacinio vadovavimo 

tvarka. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų uţdaviniai ir funkcijos“. 

2009-09-18 Darbotvarkė: „Dėl pasirengimo kompleksiniam civilinės saugos būklės 

patikrinimui Šilutės rajono savivaldybėje“. 

Ūkio subjektuose darbuotojai mokomi pagal paruoštus civilinės saugos mokymo planus, 

instruktuojant darbuotojus, o taip pat dalyvaujant civilinės saugos pratybose, treniruotėse. 

Nedirbantys gyventojai mokosi savarankiškai, dalyvaujant civilinės saugos pratybose, pagal 

parengtas civilinės saugos atmintines. Visose seniūnijose įrengti civilinės saugos stendai 

gyventojams informuoti. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų 

mokyklos.  

Civilinės saugos mokymo centre apmokytas 31darbuotojas. 
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Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos 

departamente apmokyti 132 ţmonės. 

Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos seminaruose, uţsiėmimuose,  dalyvavo 191 

klausytojas. 

 

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos veikla  

Statistiniai duomenys: 

Bendras išvykimų skaičius, gaisrų skaičius, nuostoliai, ţmonių (iš jų – vaikų ţūtys), 

traumuotų, išgelbėtų gaisruose ţmonių skaičius. Palyginamoji analizė su 2008 metais. 

 

Metai 

Bendras 

išvykimų 

skaičius 

Gaisrų 

skaičius 

Ţuvo ţmonių 
Kiek 

traumuota 

Išgelbėta 

ţmonių 

gaisruose 
Kiek ţuvo 

ţmonių viso 
Iš jų vaikų 

2008 599 279 3 - 5 5 

2009 547 295 5 - 14 69 

Palyginamieji 

duomenys  
-8,68 5,73 66,6 - 180,0 1280,0 

 

Gaisrų prieţastys: 

Eil. 

Nr. 

Incidentų kilimo aplinkybės 

(Pagal 2003-09-17 PAGD įsakymą 

Nr.159) 

2008 m. 2009 m. Palyginamieji 

duomenys %. 

Nuo bendro 

gaisrų 

skaičiaus 

%, 2008 m 

1. Bendras gaisrų skaičius 279 295 5,73 - 

2. Dujų, ţibalinių, benzininių įrenginių 

ETP(01) 

2 2 0 0,68 

3. Elektros įrangos įrengimo ir ETP  (02 , 

12). 

23 20 -13,04 6,78 

4. Gamybinių įrenginių gedimas, 

technologinio proceso  paţeidimai  (03) 

2 0 -100 0,0 

5. Gedimai automobilio kuro tiekimo 

sistemoje(05, 15) 
2 2 0 0,68 

6. Gedimai automobilio elektros 

instaliacijoje (06) 

16 9 -56,2 3,05 

7. Krosnių įrengimo ir ETP (07) 14 14 0 4,75 

8. Neatsargus ţmogaus elgesys   (08) 197 205 4,06 69,49 

9. Neatsargus rūkymas  (09) 2 3 50,0 1,02 

10. PST paţeidimai atliekant suvirinimo 

darbus(11) 

0 0 0 0,0 

11. Savaiminis medţiagų uţsidegimas  (13) 3 0 -100 0,0 

12. Sprogimai (14) 1 0 -100 0,0 

13. Tyčinė ţmonių veika (padegimai) (16) 2 9 350 3,05 

14. Vaikų išdykavimas  (17) 2 0 -100 0,0 

15. Ţaibo iškrova  (18) 0 0 0 0,0 

16. Ţolės deginimas  (19) 0 6 600 2,03 

17. Nenustatytos prieţastys (20) 13 19 46,15 6,44 

18. Kitos prieţastys (4;10;21) 0 6 600 2,03 

ETP - eksploatavimo taisyklių paţeidimas; 

PST – priešgaisrinės saugos taisyklių. 

Gelbėjimo darbų skaičius, išgelbėta ţmonių, gelbėjimo darbų klasifikacija ir palyginimas su 

praėjusiais metais: 

Eilės Nr. Darbų pavadinimas 2008 m. 2009 m. Palyginamieji 

duomenys % 
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1. Kiti gelbėjimo darbai, atlikti iki atvykstant 

PGP 
2 1 -50,0 

2. Avarijos perveţant chemines medţiagas 

likvidavimas 
0 0 0 

3. Cheminės avarijos likvidavimas 0 0 0 

4. Dujų nuotėkis  3 1 -66,7 

5. Naftos produktų išsiliejimas  2 1 -50,0 

6. Demerkurizavimas  3 3 0 

7. Darbai transporto avarijose  24 12 -50,0 

8. Naftos produktų surinkimas panaudojant 

sorbentus  

0 1 100,0 

9. Budėjimas sprogmenų nukenksminimo 

metu  

1 0 -100,0 

10. Skęstančių ţmonių gelbėjimas  0 2 200,0 

11. Skenduolių paieška  15 13 -13,3 

12. Ţuvusiųjų transportavimas 0 0 0 

13. Darbai aukštyje  0 0 0 

14. Darbai po vandeniu ir vandenyje  3 4 33,3 

15. Darbai potvynio metu  1 0 -100,0 

16. Darbai ant ledo  0 1 100,0 

17. Pagalba policijai  17 8 -52,9 

18. Pagalbai greitajai medicinos pagalbai  3 0 -300,0 

19. Pagalba avarinei dujų tarnybai  0 0 0 

20. Darbas su radioaktyviosiomis 

medţiagomis 

0 0 0 

21. Durų atidarymas  0 2 200,0 

22. Vandens išsiurbimas  0 0 0 

23. Pagalba buityje  1 1 0 

24. Pagalba įmonėms ir organizacijoms  7 1 -85,7 

25. Techninė pagalba  16 24 50,0 

26. Ţmogaus ištraukimas iš šulinio įgriovos ir 

pan.  

2 0 -100 

27. Gyvūnų gelbėjimas  10 4 -60,0 

29. Gelbėjimas nuo gyvūnų, vabzdţių 21 0 -100,0 

30. Bendras gelbėjimo darbų skaičius 131 81 -38,2 

31. Išgelbėta ţmonių 8 17 112,5 

Kiti išvykimai 

Eilės Nr. Išvykimo pavadinimas    

1. Kontroliuojamas atliekų deginimas  9 6 -33,3 

2. Elektros laidų kibirkščiavimas(be degimo)  2 3 50,0 

3. Maisto pridegimas  2 6 200,0 

4. Melagingas pranešimas  16 13 -18,75 

5. Nepagrįstas iškvietimas  28 39 39,3 

6. Signalizacijos suveikimas  1 1 0 

7. Vykimas į pratybas  16 8 -50,0 

8. Budėjimas renginių vietose  3 2 -33,3 

9. Gaisrinių ţarnų bandymas ir dţiovinimas  2 3 50,0 

10. Degalų pripildymas  3 2 -33,3 

11. Ūkio darbai  2 9 350,0 

12. Patruliavimas objekte  0 0 0 

13. Pakartotinas išvykimas į incidento vietą  4 2 -50,0 

14. Kiti išvykimai  47 4 -91,4 

15. Kietojo kuro katilo slėginio indo 

sprogimas, nesukėlęs gaisro 

0 0 0 
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16. PGP atšaukimas (likviduojant incidentą 

nedalyvavo) 

0 1 100,0 

17. Gaisrinių hidrantų tikrinimas 2 2 0 

18. Gaisrinės techniko bandymas 13 8 -38,5 

19. Automobilių remontas 8 24 200,0 

20. Mokymai 0 13 100,0 

21. Tarnybos patikrinimas 40 31 -22,5 

22. Įvykio tyrimas 0 0 0 

23. Bendras kitų išvykimų skaičius 198 171 -13,63 

 

Incidentų likvidavimo darbų analizė 

Gaisrai, kurių metu ţuvo ţmonės, turėjo atgarsį visuomenėje, buvo padaryti dideli 

nuostoliai. 

2009-10-14 kilo gaisras Lietuvininkų g. 72 Šilutėje, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo 

mokyklos mokymo korpuse. Pranešimas apie kilusį gaisrą gautas 10 val. 8 min. Pirmos pajėgos į 

incidento vietą atvyko 10 val. 10 min. Atvykus į gaisro vietą stogas degė atvira liepsna. Gaisras 

lokalizuotas 11 val. Gaisras likviduotas 11 val. 38 min. Gaisro metu išdegė apie 250 m
2 

stogo, 

vandeniu sulieti ţemesni aukštai. Pastatas mūrinis, dviejų aukštų su mansarda, perdengimai 

gelţbetoniniai, stogo konstrukcijos medinės, stogas dengtas čerpėmis. Pastatas 25 m ilgio, 11 m 

pločio. Pastatas 10 m aukščio, gesinimui buvo pasitelktas Klaipėdos apskrities PGV keltuvas. 

Gaisro nuostolis 200 000 Lt. Gaisro kilimo prieţastis – avarinis elektros instaliacijos darbo reţimas. 

2009-11-04 kilo gaisras Šilutės r. sav. Šilutės sen. Vileikių kaime, R. D. ir D. Š. 

priklausančiame gyvenamajame name. Dėl didelio vėjo ugnis stipriai plito, atvykus ugniagesiams-

gelbėtojams, jau degė visas pastatas. Pranešimas apie kilusį gaisrą gautas 12 val. 9 min. Pirmos 

pajėgos į incidento vietą atvyko 12 val. 15 min. Gaisras lokalizuotas 13 val. 12 min. Gaisras 

likviduotas 15 val. 7 min. Namas medinis, vieno aukšto, matmenys 18 x 7 m. Perdengimas medinis, 

stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė visas gyvenamas namas ir jame buvęs turtas. Gaisro 

metu be pastogės liko 6 vaikai. Gaisro padarytas nuostolis 80 000 Lt. Labiausiai tikėtina gaisro 

prieţastis – neatsargus elgesys su ugnimi; 

2009-12-31 kilo gaisras Šilutės r. sav. Šilutės sen. Macikų kaime Šilutės pensionatui 

priklausančiame IV – ame gyvenamajame korpuse. Pensionatas, skirtas ţmonėms su psichine 

negalia. Pranešimas apie kilusį gaisrą gautas 1 val. 25 min. Pirmos pajėgos į incidento vietą atvyko 

1 val. 37 min. Atvykus pirmam automobiliui, IV – ojo korpuso I – ojo aikšto koridorius buvo pilnas 

dūmų, o vienoje palatoje degė dvi lovos ir čiuţiniai. Gaisras lokalizuotas 1 val. 57 min. Gaisras 

likviduotas 2 val. 10 min. Gaisro metu ţuvo pensionato gyventojas P. M., 2010-01-05 Kauno 

klinikose dėl patirtų traumų mirė pensionato gyventojas J. K., vienuolika ţmonių buvo traumuota. 

Gaisro metu išgelbėti 67 ţmonės, iš pastato buvo evakuoti 137 ţmonės. Labiausiai tikėtina gaisro 

prieţastis – neatsargus elgesys su ugnimi. Gaisro padaryti nuostoliai 220 000 Lt. 

 

Gaisrų prevencija 

Artėjant atvirų teritorijų deginimo sezonui bei jo metu, vadovaujantis sudarytu priemonių 

planu „Dėl gaisrų prevencijos sustiprinimo“, kartu su Šilutės r. PK, Klaipėdos r. RAADP Šilutės r. 

agentūros pareigūnais bei Šilutės miškų urėdijos darbuotojais surengti 4 operatyvūs reidai 

daţniausiai deginamose teritorijose, kad būtų nustatyti sausos ţolės degintojai. Taip pat atlikti 

operatyvūs patikrinimai Aukštumalės durpyne ir Kintų poilsiavietėje. Surengtas pasitarimas su 

Šilutės miškų urėdijos vadovaujančiais darbuotojais dėl prevencijos sustiprinimo miškuose bei 

bendradarbiavimo gesinant kilusius gaisrus juose. 

Surengti 4 operatyviniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai Šilutės mieste esančiose 

daugiabučių namų bendrijose. Patikrinimo metu buvo tikrinama daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo patalpų priešgaisrinė būklė. Aplankytos 19 daugiabučių namų bendrijos.  

Buvo atlikti rinkiminių apylinkių patalpų priešgaisriniai techniniai patikrinimai, kuriuose 

vyko LR Prezidento rinkimai. Patikrintos 39 rinkiminės apylinkės. 

Šienapjūtės bei javapjūtės sezono metu buvo organizuoti bei atlikti 7 reidai. Jų metu rajono 

gyventojams aiškinta apie šieno bei šiaudų sandėliavimo priešgaisrinius reikalavimus, tikrintas 

ţemės ūkio technikos priešgaisrinė būklė. 
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Vadovaujantis 2009 – 2010 metų pasirengimo galimam potvyniui Šilutės rajone veiksmų 

planu penkiuose rajono seniūnijose aplankytos 103 potvynio zonoje esančios gyvenamosios 

sodybos, kuriose gyvena 267 gyventojai. Gyventojams sutikus, buvo apţiūrimi jų pastatai, išsakomi 

pastebėti trūkumai, aiškinama, kaip trūkumus pašalinti. Gyventojai buvo raginami remontuoti 

netvarkingus šildymo prietaisus bei susidėvėjusią elektros instaliaciją, kiekvienoje sodyboje 

pastebėti trūkumai buvo išsakyti jų šeimininkams, paaiškinta, kaip juos galima pašalinti. Atsakyta į 

gyventojų pateiktus klausimus, išdalintos priešgaisrinės saugos atmintinės, patariančios, kaip 

apsisaugoti nuo galimos nelaimės. Taip pat aplankytų sodybų gyventojams buvo pasakojama, kaip 

pasirengti galimam potvyniui ir kaip elgtis jo metu. Sudaryti gyventojų, pasiliekančių gyventi 

potvynio zonoje, sąrašai. 

Siekiant uţkardyti priešgaisrinės saugos taisyklių paţeidimus, vykdant civilinių 

pirotechnikos priemonių prekybą, jų laikymą ar naudojimą, kartu su Šilutės policijos komisariato 

pareigūnais, buvo atlikti patalpų, kuriose prekiaujama civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, 3 

operatyviniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai. Iš viso patikrinti 34 prekybos objektai. 

Surengti 3 operatyviniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai objektuose, kuriuose 

rengiami kalėdiniai ar naujametiniai renginiai. Patikrinta 16 objektų.  

 

Darbas su visuomene ir ţiniasklaida, organizuoti renginiai 

Bendradarbiaujama su ţiniasklaidos atstovais. Respublikinėje televizijoje rodomi  

reportaţai apie rajone kilusius įvykius, prevencines priemones. Per Šilutės kabelinę televiziją rajono 

gyventojai supaţindinami apie vykdomas prevencinio pobūdţio priemones, pateikiama statistika dėl 

kilusių incidentų rajone. 

Dalyvauta „Civilinės saugos savaitė“ renginiuose, keturiuose Šilutės rajono bendrojo 

lavinimo mokyklose. „Būk saugus moksleivi“ akcijos metu Šilutės PGT VPPP pareigūnai aplankė 

26 rajono bendrojo lavinimo mokyklas. 1348 pradinių klasių mokiniai buvo supaţindinti su saugaus 

elgesio taisyklėmis namuose, mokykloje, gamtoje, buvo paaiškinta kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis 

jam kilus. Buvo dalijamos atmintinės priešgaisrine tematika, demonstruoti mokomieji filmukai. 

Akcijos metu surengtos keturios ekskursijos į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, kuriose dalyvavo 

122 moksleiviai. Iš viso per 2009 m. Šilutės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje buvo atliktos 6 

ekskursijos moksleiviams. Buvo suorganizuotas rašinio konkursas „Kaip aš namus dariau 

saugesnius“. Konkurso metu gauti 83 rašiniai iš 15 rajono bendrojo lavinimo mokyklų. Konkurso 

laureatai apdovanoti rėmėjų dovanėlėmis ir diplomais.  

Šv. Florijono dienos proga rajono gyventojams surengta atvirų durų diena. Demonstruota 

turima gaisrinė bei gelbėjimo technika ir įranga. Atvykę į šventę buvo supaţindinti su ugniagesio 

gelbėtojo darbo specifika, turimos technikos ir įrangos techninėmis galimybėmis. 

2009 metais ištirti 8 rajono gyventojų skundai.  

Parengtos atmintinės pavasarinio potvynio apsemiamos zonos gyventojams bei atmintinės 

apie saugų elgesį su šildymo ir elektros prietaisais. Paruošta filmuota medţiaga apie rajone kilusius 

gaisrus, kuri parodyta akcijos „Būk saugus moksleivi“ dalyviams. 

Vyksta glaudus bendradarbiavimas su rajone leidţiamais laikraščiais. Juose publikuojami 

rajone kilę įvykiai, rajono visuomenė šviečiama priešgaisrinės saugos klausimais, aptariamos 

susidariusios problemos. Šilutės r. savivaldybės internatiniame puslapyje www.silute.lt kas mėnesį 

atnaujinama informacija, kurią pateikia Šilutės PGT VPPP. 

 
Teisėtvarka ir teisėsauga 

Per 2009 metus Šilutės rajono policijos komisariate (PK) uţregistruotos 1 025 nusikalstamos 

veikos. Respublikos mastu tarp rajonų, lyginant uţregistruotų nusikalstamų veikų skaičių, esame 5 

vietoje. 2009 metais Šilutės r. padaugėjo 61 nusikalstama veika arba 6,3 proc. 2009 metais ištirtos 

469 nusikalstamos veikos, tai sudarė 45,8 proc. Šilutė r. policijos komisariate 2009 metais 

uţregistruoti 894 nusikaltimai, ištirti - 394, kas sudaro 44,1 proc. Per ataskaitinį laikotarpį 

pagreitinto proceso tvarka į teismą atiduotos 50 ikiteisminio tyrimo bylų, 2008 m. - 65 ikiteisminio 

tyrimo bylos. 

2009 metais daugiausiai uţregistruota vagysčių – 437, ištirtos – 128 vagystės arba 29,3 

proc.. Vagysčių padaugėjo, lyginant su praeitais metais, 37 atvejais. 

Registruoti 33 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, ištirti - 23, ir tai sudaro 69,7 proc. 

Registruoti 6 nuţudymai, iš kurių 6 ištirti. Analizuojant 2009 m įvykdytus nuţudymus, didţioji 

http://www.silute.lt/
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dalis įvykdyta buitinių konfliktų metu. Itin didelį rezonansą visuomenėje sukėlė Barcių šeimos 

ţudynės. Šio nusikaltimo ištyrimui buvo mestos pagrindinės kriminalinės policijos ir operatyvinių 

padalinių pajėgos, atlikta daug įvairių viešojo ir operatyvinio pobūdţio priemonių.  

Automobilių vagysčių uţregistruota 20, ištirtos 8, kas sudaro 40 proc., daudiau 4 

nusikaltimais. Daugiausiai dominavo seno modelio automobilių vagystės. 

Uţregistruotos 92 vagystė iš butų. Iš jų ištirta 30, kas sudaro 32,6 proc. Aiškinant šios rūšies 

nusikaltimus, buvo sulaikyti asmenys, vasaros metu atvykę iš Klaipėdos rajono ir vykdę vagystes iš 

butų Šilutės mieste. Nustatyta ir sulaikyta daug asmenų, vykdţiusių vagystes iš nuosavų namų 

Saugų seniūnijoje. Nerimą kelia prasidėjusios profesionalios vagystės iš butų Šilutės mieste, kada 

sulauţomos įleidţiamos spynos bei įsibraunama per langus. Pagal turimus duomenis, tai ankščiau 

teistų  ir galimai ką tik grįţusių iš pataisos namų asmenų veiklos uţuomazgos, kurios duoda signalą 

tiek kriminalinės policijos  padaliniams, tiek kitom tarnybom dar stipriau kontroliuoti atitinkamas 

teritorijas, įtartinus asmenis, automobilius iš kitų miestų ir rajonų.  

Praėjusiais metais buvo uţregistruotas 31 plėšimo atvejis, ištirti – 28. Ištyrimą lėmė tai, kad 

tinkamu laiku pagrindiniai šios rūšies nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai buvo laiku izoliuoti 

iš visuomenės ir jiems buvo taikytos grieţčiausios kardomosios priemonės – suėmimai.  

Per 2009 m buvo ieškomi 123 asmenys, kurie yra pasislėpę nuo teisėsaugos institucijų, 

surasti - 65 asmenys. Taip pat per 2009 m buvo ieškoti 26 asmenys, dingę be ţinios, surasta - 16.  

Visuomenė, ţiniasklaida, miesto ir rajono gyventojai, Policijos departamentas stebi, kaip 

mes greitai ir profesionaliai sugebame išaiškinti itin sunkius rezonansinius nusikaltimus, surasti 

pavogtas vertybes ir jas grąţinti šeimininkams. Pagrindinis uţdavinys kriminalinei policijai yra 

informacijos šaltinių paieška, informacijos rinkimas, analizavimas ir tikslinių operatyvinių 

priemonių organizavimas ir vykdymas, potencialių asmenų, grupių, vykdančių ar galinčių vykdyti 

kriminalinius nusikaltimus Šilutės mieste ir rajone, nustatymas ir sulaikymas. 

Numatant 2010 m. galimas nusikaltimų tendencijas ir darbo kryptis, pastebima, kad nuo 

2008 - 2009 m  iš įvairių pataisos namų jau paleidţiami į laisvę po keletą kartų teisti asmenys, kurie 

būdami laisvėje vogė automobilius, vykdė vagystes iš automobilių, prekiavo narkotikais, vykdė  

plėšimus gatvėse, vagystes iš butų. Dalis jų vartoja narkotines medţiagas. Grįţę iš kalėjimų jie 

buriasi į grupes, bendrauja su tokiais pat asmenimis iš kitų miestų ir rajonų, toliau vykdo 

kriminalinius nusikaltimus. Tai daro jau profesionaliau, todėl viena iš darbo krypčių būtų jų 

kontrolė tiek kriminalinės policijos padalinių ir operatyvių padalinių, tiek kitų tarnybų rinkti apie 

juos įvairiapusę informaciją,  ją skubiai tikrinti bei tinkamai tokius asmenis kontroliuoti. 

Viešosios tvarkos skyriaus pagrindiniai tikslai yra uţtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą, 

nepilnamečių kontrolę ir nusikaltimų prevenciją Šilutės mieste ir rajone, kad gyventojai jaustųsi 

saugūs, pasitikėtų policija. Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai įvykdė visus Klaipėdos apskrities 

VPK Šilutės r. PK 2009 metų veiklos plane numatytus pagrindinius vertinimo kriterijus, išskyrus 

nepavyko sumaţinti 5 proc. eismo įvykiuose ţuvusių asmenų skaičiaus. 

2009 metais Šilutės rajono savivaldybėje įvyko 225 eismo įvykiai (2008 m. – 387), iš jų - 68 

įskaitiniai (2008 m. – 81). Jų metu 12 ţmonių ţuvo: 2 pėstieji (iš jų vienas vaikas), 2 dviratininkai, 

4 automobilių keleiviai ir 4 automobilių vairuotojai (2008 metais ţuvo – 11; 2007 m. – 14; 2006 m. 

– 15; 2005 m. - 25 ţmonės).  

2009 metais eismo įvykiuose buvo suţeisti 78 eismo dalyviai (2008 m. suţeista 116 

asmenų). 

2009 metais Šilutės rajone ir mieste uţregistruotos 182 nusikalstamos veikos padarytos 

viešose vietose ir gatvėse. Iš jų 19 baudţiamųjų nusiţengimų. Išaiškinta 100 nusikalstamų veikų 

arba 54,9 proc. (2008 m. viešose vietose įvykdytos 168 nusikalstamos veikos. Išaiškinta 74 arba 44 

proc.). 

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą išnagrinėjo 1 024 prašymus, 

skundus, tarnybinius pranešimus (2008 m.-1056). Tirdami gautus pareiškimus, pagal 152 prašymus 

atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą vadovaujantis LR BPK 3 str. 1d. 1p., 6p. ir 168 str. 1 d. 

numatytais pagrindais (2008 m.-18).  

2009 metais pagal LR BK 201str. (Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, 

nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems 

gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas) ištirtos 45 nusikalstamos veikos, 

sunaikintos 26 naminės degtinės varyklos (2008 metais ištirtos 38 nusikalstamos veikos). Per 2009 
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m. paimta 7 755 litrai naminės degtinės ir 18 960 litrų raugo (2008 metais buvo paimta 1 614 litrų 

naminės degtinės ir 27 154  litrų raugo). 

Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai atsiţvelgdami į kriminogeninę padėtį, nusikalstamas 

veikas viešose vietose, gatvėse, eismo saugumą, masinio susibūrimo vietas, atsiţvelgdami į 

visuomenės lūkesčius, pagal veiklos vertinimo kriterijų įgyvendinimą, kiekvieną mėnesį atliko 

analizę. Jos pagrindu buvo koreguojami policijos patrulių, apylinkės inspektorių ir nepilnamečių 

specialistų darbo laikas, pajėgų išdėstymas, maršrutai. Šilutės mieste ir rajone 2009 metais atliktos 

143 tikslinės policinės prevencinės, kai kuriais atvejais netikėtos policinės priemonės.  

Kelių policijos poskyrio pareigūnai organizavo 77 prevencines priemones. Iš jų 52 savo 

iniciatyva ir 25 pagal specialiuosius Policijos departamento planus: „Transporto priemonių 

vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų tikrinimas“, „Transporto 

priemonių techninės būklės kontrolė“, „Pėstieji“, „Greitis“, „Vairuotojų ir keleivių saugos dirţų 

naudojimo kontrolė“, „Mopedų ir motociklų kontrolė“, „Chuliganiško vairavimo kontrolė“ ir kitos 

specialiosios priemonės.  

Per 2009 metus Kelių policijos poskyrio pareigūnai nustatė 4 943 Kelių eismo taisyklių 

paţeidėjus (2008 m. – 4 999). Išaiškino 316 asmenų, kurie neblaivūs vairavo transporto priemones 

(2008 m. - 524). Nustatė 159 asmenis, kurie vairavo transporto priemones neturėdami teisės vairuoti 

(2008 m. - 242). Surašė 1 006 administracinių teisės paţeidimų protokolus uţ leistino greičio 

viršijimą (2008 m. – 1 175). Per 2009 metus į Šilutės rajono apylinkės teismą išsiuntė 562 

administracines bylas (2008 m. – 802). Kelių policijos poskyrio pareigūnai ypatingą dėmesį skyrė 

viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo palaikymui. 2009 metais išaiškino 812 viešosios tvarkos 

paţeidimų (2008 m. – 477). 

Vykdydami eismo prieţiūros funkcijas ypatingai atkreipė dėmesį į asmenis, vykusius 

tranzitu per LR teritoriją sausumos keliais iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos 

Kaliningrado sritį ir atgal. Per metus patikrino 120 transporto priemonių ir jomis vaţiavusius 

asmenis. Nustatė 2 KET paţeidimus. 

76 policijos rėmėjai ir 3 jaunieji policijos rėmėjai dalyvavo operacijose ir padėjo uţtikrinti 

viešąją tvarką, iš viso dirbo 202 valandas. Daţnai viešosios tvarkos palaikymui ir eismo saugumo 

uţtikrinimui buvo sudaromi bendri Operatyvaus valdymo poskyrio, Kelių policijos poskyrio, 

apylinkės inspektorių, nuovados, areštinės pareigūnų ekipaţai.  

Per 2009 metus Prevencijos poskyrio ir Ţemaičių Naumiesčio PN pareigūnai surašė 1 107 

administracinių teisės paţeidimų protokolus (2008 m.-1059). 

2009 metais didelis dėmesys buvo atkreipiamas į akcizais apmokestinamų prekių laikymą, 

gabenimą, naudojimą ar realizavimą. Surašyta 18 protokolų uţ šiuos paţeidimus bei paimta 13 047 

pakelių cigarečių su rusiško pavyzdţio banderolėmis (2008 m.- 10 protokolų ir paimta 6 021 

pakelių cigarečių su rusiško pavyzdţio banderolėmis). 

Per 2009 metus pagal LR ATPK 177 str. (Naminės degtinės, raugo arba kitų namų gamybos 

stiprių alkoholinių gėrimų įgijimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas) surašyti 134 protokolai 

bei paimta 168,4 litrų naminės degtinės (2008 m. -143 protokolai bei paimta 153,6 litrų naminės 

degtinės). Uţ nedidelį chuliganizmą surašytas 341 protokolas (2008 m. - 241). Uţ girtų 

nepilnamečių iki 16 metų pasirodymą viešose vietose surašyti 29 protokolai (2008 m. - 15). Uţ 

girtų nepilnamečių nuo 16-18 metų pasirodymą viešose vietose surašyti 65 protokolai (2008 m. - 

11). Uţ viešosios rimties trikdymą surašyti 99 protokolai (2008 m. - 74). 

Per 2009 metus  Šilutės rajone išaiškintas 121 nepilnametis, įvykdęs 106 nusikalstamas 

veikas. Pakartotinai nusikalto 30 nepilnamečių, 38 įvykdė nusikaltimus būdami neblaivūs, 25 

nusikaltimus padarė kartu su suaugusiais asmenimis. Iš nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų 

didţiąją dalį sudaro vagystės. Nepilnamečiai įvykdė 9 nusikalstamas veikas, maţiau nei 2008 

metais. 

Policiją dominančių apskaitoje yra 49 nepilnamečiai.  

2009 m. atlikti 64 bendri reidai su seniūnijų, mokyklų socialiniais darbuotojai, bei Šilutės r. 

savivaldybės VTAT darbuotojais  Šilutės mieste ir rajone pas socialines rizikos šeimas, siekta 

nustatyti vaikų teisių paţeidimo bei smurto prieš vaikus atvejus. Apie visus sulaikytus 

nepilnamečius kas savaitę informuotas Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjas. 

Per metus Šilutės rajone įvyko 32 masiniai renginiai, kurių metu nusikalstamų veikų 

neuţfiksuota. 
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2009 metais Šilutės rajono policijos komisariate buvo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai dėl 

viešosios policijos pareigūnų papirkimo, kada vairuotojai siekė išvengti atsakomybės.  

Į Operatyvaus valdymo poskyrį pristatyti 1 789 asmenys (2008 m. -1443). Iš jų 419 įtariami 

padarę nusikalstamą veiką (2008 m. - 417), 1 279 padarę administracinės teisės paţeidimą (2008 m. 

- 903). Sulaikyti 33 paieškomi asmenys. Gauti 6 306 informaciniai pranešimai, kur reikėjo nuvykti į 

įvykio vietą, iš jų - 624 kartus policija vaţiavo malšinti šeimyninių ginčų.  

VTS Prevencijos poskyrio ir Ţemaičių Naumiesčio PN pareigūnai kontroliavo 148 teistus 

asmenis, esančius Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pataisos inspekcijos 

įskaitoje, 17 asmenų įrašyta policijos profilaktinėje įskaitoje. Minėtų asmenų atţvilgiu atlikta 712 

patikrinimų, tikrinti, kaip laikosi teismo skirtų įpareigojimų. Šių patikrinimų metu nustatyti 76 

įpareigojimų nevykdymai. Apie nustatytus paţeidimus informuoti Šilutės pataisos inspekcijos 

pareigūnai.  

Areštinėje per metus buvo laikoma 814 asmenų. Iš jų - 10 moterų ir 30 nepilnamečių. 

Konvojuoti 1 353 asmenys. 

Viešosios tvarkos skyriaus apskaitoje yra 658 asmenys, turintys šaunamuosius ginklus. 

Administracine tvarka uţ ginklo kontrolės įstatymo paţeidimus 2009 metais nubausti 8 asmenys. 

Per metus 50 asmenų naujai įsigijo šaunamuosius ginklus. 

Per metus Migracijos poskyryje išduota (pakeista) 4 214 asmens tapatybės kortelių ir 2 778 

pasai. Rajone gyvenamąją vietą yra deklaravę 145 uţsieniečiai. Poskyris surašė 61 ATP protokolą 

uţ paţeidimus migracijos srityje. 

Pagal prevencinės priemonės „Saugią aplinką kurkime kartu“ sudarytas ilgalaikių priemonių 

planas, kuris 2009 metais buvo sėkmingai įgyvendinamas. Aplankytos visos 11 seniūnijų, susitikta 

su bendruomenės aktyvais, sukurti neformalūs kolektyvai. 2010 metais ir toliau sistemingai bus 

susitinkama su neformaliais kolektyvais, toliau kuriama veiklos strategija, numatomos konkrečios 

veiklos kryptys. 

Siekdami palaikyti glaudesnį ryšį tarp policijos pareigūnų ir visuomenės, sudarytos  

„Saugios kaimynystės“ grupės. Per 2009 metus Šilutės mieste įkurtos 3 „Saugios kaimynystės“ 

grupės. 

2009 metais buvo tęsiamas prevencinis projektas ,‚Būk saugus su mobiliu“. 10 Šilutės 

rajono gyventojų yra aprūpinti vieno mygtuko pagalbos įrenginiais, kuriais gali išsikvieti 

specialiąsias tarnybas. Įrenginių nuomą finansuoja Šilutės rajono savivaldybė. 

Didelis nedarbo lygis daro neigiamą įtaką kriminogeninei padėčiai Šilutės rajone. Policijos 

pareigūnams tenka priţiūrėti daug kaimų, taip pat vykdyti eismo prieţiūros funkcijas, prevencijos 

priemones, nusikaltimų tyrimo atskleidimą. Svarbūs objektai yra vieni nuo kitų gerokai nutolę, 

todėl uţtikrinti jų apsaugą ir reaguoti į incidentus tarnybiniais automobiliais tenka nuvaţiuoti ilgus 

atstumus. Policija siekia, kad kiekvienas rajono gyventojas ir svečias jaustųsi saugiai, tačiau šiam 

tikslui įgyvendinti reikia lėšų ir darbo sąnaudų. Policijos komisariatas yra paruošęs ir pateikęs 

Savivaldybei tęstinį prevencinį projektą „Teisės paţeidimų prevencija - visuomenės saugumo 

uţtikrinimo garantas“. 

Suteikti vienkiemių ir nutolusių vietovių gyventojams mobiliojo ryšio telefonai, kad 

nelaimės atveju jie galėtų išsikviesti policiją ir kt. specialiąsias tarnybas. PD prie VRM pasirašius 

su UAB „Omnitel“ sutartį, Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai turėjo galimybę 49 

Šilutės rajono gyventojus aprūpinti mobiliaisiais telefonais.  

Nuo balandţio mėnesio buvo pradėta vykdyti prevencinė priemonė „Daiktų ţymėjimas“, 76 

Šilutės miesto ir rajono gyventojai panoro suţymėti savo vertingus daiktus ir uţsiregistruoti 

policijos ţurnale.  

Per metus pateikta 50 pranešimų visuomenės informavimo priemonėms apie apsisaugojimo 

nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones. 77 kartus visuomenė informuota apie organizuojamas 

prevencines priemones, jų rezultatus, išaiškintus nusikaltimus, policijos pareigūnų pasiekimus. 

Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio pareigūnai teikdami metodinę medţiagą 

bei aiškindami kelių eismo taisykles, 2009 metais 32 kartus lankėsi rajono mokyklose, atliko 

paskaitas moksleiviams saugaus eismo temomis. Moksleiviams išdalinti atšvaitai, lankstinukai. 

Dalyvavo rajone vykusiose saugaus rato ir šviesoforo varţybose. Pareigūnai padėjo ruošiant 

moksleivius dalyvauti įvairiuose respublikinėse saugaus eismo varţybose. 

2010 metų viešosios tvarkos skyriaus prioritetai bus skiriami pėsčiųjų, dviračių, mopedų ir 

motociklų vairuotojų, vadeliotųjų, neblaivių ir neturinčių teisės vairuoti transporto priemones 
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asmenų išaiškinimui. Policija netoleruos vairuotojų pavojingo ir chuliganiško vairavimo, naminės 

degtinės gaminimo ir realizavimo, akcizais apmokestinamų prekių laikymo, gabenimo ar 

realizavimo paţeidţiant nustatytą tvarką. Pareigūnai skirs ypatingą dėmesį visuomenės saugumui, 

viešosios tvarkos ir eismo saugumo uţtikrinimui, jaunimo grupuočių judėjimui, prevencijai. Didelį 

dėmesį toliau skirs šviečiamajai veiklai - visuomenės švietimui bei pilietiškumo ugdymui. 

Klaipėdos apskrities VPK Šilutės r. PK darbuotojai naudoja 30 tarnybinių automobilių. 2 

tarnybiniai automobilių yra seni, nebetinkami tarnybinėms funkcijoms vykdyti ir jie daţniau buvo 

remontuojami nei eksploatuojami. 

Šilutės policijos komisariatas 2009 metais sklandţiai bendradarbiavo su Šilutės rajono 

apylinkės prokuratūra, teismais, Šilutės rajono savivaldybe. Šilutės rajono savivaldybė buvo skyrusi 

100 000 litų transporto priemonėms išlaikyti. Policija juto supratimą ir palaikymą iš verslininkų 

pusės. 

 
Teisinė pagalba 

Šilutės rajono gyventojai apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą nuolat 

informuojami rajoninės spaudos leidiniuose: „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“, 

„Šilutės ţinios“, „Šilutės eta ţinios“. Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius parengė 

ir išplatino informacinę medţiagą apie valstybės garantuojamą nemokamą pirminę ir antrinę teisinę 

pagalbą asmenims. Minėta informacinė medţiaga ir plakatai yra patalpinti Savivaldybės 

administracijos pirmojo aukšto stende bei savivaldybės struktūrinių padalinių seniūnijų patalpose. 

Prie gyventojų aptarnavimo organizatorės kabineto yra įrengtas stendas, kuriame talpinama aktuali 

informacinė medţiaga (skrajutės, lankstinukai, atmintinės) apie pirminės ir antrinės teisinę pagalbos 

teikimą. Siekiant pagerinti Šilutės rajono gyventojų padėtį (aptarnavimą), siekiant uţtikrinti piliečių 

teises jų santykiuose su viešojo administravimo institucijomis, Savivaldybėje pradėta dirbti „vieno 

langelio“ principu. Gyventojai nuolat informuojami apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

teikimo galimybes, sąlygas ir tvarką Savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.silute.lt . 

Internetinės svetainės skiltyje „Teisinė informacija“ skelbiama informacija apie pirminės ir antrinės 

teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką, rajono gyventojams taip pat nurodoma tiesioginė prieiga 

prie Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tinklapio. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus teisininkai pagal savo 

kompetenciją nuolat organizuoja susitikimus su Šilutės rajono seniūnijų gyventojais, kurių metu 

teikiama pirminė teisinė pagalba bei kitos teisinės konsultacijos. 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 

straipsnio 3 dalį, Šilutės rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę pagalbą teikia 

Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus valstybės tarnautojai, kurių pareigybių 

aprašymuose nustatytos teisinio pobūdţio funkcijos. Paţymėtina, kad administracijos Juridiniame 

skyriuje vyriausiojo specialisto pareigybė, kuriai numatyta pagrindinė funkcija pirminės teisinės 

pagalbos teikimas yra neuţimta, nors konkursai laisvai pareigybei uţimti buvo skelbiami ne kartą, 

tačiau prašymų dalyvauti konkursuose nebuvo gauta. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal 2010 m. 

skirtą finansavimą valstybinės funkcijos (pirminei teisinei pagalbai) vykdymui skirtų lėšų 

akivaizdţiai nepakaktų net valstybės tarnautojo, kurio pagrindinė funkcija būtų pirminės teisinės 

pagalbos teikimas darbo uţmokesčiui finansuoti. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės 

administracijos 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. Be to, Savivaldybės 

administracijoje pirminė teisinė pagalba teikiama visomis darbo dienomis darbo valandomis, toks 

teisinės pagalbos teikimo būdas yra priimtinesnis gyventojams dėl to, kad atvykę į Savivaldybę 

gyventojai čia gali gauti teisinę pagalbą, jų nereikia niekur kitur nukreipti. 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. 

Pareiškėjų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičius – 243; 

Pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė nepratęsta, kadangi nebuvo būtinybės. 

http://www.silute.lt/
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Pareiškėjų, kuriems atsisakyta suteikti pirminę teisinę pagalbą, nėra. 

Pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinė pagalbos teikimo nėra. 

Parengtų taikos sutarčių nėra. 

Pareiškėjų, kuriems surašytas ar padėta surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą - 

176;  

Pirminės teisinės pagalbos pobūdis, pagal pateiktą klasifikatorių: 

1. Šeimos teisė:  

1.1. Santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos 

– 68, 

1.2. Šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir pripaţinimas – 49, 

1.3. Kitos vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos – 19, 

1.4. Globa ir rūpyba, įvaikinimas – 1, 

1.5. Kiti klausimai – 2.  

2. Darbo teisė: 

2.1. Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas – 1, 

2.2. Darbo uţmokestis, garantijos ir kompensacijos – 8, 

2.3. Darbo sutarties pasibaigimas – 7, 

2.4. Darbuotojų sauga ir sveikata – 0, 

2.5. Kiti klausimai – 3. 

3. Socialinės apsaugos teisė: 

3.1. Socialinis draudimas – 2, 

3.2. Socialinė parama – 2, 

4. Ţemės teisė – 1. 

5. Administracinė teisė ir administracinis procesas: 

5.1. Administracinės nuobaudos – 1, 

5.2. Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų veiksmų ( neveikimo ) apskundimas – 2, 

5.3. Kiti klausimai – 8. 

6. Civilinė teisė ir civilinis procesas: 

6.1. Asmenys – 1, 

6.2. Daiktinė teisė – 11, 

6.3. Prievolių teisė – 10, 

6.4. Paveldėjimo teisė – 14, 

6.5. Notarų ir antstolių veikla – 6,  

6.6. Civilinis procesas – 7, 

6.7. Ikiteisminis ginčų sprendimas -2, 

6.8. Kiti klausimai –  12. 

8.    Baudţiamoji teisė – 5. 

9.   Baudţiamasis procesas –1. 

 
Korupcijos prevencija 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-02-05 sprendimu Nr. T1-358 patvirtinta 2008-

2011 metų korupcijos prevencijos programa, pagal kurią buvo įgyvendinimas priemonių planas: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytoj

as 

Kontrol

ė 

Rezultatas 

1 2 3 4 5 6  

1. Savivaldybės 

interneto 

svetainėje 

skelbti visus 

viešųjų pirkimų 

ir Savivaldybės 

turto 

privatizavimo 

konkursų 

rezultatus. 

Viešųjų 

pirkimų ir 

privatizavimo 

procedūrų 

viešumo 

uţtikrinimas 

Pasibaigus 

ketvirčiui 

iki kito 

mėnesio 10 

d. 

Specialista

i, 

vykdantys 

viešuosius 

pirkimus 

bei 

privatizaci

ją 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

1. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo (Ţin., 1996, Nr. 84-

2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 

81-3179) 85 straipsnio 3 dalimi, 

Administracijos direktorius 

2009-10-13 įsakymu Nr. A1-

1009 patvirtino Šilutės rajono 

savivaldybės viešųjų pirkimų 

taisykles. 

Taisyklės paskelbtos 
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tinklaraštyje 

www.pirkimai.eviesiejipirkimai.l

t ir www.silute.lt, nuorodoje 

„Korupcijos prevencija-Viešieji 

pirkimai“. 

2. Tarptautiniai pirkimai 

skelbiami Europos Sąjungos 

specialiajame leidinyje, 

„Informaciniuose 

pranešimuose“, tinklaraštyje  

www.pirkimai.eviesiejipirkimai.l

t. Savivaldybės supaprastinti 

pirkimai skelbiami tinklaraštyje 

www.pirkimai.eviesiejipirkimai.l

t ir pagal įstatymo reikalavimus 

„Informaciniuose pranešimuose.  

3. Visų būdų pirkimai skelbiami 

Savivaldybės tinklaraštyje 

www.silute.lt, nuorodoje 

„Korupcijos prevencija-Viešieji 

pirkimai“. 

4. Planuojamų vykdyti 

einamaisiais biudţetiniais metais 

viešųjų pirkimų planai yra 

patvirtinami iki kovo 15 dienos, 

o šiuos planus patikslinus, 

nedelsiant skelbiama tais metais 

planuojamų vykdyti viešųjų 

pirkimų suvestinė Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir Savivaldybės 

interneto tinklaraštyje Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta 

tvarka. 

5. Savivaldybės turto 

privatizavimo konkursų 

rezultatai skelbiami 

Savivaldybės tinklaraštyje, 

nuorodoje „Verslas-Privatizuoti 

objektai“, o apie numatomus 

privatizuoti objektus dar ir 

rajoninėje bei respublikinėje 

spaudoje. 

2. Savivaldybės 

interneto 

svetainėje 

skelbti išduotų 

licencijų ir 

leidimų sąrašus. 

Savivaldybės 

teikiamų 

paslaugų 

viešumo 

uţtikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį iki 

10 d. 

(Sąrašą 

atnaujinti 

kartą per 

pusmetį) 

Specialista

s, 

atsakingas 

uţ 

licencijų ir 

leidimų 

įforminim

ą 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

Išduotų licencijų ir leidimų 

sąrašai skelbiami Savivaldybės 

tinklaraštyje www.silute.lt, 

nuorodoje „Korupcijos 

prevencija – Licencijos“, jie 

kasmet perţiūrimi ir atnaujinami. 

3. Savivaldybės 

interneto 

svetainėje ir 

Savivaldybės 

skelbimų 

lentoje skelbti 

socialinių butų 

eilės sąrašus. 

Savivaldybės 

teikiamų 

paslaugų 

viešumo 

uţtikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį iki 

10 d. 

(Kiekvienais 

metais, 

atnaujinus 

sąrašus) 

Specialista

s, 

vykdantis 

atitinkama

s funkcijas 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

Socialinių butų eilių sąrašai 

skelbiami Savivaldybės 

tinklaraštyje www.silute.lt, 

nuorodoje „Savivaldybė-

Socialinis būstas“. Taip pat su 

minėtais sąrašais galima 

susipaţinti „Viename langelyje“. 

4. Perţiūrėti Apibrėţti kasmet Uţ Adminis Pareigybės aprašymai reikalui 

http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
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darbuotojų 

pareigybių 

aprašymus ir 

esant būtinybei 

įtraukti 

antikorupciniu 

poţiūriu 

svarbias 

nuostatas bei 

teisinės 

atsakomybės 

priemones. 

antikorupcines 

nuostatas bei 

teisinės 

atsakomybės 

priemones 

I-II ketv. personalą 

atsakingas 

specialista

s 

tracijos 

direktori

us 

esant yra perţiūrimi ir skyriaus 

vedėjo (seniūno) ar vyriausiojo 

specialisto, neįeinančio į 

struktūrinį padalinį teikiami 

Administracijos direktoriui 

įsakymu tvirtinti. Aprašymuose 

yra skyrius „Atsakomybė ir 

atsiskaitomybė“. 

 

5. Skelbti 

informaciją 

apie įvykdytas 

bei  vykdomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Savivaldybės 

interneto 

svetainėje ir 

spaudoje 

Informuoti 

visuomenę 

apie įvykdytas 

ir vykdomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones. 

Iškilus 

būtinybei 

Komunika

cijos 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

1. Remiantis Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos 

2008-09-11 rezoliucijos „Dėl 

visuomenės informavimo apie 

valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų veiklą“ 7 

punktu, Savivaldybės 

gyventojams tinklaraščio 

www.silute.lt nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“ yra 

pateikta statistinė ataskaita apie 

Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos panaudotas lėšas 

būtinai informacijai skleisti. 

3. Savivaldybės administracijos 

pastato pirmame aukšte yra 

įrengtas stovas, kuriame 

talpinama visa gaunama ir turima 

informacinė medţiaga apie 

Savivaldybės, kitų valstybinių 

institucijų ar įstaigų veiklą, 

asmenų priėmimą Vyriausybėje 

ir pan. bei kt.  

4. Interneto lankytojai per 

Savivaldybės tinklaraščio 

nuorodą „Korupcijos prevencija“ 

gali tiesiogiai gauti informaciją 

iš STT tinklaraščio bei 

susipaţinti su minėtos tarnybos 

veikla. Ten skelbiamas ir 

„karštosios linijos“ telefono 

numeris. 

5. Savivaldybės tinklaraštyje 

www.silute.lt specialiai 

sukurtame „Korupcijos 

prevencija“ puslapyje 

sistemingai talpinama 

informacija apie korupcijos 

prevencijos priemones tiek 

respublikoje, tiek rajone. 

6. Komunikacijos skyrius 

analizuoja vartotojų gaunamus 

prašymus ar skundus ir pateikia 

statistinius duomenis tiklaraštyje 

www.silute.lt, nuorodoje 

„Vartotojų teisės“. 

6. Teikti 

informaciją 

Valstybės 

Atsiţvelgti į 

turimą 

informaciją 

Paaiškėjus 

tokiam 

faktui 

Uţ 

personalą 

atsakingas 

Adminis

tracijos 

direktori

Korupcinių nusikaltimų 2009 m. 

nebuvo nustatyta, todėl 

informacija Valstybės tarnautojų 

http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
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tarnautojų  

registrui apie 

valstybės 

tarnautojus, 

kurie pagal 

įsiteisėjusius 

galutinius 

teismo 

nuosprendţius 

pripaţinti 

padarę 

korupcinius 

nusikaltimus 

 

skiriant į 

atitinkamas 

pareigas 

specialista

s 

us registrui nebuvo teikiama. 

7. Įgyvendinti 

antikorupcines 

mokymo 

programas 

švietimo 

sistemoje 

(konkursų, 

paskaitų ir kt. 

renginių 

antikorupcine 

tema 

organizavimas) 

Mokinių 

informavimas 

ir švietimas. 

Kasmet Švietimo 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us  

Rajono mokyklos dalyvavo 5-12 

klasių mokinių rašinių ir piešinių 

konkurse „Korupcija man – ne 

draugas!” . 

Korupcijos prevencijos tema 

švietimo įstaigose: 

- yra integruojama į istorijos ir 

pilietiškumo pamokas; 

- vyksta akcija „Rašyk kontrolinį 

darbą sąţiningai“; 

- vyksta teminės valandėlės 8-12 

klasėse - „Kaip aš keičiuosi“, 

„Mano teisės ir pareigos. Ar 

visada teisingai jomis 

naudojuosi?“, „Tik sveikame 

kūne – sveika siela“, „Kas yra 

tolerancija?“ ir kt.; 

- vyksta debatai: „Korupcija – 

didţiausias priešas“, 

- vyko susitikimai su 

Psichologinės tarnybos 

specialistais; 

- organizuota Gerumo ir kt. 

pamokos.  

8. Piniginių lėšų  

panaudojimo 

teisėtumas 

skiriant 

piniginę 

(socialinę) 

paramą 

Uţtikrinti 

skaidrų 

piniginės 

(socialinės) 

paramos 

skyrimą 

Nuolat Socialinės 

paramos 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

Parengta 50 Administracijos 

direktoriaus įsakymų ir 19 

sprendimų projektų Savivaldybės 

tarybai: 

1. Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2006 m. 

lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T1-

1327 „Dėl socialinės globos 

paslaugų gydymo įstaigose 

administravimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (2009 

m. sausio 29 Nr. T1-789). 

2. Dėl laikino apnakvindinimo 

paslaugų Šilutės rajono 

savivaldybėje (2009 m. sausio 29 

d. Nr. T1-790). 

3. Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos  2007 m. 

liepos 12 d. sprendimo Nr.T1-

147 ,,Dėl vienkartinių pašalpų 

iš savivaldybės biudţeto 

skyrimo ir mokėjimo  tvarkos 

aprašo patvirtinimo” 
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pakeitimo (2009 m. vasario 26 

d. Nr. T1-834). 

4. Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. 

liepos 17 d. sprendimo Nr.T1-

599 ,,Dėl kreipimosi dėl 

socialinės paramos mokiniams 

ir šios paramos skyrimo 

tvarkos aprašo” pakeitimo 

(2009 m. vasario 26 d. Nr. T1-

835). 

5. Dėl Juknaičių savarankiško 

gyvenimo namų paslaugų 

teikimo pavedimo Juknaičių 

seniūnijai patvirtinimo (2009 m. 

vasario 26 d. Nr. T1-836).  

6. Dėl maksimalaus trumpalaikės 

ar ilgalaikės socialinės globos 

išlaidų finansavimo Šilutės 

rajono savivaldybės gyventojams 

dydţio nustatymo  (2009 m. 

vasario 26 d. Nr. T1-837). 

7. Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo (2009 m. 

kovo 26 d. Nr. T1-888). 

8. Dėl įgaliojimo atstovauti 

viešosios įstaigos Šilutės dienos 

paslaugų centro dalininkų 

susirinkime (2009 m. kovo 26 d. 

Nr. T1-889). 

9. Dėl  socialinių paslaugų kainų 

patvirtinimo ( 2009 m. kovo 26 

d. Nr. T1-890). 

10. Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2009 m. socialinių 

paslaugų plano patvirtinimo 

(2009 m. balandţio 30 d. Nr. T1-

947). 

11. Dėl įgaliojimo atstovauti 

Šilutės rajono savivaldybei 

viešosios įstaigos Šilutės dienos 

paslaugų centro visuotiniame 

dalininkų susirinkime (2009 m. 

balandţio 30 d. Nr. T1-948). 

12. Dėl paramos skyrimo 

Virginijai Gudėnienei (2009 m. 

balandţio 30 d. Nr. T1-949). 

13. Dėl paramos skyrimo 

Danei Reikertienei (2009 m. 

balandţio 30 d. Nr. T1-950). 

14. Dėl socialinės globos 

skyrimo socialinės rizikos vaikui 

ar likusio be tėvų globos vaikui 

tvarkos aprašo, patvirtinto 

Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimu Nr. T1-231, 

pakeitimo (2009 m. geguţės 28 

d. Nr. T1-988). 

15. Dėl socialinės globos 
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skyrimo  vaikui ir jaunuoliui su 

negalia tvarkos aprašo, 

patvirtinto Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2007 m. 

geguţės 24 d. sprendimu Nr. T1-

55, pakeitimo (2009 m. geguţės 

28 d. Nr. T1-989). 

16. Dėl viešosios įstaigos Šilutės 

dienos paslaugų centro įstatų 

patvirtinimo (2009 m. birţelio 25 

d. Nr. T1-1024). 

17. Dėl socialinės globos 

paslaugų gydymo įstaigose 

administravimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2006 m. 

lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T1-

1327, pakeitimo (2009 m. spalio 

1 d. Nr. T1-1097). 

18. Dėl viešosios įstaigos Šilutės 

dienos paslaugų centro 

pertvarkymo ir biudţetinės 

įstaigos Šilutės dienos paslaugų 

centro direktoriaus atlyginimo 

koeficiento patvirtinimo (2009 

m. spalio 29 d. Nr. T1-1118). 

19. Dėl viešosios įstaigos dienos 

paslaugų  centro programos 

pakeitimo  (2009 m. lapkričio 26 

d. Nr. T1-1152). 

Sprendimus priima komisijos ir 

darbo grupės: 

Asmens specialiųjų poreikių 

lygio nustatymo komisija; 

 Šilutės rajono savivaldybės 

būsto pritaikymo ţmonėms su 

negalia komisija; 

Darbo grupė pilnamečių asmenų 

globai (rūpybai) organizuoti;  

Asmenų nukreipimo į 

stacionarias globos įstaigas  

komisija; 

Vaiko globos ir rūpybos 

organizavimo komisija; 

Socialinės paramos komisija; 

Nenukirsto valstybinio miško 

pardavimo asmenims, kurių 

pastatai nukentėjo nuo stichinių 

nelaimių, komisija; 

Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos paslaugų 

skyrimo savarankiško gyvenimo 

namuose komisija. 

9. Organizuoti 

antikorupcinio 

švietimo 

mokymus 

Savivaldybės 

įstaigų ir 

institucijų 

vadovams ir 

Kelti politikų ir 

darbuotojų 

kvalifikaciją  

antikorupcine 

tema 

Kartą per 

metus 

Komunika

cijos 

skyrius  

Adminis

tracijos 

direktori

us 

Šilutės rajono savivaldybėje 

organizuotas seminaras 

„Korupcijos prevencijos 

priemonės ir jų taikymas 

savivaldybėse“ Klaipėdos, Telšių 

ir Tauragės savivaldybių 

atstovams dirbantiems 

Korupcijos prevencijos reikalais. 
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darbuotojams, 

Tarybos 

nariams 

Seminare dalyvavo Seimo nariai 

Agnė Bilotaitė, Evaldas 

Jurkevičius, atsakingi STT 

pareigūnai, Savivaldybių merai ir 

kiti atsakingi darbuotojai – iš 

viso 50 ţmonių. 

10. Vykdyti 

brandos 

egzaminų 

organizavimo ir 

vykdymo 

prieţiūrą 

Uţtikrinti 

skaidrų brandos 

organizavimą ir 

vykdymą 

Kasmet 

II, III ketv. 

Švietimo 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

1. Brandos egzaminai ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas organizuojamas 

vadovaujantis Švietimo ir 

mokslo ministro 2009 m. 

gruodţio 23 d. įsakymo Nr. 

ISAK-2775 redakcija dėl 

brandos egzaminų organizavimo 

ir vykdymo tvarkos, bei 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo nuostatais. 

2. Priimantiems, saugantiems ir 

perduodantiems valstybinio 

brandos egzamino uţduotis 

privalu gauti leidimą dirbti su 

tarnybos paslaptį sudarančia 

informacija, ţymima „Riboto 

naudojimo“ slaptumo ţyma. 

3. Vykdant brandos egzaminų 

organizavimą ir vertinimo 

prieţiūrą, paţeidimų nebuvo 

nustatyta, nusiskundimų taip pat 

negauta. 

11. Kontroliuoti, ar 

laiku ir 

tinkamai 

pateikiamos 

privačių 

interesų 

deklaracijos 

Skaidrus 

viešųjų ir 

privačių 

interesų 

derinimas 

Kasmet 

II-III ketv. 

Juridinis 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us  

Privačių interesų deklaracijas 

pateikė rajono politikai ir 

Administracijos valstybės 

tarnautojai vadovaujantis 

Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatomis bei 

Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos 2008-10-23 sprendimu 

Nr. KS-85 patvirtintu Pareigų 

sąrašu. 

12. Kontroliuoti 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų 

veiklą, 

kur egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė: 

leidimų 

išdavimas, 

licencijų 

išdavimas, 

mokesčių 

lengvatų 

taikymas, 

socialinių 

paslaugų 

teikimas, 

viešųjų pirkimų 

Siekti 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų 

veiklos 

skaidrumo 

Nuolat Centralizu

otas 

vidaus 

audito 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

1. Centralizuoto vidaus audito 

skyrius atliko 17 vidaus auditų, 

iš kurių 2 poauditinės veiklos 

auditus. Vienas vidaus auditas 

tęsiamas 2010 metais. 

2. Audituoti Savivaldybės 

administracijos skyriai (Ūkio, 

Architektūros ir urbanistikos, 

Kanceliarijos, Turto tarnyba) bei 

Švėkšnos seniūnija ir Pamario 

pagrindinė mokykla, Šilutės 

Vydūno ir pirmoji gimnazijos, 

Sporto mokykla 

3. Vidaus audito ataskaitų 

projektai aptarti su audituojamų 

subjektų vadovais. Pateiktos 100 

rekomendacijos, iš kurių - 69 

įgyvendintos. 31 rekomendacijos 

neįgyvendintos, nes dar 

nepasibaigęs įgyvendinimo 
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organizavimas 

ir pan. 

terminas. 

Vidaus auditų metu korupcijos 

pasireiškimo atvejų nenustatyta. 

13. Paruošti 

valstybės 

tarnautojų 

veiklos etikos 

taisykles 

Uţtikrinti 

valstybės 

tarnautojo 

darbo kokybę 

2008 m. 

iki IV ketv. 

Uţ 

personalą 

atsakingas 

specialista

s, 

specialista

s 

atsakingas 

uţ 

korupcijos 

prevencijo

s 

koordinavi

mą 

Savivaldy

bėje 

Meras Nacionalinės kovos su korupcija 

programoje (34 priemonė) 

Vidaus reikalų ministerija yra 

įpareigota parengti LR valstybės 

tarnautojo elgesio kodeksą, todėl 

Savivaldybei nėra prasmės rengti 

atskiras Etikos taisykles. 

 

14.  Perţiūrėti, 

parengti ir 

patvirtinti naują 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

tarybos 

reglamentą 

Nustatyti 

pavyzdines 

taisykles, 

kuriomis 

remiantis būtų 

reglamentuota 

Tarybos veikla 

2008 m. 

 I ketv. 

Juridinis 

skyrius, 

darbo 

grupė 

Meras Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2009-10-01 sprendimu 

Nr. T1-1109 patvirtintas naujos 

redakcijos Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentas. 

Reglamentas nuolat perţiūrimas 

ir pataisomas ar papildomas. 

 

15.  Bendradarbiauti 

su korupcijos 

prevenciją 

vykdančiomis 

institucijomis 

Siekti 

efektyviau 

uţtikrinti 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Iškilus 

būtinybei 

Specialista

s, 

atsakingas 

uţ 

korupcijos 

prevencijo

s 

koordinavi

mą 

Savivaldy

bėje 

Meras, 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

1. Nuosekliai bendradarbiaujama 

ir palaikomi ryšiai su STT 

Klaipėdos valdybos Korupcijos 

prevencijos poskyriumi dėl 

metodinės pagalbos suteikimo.  

2. Šilutės rajono savivaldybės 

tarybai parengtas sprendimo 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

institucijų teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo 

taisyklių patvirtinimo“ projektas. 

3. Nuo 2010-02-08 Savivaldybės 

administracijoje interesantai 

priimami „Vieno langelio“ 

principu. 

16. Gyventojų 

apklausos dėl 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

organizavimas 

Uţtikrinti 

efektyvesnį 

gyventojų 

dalyvavimą 

svarstant 

savivaldybės 

problemas 

korupcijos 

pasireiškimo 

srityje 

Kasmet IV 

ketvirtyje 

Komunika

cijos 

skyrius 

Meras Gruodţio mėnesį atlikta 

anoniminė asmenų apklausa apie 

Savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojų veiklos ir 

darbuotojų darbo kokybę bei 

valstybės tarnautojo ar 

Savivaldybės darbuotojo etiką. 

Anonimiškai apklausti 57 

respondentai. Nepriekaištinga 

etika įvertino 31 proc. 

respondentų, patenkinama – 47 

proc., nepatenkinama – 2 proc., 

neatsakė – 20 proc. Apklausos 

analizė pateikta tinklaraščio 

www.silute.lt nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“. 

 

http://www.silute.lt/
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17. Skatinti 

gyventojus 

pranešti apie 

korupcinius 

paţeidimus  

Plėtoti 

tiesioginį 

visuomenės ir 

savivaldybės 

ryšį 

antikorupciniais 

klausimais  

Nuolat Komunika

cijos 

skyrius 

Adminis

tracijos 

direktori

us 

1. Savivaldybės tinklaraštyje yra 

publikuojama anketa, pateikti 

kiti kontaktiniai duomenys, pagal 

kuriuos asmenys gali informuoti 

Komunikacijos skyrių apie 

pastebėtus korupcinius 

paţeidimus, tarnautojo etiką ir 

pan.  

2. Skundų ar pranešimų apie 

valstybės tarnautojo ar 

darbuotojo netinkamą etiką 2009 

m. negauta. 

18. Atlikti 

korupcijos 

rizikos analizę 

Siekti 

objektyvaus 

antikorupcinio 

įvertinimo 

 

Kasmet III 

ketvirtyje 

Komunika

cijos 

skyrius 

Meras 2009 m. III ketvirtyje atlikta 

korupcijos rizikos analizė dėl 

Šilutės prieplaukos (uosto) 

funkcionavimo valdymo 

perleidimo operatoriui pagal 

veiklą, kuri yra susijusi su 

leidimų, nuolaidų, lengvatų ir 

kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. Apie 

tyrimo išvadas supaţindinta STT 

2009-09-23 raštu Nr. R3-(5.20)-

3206.  

19. Skelbti 

Savivaldybės 

tarybos 

sprendimus ir 

jų projektus 

savivaldybės 

interneto 

svetainėje 

Siekti 

sprendimų 

priėmimo 

proceso 

skaidrumo 

1. Projektus 

- prieš 3 d. 

iki Tarybos 

posėdţio; 

2. 

Sprendimus 

- per 10 d. 

po Tarybos 

posėdţio 

Kanceliari

ja 

Meras 1. Savivaldybės tarybai parengti 

sprendimų projektai ir priimti 

sprendimai yra skelbiami 

tinklaraščio www. silute.lt, 

nuorodoje „Teisinė informacija“ 

bei Lietuvos Respublikos Seimo 

tinklaraštyje www.lrs.lt ; 

2. Bendruomenės nariai taip pat 

gali susipaţinti su kai kuriais 

(kuriuose nėra asmens duomenų) 

Administracijos direktoriaus 

įsakymais, kurie skelbiami 

minėto tinklaraščio nuorodoje 

„Teisinė informacija“. 

 

PIRMINĖ IR ANTRINĖ ASMENS BEI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪRA, 

APLINKOS KOKYBĖ, SOCIALINĖ PARAMA RAJONO NEĮGALIESIEMS, 

SENYVO AMŢIAUS ASMENIMS IR KITIEMS SOCIALINĖS ATSKIRTIES 

GRUPĖS ASMENIMS (ŠEIMOMS) 
 
Pirminė ir antrinė asmens bei visuomenės sveikatos prieţiūra 

Visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje vykdomas, 

atsiţvelgiant į Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros 2006-2013 metų strategiją ir 

Valstybinės visuomenės sveikatos prieţiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 m. programą, 

patvirtintą Vyriausybės 2007-11-13 nutarimu Nr. 1228 (Ţin., 2007, Nr. 122-5007). 

Pirminę asmens sveikatos prieţiūrą Šilutės rajono savivaldybėje teikė 4 viešosios pirminės 

sveikatos prieţiūros įstaigos, 3 uţdarosios akcinės bendrovės ir 2 individualios įmonės, kurios yra 

sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa. Viešosios pirminės sveikatos prieţiūros įstaigos 

aptarnauja 18 925 gyventojų, o privačios – 34 098 gyventojus. 

UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras teikia paslaugas visiems prie 

Šilutės ASP įstaigų prisirašiusiems gyventojams. 

Šilutės rajone 2009 m. dirbo 31 šeimos gydytojai (2008 m. – 24 šeimos gydytojai). 

Pirminės sveikatos prieţiūros įstaigos vykdė įvairias prevencines programas, finansuojamas 

iš PSDF bei VB lėšų. 

http://www.lrs.lt/
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Antrinio lygio paslaugas teikia 2 asmens sveikatos prieţiūros įstaigos: VšĮ Šilutės ligoninė ir 

UAB Šilutės MCT, „Medea“ klinika. Šilutės ligoninėje stacionare gydėsi 7 652 ligoniai, kuriuos 

gydė 68 gydytojai ir priţiūrėjo 181 slaugytoja. 

VšĮ Šilutės ligoninėje 2009 m. vidutinė gulėjimo trukmė buvo 5,1 para. 

VšĮ Šilutės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 2009 m. (metų pabaigoje) – 

60 lovų. Vidutinė gulėjimo trukmė 2007 m. buvo 61,1 o 2009 m. buvo trumpesnė ir kito – 53,5 

paros. 

VšĮ Šilutės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje dirbo 30 darbuotojų iš jų: 2 

gydytojai, 18 slaugytojų, 10 kitų darbuotojų. 

Sveikatos prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-07 nutarimu Nr. 1654 ,,Dėl sveikatos 

prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“, viešoji 

įstaiga Šilutės ligoninė priskiriama rajono lygmeniui, kuri teikia stacionarines chirurgijos ir 

akušerijos paslaugas. 

Sveikatos sistemos įstatyme konstatuota, kad gyventojų sveikata yra didţiausia visuomenės 

socialinė ir ekonominė vertybė, sveikatos potencialą ir jo palaikymo sąlygas lemia prieinama 

priimtina ir tinkama sveikatos prieţiūra. Reforma vykdoma neįvertinus jos įtakos pacientų teisėms į 

prieinamą, priimtiną ir tinkamą sveikatos prieţiūrą. VšĮ Šilutės ligoninė atitinka sveikatos 

prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo vertinimo kriterijus: gydymo įstaiga 

nuo kitų gydymo įstaigų nutolusi daugiau negu 50 kilometrų ir rajone išplėtota turizmo 

infrastruktūra, kuri turizmo sezono metu pritraukia kitų rajonų bei uţsienio piliečių; registruotas 

didţiųjų operacijų skaičius per metus yra 1 104, o gimdymų skaičius – 302. 

Neatsiţvelgta į tai, kad reforma palies kiekvieną mūsų rajono pacientą, neišsiaiškinta, kokią 

įtaką reformos įgyvendinimas turės Šilutės rajono socialiniam ir ekonominiam gyvenimui, nes iš 

darbo bus atleista daug sveikatos prieţiūros specialistų, daugelis pacientų, norėdami gauti asmens 

sveikatos prieţiūros paslaugas, bus priversti savo lėšomis vykti į kitose rajonuose esančias sveikatos 

prieţiūros įstaigas. 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2009-12-21 raštu Nr. R3-(5.7)-4387 ,,Dėl sveikatos 

prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos“ kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Sveikatos apsaugos ministrą A. Čapliką, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininką A. Kubilių dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 

statuso, išreikšdami rūpinimąsi Savivaldybės gyventojais, norą išlaikyti esamą VšĮ Šilutės ligininės 

statusą bei tinkamą paslaugų kokybę ir kt. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2009 metais esminiai visuomenės sveikatos prieţiūros veiklos 

rezultatai: 

1 Savivaldybės visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr. T1-504 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro steigimo“ įsteigtas Visuomenės sveikatos biuras. 

2. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-854 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2008 metų savivaldybės visuomenės 

sveikatos prieţiūros funkcijų vykdymo ataskaitos ir Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro 2009 metų veiklos programos tvirtinimo“, patvirtino Šilutės rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro 2008 metų savivaldybės visuomenės sveikatos prieţiūrų funkcijų 

vykdymo ataskaitą ir Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2009 metų veiklos 

programą.  

3. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys visuomenės sveikatos stebėseną Savivaldybėje 

yra Vietos savivaldos įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas, Visuomenės sveikatos prieţiūros 

įstatymas, Visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas ir kt. Įgyvendinant minėtų teisės aktų 

nuostatas, Šilutės rajono savivaldybės taryba 2009-05-28 sprendimu Nr. T1-984 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos ir įgyvendinimo plano 

patvirtinimo“ patvirtino Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 

metų programą ir įgyvendinimo priemonių planą.  

4. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2008-12-18 sprendimu Nr.T1-748 ,,Dėl Sveikatos 

prieţiūros mokyklose vykdymo“, pavedė Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui 

nuo 2009 m. sausio 1 d. vykdyti mokinių sveikatos prieţiūros funkciją. 
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5. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2009 m. liepos 23 d. sprendimu Nr.T1-1052 pritarė 

biudţetinės įstaigos Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro projektui „Šilutės 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ teikimui pagal ES Struktūrinės 

paramos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-2-SAM-11-R 

„Visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“. Paraiška 

finansavimui gauti pateikta 2009 m. gruodţio 28 d. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo 

agentūrai. 

Lėšos visuomenės sveikatos prieţiūros veiklai: 

 

Priemonė Lėšos litais 

PSDF Savivaldybės 

biudţetas 

Valstybės biudţetas 

(Sveikatos apsaugos 

ministerija) 

moksleivių sveikatos prieţiūrai 

mokyklose 

172 200,0 6 1900,0 - 

visuomenės sveikatos biuro veiklai - 66 400,0 94                    000,0 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiųjų programų finansavimas 

34050,0 31300,0 - 

Iš viso 206 250,0 159 600,0 94 000,0 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto asignavimai ir jų panaudojimas visuomenės 

sveikatos prieţiūros veiklai: 

 

Skirta 

lėšų iš 

Valstybės 

biudţeto 

(Lt) 

Gautų lėšų paskirstymas (Lt) 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

savivaldybės 

bendruomenėje 

visuomenės 

sveikatos 

stebėsena 

uţkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

neinfekcinių 

ligų ir 

traumų 

profilaktika 

ir kontrolė 

visuomenės 

sveikatos 

programų 

savivaldybėje 

įgyvendinimas 

vaikų ir 

jaunimo 

sveikatos 

stiprinimas 

160,4 

tūkst. 

19,8 tūkst. 19,0 tūkst. 14,5 tūkst. 46,6 tūkst. 8,3 tūkst. 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. T1-

990 ,,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).  

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiųjų programų finansavimui ir jų panaudojimas: 

 
Eil.Nr

. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos 

programų sritys 

Vykdytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų skaičius  

Skirta lėšų, 

Lt 
Panaudota 

lėšų (Lt) 
 

 

38250,00 

 

38126,56 
1 Stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų 

prevenciją  įgyvendinant projektus 

16 30 860,0 30 860,0  

2 Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas 2 2100,0 2100,0  
3 Saugios bendruomenės organizavimas 

ir uţtikrinimas 

2 2800,0 2800,0  

4 Gyventojų sveikatos apsaugai 4 29590,0 29590,0  
Iš viso  24 65 350,0 65 350,0 38126,56 

 

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 
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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. 

Šilutės rajono savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo paslaugas 1 243 vaikams teikia 13 

ugdymo įstaigų (8 lopšeliai/darţeliai, 1 mokykla – darţelis, 4 bendrojo lavinimo mokyklos, 

teikiančios ikimokyklinį ugdymą). Vaikų sveikatą priţiūri bendrosios praktikos slaugytojos 10,5 

etatų krūviu, kurie įsteigti prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Etatų skaičius nustatytas Tarybos 

2009-11-26 sprendimu Nr. T1-1156 ,,Dėl Ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų 

ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo“. 

2009 metų vaikų sveikatos analizė: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo (Ţin., 2005, Nr. 76-2770) 147 punkto nuostatomis, vykdomas mokinių 

profilaktinis sveikatos patikrinimas. 2009 m. sveikatą pasitikrino 7077 mokiniai (99,3 proc.). 

Mokinių sveikatos rodiklis skaičiuotas be Šilutės statybos, turizmo ir paslaugų mokyklos, Šilutės 

ţemės ūkio mokyklos ir Šilutės ţemės ūkio mokyklos Šilutės skyriaus. 

 

Mokinių sveikatos sutrikimai (1000-iui mokinių) 

 
 

Apţvelgiant mokinių sveikatos sutrikimų rodiklius, stebima, kad mokinių, turinčių 

sveikatos sutrikimų (netaisyklingos laikysenos, juvenylinės idiopatinės skoliozės bei regos 

sutrikimų ir kt.), skaičius auga.  

Vykdytų tyrimų analizė rodo, kad mokinių sveikata rajone nėra itin gera. Svarbią įtaką 

tam daro netinkama gyvensena: nuovargis dėl didelio krūvio, miego sutrikimai, neracionali 

mityba, fizinio aktyvumo stoka, ţalingi įpročiai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokinių 

laisvalaikis yra pasyvus: mokiniai maţai laiko praleidţia gryname ore, maţai sporuoja bei 

mankštinasi. Daugelis vaikų laisvalaikį leidţia ţiūrėdami televizorių, o dalis mokinių didţiąją 

laisvalaikio dalį praleidţia prie kompiuterių.  

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 2009 m. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto 

sveikatos prieţiūrai mokyklose finansuoti skyrė 172 200 Lt. Savivaldybė Tarybos 2009-02-26 

sprendimu Nr. T1-870 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 metų biudţeto patvirtinimo“ sveikatos 

prieţiūrai mokyklose finansuoti 2009 metais skyrė – 72 200 litų. Savivaldybės tarybai sumaţinus 

2009 m. Savivaldybės biudţeto pajamų planą, Savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr.T1-

984 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 metų biudţeto patikslinimo“, sveikatos prieţiūrai 

mokyklose skirta 61 900 Lt.  

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ataskaitoje pateikti 2008 – 2009 m. 

sergamumo duomenys (2008 metų duomenys iš duomenų valdytojų ir teikėjų, jų viešai skelbiamų 

ataskaitų, leidinių, duomenų bazių pradedami rinkti nuo einamųjų metų II ketvirčio) rodo, kad 

sergančiųjų tuberkulioze skaičius Šilutės rajone yra 119,4/100 000 gyv., t. y. aukščiausias nei 

Lietuvoje - 56,34/100 000 gyv. ir Klaipėdos apskrityje - 55,74/100 000 gyv. Nauji tuberkuliozės 

atvejai registruojami vis jaunesniame amţiuje, t.y. 95,7/100 000 gyv. 0-14 m. amţiaus grupėje, o 

didţiausias sergamumo rodiklis stebimas 35-49 m. amţiaus grupėje. 
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Atsiţvelgiant į tuberkuliozės plitimą rajone nepakanka ţmogiškųjų išteklių. Šilutės rajone 

dirba tik 1 gydytojas ftiziatras. Esant sunkiai ekonominiai situacijai, didėjant bedarbystei, 

pastebima, kad nedirbantys, socialiai nedrausti asmenys iš aplinkinių miestų atvyksta gyventi į 

pamario krašto apylinkes (pvz., Kintų sen., Rusnės sen. ir kt.). Asmens sveikatos prieţiūros įstaigų 

duomenimis šiose seniūnijose registruojami nebe pavieniai nauji atviros formos tuberkuliozės 

atvejai. Šilutės rajonas yra pamario kraštas, kuris turi itin palankų mikroklimatą tuberkuliozės 

bakterijoms daugintis ir visada buvo išskirtinis tuberkuliozės plitimo atţvilgiu. 

Pagrindiniai Šilutės rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai sveikatos reikalais: 

1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimas Nr. T1-787 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimo Nr. T1-699 ,,Dėl viešosios įstaigos Ţemaičių 

Naumiesčio ambulatorijos likvidavimo“ papildymo“. Papildytas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2008-10-16 sprendimas Nr. T1-699 ,,Dėl viešosios įstaigos Ţemaičių Naumiesčio ambulatorijos 

likvidavimo“. 

2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimas Nr. T1-786 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-504 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo“.  

3. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimas Nr. T1-853 ,,Dėl pritarimo 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2008 

metų ataskaitai“. Pritarta Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos vykdymo 2008 metų ataskaitai. 

4. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimas Nr. T1-853 ,,Dėl pritarimo 

Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 

metų ataskaitai“. Pritarta Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos prieţiūros 

funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitai. 

5. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr. T1-926 ,,Dėl 2008 metų 

viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos, viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos, viešosios 

įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos prieţiūros centro, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos 

prieţiūros centro, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės, Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro vadovų veiklos ataskaitų“. Pritarta asmens sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų 

ataskaitoms. 

6. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr. T1-944 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. Patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

7. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr. T1-945 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“. Patvirtinti Šilutės 

rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai. 

8. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr. T1-928 ,,Dėl viešosios 

įstaigos Šilutės ligoninės organizacinės struktūros patvirtinimo“. Patvirtinta viešosios įstaigos 

Šilutės ligoninės organizacinė struktūra. 

9. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimas Nr. T1-990 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir specialiosios 

programos priemonių – 2009 metų projektų – sąrašo patvirtinimo“. Patvirtinta Šilutės rajono 

savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir specialiosios 

programos priemonių – 2009 metų projektų – sąrašas; 

10. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimas Nr. T1-991 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos ir įgyvendinimo 

plano patvirtinimo“. Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-

2011 metų programa ir įgyvendinimo planas. 

11. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimas Nr. T1-1015 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T1-990 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir specialiosios programos 

priemonių – 2009 metų projektų – sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pakeistos Šilutės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos VI, VII dalys. 
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12. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimas Nr. T1-1095 ,,Dėl sveikatos 

prieţiūros Šilutės rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Patvirtintas sveikatos prieţiūros 

Šilutės rajono mokyklose tvarkos aprašas. 

13. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimas Nr. T1-1158 ,,Dėl viešųjų 

asmens sveikatos prieţiūros įstaigų (kurių steigėja yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos 

aprašo“. Patvirtintas viešųjų asmens sveikatos prieţiūros įstaigų (kurių steigėja yra savivaldybė) 

vidaus kontrolės tvarkos aprašas. 

Strateginio plėtros plano vykdymas sveikatos reikalais 

Vykdant „Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2005-2014 m“ numatytą 3.3 tikslą 

„Uţtikrinti saugią socialinę aplinką ir formuoti sveikos gyvensenos tradicijas“ ir uţdavinius 

,,Sukurti optimalią sveikatos apsaugos ir socialinės paramos infrastruktūrą“ bei „Stiprinti 

visuomenės sveikatą ir uţtikrinti sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę“ įgyvendintos priemonės: 

1. Įgyvendinti 2008-2009 m. projektai: VšĮ Šilutės ligoninės 2007-2008 metų priėmimo-

skubios pagalbos skyriaus paslaugų restruktūrizavimo programa, VšĮ Šilutės ligoninės 2007-2008 

metų dienos chirurgijos skyriaus paslaugų restruktūrizavimo programa. 

2. ES bei nuosavomis lėšomis modernizuotas IĮ V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetas 

(baigtas 2008 m. vasario mėn.) 

3. Iš ES lėšų bei Savivaldybės lėšų modernizuota VšĮ Juknaičių ambulatorija. 

4. Asmens sveikatos prieţiūros įstaigos vykdė Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas ir 

finansuojamas programas: „Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programa“, 

„Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programa“, „Atrankinės mamografinės patikros 

dėl krūties vėţio programa“, „Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa“, TB programa (programos tęstinės). 

Asmens sveikatos prieţiūros įstaigų 2009 m. investiciniai projektai, planuotos įgyvendinti 

priemonės ir įsipareigojimai dėl įstaigų reorganizavimo nepilnai įgyvendinti, kadangi negautos 

lėšos iš numatytų finansavimo šaltinių (ES ir PSDF), planuotas priemones numatoma įgyvendinti 

per 2010 m. 

Investicinių projektų „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“, ,,Šilutės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas”, „VšĮ Šilutės ligoninės teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo 

– skubios pagalbos skyriaus, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų 

infrastruktūrą“ pateiktos paraiškos, minėtų projektų sutartys su viešąja Centrine projektų valdymo 

agentūra numatomos pasirašyti 2010 m. 

 
Sanitarija 

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. Vyriausiasis specialistas – sanitarijos inspektorius vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 239
3
 straipsniu yra įgaliotas nagrinėti 110, 

161, 162, 166, 167, 185, 185
1
 straipsniuose numatytų administracinių teisės paţeidimų bylas (arba 

jas perduoti svarstyti Administracinei komisijai prie Savivaldybės tarybos) ir skirti administracines 

nuobaudas uţ nustatytus sanitarijos ir visuomenės sveikatos saugos paţeidimus. 

Gauti prašymai dėl šių sanitarijos taisyklių vykdymo bei paţeidimų: 

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų pobūdis Rašytinių prašymų 

skaičius 

Prašymai teikti 

ţodţiu ar telefonu 

Dėl Šilutės rajono naminių gyvūnų laikymo ir prieţiūros 

taisyklių vykdymo 

42 18 

Dėl bičių laikymo reikalavimų - - 

Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo 11 

 

2 

Dėl triukšmo prevencijos Šilutės rajono savivaldybės viešose 5 1 
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vietose taisyklių vykdymo 

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 išnagrinėta 10 administracinių teisės paţeidimų bylų, 

2 bylos, vadovaujantis ATPK 261 straipsniu, persiųstos nagrinėti Administracinei komisijai prie 

Savivaldybės tarybos. 
Skirtos nuobaudas uţ šiuos nustatytus administracinius teisės paţeidimus: 

Administraciniai teisės 

paţeidimų protokolai, ATPK 

straipsniai 

Surašyta administracinių 

teisės paţeidimų 

protokolų 

Skirta 

įspėjimų 

Skirta baudų Baudos Lt 

Dėl Šilutės rajono naminių 

gyvūnų laikymo ir prieţiūros 

taisyklių paţeidimų (ATPK 

110 str). 

9 1 7  

(1 byla perduota 

svarstyti 

Administracinei 

komisijai) 

900 

Dėl tvarkymo ir švaros 

taisyklių paţeidimų (ATPK 

161 str.) 

2 2 - - 

Dėl ţeldinių apsaugos 

taisyklių paţeidimų (ATPK 

162 str.) 

1 - byla perduota 

svarstyti 

Administracinei 

komisijai 

- 

 

2009 metais kenksmingų aplinkos veiksnių visuomenės sveikatai poveikio maţinimo ir 

saugios aplinkos uţtikrinimo programos ir sanitarijos inspektoriui iškeltų uţdavinių įgyvendinimui 

iš Savivaldybės biudţeto skirta 48 000 Lt. Su vykdoma programa susiję šie veiksmai, numatyti 

Šilutės rajono strateginiame plėtros plane: 

• 1.2.1.3 Sutvarkyti vandens telkinių pakrantes gyvenvietėse. 

• 1.2.3.2 Vykdyti vietos bendruomenės ekologinį švietimą. 

• 1.2.3.4 Reguliariai, kartą per metus, skelbti spaudoje ir internete vykdomo gamtinės 

aplinkos monitoringo tyrimų duomenis. 

• 2.5.3 Vykdyti ţalos aplinkai prevenciją. 

• 3.3.4 Stiprinti visuomenės sveikatą ir uţtikrinti sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę. 

• 3.3.4.6 Parengti ir įgyvendinti šachtinių šulinių ir maudyklų vandens kokybės kontrolės 

programą. 

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 

savaites 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 seniūnijos Kuršių mariose ir Šilutės seniūnijos 

Atmatos upėje, t. y. tų vietų, kurias yra pamėgę rajono gyventojai bei svečiai ir kuriose, ţmonių 



 52 

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. 

Sanitarijos reikalais parengti 3 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 

1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-788 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 

(Šiuo sprendimu patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų 

veiksmų planas ir jo priemonės, numatyti atsakingi vykdytojai. Plane numatytos kompleksinės 

priemonės, kurios padeda valdyti aplinkos triukšmą ir maţinti jo neigiamą poveikį ţmonių 

sveikatai). 

2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-854 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2008 metų Savivaldybės visuomenės 

sveikatos prieţiūros funkcijų vykdymo ataskaitos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro 2009 m. veiklos programos patvirtinimo“. (Šiuo sprendimu Biuras atsiskaitė 

steigėjui įstatymų nustatyta tvarka. Tarybos nariai susipaţino, įvertino, pritarė Šilutės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2008 metų Savivaldybės visuomenės sveikatos prieţiūros 

funkcijų vykdymo ataskaitai ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2009 m. 

veiklos programai). 

3. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 30 d. sprendimas Nr. T1-946 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-788 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų veiksmų plano patvirtinimo“ papildymo“ (Šiuo 

sprendimu Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo kontrolė pavesta Administracijos direktoriui). 

2010-iems metams parengta „Kenksmingų aplinkos veiksnių visuomenės sveikatai poveikio 

maţinimo ir saugios aplinkos uţtikrinimo programa“ (kodas 09), kuri įtraukta į Šilutės rajono 

savivaldybės socialiai saugios aplinkos kūrimo programą (kodas 04). Programos strateginis tikslas – 

aplinkos veiksnių, turinčių įtakos gyventojų sveikatai bei gyvenimo kokybei, maţinimas ir 

gyventojų sveikatos stiprinimas. Programa siekiama uţtikrinti Savivaldybėje sanitarijos ir higienos 

taisyklių laikymąsi, kelti gyventojų gyvenimo kokybę kuriant ir palaikant saugią ir švarią aplinką 

bei maţinant sveikatos problemas sukeliančių rizikos veiksnių poveikį. Programoje daugiausia 

dėmesio skiriama fizikiniams, biologiniams ir cheminiams aplinkos veiksniams, galintiems 

neigiamai paveikti gyventojų sveikatą. Programa siekiama maţinti aplinkos teršimo šaltinių skaičių, 

kurti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką. 

 
Aplinkos kokybė 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės agentūros (toliau - Agentūros) 

duomenimis ir atliekant aplinkos oro kokybės įvertinimą Šilutės rajone nustatyta, kad didţiausia oro 

tarša sukoncentruota Šilutės mieste.  Per 2009 m. patikrino 20 objektų turinčių leidimus oro taršai ir 

nustatė, kad normatyvus viršijo 3 objektuose (UAB „Šilutės baldai“, AB „Šilutės girnos“ ir UAB 

„Germanika“). Jiems taikytos administracinės nuobaudos.  

Valstybinė laboratorinė kontrolė atlikta 9 stacionariuose taršos šaltiniuose. Iš stacionarių 

taršos šaltinių 2009m. išsiskyrė 1 804,232 t. teršalų, iš kurių 314,329 t. sugaudyta valymo 

įrenginiuose, o 1 489,851 t. pateko į aplinką. Lyginant su 2008 m., teršalų kiekis patenkantis į 

aplinką padidėjo 141,142 t. Taršos kiekio padidėjimą iš stacionarių šaltinių lėmė tai, kad 2009 m. 

sausio-vasario ir lapkričio-gruodţio mėnesiais laikėsi ţema lauko temperatūra ir didesniam šilumos 

energijos kiekiui pagaminti kurą deginantys įrenginiai sudegino didesnį kuro kiekį. Nepalankios 
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klimatines oro sąlygos diktavo didesnį poreikį šilumos energijos kiekiui. Siekiant sumaţinti sieros 

dioksido kiekio išmetimą į aplinkos orą ir įgyvendinant 2001-08-31d. įsakymą Nr.468/268/266 

„Dėl kuro ir degalų kokybės apsauginių rodiklių patvirtinimo“ šilumos energijos gamintojai keičia 

kuro rūšį, vietoj mazuto pasirenka skalūnų alyvą, dyzeliną ir biokurą (įvairias medienos atliekas, 

medţio droţles ir kt.). 

Agentūra pasirinkimo būdu atliko176 automobilių išmetamųjų dujų kokybės kontrolę, iš jų: 

116 automobilių su OTTO varikliais ir 60 automobilių su dyzeliniais varikliais. Normatyvų 

viršijimą nustatė 4 automobiliuose arba 2,2 proc. nuo patikrintų automobilių. 

Pagal Šilumos tinklų modernizavimo 2008 – 2010 metų investicinį projektą Šilutės rajone 

2009 metai buvo atliktas 136 m 200 diametro magistralinių šilumos tinklų keitimas ir remontas. AB 

„Šilutės baldai“ įdiegė plokštumų ir briaunų apdailos liniją naudoti daţus vandeniniu pagrindu. 

UAB „Šilutės automobilių keliai“ modernizavo asfaltbetonio maišyklę: pakeitė maišyklę 

„Teltomat-5“ į maišyklę „COMACO“, kuri 2009 metais pradėta eksploatuoti. 2009 metais, lyginant 

su 2008 metais, sumaţėjo 75,756 t teršalų kiekis išsiskiriantis iš stacionarių taršos šaltinių, 141,143 

t padidėjo patekusių į aplinkos orą teršalų kiekis, 218,121 t maţau teršalų sugaudyta oro valymo 

įrenginiuose. Siekdami sumaţinti oro taršą 2010 metais, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ planuoja į 

biokuru kūrenamus du vandens šildymo katilus įrengti kondensacinį ekonomaizerį. 

Uţ momentinį buities nuotėkų išleidimą į paviršinius vandens telkinius viršijus leistiną 

teršalų koncentraciją buvo nubausti 4 objektai: UAB „Šilutės vandenys“ – 4 kartus, Šilutės 

pensionatas – 1 kartą, AB „Biofuture“ – 3 kartus, UAB „Pramonės energija“ – 2 kartus. Uţ 

momentinį lietaus nuotėkų išleidimą į paviršinius vandens telkinius viršijus leistiną teršalų 

koncentraciją nubausti 5 objektai: UAB „Hidraulinės pavaros“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, 

ABF „Šilutės Rambynas“, AB „Šilutės baldai“ AB „Šilutės durpes“.  

Per 2009 metus į paviršinius vandens telkinius buvo išleista 7 016 tūkst.m
3 

 ūkio buities ir 

gamybinių nuotėkų. Iš jų – 5 036 tūkst.m
3 

nereikalaujančių valymo, 1 711 tūkst.m
3 

 išvalytų iki 

nustatyto normatyvo, 255 tūkst.m
3
 nepakankamai išvalytų ir 14 tūkst. m

3 
 išleista be valymo. Dėl 

avarijos Šilutės miesto valymo įrengimuose 2009 metais išsiurbta 7 008 tūkst.m
3 

vandens, iš jų – 

2081 tūkst.m
3 

poţeminio ir 4927 tūkst.m
3 

paviršinio vandens. Dėl poţeminio vandens racionalaus 

vartojimo 159 tūkst. m
3
 sumaţėjo vandens nuostoliai, pramonėje padidėjo poreikis paviršinio 

vandens. Prisijungus daugiau vartotoju prie centralizuotų kanalizacijos tinklų padidėjo bendras 

išleidţiamų nuotėkų kiekis.  

Įgyvendinant „Nemuno ţemupio baseino I investicinio paketo“ projektą 2009 metais atliko 

šiuos darbus: 

Paklota vandentiekio magistralinių tinklų Traksėdţių gyvenvietėje; 

Pastatyta viena siurblinė ir paklota 3,88 km fekalines kanalizacijos tinklų Šilutės mieste 

Ramučių kvartale; 

Pastatyta viena siurbline ir paklota 2,17 km slėginių nuotėkų tinklų linija iš Grabupių 

gyvenvietės. 

Vykdant „Švėkšnos ir Šilutės valyklų rekonstravimo“ projektą, atlikta Švėkšnos valymo 

įrenginių rekonstrukcija, pritaikant juos prie esamų gamtosauginių reikalavimų ir rekonstruoti 

Šilutės miesto valymo įrengimuose esantys du radialiniai sėsdintuvai. 

Šilutės rajone yra 376 artezinis gręţinys, iš jų: veikiančių - 334 ir neveikiančių - 42. 2009 

metais išgręţti 6 nauji gręţiniai. UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuoja 64 gręţinius 33 

vandenvietėse. Vanduo yra išgaunamas iš 50-120 m gylio artezinių gręţinių apatinės-viršutinės 

kreidos vandeningo sluoksnio ir be paruošimo teikiamas vartotojams. Šilutės rajone išgaunamas 

vanduo atitinka HN 44:2003 reikalavimams. Siekiant uţtikrinti geriamo vandens kokybę, rajone 

vykdoma geriamo vandens kokybės prieţiūra, renovuojami magistraliniai vandentiekio tinklai. Dėl 

didesnių vandens nuostolių sumaţėjimo vykdoma vandentiekio tinklų eksploatacijos prevencija. 

UAB „Šilutės vandenys“ 2010 metais planuoja vykdyti du projektus: „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas Šilutės rajone“ ir „Šilutės rajono dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba“. Vykdant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Šilutės 

rajone“ įgyvendinimą, numatyta atlikti šiuos darbus: Rusnės valymo įrenginių rekonstrukciją, apie 

2,3 km nuotekų tinklų statybą ir apie 740 m vandentiekio tinklų statybą; naujų nuotekų tinklų 

statybą Pagrynių, Grabupių, Švėkšnos gyvenvietėse ir Šilutės mieste, nuotekų ir vandentiekio tinklų 

statybą Traksėdţių gyvenvietėje. Vykdant projekto „Šilutės rajono dumblo apdorojimo įrenginių 
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statyba“ įgyvendinimą, numatyta pastatyti Šilutės valymo įrenginių teritorijoje dumblo pūdymo-

dţiovinimo įrenginį. 

Agentūra atliko 31 ūkininko ūkio patikrinimą dėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymo 

mėšlui tvarkyti. Dėl atliekų tvarkymo taisyklių paţeidimų duoti 2 privalomi nurodymai, dėl mėšlo 

tvarkymo – 1. Uţ atliekų tvarkymo taisyklių paţeidimą buvo surašyti ATPK protokolai ir nubausta 

12 piliečių, vienas pilietis nubaustas uţ mėšlo tvarkymo reikalavimų nevykdymą.  

Surenkamų komunalinių nerūšiuotų atliekų kiekis sparčiai maţėja: nuo 27,3 tūkst. t (2004 

m.) iki 8,3 tūkst. t (2007 m.). Tai turėjo  įtakos Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo 

programos įdiegimas bei Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m.  sprendimu Nr. T1-1273 

patvirtinto komunalinių atliekų tvarkymo plano 2006-2010 metams įgyvendinimas, konteinerinės 

atliekų surinkimo sistemos įdiegimas. Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo srauto maţėjimą 

nulėmė antrinių ţaliavų atskiras surinkimas. Savivaldybėje 2008 m. pasiektas 82,5% atliekų 

tvarkymo rodiklis (Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plane (toliau tekste – VSATP) 

nustatytas 85 % atliekų tvarkymo rodiklis). 2008 m. atliekų tvarkymo operatorius UAB 

„Ecoservice“ buvo sudaręs sutartis su fiziniais asmenimis – 39 092 vnt., su juridiniais asmenimis – 

484 vnt. 

Antrinių ţaliavų (stiklo, popieriaus, plastiko) surinkimas tiesiogiai priklauso nuo konteinerių 

atliekų surinkimo sistemos įdiegimo. 2005 – 2006 metais antrinės ţaliavos iš gyventojų buvo 

renkamos apvaţiavimo būdu. Nuo 2007 m. situacija keitėsi iš esmės, nes Savivaldybės teritorijoje, 

atsiţvelgiant į gyventojų skaičių seniūnijose, buvo pastatyti 98 komplektai (294 vnt.) antrinių 

ţaliavų konteinerių. Įvykdytas Šilutės rajono komunalinių atliekų tvarkymo planas 2006-2010 m. 

Bendrą antrinių ţaliavų kiekio padidėjimą 2008 m. palyginus su ankstesniais metais lėmė atliekų 

rūšiavimas. Labai padidėjo plastiko, stiklo, padangų surinkimas. Stiklo atliekas pradėta rinkti nuo 

2007 m. Ūkio subjektuose vykdoma geresnė pirminė atliekų apskaita, pakuočių apskaita. Didelė 

dalis pakuočių nebepatenka į atliekas, jos priduodamas atliekų tvarkytojams antriniam perdirbimui. 

Bendras pavojingų atliekų surinkimas ţymiai pagerėjo, palyginus su ankstesniais metais. Tai 

įmonių kontrolės rezultatas. Tikrinimo metu buvo reikalaujama dokumentų, įrodančių sutvarkytas 

pavojingas atliekas. Praktiškai visos įmonės, kuriose susidaro pavojingos atliekos, yra sudariusios 

sutartis su pavojingų atliekų tvarkančiomis įmonėmis. 

Vykdant Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, Šilutės rajono savivaldybės taryba 

2004 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T1-42 patvirtino Šilutės rajono atliekų tvarkymo sistemos 

plėtojimo programą. Plėtojimo programoje numatyta ilgalaikė veiksmų programa ir trumpalaikė 

veiksmų programa. Realizuojant Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano reikalavimus bei 

Ilgalaikės veiksmų programos nuostatas, Savivaldybės taryba 2009 m. patvirtino: 

2009 m. geguţės 28 d. sprendimą Nr. T1-1007 „Šilutės rajono komunalinių atliekų 

tvarkymo planas 2009-2013“. 

2009 m. geguţės 28 d. sprendimą Nr. T1-1008 „Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklės“. 

2009 m. birţelio 25 d. sprendimą Nr. T1-1045 „Dėl komunalinių-buitinių atliekų surinkimo 

ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydţio nustatymo“. 

2009 m. birţelio 25 d. sprendimą Nr. T1-1046 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės 

rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos uţ 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydţių patvirtinimo“. 

2009 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T1-1132 „Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos 

uţ komunalinių atliekų surinkimą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas“. 

Savivaldybės tarybos 2009 m. priimti sprendimai sudarė sąlygas komunalinių atliekų 

tvarkymą organizuoti aukštesniu lygiu nei buvo anksčiau. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Šilutės rajono 

savivaldybėje visi juridiniai ir fiziniai asmenys yra apmokestinti uţ susidariusių atliekų šalinimą. Ši 

sistema sudaro sąlygas gyventojams civilizuotai priduoti buitines atliekas. 

Šilutės rajono savivaldybėje chemines medţiagas naudoja ABF ,,Šilutės Rambynas“ 

šaldymo įrenginiuose, UAB „Baltijos marmuras“ produkcijos gamyboje, mėsos, ţuvies perdirbimo 

įmonės darbo vietų dezinfekavimui. Įmonėse medţiagos laikomos paţenklintose tarose, vedama 

medţiagų apskaita, turi medţiagų saugos lapus, Agentūros tikrinimo metu paţeidimų nenustatyta. 

Savivaldybės teritorijoje ūkio subjektai radioaktyvių medţiagų nenaudoja. Šilutės rajone 

UAB „Geleţies lauţas“, UAB ,,Torlina“, UAB ,,Kufėja“, UAB ,,Eurovaris“, UAB ,,Metlana“, UAB 

„Linmeta“ metalo lauţo supirktuvės turi prietaisus radioaktyvių medţiagų matavimui, atlieka 

matavimus, parodymus registruoja ţurnaluose, Agentūros tikrinimo metu paţeidimų nenustatyta.  
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2009 m. liepos 3 d. visiškai sutriko Šilutės miesto valymo įrenginių technologinis biologinis 

nuotekų valymo procesas ir, atidarius sklendę, nuotekos po mechaninio valymo buvo išleidţiamos į 

Šyšos upę. Dėl šios prieţasties buvo uţterštas Šyšos upės 7,5 ha plotas. 

2009 m. liepos 27 d. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-738 

paskelbta ekstremali situacija „Vandens uţterštumas“. Organizuojant nuotekų biologinių įrenginių 

atstatymo darbus bei gerinant ekologinę situaciją Šyšos upėje, buvo 5 Savivaldybės ekstremalių 

situacijų valdymo centro posėdţiai. Kontroliuojant uţterštų nuotekų patekimą į Šyšos upę, 

biologinių įrenginių atstatymo eigą, Šyšos upės uţterštumą, 9 kartus Jūrinių tyrimų centras paėmė 

vandens mėginius laboratoriniams tyrimams iš Šilutės miesto nuotekų valyklos komunalinių 

nuotekų į Šyšos upę, Šyšos upės ţiotyse 100 m ţemiau ir aukščiau Šiltės m. komunalinių nuotekų 

išleistuvo, ţemiau ir aukščiau AB „Biofuture“ panaudoto vandens išleistuvo. UAB „Šilutės 

vandenys“ Agentūra surašė 4 privalomus nurodymus. Rugsėjo 21 d. biologinių valymo įrenginių 

veikimas buvo atstatytas ir nuotekos išvalomos iki leidime nustatytų normatyvų. 2009 m. rugsėjo 29 

d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-935 ekstremali situacija buvo 

atšaukta. Šyšos upėje hidrobiontams padaryta ţala (2 300 271,12 Lt) paskaičiuota pagal LR 

aplinkos ministro 2003 m. birţelio 25 d. įsakymu Nr. 320 patvirtintą Hidrobiontams padarytos ţalos 

skaičiavimo metodiką ir Vilniaus universiteto ekologijos instituto pateiktos „Dėl Šyšos upės 

ichtiofaunos būklės po ekologinės nelaimės įvertinimo, ichtiofaunai padarytos ţalos nustatymo 

ataskaitos“. 

2009 m. pavasarinių gaisrų atvirose teritorijose, palyginus su ankstesniais metais, 

padaugėjo. Padaugėjimą lėmė ankstyvas šiltas nelietingas pavasaris. Iš viso per 2009 m. Šilutės 

PGT uţfiksavo 2 miškų (1,5 ha miško paklotės), 80 laukų, pievų (97,48 ha),1 durpingos pievos (0,2 

ha), 7 raţienų (1,25 ha) degimo atvejus. 3 asmenimis ATPK protokolus surašė Šilutės PGT 

pareigūnai ir skyrė 450 Lt baudų, 2 asmenims ATPK protokolus surašė Šilutės rajono agentūros 

pareigūnai ir skyrė 300 Lt baudų. Agentūra, kartus su Šilutės PGT, Šilutės miškų urėdijos 

pareigūnais, dalyvavo trijuose reiduose. 

Pagal Potencialiai pavojingų objektų sąrašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2008 m. 

gruodţio 1d. įsakymu Nr.D1-647, Šilutės rajono savivaldybėje yra : 

AB „Šilutės Rambynas“ šaldymo įrenginiai (šaldymo kompresorinė); 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ rajoninė katilinė ( mazuto saugojimas); 

UAB „Šilutės vandenys“ Šilutės miesto nuotekų valymo įrenginiai (nuotekų dumblo 

sukaupimo baseinai); 

UAB „Grabupėlai“ gyvulininkystės kompleksas (srutų sukaupimo rezervuarai); 

AB „Biofuture“ bioetonolio gamykla (spirito ţlaugtų sukaupimo aikštelė). 

Šilutės rajone UAB ,,Šilutės durpės“ turi Aukštumalos durpių karjerą, kurio plotas 1 554,1 ha. UAB 

„Šilutės automobilių keliai“ eksploatuoja Juknaičių smėlio karjerą, kurio plotas 6,26 ha. UAB 

„Bugama“ eksploatuoja Ţiogaičių smėlio karjerą, kurio plotas 11,59 ha, Gaidelių ţvyro karjerą, 

kurio plotas 10,1 ha, Juškaičių ţvyro – smėlio karjerą, kurio plotas 4,55 ha ir Degučių ţvyro - 

smėlio karjerą, kurio plotas 14,8 ha. 2009 metais atlikti karjerų specifiniai planiniai patikrinimai, 

paţeidimų nenustatyta  

Šilutės rajono agentūros kontroliuojamas miškų plotas yra 10, 389 tūkst. ha, kurių prieţiūra 

rūpinasi Šilutės miškų urėdija. Kontroliuojamos teritorijos miškų masyvai išsidėstę visoje 

teritorijoje tolygiai. Vyraujantys medynai yra pušynai (36 proc.) ir eglynai (26 proc.). Šilutės rajono 

miškingumas 2006 m. buvo 22,3 proc., 2007 m.- 24,6 proc., 2008 m. – 24.6 proc., 2009 m.-24,6 

proc. 2008 m. lyginant su 2007 m. privačių miškų plotas sumaţėjo 3 168 ha arba 31 proc. Sumaţėjo 

todėl, kad buvo perskirstytos teritorijos, o 2009 m. lyginant su 2008 m. privačių miškų plotas 

padidėjo 238 ha arba 2,3 proc. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-09-22 visus miestelėnus kvietė prisidėti prie 

judriosios savaitės akcijos „Diena be automobilio“. Kvietime buvo sakoma, kad, nenaudodami 

transporto priemonės – mes Ţemei padovanosime gurkšnelį tyresnio oro. Ţemė atsidėkodama uţ 

švaresnio oro gurkšnį apglėbs viską palaimingu šviesos glėbiu ir primins, kad gamtą reikia saugoti 

ir tausoti. 

 
Socialinė parama, vaikų teisių apsauga 

Socialinė parama (piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos) administruojama 

vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis tvarkomis ir aprašais. Socialinės 
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paramos skyriaus specialistai parengė daugiau nei 21 tūkst. sprendimų 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. 

Sprendimai socialinei paramai skirti priimami vadovaujantis šių veikiančių komisijų 

siūlymais, išvadomis ir sprendimais: 

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. 

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. 

Socialinių paslaugų (socialinės prieţiūros ir socialinės globos paslaugų) teikimą senyvo 

amţiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, 

vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, vaikams 

našlaičiams bei vaikams, netekusiems tėvų globos (rūpybos), reglamentuoja ankstesniais metais ir 

2009 m. Savivaldybės tarybos patvirtinti sprendimai ir tvarkos. Svarbiausi 2009 m. tarybos 

sprendimai: 

1. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (2009 m. 

balandţio 30 d. Nr. T1-947); 

Įgyvendinta Socialinių paslaugų įstatymo (Ţin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 3 dalyje 

įtvirtinta nuostata, kad Savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina Socialinių paslaugų planą. Plane atlikta 

išsami Šilutės rajono savivaldybėje sukurtos socialinių paslaugų infrastruktūros analizė, 

išanalizuotos socialinės paslaugos, teikiamos Klaipėdos apskrities ir kitų apskričių globos įstaigose, 

Savivaldybės įsteigtose įstaigose, šeimose ar socialinių paslaugų gavėjų namuose. 

2. „Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ - 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-890 

patvirtintos socialinių paslaugų kainos; 

3. Dėl Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimo pavedimo Juknaičių 

seniūnijai patvirtinimo (2009 m. vasario 26 d., Nr. T1-836). 

Įgyvendintos Socialinių paslaugų įstatymo (Ţin., 2006, Nr. 17-589), Socialinių paslaugų 

katalogo (Ţin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72) bei kitų teisės aktų nuostatos, 

reglamentuojančios socialinės prieţiūros paslaugų teikimą; 

4. Dėl viešosios įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro pertvarkymo ir biudţetinės įstaigos 

Šilutės dienos paslaugų centro direktoriaus atlyginimo koeficiento patvirtinimo (2009 m. spalio 29 

d., Nr. T1-1118).  

Nuo 2010 m. sausio 1 d. viešoji įstaiga Šilutės dienos paslaugų centras pertvarkytas į 

biudţetinę įstaigą Šilutės dienos paslaugų centrą. Pertvarkomos viešosios įstaigos Šilutės dienos 

paslaugų centro vienintelė dalininkė – Šilutės rajono savivaldybė – nuo biudţetinės įstaigos – 

Šilutės dienos paslaugų centro – įregistravimo dienos tapo naujos teisinės formos įstaigos steigėja; 

5. Dėl laikino apnakvindinimo paslaugų Šilutės rajono savivaldybėje (2009 m. sausio 29 d. 

Nr. TI- 790).  

Laikino apnakvindinimo paslauga suaugusiems socialinės rizikos asmenims pakeista į 

alternatyvią trumpalaikę socialinę globą gydymo įstaigoje iki 6 mėn. ir ilgiau, psichologinės bei 

socialinės reabilitacijos įstaigose iki 18 mėnesių; 

6. Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės 

rajono savivaldybės gyventojams dydţio nustatymo (2009 m. vasario 26 d. Nr. TI-873).  

Nustačius maksimalų socialinės globos išlaidų finansavimo dydį yra iš dalies apribota 

asmenų galimybė pasirinkti paslaugų teikėją, kuris teikia labai brangias paslaugas (įvairios 
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prestiţinės globos įstaigos). Asmuo tuomet turi ieškoti papildomų lėšų, kad galėtų apsimokėti uţ 

paslaugas, keisti paslaugų teikėją ar iš viso paslaugos atsisakyti. Tuo pačiu 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; 

7. Dėl socialinės globos vaikui ir jaunuoliui su negalia tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2007 m. geguţės 24 d. sprendimu Nr. TI-55 pakeitimo (2009 m. 

geguţės 28 d., Nr. T1-989).  

Pakeitus Savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimu Nr. T1-55 patvirtintų 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;  

8. Dėl socialinės globos paslaugų gydymo įstaigose administravimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. TI-1327, 

pakeitimo (2009 m. spalio I d. Nr. TI-I097).  

Pakeitus 2006-11-03 sprendimu Nr. T1-1327 patvirtintų Socialinės globos paslaugų gydymo 

įstaigose administravimo tvarkos aprašo 28 punktą, bus išvengta piktnaudţiavimo naudojantis 

ilgalaikės socialinės globos paslaugomis, teikiamomis gydymo įstaigoje. Mokėjimo uţ ilgalaikę 

socialinę globą gydymo įstaigoje dydis yra nustatomas atsiţvelgiant į asmens pajamas ir turtą, todėl 

racionaliau naudojamos Savivaldybės biudţetui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 

specialiųjų tikslinių dotacijų asmeniui su sunkia negalia socialinei globai teikti skiriamos lėšos; 

9. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-834 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T1-147 ,,Dėl vienkartinių 

pašalpų iš savivaldybės biudţeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Vienkartinę paramą gaus didesnis asmenų kiekis, negaunantis socialinių išmokų iš valstybės 

lėšų. Šios socialinės išmokos, t.y. slaugos ar prieţiūros išlaidų tikslinės kompensacijos, mokamos  

sergantiems asmenims kiekvieną mėnesį, pagal gydytojų komisijos sprendimą. Šiuo metu Šilutės 

rajono savivaldybėje per vieną mėnesį slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją gauna apie 860 

asmenų, jiems išmokama apie 639 tūkst. Lt, o prieţiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją 

gauna apie 2 128 asmenys, jiems išmokama apie 357  tūkst. Lt; 

10. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-835 ,,Dėl 

kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“. 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai (Ţin., 

2008, Nr. 149-6027). Taupomos valstybės lėšos, skirtos mokinių nemokamam maitinimui. Nuo 

2009-01-01 atnaujintas nemokamas maitinimas pagal tėvų pajamas mokiniams, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas. Iki 2009-01-01 šie mokiniai buvo 

nemokamai maitinami neatsiţvelgiant į tėvų pajamas.  

11. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 30 d. sprendimai Nr. T1-949 

,,Dėl paramos skyrimo Virginijai Gudėnienei“ ir Nr. T1-950 ,,Dėl paramos skyrimo Danei 

Reikertienei“. Šiais sprendimais buvo padengtos uţsienyje mirusių asmenų palaikų perveţimo 

išlaidos.  

Socialinei politikai vykdyti rajone 2009 metais išnaudota: 

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;  

3. Savivaldybės biudţeto lėšos vienkartinei paramai (vienkartinės pašalpos, pagalbos pinigai 

mokami vietoj socialinių paslaugų teikimo) –– 205,6 tūkst. Lt. 

Vaiko teisių skyriaus specialistai 2009 metais dalyvavo, teikė procesinius dokumentus 379 

teismo posėdţiuose, iš jų: civilinėse bylose - 249, baudţiamosiose bylose - 127. Vienam specialistui 

vidutiniškai per metus tenka dalyvauti 76 teismo posėdţiuose. Didelis dėmesys skiriamas vaikų, 

likusių be tėvų globos ir našlaičių globos (rūpybos) organizavimui ir prieţiūrai, prioritetą taikant 

vaiko globai (rūpybai) šeimoje. Rajone 2009 metais buvo 285 globojami vaikai, iš jų 178 šeimoje 

bei šeimynoje. Nuo 2004 metų maţėja vaikų globos (rūpybos) nustatymo atvejų. Siekiant uţtikrinti 

kokybišką vaikų įtėvių bei globėjų (rūpintojų) pasirengimą 2009 metais buvo sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys su Kretingos, Gargţdų, Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centrais dėl 
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įtėvių bei globėjų (rūpintojų) mokymų. Tačiau neramina situacija dėl smurto prieš vaikus 

naudojimo, patyčių tarp bendraamţių. Tuo tikslu buvo paruošta informacinė medţiaga, lankomasi 

mokymosi, ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose. Bendradarbiaujant su socialiniais 

darbuotojais seniūnijose, mokymo, medicinos, teisėsaugos institucijomis, 30 nukentėjusių nuo 

smurto vaikų teikta socialinė, pedagoginė, psichologinė, medicininė, teisinė pagalba. Vykdant vaikų 

ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projektus, Savivaldybė kiekvienais metais nepilnamečių 

įdarbinimui skiria lėšų. Nuo 2004 metų buvo skirta 122 200 litų ir sudaryta galimybė dirbti 309 

rajono vaikams. Visuomenės dėmesys vaiko teisių paţeidimams didėja, tai įrodo skyriuje gaunamos 

informacijos srautas. 2009 metais 5 skyriaus specialistai išnagrinėjo 722 piliečių ir 2 049 institucijų 

(iš viso 2 771) prašymus, pranešimus, siūlymus dėl vaikų teisių paţeidimų rajone. 

 

VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ BENDRASIS LAVINIMAS, 

IKIMOKYKLINIŲ VAIKŲ UGDYMAS IR JAUNIMO PAPILDOMAS UGDYMAS, 

GYVENTOJŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMAS, ETNOKULTŪROS 

PUOSELĖJIMAS 
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrasis lavinimas, ikimokyklinių vaikų ugdymas ir jaunimo 

papildomas ugdymas 

Švietimo skyriaus ir švietimo įstaigų 2009 metais veikla buvo orientuota uţtikrinti valstybės 

bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų – ugdymo kokybės, efektyvios įstaigų 

veiklos įgyvendinimą, sudaryti galimybes laisvos, kritiškai mąstančios ir atsakingos asmenybės 

vystymuisi, puoselėti tautinį identitetą siekiant išsaugoti tautos tradicijas. 

2009 metų  rajono biudţete švietimo įstaigoms buvo skirta: 

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos ugdymo reikmėms (darbo uţmokesčiui, socialiniam 

draudimui, valdymui, kvalifikacijai, vadovėliams ir kitoms ugdymo priemonėms, pedagoginei ir 

psichologinei  pagalbai, mokinių paţintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, neformaliajam 

ugdymui) - 37 988 300 Lt; 

Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti - 29 291 500 Lt; 

Iš viso - 67 279 800 Lt, tai sudaro 60,5 proc. Savivaldybės biudţeto (2008 m. – 51 proc.).  

Tarybai parengti ir pateikti 42 sprendimų projektai, reglamentuojantys švietimo įstaigų 

veiklą: dėl klasių, grupių komplektavimo ir komplektų skaičiaus, pareigybių ir etatų, tvarkų, įstaigų 

pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo, pritarimo veiklos programoms, strateginiams 

planams, vadovų veiklos ataskaitoms, švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metais 

koregavimo, mokyklų vidaus struktūros pertvarkos, švietimo įstaigų mokytojų atestacijos programų 

tvirtinimo, dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos 

aprašo pakeitimo, bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo ir kt. 

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 ir tapo skyriumi; 

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. 

Rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 7 269 mokiniai – sumaţėjo 566 mokiniais, 

atitinkamai maţėja ir komplektų skaičius. Dţiugina, kad maţėjant mokinių skaičiui, maţėja ir 

tuščių mokymosi vietų: 2009 metais viename pradinių klasių komplekte vidutiniškai mokėsi 16,1 

mokinys (2008 m. - 15,8), 5-10 klasių komplekte – 24,6 mokiniai (2008 m. – 21,4). Tokį keitimąsi 

lėmė racionaliai ir veiksmingai įgyvendinamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas. 

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. Bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 711, neformaliojo ugdymo įstaigose – 217 

http://www.silute.lt/publ/tarybos/26_posedis/T1-826.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/26_posedis/T1-826.doc


 59 

pedagogų. Toliau vykdyta pedagogų ir vadovų atestacija: jau atestuota 86 proc. pedagogų ir 83,8 

proc. švietimo įstaigose dirbančių vadovų (direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui). 

Siekiant maţinti socialinę vaikų atskirtį, uţtikrinti lygias mokyklinio starto galimybes, ypač 

kaime gyvenantiems, priešmokyklinio amţiaus vaikams sudaromos galimybės lankyti grupes ir 

ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programas. 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 proc.) lanko priešmokyklinio 

ugdymo grupes. 

Šiuo metu rajone yra 13 įstaigų, kuriose organizuojamas ikimokyklinis ugdymas: 8 

lopšeliai-darţeliai, 4 bendrojo lavinimo mokyklos, mokykla-darţelis. 2009 metų sausio mėnesį 

Kintų vidurinėje mokykloje, moderniai įrengtose ir higienos reikalavimus atitinkančiose patalpose, 

pradėjo veikti ikimokyklinio ugdymo grupė. Rajono ikimokyklinėse įstaigose komplektuojamos 76 

grupės, iš jų: 19 lopšelio, 38 darţelio, 19 priešmokyklinio ugdymo. Šias grupes lanko 1 202 vaikai. 

(pagal projektinį pajėgumą galėtų lankyti 1410 vaikų). Lopšelio grupes lanko – 232, darţelio grupes 

– 970 vaikų. Sumaţėjo lankančių vaikų skaičius, padaugėjo laisvų vietų: 2009 m. 1-6 metų vaikų 

rajone buvo 3 382, lankė tik 35,8 proc. vaikų. 2008 m. ikimokyklines įstaigas lankė 38,1 proc. 

ikimokyklinio amţiaus vaikų. Sudarytos galimybės Saugų vaikų globos namų auklėtiniams ir Saugų 

seniūnijos gyventojų, dirbančių Šilutėje, vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Šilutės 

mieste. Atitinkamai sumaţėjo nepriimtų vaikų skaičius į Saugų vaikų darţelį. 

Sudaromos sąlygos lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairių poreikių ir gebėjimų 

vaikams. Lopšelyje-darţelyje ,,Ąţuoliukas“ ugdomi negalią turintys vaikai, kuriems dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų reikalinga specialistų pagalba. Teikiamos specialiojo pedagogo, tiflo, surdo 

pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo paslaugos. Vaikams netekusiems tėvų globos 

teikiama laikinoji arba trumpalaikė socialinė globa. Organizuojamas jų pavėţėjimas. Socialinės 

globos skyriuje sumaţėjo vaikų, pageidaujančių lankyti specialiąsias grupes, į globos grupes maţiau 

nukreipiama socialinės rizikos ar be tėvų globos likusių vaikų. Savivaldybės tarybos 2009 m. 

birţelio 25 d. sprendimu Nr. T1-1019 buvo panaikinta po vieną specialiąją ir globos grupes. Vietoje 

jų suformuotos bendro tipo lopšelio ir darţelio grupės. 

Lopšelyje darţelyje ,,Ţibutė“ veikia logopedinė grupė vaikams, turintiems ţymių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų. Teikiamos kineziterapeuto, socialinio pedagogo paslaugos. Logopedo 

paslaugomis naudojasi miesto lopšelių-darţelių ,,Raudonkepuraitė“, ,,Ţvaigţdutė“, ,,Pušelė“, 

,,Gintarėlis“ priešmokyklinio amţiaus vaikai. 

Mokytis visą gyvenimą siekiant tobulinti ţinias, kompetencijas bei gebėjimus asmeninėje, 

socialinėje ir su darbu susijusioje perspektyvoje, sudaryti sąlygas atskirtį patyrusiems mokiniams 

įgyti išsilavinimą ir rasti savo vietą gyvenime – tokias funkcijas įgyvendinantis Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras uţtikrina galimybę mokytis paaugliams, atstatant mokymosi 

motyvaciją ir suaugusiems, nebaigusiems pagrindinės ar vidurinės mokyklos, teikiantis neformalaus 

švietimo paslaugas. Šioje ugdymo institucijoje įvairios mokymo formos Jaunimo klasių mokiniai 

mokosi dienine forma. Suaugusiųjų klasių mokiniams siūlomos įvairesnės mokymo formos: 

dieninė, neakivaizdinė, modulinė ir savarankiška. Didţioji dalis suaugusiųjų pageidauja mokytis 

neakivaizdine mokymosi forma, nes dalis uţsiėmimų gali vykti nuotoliniu būdu, parengtos visų 

mokomųjų 11-12 klasių dalykų programos, uţduotys pritaikytos suaugusiųjų mokymuisi 

neakivaizdiniu būdu. Centro išsikeltų uţdavinių įgyvendinimui pasirinkami projektai, kuriuose 

dalyvaudami mokiniai tapo aktyvesni, savarankiškesni, labiau pasitikintys savo jėgomis. Centro 

bendruomenė dalyvavo: 

„MTP plius“ projektas „Jaunimo mokyklų tobulinimas“; 

„MTP plius“ projektas „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas plėtojant 

universalius daugiafunkcinius centrus“; 

ESF projektas „Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra, teikiant šiuolaikines kompetencijas 

regionuose“; 

Lietuvos, Norvegijos ir Suomijos projektas „Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse 

maţinant socialinę atskirtį ir regioninius skirtumus Lietuvoje“; 

Vaikų socializacijos programa „Aš esu aktyvus pilietis“; 

Psichaktyvių medţiagų vartojimo prevencijos programa „Saugi mokykla“ ir kt. 

Atsiliepdama į Jungtinių Tautų ir UNESCO sprendimą skelbti 2008 metus Tarptautiniais 

kalbų metais, Europos Sąjungos komunikato „Mokytis niekada nevėlu“, Lietuvos mokymosi visą 
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gyvenimą strategijos, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos nuostatas ir 

Tūkstantmečio vystymo tikslus, Centro bendruomenė dalyvavo devintojoje suaugusiųjų švietimo 

savaitėje, kurios tema buvo „Kultūra+kalba=kultūrų dialogas“. Centro pedagogai ir administracija 

dalijasi savo patirtimi su kolegomis: dalyvavo rajoninėje metodinių darbų parodoje „Ugdymo 

kokybės pokyčiai Šilutės rajono švietimo įstaigose“, kuriai pateikė septynis projektus. Du projektai 

„Mokinių savivaldos skatinimas“ ir „Europos kalbų diena“ palikti nuolatinėje Pedagogų profesinės 

raidos centro ekspozicijoje „Pedagogo edukacinė patirtis“.  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras 2009 metais vykdė nacionalinį 

projektą „Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse maţinant socialinę atskirtį ir regioninius 

skirtumus Lietuvoje“, remiamą ESF Projekto, kurio partneris yra Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo centras. Projekto metu numatyta parengti suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtros 

savivaldybėse modelius.  

Dalyvaujant ESF projektuose parengtos neformalaus ugdymo programos ir Šilutės rajono 

bendruomenei buvo sudarytos galimybės mokytis šių modulių: anglų kalbos, teisinio raštingumo, 

verslumo pagrindų, tėvų švietimo, suaugusiųjų meninio ugdymo ir tarpinstitucinės partnerystės. 

Kursai klausytojams buvo nemokami, nes mokymosi išlaidos padengtos iš ESF projekto 

„Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra, teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose“ ir 

Lietuvos, Norvegijos ir Suomijos projekto „Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse maţinant 

socialinę atskirtį ir regioninius skirtumus Lietuvoje“ lėšų. 

Puoselėjami tolerantiški bendradarbiavimo santykiai su Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių Šilutės ir Šiaulių skyriais. Autorių grupės leidinyje „Sibiro Alma Mater“ išspausdintos 

skyriaus ir šilutiškių mokinių publikacijos, pasikeista vizitais su Šiaulių skyriaus tremtiniais. 

Uţmegzti ryšiai ir su Šilutės tremtinių skyriumi, rengti bendri kultūriniai renginiai. 

Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį 2008-2009 mokslo metais rajono mokyklose buvo 

įgyvendinamas Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Dainuoju Lietuvą kaip dţiaugsmą“ (J. 

Marcinkevičius). Šiai sukakčiai paminėti vyko renginių kompleksas: Spaudos, kalbos ir knygos 

dienos paminėjimas prie raštijos pradininko Maţvydo paminklinio akmens Gardamo seniūnijoje, 

rajoninis meninio skaitymo konkursas. Baigiamojoje projektinės veiklos konferencijoje buvo 

aptariama metų projektinė veikla, Šilutės pedagogų švietimo centre eksponuota rašto darbų, piešinių 

ir fotonuotraukų paroda „Mūsų krašto šviesuoliai“. Po to parodos eksponatai perduoti Šilutės 

muziejui.  

Tradiciniu tapo viktorina-konkursas „Paţink savo kraštą – Maţąją Lietuvą“, populiarinantis 

Maţosios Lietuvos etninio regiono kultūros sklaidą regiono gyventojams, ugdantis mokinių pilietinį 

sąmoningumą, skatinantis tautinę savimonę. 2008 metų viktorina buvo skirta paminėti Maţosios 

Lietuvos prisijungimo prie Didţiosios Lietuvos Tilţės akto pasirašymo 90-mečiui. 

Organizuota rajono mokyklų veikla vykdant kampaniją „Veiksmo savaitė-2009“ tema „Kas 

skaito, rašo...“. Veiklos tikslas – įtraukti visuomenę į aktyvią bei prasmingą veiklą, akcentuojant 

raštingumo ugdymo ir skaitymo kultūros populiarinimo, kaip socialinės atskirties maţinimo 

priemonių, svarbą. Rajono mokyklų mokiniai dalyvavo respublikinėje skaitymo akcijoje ,,Draugauk 

su knyga“, rajoninėje akcijoje „Gyvenu su knyga“, savo literatūrinę kūrybą pateikė Jaunųjų kūrėjų 

dienos baigiamajame renginyje, iš dalies šiam tikslui buvo skirta ir pilietinio ir tautinio ugdymo 

projektinė veikla. 

Brandţiais laimėjimais ir veiklos įvertinimais 2009 metais dţiaugėsi rajono neformaliojo 

ugdymo įstaigos, kurias lanko 1 060 vaikų.  

Šilutės r. vaikų meno mokykla praėjusiais mokslo metais prioritetą skyrė ugdymo kokybės 

gerinimui, informacijos apie mokyklą sklaidai bei mokinių saviraiškos skatinimui. Uţsibrėţtus 

tikslus ir uţdavinius įgyvendino, mokyklos mokiniai 2008-2009 m. m. dalyvavo respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose ir pasiekė didelių laimėjimų. 7 mokiniai tapo respublikinių ir 

tarptautinių konkursų laureatai bei diplomantai. Laimėjimai pasiekti I respublikinio šiuolaikinės 

muzikos konkurse „Mūzų įkvėpti“, VI respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurse „Vaikystė su 

muzika“ ir tarptautiniame konkurse „Maţieji talentai“, III jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais 

pučiamaisiais instrumentais konkurse „Jūros fanfaros“, IX respublikinio Jono Švedo atlikėjų 

tautiniais instrumentais konkurse. Dvi mokinės dalyvavo tarptautiniame pianistų konkurse 

Slovakijoje ir tapo II bei V vietų laureatės. Meno mokyklos kolektyvai taip pat tapo konkursų 

laureatais įvairiuose konkursuose: fortepijoninis duetas - III respublikinio jaunųjų pianistų 

šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurso „Šypsenėlė“ laureatas, kanklininkių ansamblis – III 
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respublikinio K. Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų konkurso laureatas, 

saksofonininkų ansamblis – tarptautinio pučiamųjų instrumentų ansamblių „Pavasario trimitai -

2009“ „E“ kategorijos II vietos laimėtojas, pučiamųjų instrumentų orkestras – IX Lietuvos 

pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato II vietos nugalėtojas. Pučiamųjų instrumentų orkestras 

„Pamarys“ dalyvavo tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose Prancūzijoje, Belgijoje. Kasmet 

Meno mokyklos mokiniai surengia koncertą miesto visuomenei. Dvi mokytojos paruošė gabių 

mokinių ugdymo projektą ir organizavo Ţemaitijos krašto muzikos mokyklų mokinių kamerinių 

ansamblių šventę „Muzikuojame drauge“, kuris vyko Kultūros ir pramogų centre ir jame dalyvavo 

gausus būrys dalyvių. 

Šilutės sporto mokyklą lanko 360 mokinių. Per 2008 – 2009 mokslo metus mokyklos 

auklėtiniai dalyvavo 148 varţybose, iš kurių 94 varţybos vyko įvairiuose Lietuvos miestuose, o 54 

varţybas vykdė pati Sporto mokykla ir priėmėme kitų Lietuvos sporto mokyklų komandas ir 

sportininkus. Sporto renginiuose puikiai pasirodyta: iškovota daug medalių, diplomų ir taurių. 

Geriausių rezultatų pasiekta bokso, sunkiosios atletikos, baidarių ir kanojų irklavimo ir lengvosios 

atletikos sporto šakose. Mokyklos auklėtinis Evaldas Petrauskas Lenkijoje vykusiame Europos 

jaunimo bokso čempionate iškovojo aukso medalį, Edgaras Skurdelis tapo Baltijos šalių jaunių 

bokso čempionu, sunkiaatletis Marius Mickevičius Europos jaunimo čempionate iškovojo 6-ąją 

vietą, nemaţas būrys mokyklos auklėtinių tapo šalies čempionais ir prizininkais ir yra pakviesti į 

savo amţiaus grupių Lietuvos rinktines. Mokykla teikė rajono bendrojo lavinimo mokykloms 

metodinę bei praktinę pagalbą, vykdė ne tik sporto mokyklos auklėtinių ugdymą, bet koordinavo ir 

viso rajono mokinių sportinius renginius: organizavo ir vykdė rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams krepšinio, gatvės krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos, rudens ir pavasario kroso, 

kroso estafetės, lengvosios atletikos keturkovės, stalo teniso, tinklinio, „Drąsūs, Stiprūs, Vikrūs“, 

„Kvadrato“, bokso, sunkiosios atletikos, baidarių irklavimo, virvės traukimo, smiginio, tinklinio, 

svarsčių kilnojimo varţybas, ruošė šių varţybų nuostatus, išaiškino ir apdovanojo nugalėtojus bei 

prizininkus. Mokyklos surengtuose sporto renginiuose per 2008-2009 mokslo metus dalyvavo per 

2500 rajono mokinių. 

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. Paţymėti ir įvertinti mokinius paruošę mokytojai. Tarptautinių, šalies 

konkursų laureatai atliko muzikinius kūrinius. Renginys organizuojamas jau antrus metus ir, reikia 

tikėtis, taps tradiciniu.  

Jaunimo reikalais Taryboje svarstyta: 

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T1-665 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės jaunimo 2009 m. programai skiriamos sumos, programos projektų konkurso nuostatų 

patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją“ pakeitimo; 

2. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo 2010 m programai skiriamos sumos, programos 

projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją; 

3. Dėl Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir Šilutės rajono jaunimo reikalų 

tarybos panaikinimo; 

4. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos ir premijos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo; 

5. Dėl Jaunimo programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo (kovo mėn.); 

6. Dėl Jaunimo programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo (spalio mėn.); 

7. Dėl Jaunimo 2009 m. programos konkurso projektų sąrašo patvirtinimo; 

8. Dėl pritarimo iš dalies pakeistai viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ 2009 metų veiklos 

programai; 

9. Dėl pritarimo iš dalies pakeistai viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2009 metų veiklos 

programai. 

 
Kultūra 

Kultūros reikalais Tarybai buvo pateikta svarstyti 29 sprendimų projektai. Rajono 

savivaldybės tarybai pateikti sprendimai, susiję su kultūros įstaigų 2009 metų veiklos programomis, 

projektinės veiklos įgyvendinimu, kultūros plėtros programos rezervo skirstymu.  

Šilutės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė iš esmės perţiūrėjo Šilutės 

rajono kultūros finansavimo strategiją ir šios darbo grupės siūlymu rajono Taryba priėmė 
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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 patalpas, taip sudarytos sąlygos įgyvendinti 

projektą „Bibliotekos paţangai“ ir teikti gyventojams daugiau paslaugų. 

Kultūros darbuotojų atestavimo programą 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. 

Finansavimo pasikeitimų veikiama buvo ir Paveldo strategija. Negauta lėšų iš Kultūros 

paveldo departamento tęstiniams darbams Šiūparių piliakalniui tvarkyti, buvusios Macikų 

koncentracijos stovyklos ir kapų sutvarkymo projektui tęsti.  

Teikiant 2008 m. ataskaitas bendruomenėms, kultūros klausimais pastabų nesulaukėme.  

Uţ ypatingus nuopelnus Klaipėdos apskričiai Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė 

bei prodiuseris, renginių vedėjas Marijus Budraitis apdovanoti Klaipėdos apskrities Garbės ţenklu. 

„Sidabrinės nendrės“ premija apdovanotas verslininkas Rimantas Cibauskas. Tautodailininkų 

Angelės ir Vytauto Raukčių darbai rudenį buvo įvertinti ir jiems suteiktas Tautinio paveldo 

produkto sertifikatas, liudijantis, kad šie gaminiai yra autentiški ir atitinka jiems keliamus 

reikalavimus.  

Pelnytai Šilutės krašto ţmonės per Rudens šventę didţiavosi gautu garbingu apdovanojimu 

– Europos Garbės vėliava. 

Rajono politikų pastangų dėka gautos lėšos Hugo Šojaus dvaro ir Kintų Vydūno kultūros 

centro rekonstrukcijoms pradėti. Kol kas neišspręstas Salos etnokultūros ir informacijos centro 

kapitalinio remonto klausimas.  

 

 

MIGRACIJOS PROCESAI, GYVENTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS IR 

UŢIMTUMAS, JŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR PERKVALIFIKAVIMAS BEI 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Migracijos procesai 

Seniūnijos atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas, pagal kurių duomenis matyti Savivaldybės gyventojų 

migracijos procesai: 
Nr. Seniūnija Deklaravusių 

atvykimą 

Deklaravusių 

išvykimą 

Įtrauktų į 

gyvenamosios 

vietos neturinčių 

asmenų apskaitą 

Deklaravimo 

duomenų 

taisymo, keitimo 

ir naikinimo 

skaičius 

Iš viso Išduota 

paţymų apie 

deklaruotą  

gyv. vietą 

1. Gardamo 58 1 - 3 62 365 

2. Juknaičių 88 10 - 8 106 510 

3. Katyčių 44 3 - 6 53 238 

4. Kintų 48 11 1 9 344 344 

5. Rusnės 90 12 - 39 411 411 

6. Saugų 187 18 - 25 230 597 

7. Šilutės 1379 273 - 147 1799 5571 

8. Švėkšnos 112 10 - 14 136 465 

9. Usėnų 30 4 - 8 42 247 

10. Vainuto 89 5 - 7 101 440 

11. Ţemaičių 

Naumiesčio 

153 9 6 10 178 678 

Iš viso 2278 356 7 276 2917 9866 

 
Socialinis draudimas  

Šilutės rajono 2009 m. biudţeto pajamų ir išlaidų rodikliai. Pateikiama kitimo tendencijos 

lentelė, lyginanti 2008 m. ir 2009 m. pajamų ir išlaidų santykį. 
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Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

2009 m. 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

2009 m. 

     %      

su  

planu 

Atitinkamas 

praėjusių 

metų 

ataskaitinis 

laikotarpis 

2008 m. 

Kitimas     

%  

2009m. 

lyginant 

su    

2008 m. 

Kitimas         

+/-   

2009m. 

lyginant su    

2008 m. 

2 planuota gauta 3 gauta   tūkst.Lt 

  1 2 3 4     

PAJAMOS    96173 83691,2 87,02 84239,1 99,3 -547,9 

Draudėjų valstybinio 

socialinio draudimo 

įmokos 72449 63619 87,81 74587 85,3 -10968,0 

Apdraustųjų valstybinio 

socialinio draudimo 

įmokos 21034 18497,6 87,94 7218,5 256,3 11279,1 

Savarankiškai dirbančių 

asmenų valstybinio 

socialinio draudimo 

įmokos 2586 1256,1 48,57 1999,9 62,8 -743,8 

Valstybinio 

savanoriškojo socialinio 

draudimo įmokos 41 34,9 85,12 93,2 37,4 -58,3 

Baudos ir delspinigiai  19 105,6 555,79 68,5 154,2 37,1 

Atgautos į ankstesnių 

metų išlaidas iškeltos 

abejotinai atgautinos 

sumos 16 46,4   61,9     

Veiklos pajamos ir iš 

turimo kapitalo 

gaunamos pajamos 28 131,6 470 210,1 62,6 -78,5 

IŠLAIDOS   141.046,00 144.452,30 102,42 135391,9 106,7 9060,4 

Pensijų socialiniam 

draudimui 119334 120407 100,9 114705,6 105,0 5701,4 

Ligos ir motinystės 

socialiniam draudimui 18074 18777,1 103,89 16314,8 115,1 2462,3 

Nelaimingų atsitikimų 

darbe ir profesinių ligų 

socialiniam draudimui 412 496,9 120,61 617,7 80,4 -120,8 

Neatgautinos ir 

abejotinai atgautinos 

sumos 4 1811,9   460, 6     

Veiklos sąnaudos 3.222,00 2959,4 91,85 3293,2 89,9 -333,8 

Grynasis einamųjų metų 

rezultatas   -44873 -60761.1  135,41 -51152,8 118,0 9608,3 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo Šilutės skyriaus duomenimis, 2009 metais darbo 

uţmokestis Šilutės rajone sumaţėjo 6,0 proc., tam įtakos turėjo darbų apimčių sumaţėjimas 

statybos sferoje, transporto įmonėse ir kt. Darbo uţmokestis sumaţėjo:  

biudţetinėse įmonėse – 12,5 proc., darbuotojų skaičius 2,1 proc.; 

UAB  darbo uţmokestis sumaţėjo 9,8 proc., darbuotojų skaičius – 13,7 proc.; 

Ţemės ūkio kooperatyvuose sumaţėjo 11,1 proc., darbuotojų skaičius – 88 proc.; 

Individualiose įmonėse darbo uţmokestis sumaţėjo 10,8 proc, darbuotojų skaičius – 16,4 

proc.; 

TŪB  darbo uţmokestis sumaţėjo 28 proc., darbuotojų skaičius – 20 proc. 
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2009 metus palyginus su 2008 metais, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų 

skaičius sumaţėjo 9,0 proc., tam įtakos turėjo ekonominė krizė (atleista 1 261 socialiniu draudimu 

draustų darbuotojų, iškelta 10 teisminių bankroto procesų). Draudėjų skaičius padidėjo 8,0 proc., tai 

lėmė ūkininkų ir jų partnerių Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka, įsigaliojusi 

2009 m. sausio 1 d. 

2009 m. draudţiamųjų pajamų dydis 1 488 litai, bazinė pensija – 360 litų. Nuo 2008 01 01 

draudţiamųjų pajamų dydis 1 414 litų, o nuo 2008 08 01 patvirtinta 1 488 litų (lentelėje išvestas 

vidurkis). Bazinė pensija kito: 2008 01 01 sudarė 316 litų, o 2008 08 01 pasiekė 360 litų (lentelėje 

išvestas vidurkis). 

 

Rodikliai 2008 m. 2009 m. pokytis, proc. 

Vid. mėn. darbo uţmokestis Šilutės rajone, (Lt) 1589,42 1500,19 -6,0 

Vid. mėn. darbo uţmokestis šalyje , (Lt) 1773,50 1675,40 -6,0 

Minimali mėnesinė alga, (Lt) 800 800 0 

Draudţiamosios pajamos šalyje (naudojamos 

išmokų skyrimui), (Lt) 

1445 1488 2,0 

Bazinė pensija, (Lt) 334 360 7,0 

Vidutinis apdraustųjų Šilutės rajone skaičius 14437 13176 -9,0 

Draudėjų Šilutės rajone skaičius 3228 3496 8,0 

 

2009 metus lyginant su 2008 metais, išmokamų valstybinio socialinio draudimo pensijų 

dydţio augimui įtakos turėjo bazinės pensijos didėjimas (7,0 proc.). Pagal Valstybinių socialinio 

draudimo pensijų įstatymo pakeitimą nuo 2007-07-01 pradėtas mokėti priedas uţ staţo metus 

pensijų gavėjams, įgijusiems didesnį kaip 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo staţą. 

Rodiklio pavadinimas 
2008 m.   gavėjų 

skaičius 

2008 m.   vid. 

išmokos suma 

per mėn. (Lt) 

2009 m.  gavėjų 

skaičius 

2009 m.  vid. 

išmokos suma 

per mėn. (Lt) 

Valstybinio soc. draudimo pensijos 18017 x 18120 x 

1. Senatvės pensijos 8850 692,46 8765 734,57 

2. Išankstinė senatvės pensija 138 541,29 122 567,21 

3. Invalidumo pensijos 2156 631,29 1992 669,95 

4. Netekto darbingumo pensija 1906 537,02 2331 567,21 

5.   Ištarnauto laiko pensijos 7 591,14 6 627,78 

6.  Maitintojo netekimo pensijos 248 468,59 204 512,88 

7. Našlių ir našlaičių pensijos, iš jų X x X x 

  7.1  našlaičių  821 256,32 785 281,36 

  7.2  našlių  2269 78,29 2344 77,71 

8. Našlių (sutuoktiniui mirus iki 

95.01.01) 
1583 69,99 1527 70,00 

9. Kompensacija uţ ypatingas 

darbo sąlygas 
39 501,06 44 540,00 

 

2009 metus lyginant su 2008 metais, ligos pašalpos atvejų skaičius sumaţėjo 22 proc., tai 

galėjo paveikti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9, 10, 14, 

211, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr XI-237, įsigaliojęs 2009 m. geguţės 1 d. 

Motinystės (nėštumo, gimdymo) pašalpos atvejų skaičius sumaţėjo 1 proc. Motinystės (tėvystės) 

(vaiko prieţiūros iki 1 metų ) pašalpos atvejų skaičius išaugo 7 proc., motinystės (tėvystės) (vaiko 

prieţiūros iki 2 metų ) pašalpos atvejų skaičius padidėjo 17 proc. Tai paveikė įsigaliojęs nutarimas 

(nuo 2008 m. sausio 1 d.) motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų 

pabaigos, kol vaikui sueis vieneri metai, mokama 100 proc., kol vaikui sueis dveji metai – 85 proc. 
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gavėjo kompensuojamojo uţdarbio dydţio. Tėvystės (iki vaikui sueis 1 mėnuo) pašalpos atvejų 

skaičius sumaţėjo 25 proc. 

 

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO RODIKLIAI 2008 metai 2009 metai 

Atvejų 

skaičius 

Ligos pašalpos 8490  6657 

Motinystės (nėštumo, gimdymo) pašalpos  323 321 

Tėvystės (iki vaikui sueis 1 mėnuo) pašalpos  108 82 

Motinystės (tėvystės) (vaiko prieţiūros iki 1 metų) 

pašalpos 
1236 1323 

Motinystės (tėvystės) (vaiko prieţiūros iki 2 metų) 

pašalpos 
 1194 1407 

 

Kiti 

rodikliai 

Vidutinė vienos ligos atvejo trukmė (dienų skaičius) 14,46  16,57 

Vidutinė vienos ligos dienos pašalpa (Lt)  58,42 63,78 

Motinystės (nėštumo, gimdymo) vidutinė vieno atvejo 

trukmė (dienų skaičius) 
 82,56 76,33 

Motinystės (nėštumo, gimdymo) vidutinė vienos dienos 

pašalpa (Lt) 
 56,67 66,95 

Tėvystės (iki vaikui sueis 1 mėnuo) vidutinė pašalpa (Lt)  1 885,25 1 775,61 

 Tėvystės vidutinė 1 atvejo trukmė (dienų skaičius) 19,51 19,77 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE (KELYJE) x x 

Atvejų skaičius, pagal pirminius nedarbingumo paţymėjimus 56  49 

Apmokėtų dienų skaičius  1804 2047 

Vidutinė vieno atvejo trukmė (dienų skaičius)  32,21 41,77 

 
Gyventojų uţimtumas 

Šilutės rajone 2009 m. pradţioje gyveno 52 566 gyventojai, iš jų 33 527 darbingo amţiaus. 

Tarp darbingo amţiaus gyventojų 51,2 proc. sudarė vyrai, 48,8 proc. - moterys ir 26,9 proc. - 

jaunimas.  

Nedarbo lygis Šilutės rajono savivaldybėje: 

2009-01-01 buvo 6,2 proc.; 

2010-01-01 buvo 12,4 proc.; 

2010-04-01 buvo 13,9 proc. (Lietuvoje – 14,3 proc.). 

Šilutės rajone 2010 metų sausio 1 dieną buvo 420 įmonių, vykdančių aktyvią gamybinę-

ekonominę veiklą. Šilutės darbo birţa nuolatinius kontaktus palaiko su 400 (95,2 proc.) rajono 

įmonių. Per 2009 m. Šilutės darbo birţą pasirašė 48 naujus susitarimus su darbdaviais. 

Darbo paklausos ir pasiūlos tendencijos 

Paklausa 

Per 2009 metus uţregistruotos 1 339 laisvos darbo vietos (2008 m. - 1331), iš jų: 

Terminuotam darbui - 351: 

Pagal ekonomines veiklas: 

ţemės ūkyje - 34 arba 9,7 proc.; 

pramonėje - 40 arba 11,4 proc.; 

statyboje - 74 arba 21,1 proc.; 

paslaugose - 203 arba 57,8 proc. 

Nuolatiniam darbui - 988:  

Pagal ekonomines veiklas: 

ţemės ūkyje 63 arba 6,4 proc.; 

pramonėje - 99 arba 10,0 proc.; 

statyboje - 125 arba 12,6 proc.; 

paslaugose - 701 arba 71,0 proc. 



 66 

Pasiūla 

Per 2009 metus uţregistruoti 5 834 bedarbiai, iš jų: 

galinčių konkuruoti – 3 605 arba 61,8 proc. (2008 m. - 2221 arba 57,9 proc.); 

negalinčių konkuruoti – 2 229 arba 38,2 proc. (2008 m. - 1613 arba 38,2 proc.); 

neturinčių profesinio pasirengimo – 3 095 arba 53,1 proc. (2008 m. – 2 220 arba 57,9 proc.); 

niekur nedirbusių - 978 arba 16,8 proc. (2008 m. - 568 arba 14,8 proc.); 

pakartotinai įregistruotų – 4 468 arba 76,6 proc. (2008 m. - 3041 arba 79,3 proc.); 

pagal tikslines bedarbių grupes: 

jaunesnių kaip 25 m. – 1 471 arba 25,2 proc. (2008 m. - 757 arba 19,7 proc.); 

darbo rinkoje papildomai remiamų – 3 536 arba 60,6 proc., iš jų pagal grupes: 

pradedantys darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją - 308 arba 8,7 proc.; 

iki registravimosi Darbo birţoje nedirbę 2 ir daugiau metų – 1 193 arba 20,4 proc.; 

nėščios moterys, motina arba tėvas, auginantys vaiką iki 8m. - 1137 arba 32,2 proc.; 

vyresni nei 50 m. – 1 008 arba 28,5 proc.; 

asmenys, grįţę iš laisvės atėmimo vietų - 18 arba 0,5 proc.; 

neįgalieji, kuriems nustatytas 20-50% darbingumo lygis - 345 arba 9,8 proc.; 

ilgalaikiai bedarbiai - 748 arba 21,2 proc.; 

baigę profesinės reabilitacijos programą - 1 arba 0,03 proc.; 

kaimo gyventojų – 3 336 arba 57,2 proc. 

Įdarbinimas 

Per 2009 metus įdarbinti 1 656 darbo ieškantys asmenys. Iš jų 1 585 bedarbiai. Pagal 

terminuotas darbo sutartis įdarbinti 348 bedarbiai, o pagal neterminuotas darbo sutartis įdarbinti 1 

327.  

Pagal ekonomines veiklas: 

ţemės ūkyje - 123 arba 7,8 proc.; 

pramonėje - 428 arba 27 proc.; 

statyboje - 241 arba 15,2 proc.; 

paslaugose - 793 arba 50 proc. 

Pagal išsilavinimą: 

specialistai 256 arba 16,2 proc.; 

kvalifikuoti darbininkai - 966 arba 60,9 proc.; 

nekvalifikuoti darbininkai - 363 arba 22,9 proc. 

Lyginant su 2008 metais įdarbinimo tendencijos pagal ekonominės veiklos rūšis išliko 

panašaus lygio. Specialistų įdarbinimas taip pat išliko panašaus lygio, nekvalifikuotų darbininkų 

įdarbinimas sumaţėjo 12,7 proc., o kvalifikuotų darbuotojų įdarbinimas išaugo 13,7 proc. punkto.  

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinis mokymas 

Siekiant efektyvesnio darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, gerinant bedarbių 

gebėjimą prisitaikyti prie naujų darbo rinkos reikalavimų, skatinant poţiūrį į mokymąsi ir darbą, 

kaip visą gyvenimą trunkantį procesą, vykdydama prioritetines veiklas, Darbo birţa į profesinį 

mokymą nukreipė 229 asmenis, iš jų pagal atskiras tikslines grupes: 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Pagal dalyvių grupes 

Nukreipta asmenų 

2009 metais 

Proc. nuo uţsiregistravusių 

ieškančių darbo asmenų 

2009 m. 

1. Asmenys įspėti apie atleidimą 27 100 

2. Nekvalifikuoti bedarbiai 109 3,5 

3. Jaunimo iki 25 metų amţiaus 89 6,1 

4. Vyresnių nei 45 metų 39 2,1 

 
Profesinį mokymą 2009 m. baigė 196 asmenys. 

Remiamasis įdarbinimas 

Įdarbinimas subsidijuojant 

2009 metais 204 asmenys dalyvavo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje. Per 2009 metus į 

priemonę nusiųsti 182 asmenys. Iš jų pagal tikslines grupes: 

86 asmenys, kurie neseniai prarado darbą, (4,6 proc. nuo įregistruotų šio tikslinės grupės 

asmenų per ataskaitinius metus); 
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21 neįgalus asmuo (arba 6,1 proc. nuo 2009 metais įregistruotų šios tikslinės grupės 

asmenų), iš jų 4 neįgalūs, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, t.y. 3,9 proc. nuo 

įregistruotų šios tikslinės grupės asmenų per 2009 metus; 

53 asmenys, vyresni nei 50 metų, t.y. 5,3 proc. nuo įregistruotų šio tikslinės grupės asmenų 

per ataskaitinius metus; 

27 asmenys iki įsiregistravimo Darbo birţoje nedirbę 2 ir daugiau metų (arba 2,3 proc. nuo 

įregistruotų šios tikslinės grupės asmenų per 2009 metus); 

12 ilgalaikių bedarbių, t.y. 1,6 proc. nuo įregistruotų tikslinės grupės asmenų per 2009 

metus. 

2009 metais 131 darbdavys įgyvendino įdarbinimo subsidijuojant priemonę, iš jų 128 

priklauso smulkiam ir vidutiniam verslui. 

Darbo įgūdţių įgijimo rėmimas 

2009 m. darbo įgūdţių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvavo 93 asmenys. Per 2009 metus į 

priemonę nusiųsti 76 asmenys. Iš jų pagal tikslines grupes: 

6 asmenys, kurie neseniai prarado darbą, (0,3 proc. nuo įregistruotų šio tikslinės grupės 

asmenų per ataskaitinius metus); 

44 asmenys, priklausantys jaunimui iki 25 metų, tai sudaro 3 proc. nuo įsiregistravusio 

jaunimo iki 25 metų per 2009 metus. 

2 asmenys vyresni nei 50 metų (0,2 proc. nuo įregistruotų šios tikslinės grupės asmenų per 

ataskaitinius metus); 

37 absolventai arba 11 proc. nuo visų 2009 m. registruotų absolventų. 

2009 metais 71 darbdavys įgyvendino įgūdţių įgijimo rėmimo priemonę, iš jų 69 priklauso 

smulkiam ir vidutiniam verslui. 

Viešieji darbai 

2009 metais viešųjų darbų priemonėje dalyvavo 303 asmenys. Iš jų pagal tikslines grupes: 

79 asmenys, kurie neseniai prarado darbą, (4,2 proc. nuo įregistruotų šio tikslinės grupės 

asmenų per ataskaitinius metus); 

kaimo gyventojai – 217, t.y. 6,5 proc. nuo 2009 m. įregistruotų kaimo bedarbių; 

vyresni nei 50 m. asmenys – 66, t.y. 6,6 proc. nuo 2009 m. įregistruotų šios tikslinės grupės 

asmenų; 

ilgalaikių bedarbių – 70, t.y. 9,4 proc. nuo 2009 m. įregistruotų ilgalaikių bedarbių. 

Iš viso 2009 metais Darbo birţa kartu su rajono savivaldybe įgyvendino 40 projektų, iš jų 5 

aukšto nedarbo teritorijose, 26 kaimo vietovėse.  

Per ataskaitinius metus Darbo birţa kartu su 12 darbdavių pradėjo vykdyti viešuosius 

darbus, skirtus darbo vietų išsaugojimui ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse. 57 

darbuotojai – viešųjų darbų dalyviai, dirbantys ne visą darbo laiką, atliko įmonės gerinimo darbus. 

Darbo rotacija 

2009 metais į darbo rotacijos priemonę nusiųsti 6 asmenys. Priemonę vykdė 5 darbdaviai, iš 

kurių 4 priklausė maţam ir vidutiniam verslui. 

Prevencinės programos įgyvendinimas esant grupės darbuotojų atleidimams  

Per 2009 metus Šilutės rajone paskelbti 7 bankrotai arba grupės darbuotojų atleidimai (ţr. 2 

lentelę). 

      2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Įmonės, pranešusios apie grupės 

darbuotojų atleidimą, pavadinimas 

Darbuotojų, 

įspėtų dėl 

grupės 

darbuot. 

atleidimo, sk. 

Asmenų, 

dalyvavusių 

prevencinių 

veiksmų 

programoje, 

sk.(viso): 

iš jų (sk.) 

Organizuota 

"mini" 

darbo birţų, 

sk. 
įdarbinta 

dalyvavo 

aktyvios 

darbo rinkos 

politikos 

priemonėse 

1. 

Šilutės rajono ţemėtvarkos 

skyrius 25 0 0 0 1 

2. ŢŪKB "Pamario paukštynas" 155 42 4 2 1 

3. UAB "Versva" 18 2 2 0 0 

4. 

Lietuvos valstybinis 

ţuvivaisos ir  14 0 0 0 0 

  ţuvininkystės tyrimo centro            

  Rusnės filialas           
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5. K. Bagdanovo įmonė 12 0 0 0 0 

6. UAB "Pamario miškas" 11 0 0 0 0 

7. UAB "Stagviga" 6 1 1 0 0 

 

SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR JŲ VADOVŲ VEIKLA 
 

Šių metų pavasarį Šilutės rajono savivaldybės taryba išklausė Šilutės rajono savivaldybės 

viešųjų, biudţetinių, švietimo ugdymo, sveikatos apsaugos, sporto ir socialinės sferos įstaigų ir jų 

vadovų 2009 m. ataskaitas. Trumpai pateikiama Šilutės rajono savivaldybės uţdarųjų akcinių 

bendrovių veiklos analizė: UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“ ir UAB 

„Šilutės šilumos tinklai“. 

 

UAB „Šilutės vandenys“ (direktorius Alfredas Markvaldas) įstatinis kapitalas sudarė – 26 711 

400 Lt, kuris padalintas į 267 114 akcijas ir 70 akcijų priedų. 

Bendrovėje 2009 m. vidutiniškai dirbo 109 ţmonės, iš kurių 10 - administracijos darbuotojų, 

8 - padalinių vadovai, 12 - pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.  

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 38 vandenvietes, kuriose yra 58 vandens išgavimo 

gręţiniai. Vandenviečių metinis maksimalus pajėgumas – 6 238 tūkst. m
3
. 

 
Vanduo išgaunamas 

vidutiniškai iš 148,9 m gylio gręţinių. Vandens ruošimo – gerinimo įrenginių bendrovė neturi, nes 

išgaunamas vanduo atitinka Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Bendrovė eksploatuoja 

279,4 km vandens tinklų ir 102,3 km nuotekų tinklų, 18 valymo įrenginių, kurie per metus išvalė 1 

985,7 tūkst. m
3 

nuotekų. 32 nuotekų perpumpavimo stotis, kuriose yra instaliuotas 51 elektros 

variklis nuotekų perpumpavimui.  

UAB „Šilutės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis aptarnauja visą 

Šilutės rajoną. 2009 m. bendrovė vandeniu aprūpino 34 361 gyventojų (62 proc. aptarnaujamos 

teritorijos), 577 įmones ir organizacijas. Didţiausias vartotojų skaičius yra Šilutės mieste – 51 proc. 

visų vartotojų. Kiti vartotojai 16,7 tūkst. pasiskirstę visame Šilutės rajone. 2009 m. bendrovės 

vandenvietėse buvo išgauta ir vartotojams patiekta 1 708,8 tūkst. m
3 

vandens (8% maţiau nei 2008 

m.).  

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi tik 43 proc. rajono gyventojų. Iš 23,8 tūkst. 

gyventojų besinaudojančių nuotekų tvarkymo paslauga  - 72 proc. šių  vartotojų gyvena Šilutės 

mieste.  

UAB „Šilutės vandenys“ vandens 2009 m. realizavo 1 204,5 tūkst. m
3
. Gyventojai suvartoja 

68 proc. viso vandens. Vandens realizacija 2009 m. iš viso sumaţėjo 7,8 procentais lyginant su 

praeitais metais.  
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Kaip matome 2009 m. ţenkliai maţesnis pramonės įmonių suvartotas vandens kiekis. 

Gyventojai 0,2 proc. daugiau, įmonės ir organizacijos – 7 proc. daugiau.  

Bendrovės eksploatuojamuose vandens išgavimo gręţiniuose ir vandentiekio skirstomajame 

tinkle 2009 m. buvo atlikta 223 bandiniai, kuriuos sudaro 2 309 analizės. Geriamojo vandens 

kokybė yra tikrinama atliekant nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens prieţiūrą. 2009m. iš 58 

vandens gręţinių tik keliuose, indikatorinių tyrimų rodiklio vertės (amonis  ir geleţis)  viršijo 

normą, tačiau šie viršijimai pavojaus sveikatai nekelia. 
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Bendrovės nuotekų valymo įrenginiai 2009 m. išvalė 1 985,7 tūkst. m
3
 nuotekų. 

Asenizacinėmis mašinomis iš vartotojų surinkta ir sutvarkyta 2,1 tūkst. m
3
 nuotekų. 57 proc. 

išvalytų nuotekų sudaro lietaus ir infiltracinis grunto vanduo.  

2009 m. iš viso nuotekų realizuota (apmokėta) 854 tūkst. m
3
,  iš to skaičiaus gyventojų 

tvarkomos nuotekos sudaro 61 proc. Nuotekų realizacija palyginus su 2008 m. maţesnė 15,9 proc. 

Pramonės srityje sumaţėjo – net 
 
48,3 proc. (169,7 tūkst. m

3
). Gyventojai 1,7 proc. daugiau 

pasinaudojo nuotekų tvarkymo paslaugomis.  

2009 m. bendrovės eksploatuojamose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 1 985,7 

tūkst. m
3
 nuotekų. Didţiausias nuotekų kiekis išvalytas Šilutės biologiniuose nuotekų valymo 

įrenginiuose, net 78 proc. visų nuotekų.  

Nuotekų išvalymo efektyvumas Šilutės valymo įrenginiuose: pagal BDS7 – 87 proc., pagal 

Nb – 62 proc., pagal Pb – 62 proc. Kituose bendrovės valymo įrenginiuose nuotekų išvalymo 

efektyvumas iki 95- 99 proc.  

Bendrovės 95 proc. pagrindinių pajamų sudaro gauti pinigai iš vartotojų uţ suvartotą 

vandenį ir jų nuotekas.  2009 m. pajamos iš viso  uţ paslaugas sudarė – 6 079 733,69 Lt, iš kurių 2 

380 084,65 Lt iš pramonės ir organizacijos įmonių. Kitos pajamos sudaro 3 proc. (214,65 Lt).   

2009 m. pajamos 8,5 proc. (532 446 Lt)  maţesnės. Pajamų sumaţėjimą paveikė 2009 m. 

liepos mėn. sutrikęs Šilutės miesto valymo įrenginių technologinis procesas, buvo nutrauktas 

nuotekų priėmimas iš dviejų stambiausių pramonės įmonių. 2009 m. visos bendrovės  pajamos 

sudarė 6 294 387 Lt. 

Tiesioginės veiklos sąnaudos 2009 m. 2 proc. maţesnės lyginant su praėjusiais metais. 

Sumaţėjo ţaliavų sąnaudos – 17 proc., tačiau padidėjo technologinių priemonių sąnaudos, skirtos 

nuotekų valymo proceso atstatymui. Taip pat siekiant kuo skubiau stabilizuoti  valymo įrenginių 

darbą buvo patirtos kitos sąnaudos, susijusios su įrengimų ir ţaliavų įsigijimu. 

Bendrovės veiklos sąnaudos pateiktos lentelėje: 

Sąnaudos  2008 m.  2009 m. Skirtumas % 

Tiesioginės veiklos sąnaudos 4 923 705 4 847 630 -2% 

Netiesioginės veiklos sąnaudos 833 110 752 122 -11% 

Veiklos (administravimo) 

sąnaudos 1 624 388 1 782 998 9% 

Suteiktų paslaugų sąnaudos 2 381 35 969 93% 

Pardavimų veiklos sąnaudos 522 364 492 644 -6% 

Kitos veiklos išlaidos 4 293 6 990 39% 

Finansinės veiklos išlaidos 9 343 5 398 -73% 

Iš viso: 7 919 583 7923750 0,1% 

 

2009 m. finansinis rezultatas (-1 629 363 Lt) nuostolis, tai yra 33 proc. blogesnis nei pernai 

(536 613 Lt). Šio rezultato susidarymo prieţastys pagrindţiamos ir siejamos su ţenkliai didesniais 

mokesčiais bei negautomis pajamomis. 2009 m. visos bendrovės patirtos sąnaudos praktiškai tokios 

pat kaip ir pernai. Ţenkliai didesni mokesčiai sudaro 8 procentus visų bendrovės sąnaudų. Pernai šie 

mokesčiai sudarė tik – 2,8 proc. visų sąnaudų. 2009 m. mokesčiai uţ taršą  didesni 93 procentais ( 

421,1 tūkst. Lt).  

Neigiamam 2009 m. finansiniam rezultatui įtakos turėjo du pagrindiniai kriterijai: dideli 

mokesčiai uţ aplinkos teršimą ir negautos pajamos. Bendrovė, š.m. liepos mėn., nutraukusi 

paslaugų teikimo sutartis su dviejomis pramonės įmonėmis, negavo pajamų  apie –  852,9 tūkst. Lt. 

Šiuo metu bendrovė yra pateikusi Klaipėdos apygardos teismui ieškinį – 1 516 462  Lt suma dėl 

patirtų ţalų išieškojimo.  

Finansiniams ir ekonominiams rodikliams didelę įtaką turi bendrovės specifinė veikla. 

Norint optimaliai įvertinti bendrovės veiklos gamybinius, darbo našumo, pajėgumų ir kt. rodiklius, 

būtina įvertinti bendrovės specifinę veiklą ir toje veikloje naudojamo turto bei kitų išteklių ir 

resursų mastus. Pateikiame kai kuriuos rodiklius: 

Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui – 55 270,31 Lt; 

Darbo uţmokesčio išlaidos tenkančios vienam darbuotojui per mėnesį –2 056 Lt. 

Darbo našumo rodikliai: 
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Vienam pardavimų kontrolės darbuotojui  tenkantis vartotojų skaičius – 4 292 ţmonės; 

Vienam vandens tinklus aptarnaujančiam darbininkui tenkantis tinklų (km) kiekis – 7,8 km; 

Vienam nuotekų tinklus aptarnaujančiam darbininkui tenkantis tinklų (km) kiekis – 5,1 km; 

Avarijų (gedimų) skaičius tenkantis 1 km vandens tinklų – 2,9; 

Avarijų (gedimų) skaičius tenkantis 1 km nuotekų tinklų – 5,9; 

Parduoto (realizuoto) vandens kiekis 1 vartotojui per mėn. – 1,98 m
3
 (tik gyventojai); 

Parduotų (realizuotų) nuotekų kiekis 1 vartotojui per mėn.-  1,26 m
3
 (tik gyventojai); 

Vandens netekties procentas – 29,5 procentai; 

Nuotekų infiltracijos procentas – 57 procentai. 

2009 m. bendrovė  rekonstravo 3000 m. vandens tinklų. Pagal rangos sutartis atlikti Šilutės 

Lietuvininkų g. nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai, kurių vertė – 298 208 Lt be PVM.  Įsigyti 

nauji įrengimai Šilutės nuotekų biologiniam valymo procesui atnaujinti, kurių vertė – 23 200 Lt be 

PVM,  kitų remonto darbų valymo įrenginiuose atlikta uţ 14 639 Lt. 

2009 m. bendrovės eksploatuojamuose vandens tinkluose įvyko 803 gedimai, nuotekų 

tinkluose – 608 gedimai. Šiems gedimams remontuoti buvo skirta 209 052 Lt ţaliavų ir įvairių 

medţiagų įsigijimui. 2009 m. bendrovė naujo ilgalaikio turto įsigijo uţ – 205,5 tūkst. Lt.  

2009 m. buvo uţbaigtas įgyvendinti projektas „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilutės rajono 

savivaldybėje, I dalis“. Uţbaigti objektai:  

1. „Vandentiekio ir buitinės nuotakynės tinklų plėtra Švėkšnoje, Šilutės rajone“. Atlikti 

darbai: nutiesta 3 376 m. vandentiekio tinklų, 756 m. įvadinių vandentiekio tinklų, įrengta 28 

šuliniai, 3808 m. nuotekų tinklų, 1 157 m nuotekų išvadų tinklų, nuotekų slėginių tinklų 308 m., 

pastatytos 3 nuotekų perpumpavimo stotys (siurblinės). 

2. „Nuotakyno tinklų plėtra Darbininkų kvartale, Šilutėje“. Atlikti darbai: nutiesta 2 473,3 

m buitinių nuotekų tinklų. 

3. „Buitinių nuotekų plėtra Naujakurių kvartale, Šilutėje“. Atlikti darbai: nutiesta 10 

578,18 m. buitinių nuotekų tinklų, 781 m. slėginio nuotakyno, pastatytos 4 nuotekų perpumpavimo 

stotys (siurblinės).  

Iš viso projekto vertė – 20 040 489,39 Lt be PVM. 

2009 m. pabaigoje UAB „Šilutės vandenys“ pagal prioritetinę priemonę „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų plėtra ir renovavimas“ pateikė paraiškas ES paramai gauti: 

 „Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Nuotekų dumblo tvarkymas – aktuali 

problema visoje Lietuvoje. Grieţtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai Lietuvoje skatina diegti 

modernias ir efektyvias nuotekų valymo technologijas. Projekto esmė - Šilutės nuotekų valyklos 

teritorijoje pastatyti regioninius dumblo apdorojimo įrenginius, kuriuose bus apdorojamas ne tik 

šioje valykloje susidaręs dumblas, bet ir iš Švėkšnos, Kintų bei Rusnės valyklų atveţtas sausintas 

dumblas bei Šilutės rajono maţųjų nuotekų valyklų tankintas dumblas. Šilutės dumblo apdorojimo 

įrenginiuose, nuotekų dumblas bus ne tik pūdomas ir sausinamas, bet ir dţiovinamas, dėl to padidės 

apdoroto dumblo panaudojimo galimybės, sumaţės dumblo kiekis aikštelėse, sustabdyta 

grunto/dirvoţemio tarša. Įgyvendinus šį projektą bus prisidėta prie 2007-2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos problemų sprendimo, kurioje numatoma, kad įgyvendinus programą 

apie 80% Lietuvoje susidarančio dumblo bus tvarkoma taikant modernias technologijas. 

 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės 

rajone“. Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų 

nuotekų paslaugos išplėtimas Šilutės m., Švėkšnos mstl. ir Rusnės mstl. Kadangi daugelis 

gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl 

vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negalime uţtikrinti 

tinkamo nuotekų išvalymo. Kadangi Šilutės rajono teritorija yra gana tankiai apgyvendinta 

sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu poţiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. 

Šį projektą vykdo UAB „Šilutės vandenys“. Įgyvendinus numatytas investicijas, būtų suteikta 

galimybė prisijungti prie centralizuotų V ir NT tinklų papildomai 1650 gyventojams. 

 „Rusnės miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ Projekto tikslas – 

rekonstruoti Rusnės miestelio valymo įrenginius, kurie turėtų uţtikrinti nuotekų išvalymo kokybę 

iki aplinkosaugos keliamų reikalavimų.  
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Savo lėšomis bendrovė 2010 m. planuoja atlikti darbus, numatytus gamybiniuose planuose. 

Šių darbų pagrindinis tikslas – kuo skubiau ir maţiausiomis sąnaudomis rekonstruoti problemas 

keliančius objektus: 

Šilutės mieste, Lietuvininkų g. kuo skubiau planuojama pakeisti 495 m magistralinių 

vandentiekio tinklų, Tilţės g. apie 200 m. tinklų. Šilutės m. Lietuvininkų, Vytauto g. nuotekų 

tvarkymo sistemose planuojama naujai įrengti 55 m. nuotekų tinklo, 9 nuotekų tinklų šulinius, 

Macikų gyvenvietėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje planuojama pakeisti seną siurblį nauju.  

Juknaičių miestelyje, Jakštelių, Ţirgo g., Katyčių k, Usėnų k. suplanuota naujai pakloti 1510 

m vandentiekio magistralinių tinklų. 

Saugų padalinyje, Vilkyčių gyvenvietėje planuojama rekonstruoti  1 350 m. metalinio 

vamzdyno, pakeisti plastmasiniu. 

Ţemaičių Naumiesčio padalinyje – Ciparių, Laučių, Vainuto, Ţakainių kaimeliuose 

planuojama rekonstruoti 936 m vandentiekio tinklų, vandens trasoje įrengti šulinį.  

Įvertinus Šilutės m., Juknaičių, Degučių, Vainuto, Laučių gyvenvietėse esančių gręţinių 

pajėgumus, nustatyta, kad esant maksimaliam vandens pakėlimo poreikiui (ypatingai vasaros metu), 

esami gręţiniai gali būti nepajėgūs aprūpinti vartotojus reikiamu vandens kiekiu ir spaudimu. 

Planuojama šiose gyvenvietėse rekonstruoti vandens išgavimo gręţinius. Laučių ir Švėkšnos 

gyvenvietėse būtina įrengti papildomus vandens kėlimo siurblius, Šilutės valymo įrenginių 

aeraciniame bloke būtina įrengti radijo ryšio sistemą.  Šiems darbams atlikti, ţaliavų ir įrengimų 

vertė – 288 860 Lt.  

UAB „Šilutės vandenys“ ateinančiais metais planuoja didinti paslaugų teikimo apimtis, 

siekti kuo didesnės kokybės aptarnaujant vartotojus.  2009 m. pabaigoje bendrovė pradėjo diegti 

integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO 9001 ir ISO 14001 

standartų reikalavimus.  

 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ (direktorius Algis Mykolas Šaulys) įstatinis kapitalas yra 15 

178 120 Lt, kurį sudaro 15 17 812 vienetų 10 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. 

Pagrindinis akcininkas yra Šilutės rajono savivaldybė, kuriai priklauso 1 516 438 vienetai 

paprastųjų vardinių akcijų arba 99.91 % visų bendrovės akcijų. Likusios akcijos priklauso 

privatiems asmenims. 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pagal sutartį nuo 1997 m. lapkričio 10 d. valdo 1 995 

vienetus 10 Lt nominalios vertės UAB Sveikatingumo centras „Energetikas“ akcijų. 

2009 metais gruodţio 31d. bendrovė įsigijo UAB „Pamario altergrana“ 70 000 vnt. akcijų, 

kurių 1 akcijos nominali vertė 1 Lt. UAB „Šilutės šilumos“ tinklai filialų ir atstovybių neturi. 

Pagrindinė UAB „Šilutės šilumos tinklai“ veikla – centralizuotas šilumos energijos tiekimas 

(pardavimas) vartotojams, šalto vandens pašildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas, 

elektros energijos gamyba.  

Bendrovė aptarnauja 3 968 vartotojus, įsikūrusius Šilutės mieste, Rusnės ir Švėkšnos 

miesteliuose, Juknaičių, Kintų, Traksėdţių gyvenamosiose vietovėse. 

Informacija apie šilumos gamybą ir naudingą atleidimą: 
 Mato 

vnt. 
2009 m. 2008 m. Skirtumas 

Pagaminta  MWh 91602 88111 +3491 

Šilumos nuostoliai MWh 17208 16126 +1082 

Šiluma savo reikmėms MWh 7013 7902 -889 

Naudingas atleidimas MWh 67382 64083 +3299 

Iš to skaičiaus:     

     gyventojai MWh 51905 49248 +2657 

     biudţetinės organizacijos MWh 11697 11454 +243 

     kiti vartotojai MWh 3780 3381 +399 

 

Informacija apie pajamas, gautas uţ parduotą šilumą ir karšto vandens sistemų aptarnavimą: 
 Mato 

vnt. 
2009 m. 2008 m. Skirtumas 

Uţ šiluminę energiją Lt 14 560 266 12519033 +2041233 

Tame skaičiuje:     
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    gyventojams  Lt 11 294 489 9689562 +1604927 

    kitiems vartotojams Lt 3265776 2829471 +436305 

Tiekimo sistemų aptarnavimas  Lt 270112 293585 -23473 

Iš viso: Lt 14 830 378 12812618 +2017760 

 

Informacija apie pagrindines sąnaudas bazinių kainų skaičiavimuose (2009 m. ERS – 1 

lentelė): 

 
 Mato vnt. 2009 m. 2008 m. Skirtumas 
Kintamosios sąnaudos:     

Kuras  Lt 6 583 189 7892708 -1309519 

Elektra  Lt 570 526 529893 +40633 

Vanduo  Lt 8075 7083 +1002 

Sąlygiškai pastovios sąnaudos: Lt    

Materialinės ir joms prilygintos Lt 710 464 599303 +111161 

Amortizaciniai atskaitymai Lt 1 794 105 1631551 +162554 

Sąnaudos darbui apmokėti Lt 1 426 479 1571472 -144993 

Įmokos „Sodrai“ Lt 440 322 484735 -44413 

Mokesčiai  Lt 236 976 127580 +109396 

Veiklos sąnaudos Lt 735 244 744707 -9463 

Palūkanų sąnaudos Lt 217662 234683 -17021 

Iš viso: Lt 12723042 13823715 -1100673 

 

Palyginus 2009 m. patirtas sąnaudas su 2008 m. sąnaudomis jos sumaţėjo dėl sumaţėjusios 

biokuro kainos ir metų pradţioje ţenkliai sumaţėjusio mazuto kainos, taip pat dėl sumaţėjusio 

darbo uţmokesčio. 

Praėjusių finansinių metų tipinės veiklos rezultatas – nuostolis 1 565 937 Lt. 

Finansinių metų tipinės veiklos rezultatas – pelnas 1 639 771 Lt. 

Ataskaitinių metų rezultatas – 1 817 708 Lt pelnas. 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ veikla yra glaudţiai susijusi su bendrovės vykdomais 

investiciniais projektais. Juos įgyvendinus uţtikrinamas ne tik nepertraukiamas  šilumos tiekimas 

bet ir plečiamas vartotojų skaičius. Kad būtų pasiekti uţsibrėţti tikslai, bendrovė investuoja ir 

investuos į šilumos gamybos įrenginius, naudojančius biokurą, į priemones, didinančias energijos 

gamybos įrenginių darbo efektyvumą, sąnaudų maţinimą, įrenginių darbo patikimumą ir avarijų bei 

sutrikimų prevenciją, ţalos aplinkai maţinimą. Šiuo metu didţioji dalis šilumos energijos Šilutės 

rajoninėje katilinėje yra pagaminama deginant biokurą (smulkintą medieną ir medienos atliekas), 

dalis – skystu kuru (mazutu ir skalūnų alyva, dyzelinu). 

2009 m. bendrovė įgyvendindama projektą „Šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir 

aplinką tausojančių modernių technologijų diegimas“  pagal Lietuvos 2007-2013 metų Ekonomikos 

augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP3-3.4ŪM-01-K-01-

004 priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ numato pirkti  kondensacinį dūmų 

ekonomaizerį 13,5 MW galios esamiems ir 11 MW galios perspektyviniams katilams, kūrenamiems 

medienos atliekomis. 2010 m. vasario 20 d. pagal viešo pirkimo konkursą pasirašyta rangos sutartis 

su uţdarąja akcine bendrove „Enerstena“. 

Bendrovė vykdo projektą „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Šilutės mieste“. 

2010 m. vasario 22 dieną VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiuntė informaciją apie projekto 

tinkamumą finansavimui. Pakartotino projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta 

didţiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.516.846,00 Lt, didţiausias leistinas 

projektui skirti lėšų dydis – 1 758 423,00 Lt.  

2010 m. numatoma atlikti šilumos tinklų modernizavimo darbus šiose magistralinių tinklų 

atkarpose:  

Gluosnių gatvėje nuo orinės trasos pabaigos iki šiluminės kameros (toliau-ŠK) 3M bus keičiamas 

vamzdynas iš 500 į DN400. Tinklo ilgis – 530 m. 

Cintjoniškįų gatvėje nuo ŠK 3M iki Statoil degalinės tinklo DN – 300. Tinklo ilgis – 375 m.  
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Cintjoniškių gatvėje nuo ŠK 8M iki ŠK14 keičiant tinklo diametrą nuo 500 iki 400. Tinklo ilgis – 

150 m. 

Šojaus gatvėje nuo ŠK 14M iki ŠK 29M keičiant diametrą nuo 400 iki 350. Tinklo ilgis – 260 m. 

Pakeitus šias šilumos trasų atkarpas bus uţtikrintas magistralinių tinklų patikimumas, 

sumaţės šilumos nuostoliai.  

2009 m. iš dalies buvo rekonstruoti automatikos, matavimų ir valdymo prietaisų įrenginiai 

bei pakeisti šilumos energijos apskaitos prietaisai. 

Praeitais metais, įrengus Šilutės rajoninėje katilinėje du naujus biokuro katilus, ţymiai 

padidėjo sunaudojamo biokuro kiekis, todėl pastatytas papildomas biokuro sandėlys, kuriame 

kaupiamas būtinas kuro rezervas. Bendrovė į šį pastatą investavo 251 674 Lt. Artimiausiu metu 

būtina įrengti biokuro pelenų laikinam saugojimui skirtą sandėlį, kad uţtikrintume 

aplinkosaugininkų reikalavimus. 

2009 m. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Švėkšnos katilinėje įrengė biokuru kūrenamą pilnai 

automatizuotą katilą,  betoninę privaţiavimo aikštelę prie katilinės Nr.2. 

2009 m. investicijoms buvo numatyta 7 394 tūkst. Lt. Investicijų planas buvo įvykdytas 

15,75 %.  

Informacija apie valdomo turto prieţiūrą ir eksploatavimą: 

Objektams Planuota darbų vertė 

(tūkst.. Lt) 

Faktinė darbų vertė 

(tūkst.. Lt) 

Įvykdymas ( % ) 

Gamyboje 162,5 280,43 172,57 

Perdavime 26,3 105,45 401 

Iš viso: 188,8 385,88 204,38 
 

Bendrovė atliko šilumos tinklų remonto darbus, kurie neatlaikė hidraulinių bandymų: 

Rusnėje, Donelaičio g. uţ 26,3 tūkst. Lt; Juknaičių magistralinių tinklų remontas uţ 40 tūkst. Lt; 

šilumos tinklų eksploatacijai  panaudota 39,15 tūkst. Lt. 

Aplinkos ir oro tarša 

Pagrindinis naujai įsteigtos šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau - ATL) 

prekybos sistemos tikslas – maţiausiomis  sąnaudomis pasiekti Kioto protokole nustatytus tikslus, t. 

y. gerokai sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką visoje ES. Antrajame 

etape (2008 – 2012 m.) ATL paskirstymo plane ES kontroliuojama teršalui į aplinkos orą – anglies 

dvideginiui (CO2) bendrovei buvo skirta iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 90 575 

ATL ir 3 056 ATL papildomai pagal paruoštą ir audito įvertintą 2006 m. „Dėl ankstyvųjų veiksmų 

sutaupyto kuro įvertinimo ataskaitą“. 2009 metams skirta 18727 ATL. Bendrovės valdybos 

sprendimu iš šio kiekio parduota 16 000 ATL pagal apyvartinių taršos leidimų pirkimo pardavimo 

tarpininkavimo sutartį po 11.20 EUR. 92 ATL panaudoti pagal konsultavimo paslaugų teikimo 

sutartį, likęs kiekis bus panaudotas išmetamų teršalų kiekiui patvirtinti. 

Įgyvendintos aplinkos ir oro taršos maţinimo priemonės: 

1. 6 MW galios vandens šildymo katilas su pagalbiniais įrenginiais ir 3 MW galios garo 

katilas su pagalbiniais įrenginiais pilnai eksploatuojami Šilutės rajoninėje katilinėje, kurie kūrenami 

biokuru (smulkinta mediena). Prie biokuro katilų veikia kietųjų dalelių valymo įrenginiai, 

maţinantys oro taršą nuo 85 – 90 %. 

2. Biokuru kūrenamų katilų pelenai realizuojami kaip trąša. 

3. Maţiau taršaus kuro deginimas, t. y. skalūnų alyva, kuri maţina oro taršą sieros dioksidu. 

Kūrenama 80 % biokuru likusi dalis mazutu, dyzelinu, akmens anglimi, skalūnų alyva. 

4. Yra ir bus vykdomi aplinkos taršos monitoringai: 

Šilutės rajoninės katilinės mazuto rezervuaro parko poţeminio vandens; 

Šilutės rajoninės katilinės vandenvietės poţeminio vandens; 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų; 

Lietaus nuotekų valymo įrenginių; 

Komunalinių ir gamybinių nuotekų; 

CO2 emisijų maţinimo. 

 

UAB „Šilutės autobusų parkas“ (direktorius Artūras Stonkus) vienintelis akcininkas yra Šilutės 

rajono savivaldybė. 
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UAB „Šilutės autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis– keleivių veţimas autobusais 

tolimojo ir vietinio susisiekimo reguliariais maršrutais. Įmonė aptarnauja 5 tolimojo,  1 miesto ir 32 

priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutus. 

Bendrovės įstatinis kapitalas metų pabaigoje buvo 2 289 tūkst. Lt. Vienos akcijos vertė 5 Lt. 

Bendrovės turtas 2009-12-31 sudarė 5 205 tūkst. Lt. 

Bendrovei priklauso 46 autobusai, 1 specialusis autobusas, 14 iš jų yra pilnai nusidėvėję.  

Per metus nuvaţiuota 1943 tūkst. kilometrų, praveţta 676 tūkst. keleivių. 

Pajamos iš pagrindinės veiklos 2009 m. sudarė 3 710 tūkst. Lt 

UAB „Šilutės autobusų parkas“ vykdoma ir papildoma veikla:  stovėjimo aikštelės nuoma, 

patalpų nuoma, padangų montavimo, įvairių automobilių mazgų remonto darbai. Iš kitos veiklos 

gauta 31 tūkst. Lt pajamų. 

2009 m. turistinės klasės autobusai  buvo nuomojami kelionėms po Lietuvą ir į uţsienį. 

Įmonės pajamos uţ autobusų nuomą sudarė 145 tūkst. Lt. 

Bendrovės 2009 metų pajamos iš viso: 3 741 tūkst. Lt. 

Bendrovės 2009 metų išlaidos iš viso:  3 990 tūkst. Lt. 

2009 metus įmonė baigė nuostolingai 250 tūkst. Lt nuostolio. Lyginant su 2008 metais 

nuostolis sumaţėjo 28 tūkst. Lt. Nuostolio susidarymui turėjo įtakos autobusų nusidėvėjimas, kuris 

sudarė 835 tūkst. Lt. Taip pat įtakos turėjo nuostolio susidarymui ir sumaţėjęs keleivių skaičius. 

2009 m. buvo ieškoma būdų sumaţinti bendrovės sąnaudas: maţinamos darbo uţmokesčio 

sąnaudos, sumaţintas darbuotojų skaičius administracijoje ir aptarnaujančiame personale. Darbo 

uţmokesčio sąnaudos sumaţėjo 12 procentų. Atsisakyta kelių nuostolingų maršrutų. 

Vidutinis įmonės dirbančiųjų skaičius 80 darbuotojų,  iš jų 48 autobusų vairuotojai – 

konduktoriai, 4 vadovaujančio personalo darbuotojai, 28 aptarnaujančio ir pagalbinio personalo 

darbuotojai. Įmonės darbuotojų vidutinis atlyginimas 2009 metais sudarė 1 723 Lt, vairuotojų 1 768 

Lt. Kiekvienais metais atnaujinama techninė įmonės bazė, skirta autobusų remontui, gerinamos 

aptarnaujančio personalo darbo sąlygos. Taip pat buvo ieškoma nuostolingų maršrutų maţinimo 

galimybių: palikti kai kurių maršrutų autobusai galinėse stotelėse, taip išvengiant tuščių reisų, 

papildomų išlaidų. Be to, greitinami maršrutai, todėl visuomeninis transportas tampa patrauklesnis 

keleiviams.  

Darbuotojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ţinias. Prenumeruojami 

leidiniai, susiję su darbo klausimais, tobulinamasi įvairiuose kursuose ir seminaruose, kuriuos 

organizuoja Lietuvos veţėjų asociacija „Linava“, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

bei kitos konsultacinės firmos. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovės vadovaujantys darbuotojai ir 

aptarnaujantis personalas didţiausią dėmesį skyrė maršrutų analizei, paslaugų kokybės ir 

aptarnavimo gerinimui. 

Administracija ypatingą dėmesį kreipia vidaus kontrolės procedūrų ir sistemos įdiegimui ir 

stiprinimui. Bendrovės veiklą reglamentuojančios tvarkos, taisyklės, įsakymai, grafikai stiprina 

vidinę kontrolę, gerina ūkinę ir strateginę veiklą, turi teigiamos įtakos galutiniams rezultatams. 

Pastoviai yra atliekama vairuotojų kontrolė, tikrinama, kaip jie laikosi keleivių ir bagaţo veţimo 

taisyklių. Yra samdomos  dvi firmos, atliekančios autobusų keleivių bilietų patikrinimus kelyje, taip 

pat tikrina ir administracijos darbuotojai, turintys teisę tai daryti. 

Labai trukdo įmonės darbui nelegalūs keleivių veţėjai, kurie neturi licencijų veţti keleivius. 

Su jais taip pat bandoma kovoti, pasitelkiant į pagalbą mokesčių inspekciją, privačias saugos firmas, 

policiją. 

2010 metais bendrovėje planuojama toliau keisti nusidėvėjusius bilietų kasos aparatus 

autobusuose, pritaikytais darbui ir eurais ir litais. Tai turėtų pagerinti vairuotojų darbo sąlygas. Taip 

pat planuojama aprūpinti geros kokybės įrankiais remonto dirbtuves. Taip pat bendrovė pradės 

pardavinėti bilietus į tolimojo susisiekimo maršrutus internetu. Tai turėtų pritraukti daugiau 

keleivių. Yra sudarytos sutartys dėl siuntų veţimo su kitais respublikos autobusų parkais.   

 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLA 
 

Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) priţiūri, ar 

teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip 

vykdomas Savivaldybės biudţetas, siekia, kad visi Savivaldybės viešojo administravimo subjektai 
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laikytųsi įstatymų, tinkamo ir efektyvaus biudţeto lėšų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama 

finansų valdymo sistema. 

Tarnybos įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. 

Įgyvendindama savo funkcijas, Tarnyba atlieka išorės finansinį ir veiklos auditus Savivaldybės 

administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose 

įmonėse, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas. 

Tarnyba - biudţetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis dokumentų blankus, 

antspaudą su savo pavadinimu, atskaitinga Šilutės rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba). 

Taryba Savivaldybės biudţete Kontrolės ir audito tarnybai nustato skiriamų asignavimų dydį, 

finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija pagal pasirašytą sutartį. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba savo veiklą vykdė vadovaudamasi metiniu veiklos planu, 

sudarytu, remiantis įstatymais ir audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei Šilutės rajono 

savivaldybės kontrolieriaus parengtomis ir patvirtintomis Tarnybos veiklos plano sudarymo 

taisyklėmis. Tarnybos 2009 metų veikla buvo suplanuota ir vykdoma taip, kad uţtikrintų 

prioritetinių uţduočių – išvados dėl Savivaldybės biudţeto įvykdymo ataskaitos ir išvados dėl 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos – parengimo ir pateikimo. Vykdant Tarnybos 2009 metų veiklos planą, surašytos 12 

auditų ataskaitos, įskaitant 2008 metų uţbaigtus 4 auditus. 

Pagrindinis dėmesys ir prioritetas 2009 metais buvo skirtas finansiniams auditams. 

Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, įskaitant 

finansų valdymą, atlikti įvykusių ir finansinėse ataskaitose parodytų ūkinių operacijų vertinimą, 

turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 

finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisėtumo. Finansinio audito metu nustatyti reikšmingi dalykai 

– pateikiami audito ataskaitoje, o išvadoje pareiškiama nuomonė. Audito metu nustačius klaidas, 

neatitikimus ir įvertinus jų reikšmingumą, pateikti raštai vadovams, siekiant, kad iki metinės 

finansinės atskaitomybės sudarymo jos būtų ištaisytos, ir finansinė atskaitomybė pateikta teisinga. 

Auditų ataskaitos, išvados ir rekomendacijos buvo teikiamos audituojamam subjektui, Kontrolės 

komitetui, Merui, Administracijos direktoriui.  

Savivaldybės kontrolierių teisės aktai įpareigoja organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų 

mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą. Šiam tikslui įgyvendinti, įvertinus poreikius, - sudaroma 

tarnautojų mokymo programa. Kontrolės ir audito tarnyboje dirba dvi tarnautojos su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu, taip pat viena jų yra įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Jų 

darbo staţas kontrolės srityje - 12 metų. Tarnautojos 2009 metais dalyvavo 3 kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose, kurie buvo finansuojami iš Tarnybai skirtų biudţeto asignavimų. Mokymams išleista 

1,93 tūkst. Lt arba 1,8 proc. Tarnybos darbo uţmokesčio fondo lėšų. Kvalifikacijai tobulinti per 

metus vidutiniškai teko 52 valandos kiekvienai valstybės tarnautojai. Kvalifikacija buvo tobulinama 

viešųjų pirkimų vykdymo, vidaus kontrolės vertinimo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės aktualijų srityse. 

Kontrolės ir audito tarnyba bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, 

konsultavo Savivaldybės biudţetinių įstaigų ir Administracijos specialistus jiems aktualiais 

klausimais. Vykdė prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų atliekant auditą 

nustatyti teisės aktų paţeidimai, neatitikimai bei trūkumai. Tarnyba be tiesioginių pareigų, susijusių 

su audito veikla, vykdė ir kitas jai priskirtas funkcijas: parengė Tarnybos 2010-2012 metų strateginį 

veiklos planą, programą, išlaidų sąmatą, tvarkė archyvinius dokumentus, pagal savo kompetenciją 

leido įsakymus, ruošė tvarkas ir taisykles, kuriomis vadovaujasi savo veikloje. Įstatymų nustatyta 

tvarka vykdė gyventojų priėmimą, nagrinėjo jų skundus, dalyvavo Tarybos ir Komitetų pasėdţiuose 

bei Savivaldybių kontrolierių asociacijos, apskričių koordinatorių pasitarimuose. 

Kontrolės ir audito tarnyba yra nepriklausoma. Vienas iš pagrindinių nepriklausomumo 

principų yra veiklos viešinimas, informacijos apie biudţeto lėšų ir turto naudojimą pateikimas 

visuomenei. Metinės tarnybos ataskaitos, auditų ataskaitos ir išvados bei kita su Tarnyba susijusi 

informacija pateikiama Šilutės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.silute.lt, nuorodoje – 

„Kontrolės ir audito tarnyba“. 

 

http://www.silute.lt/
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BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, KITOMIS 

SAVIVALDYBĖMIS IR UŢSIENIU, BENDRUOMENĖS VEIKLA 
Tarybos sekretoriate 2009 m. gauti 1 637 raštai. Meras išsiuntė 614 įvairių raštų (2008 m. – 

538) ir pasirašė 153 (2008 m. – 144) potvarkius, iš jų: 

veiklos klausimais – 29 (22); 

atostogų – 22 (9); 

personalo – 10 (10); 

komandiravimo – 102 (103). 

Pas Savivaldybės merą ir mero pavaduotojus 2009 metais apsilankė 1 076 interesantai (2008 

m. – 1025), iš jų: 

tarnybiniu klausimu – 461; 

asmeniniu – 69; 

dėl darbo – 10; 

dėl gyvenamųjų patalpų, būsto – 56; 

socialiniais klausimais – 62; 

dėl ţemės – 38; 

visuomeniniais klausimais – 73; 

ūkiniais – 25; 

kitais klausimais – 282. 

Savivaldybės meras pareiškė 222 padėkas bendruomenės nariams įvairių jubiliejų, puikiai 

atliktų darbų, garsinant Šilutės kraštą, progomis. 

Bendradarbiavimas ir bendruomenės veikla 

Šilutės rajono savivaldybė iki 2009 m. buvo pasirašiusi 6 bendradarbiavimo sutartis su 

Vokietijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos miestų savivaldybėmis bei 4 Ketinimų protokolus dėl 

bendradarbiavimo su Lenkijos, Rusijos, Turkijos miestų savivaldybėmis ir Kaliningrado srities 

Dūma (Rusija). 

Bendradarbiavimo sutartis ir Ketinimo protokolas 2009 m. pasirašyti su Turkijos Konali 

miesto bei Latvijos Saldus rajono savivaldybėmis. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2009 geguţės 29 d. susitiko Saldus rajono (Latvija) delegacijos 

atstovės: Indra Rassa - Saldus rajono tarybos pirmininkė, Sarmīte Ozoliņa - Saldus rajono 

pirmininko patarėja plėtros klausimais, Ieva Ančevska - Saldus rajono turizmo centro vedėja, Zaiga 

Upeniece - Saldus rajono kultūros renginių organizatorė ir Šilutės rajono savivaldybės meras 

Virgilijus Pozingis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausieji specialistai Romualdas Ambrulaitis 

Vaidotas Martinkus bei Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vaitiekutė. 

Susitikimo metu pasirašytas Ketinimų protokolas dėl tolesnio bendradarbiavimo tarp Šilutės rajono 

savivaldybės (Lietuva) ir Saldus rajono bei Saldus miesto administracijų (Latvija). Tapusios 

partnerėmis, šalys pasiţadėjo siekti šių tikslų: abipusės konsultacijos įgyvendinant Europos 

Sąjungos finansuojamus projektus; plėtoti abiejų regionų turizmą; inicijuoti turizmo ir ūkio 

infrastruktūros plėtrą; plėtoti kultūrinę įvairovę; kurti integruotos informacijos sistemą; keistis 

patirtimi ir palaikyti abipuses tarptautines iniciatyvas; skatinti socialinių, profesinių, kultūrinių, 

mokslinių bei jaunimo grupių bendradarbiavimą ir mainus. Pavyko surasti partnerius, su kuriais bus 

galima įgyvendinti daug tarptautinių projektų, remiamų Europos Sąjungos fondų. Partnerių buvo 

ieškota ilgai ir dţiugina tai, kad šie yra artimi mūsų kaimynai, taigi gyvena panašiomis 

problemomis, idėjomis ir planais. Svečiai buvo supaţindinti su Šilutės rajono savivaldybės 

struktūra, politine situacija, švietimo sistema. Naujiesiems partneriams pristatyti ir kiti Šilutės 

rajono savivaldybės tarptautiniai partneriai.  

Iškilmingo Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-09-26 posėdţio metu, skirto Europos 

Tarybos Garbės vėliavos įteikimo progai, Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis ir 

Turkijos Konaklio savivaldybės meras Abdullah Sonmez pasirašė Bendradarbiavimo sutartį tarp 

minėtų savivaldybių. Sutartis sudaryta norint uţtikrinti abiejų regionų ilgalaikę, subalansuotą ir 

darnią bendradarbiavimo raidą, gerinant investicinį patrauklumą ir konkurencingumą vietos bei 

tarptautinėse rinkose, kurti abiejų regionų, kaip palankių investicijoms ir turizmui vietovių, įvaizdį. 

Sistemingas aktyvus bendradarbiavimas su uţsienio valstybių savivaldybių atskiromis 

bendruomenėmis plečiasi: kasmet į bendradarbiavimą įsitraukia vis daugiau Savivaldybės 

bendruomenės narių, didėja tarptautinių partnerių geografija, bendradarbiaujama ne tik su Europos 

Sąjungos šalių bendruomenėmis.  
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Aktyviai su uţsienio partneriais bendradarbiauja ir vykdo atskirus tarptautinius projektus 

organizuojant Europos susivienijimo idėjas, jaunimo forumus, kultūrinius susirinkimus, dalyvaujant 

folkloro, muzikos festivaliuose, sportinėse varţybose, tarptautinėse parodose, daugelis Šilutės 

rajono savivaldybės teritorijoje įsikūrę ir veikiantys kultūros centrai, švietimo ugdymo įstaigos, 

Šilutės Fridricho Bajoraičio biblioteka, muziejus, kamerinis dramos teatras, Turizmo ir verslo 

informacijos centras, nevyriausybinės visuomeninės organizacijos (draugijos, klubai), privačios 

įmonės. Savivaldybės švietimo ugdymo įstaigos aktyviai dalyvauja propaguodamos Europos idėjas: 

pildo „Europos dienoraštį“, organizuoja pilietiškumo pamokas apie Europos istoriją, dalyvauja 

ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektuose „Mokomasis Europos Parlamentas“, 

„Egzaminas“, konkurse „Euroscola“, patys organizuoja konkursus „Paţinkime Europą“, 

„Europiečio veidas“, kitokius renginius, skirtus Europos dienai paminėti. Kai kurios ugdymo 

įstaigos, nevyriausybinės visuomeninės organizacijos dalyvauja projekte „Europos kaimynai“. Taip 

pat dalyvavo 12 - ojoje Europos jaunimo kultūros savaitėje, yra nuolatiniai „Europiados“ ir 

„Muziejų naktų“ bei kitų tarptautinių renginių, festivalių dalyviai. 

Vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos daţnai dalyvauja europiečių 

solidarumo akcijose, ypač aktyvūs yra Lietuvos Raudonojo Kryţiaus draugijos Šilutės komitetas, 

Šilutės „Soroptimos“, „Rotary“ klubai bei kiti. Savivaldybės bendruomenės nariai prisidėjo prie 

įvairių tarptautinių pagalbos akcijų: pagalbos Indijai, Gruzijai, Pietryčių Azijai, JAV, Pietų 

Meksikai, Kinijai ir kt. Įvairi labdara Šilutę pasiekia ir iš kolegų uţsieniečių. 

Šilutės kraštą pasauliui garsina buriuotojas Andrius Varnas (kuris šiuo metu yra atplaukęs su 

jachta į Australijos ţemyną), orkestras „Pamarys“, ansambliai „Karčema“, „Verdainė“, chorai 

„Vartana“, „Pamario aidas“, kiti rajono kultūros centrų kolektyvai, sportininkai, sporto klubas 

„Atėnė“, šokių kolektyvas „Ţvaigţdūnė“, daugybę įvairių projektų parengusi ir įgyvendinusi Šilutės 

Fridricho Bajoraičio biblioteka, Šilutės turizmo ir verslo paslaugų, Šilutės ţemės ūkio mokyklos ir 

daugelis kitų Šilutės bendruomenės kolektyvų. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2009-05-21 svečiavosi Vokietijos Emericho ir Rus miestų 

„Šilutės-Emerichas“ narių delegacija. Tarp delegacijos narių buvo draugijos pirmininkas su ţmona 

ir Emericho miesto mero pavaduotojas ponas U. Herbert, kuris perdavė nuoširdţius linkėjimus nuo 

Emericho mero, pabrėţdamas, kad esame europiečiai ir turime siekti bendrų Europos Sąjungos 

keliamų tikslų bei plėtoti demokratiją savo šalyse.  

2009 metais Degučių pagrindinė mokykla uţmezgė ryšius su vokiečiais ir olandais. Šios 

mokyklos anglų kalbos mokytoja lankėsi Oxfordo universitete, kur su Turkijos švietimo 

darbuotojais aptarė bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant Comenius projekte. 

Šilutės pirmoji gimnazija laimėjo 2009-2011 m. Comenius daugiašalį partnerysčių projektą. 

Projektas bus vykdomas su Ispanijos, Italijos, Olandijos, Lenkijos, Turkijos ir Vokietijos 

mokyklomis. 

Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinė mokykla palaiko ryšius su šių 

uţsienio valstybių mokyklų bendruomenėmis: Ispanijos „C.P Pedro Brimonis“, Škotijos „Iona 

Primary School“, Turkijos „Mustafa Uygur Ilkogretim Okulu“, Italijos „Instituto Comprensivo Di 

Busseto“, Suomijos „Alavuden Ylaaste“, Švedijos „Vrinneviskolan“. Su šiomis mokyklomis 

pasirašytos sutartys dėl bendro projekto vykdymo. Planuojama, kad 2010 m. minėtų mokyklų 

bendruomenių atstovai atvyks į Vilkyčius (Šilutė, Lietuva). 

Rusnės seniūnijos bendruomenės atstovai 2009-04-06 pasirašė Kultūrinio bendradarbiavimo 

ketinimų protokolą su Vokiečių-Lietuvių draugystės draugijos Beverstedte (Vokietija) pirmininke 

Traute Meuser. Bendruomenės susitarė bendradarbiauti organizuojant kultūrinę veiklą, jaunimo 

susitikimus, vykdyti kultūrinius mainus, puoselėti abiejų šalių kultūrinį paveldą. 

Rusnės pagrindinė mokykla (direktorė Galina Deniušienė) 2009-03-31 pasirašė Tarptautinio 

bendradarbiavimo susitarimą su Vokietijos federacinio fondo aplinkos Paukščių apsaugos komiteto 

prezidentu Dr. Eberhard Scneider dėl projekto „Nemuno delta: Gamtos apsauga kaip regioninės 

plėtros pagrindas“. Abu partneriai susitarė kurti „Ţaliąją mokyklą“ skiepijant mokiniams meilę 

gamtai, savo kraštui ir istorijai, dalyvauti ruošiant jaunuosius ekoturizmo vadovus. Vokietijos 

Paukščių apsaugos komitetas įsipareigojo tam skirti 60 500 eurų. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2009-04-03 lankėsi Azerbaidţano Respublikos švietimo 

specialistų delegacija, kuri atvyko susipaţinti, kaip čia pradėta ir vykdoma bendrojo lavinimo 

mokyklų tinklo pertvarka. Šalyje maţėjant gimstamumui, taip pat ir moksleivių skaičiui, 

Azerbaidţanas rengiasi pertvarkyti mokyklų tinklą pagal Lietuvoje taikytą modelį. Svečius priėmė 
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Savivaldybės vadovai ir Švietimo skyriaus specialistai. Švietimo skyriaus vedėjas Jonas Bendţius 

skaitė pranešimą „Mokyklų tinklo optimizavimas – prielaidos lygioms mokymosi galimybėms ir 

racionaliam išteklių paskirstymui“.  

Šilutiškių bibliotekininkų profesinė partnerystė su kolegomis iš Zadaro (Kroatija) miesto 

modelinės bibliotekos uţsimezgė prieš šešerius metus. 2009 m. birţelio mėn. šilutiškiai pristatė 

sukauptą informaciją apie Pamario regiono senosios knygos ir rašto istorinį palikimą. Pagal projektą 

šilutiškiai Zadaro bibliotekoje eksponavo parodą „Lietuvių literatūra: knygos mados įtaka 

edukaciniam ugdymui“. Parodoje sujungti šiandienos ir paveldosauginiai leidiniai. Tema atskleista 

poskyriuose „Šilutės knygininkų vietomis“, kur pristatytas ir bibliotekininkų parengtas turistinis 

literatūrinis maršrutas. Skyriuje „Pamario krašto paveldo objektai knygose“, eksponuoti ir nauji 

Šilutės rajono savivaldybės albumai „Šilutės krašto kultūros paveldo keliais“ bei „Šilutės kraštas, 

kur vanduo kuria gyvenimą“. Atskirame parodos skyriuje lankytojai buvo supaţindinti su Šilutės 

istorinių ir dabarties vaikiškų knygų autorių naujausia kūryba. Parodą – knygų kolekciją, 

susidedančią iš 55 įvairių Lietuvos knygų leidyklų. Šilutiškiai bibliotekininkai parengė kroatams 

lietuviškų knygų anotacijas anglų kalba, kad kroatai knygų mylėtojai galėtų ne tik gėrėtis puikia 

padovanotos kolekcijos leidinių poligrafine kokybe, bet ir paţintų knygų turinį. Eksponuojamų bei 

dovanojamų knygų kolekciją papildė iš Šilutės krašto kilusios profesionalios dailininkės ir knygų 

iliustratorės Sofijos Vasilenkaitės Vainilaitienės šilutiškiams padovanotų (2005) vaikiškų knygučių 

iliustracijų šviesios atminties rašytojo Martyno Vainilaičio knygoms kopijos. Zadariečiai šilutiškius 

bibliotekininkus tikino, kad S. Vainilaitienės knygų iliustracijomis jie papuoš maţųjų knygos 

gurmanų ţaisloteką, nes šiose patalpose jau yra rodomos vietos dailininko Nava Mirolav„o 

marinistinės tematikos knygų iliustracijos. Šilutiškiai bibliotekininkai pristatė zadariečiams savo 

Šilutę, parodydami CD vokiečių kalba, naują knygos ir rašto paveldui sukurtą bibliotekininkų 

tinklalapį www.silutesknygininkai.lt taip pat supaţindino su Pamario bibliotekininkų 

administruojamo internetinio ţiniatinklio www.silutevb.lt dailės darbų, ekslibrisų ir bibliotekos 

išleistų knygų galerijomis. Dar tikrai nėra išsemtos dviejų valstybių bibliotekininkų galimybės 

keistis profesinės veiklos patirtimi dokumentų skaitmeninio, elektroninio komunikavimo, 

bibliotekinių paslaugų plėtros ir jų integravimo į vietos regionų socialinę-ekonominę kaitą srityse.  

Bendradarbiaujant su Goethe„s institutu Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

2009 m. kovo 27 – balandţio 25 d. veikė paroda, kuri buvo skirta Rytų bei Vakarų Vokietijas 

skiriančios sienos nugriovimo 20-mečiui paţymėti. Goethe„s instituto Vilniuje vadovė p. Irmtraut 

Hubatsch atsiuntė padėkos raštą F. Bajoraičio viešajai bibliotekai uţ bendradarbiavimą ir 

partnerystės būdu šilutiškiams surengtą profesionalaus vokiečių grafiko, fotomenininko Stefano 

Koppelkammo parodą „Vietos laikas“.  

Pamario bibliotekininkai lankėsi Punsko (Lenkija) Kovo 11-osios lietuvių licėjuje, susitiko 

su moksleiviais, licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė pasakojo, kad pagrindinis licėjaus tikslas 

– suteikti mokiniams ţinių per bendrąjį išsilavinimą, įdiegti profesinės siekiamybės poreikį bei 

puoselėti lietuviškųjų šaknų, kalbos bei papročių išsaugojimą. Šilutės bibliotekininkai atveţė 

dovanų UAB „Mūsų knyga“ lietuviškų spaudinių parodą – dovaną punskiečiams „Vakarų Lietuvos 

knygos kelias“, kuri sujungė virš 50 naujausių lietuviškų knygų. Ją eksponavo ir gimnazistams 

pristatė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Fondo organizavimo skyriaus vedėja Danutė Šernienė. 

Vaizdo ekrane sukosi informacija apie šilutiškių Romualdos Dobranskienės, Anatolijaus Ţibaičio, 

klaipėdiškio Kęstučio Demerecko, Editos Barauskienės parengtus istoriografinius krašto leidinius, 

iš rankų į rankas keliavo Pamario bibliotekininkų, muziejininkų, Kultūros etnocentrų parengtos ir 

paskelbtos knygos. Gimnazistus domino viskas: ar naujausiame Savivaldybės parengtame ir 

išleistame leidinyje „Šilutės krašto kultūros paveldo keliais“ suregistruoti visi paveldosauginiai 

objektai? Jei ne, kaip vykdyta skelbiamos medţiagos atranka? Kiek Šilutėje gyvena jaunimo ir kiek 

darbingo jaunimo yra tarp bedarbių? Šilutiškių pristatytoje ir padovanotoje knygų kolekcijoje 

maţieji punskiečiai rado ir vaikiškų knygučių: Pamario kraštiečio Rimanto Černiausko „Slieko 

pasaka“, dr. Rainer Kothe enciklopedijų rinkinį „Mūsų ţemė“, Heinricho Hemme „Matematikos 

galvosūkiai“. Vyresnieji turėjo galimybę susipaţinti su iš Šilutės krašto kilusio filosofo, rašytojo ir 

dramaturgo Vydūno kūryba – jo naujai išleistu dramų rinkiniu. Šilutiškiai parodė filmą „Šilutė“ ir 

pristatė elektroninį pasakojimą apie pirmąjį Lietuvoje F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos 

muziejų, padovanojo maţosios poligrafijos leidinukus. 

Į F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vasaros kiemelyje vykusį savo kūrybos vidudienį 

miestelėnus pakvietė svečiai iš Lenkijos – Punsko krašto lietuvių bendruomenės nariai. Vienos 
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dienos fotografijų parodą „Punsko parapijai 410 metų“ ir savo poetinę kūrybą pristatė poetas, 

fotografas, vertėjas, knygų redaktorius ir sudarytojas Sigitas Birgelis. Jį lydėjusi Punsko lietuvių 

kultūros namų vaikų lietuvių liaudies meno studijos „Puniukai“ kapela, vadovaujama Astos 

Pečiulienės, bei buvusio pagėgiškio Jono Zakaravičiaus, puikiai savo muzikavimu įsiliejo į 

vidudienio meninę erdvę. Ši viešnagė – vienas iš pirmųjų tradicinio pamario literatūrinio rudens 

„Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“ renginių. Lenkų delegacijoje buvo ir „Aušros” leidyklos 

vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis, kuris yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Nors jis yra 

baigęs Varšuvos ţemės ūkio akademiją, iš prigimties, kaip pats sako, – humanitaras ir literatas. 

Kartu su ţmona Nijole rūpinasi, jog lietuviškas ţodis kuo plačiau ir įtaigiau pasklistų pas Lenkijoje 

gyvenančius tautiečius. Pristatydamas savo fotografijų parodą, S. Birgelis prisipaţino, kad Šilutėje 

lankosi pirmą kartą. Susitikimo metu įtaigiai poeto eilėraščius skaitė pats autorius ir „Puniukų“ 

jaunieji deklamuotojai.  

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai dalyvavo knygų mugėje – konferencijoje 

„Vakarų Lietuvos literatūra: Šilutė senose ir naujose knygose“ Bauskės (Latvija) centrinėje 

bibliotekoje. Direktorė D. Uţpelkienė skaitė pranešimą „Maţosios Lietuvos dabarties autorių 

knygos sąvastis“. Kartu su Bauskės centrinės bibliotekos direktore Baiba Tormane moderavo 

konferencijos darbą, išklausydami kitus konferencijos lektorių pranešimus. Konferencijoje 

šilutiškiai skaitė pranešimą apie naują F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ţiniatinklio 

http://silutesknygininkai.lt sukūrimą ir funkcionavimą, eksponavo ir pristatė fotodokumentikos 

parodą „Šilutė senose ir naujose knygose“. Atskiru pranešimu taip pat pristatyti šilutiškių 

dalyvavimo nacionaliniame projekte „Bibliotekos paţangai“ tarpiniai rezultatai. Knygų mugės – 

konferencijos metu vykdyta šilutiškių parengtų ir išleistų knygų sklaida tarp Bauskės latvių tautybės 

ir šiame mieste gausiai gyvenančių lietuvių bendruomenių. Konferencijoje dalyvavusiam Latvijos 

ministrui Pirmininkui įteikta knyga „Šilutė. Potvynis ir jo ţmonės“, Bauskės nuovados merui – 

naujas leidinys „Šilutės kultūros paveldo keliais“, o Bauskės bibliotekai padovanota visa dvylikos 

naujausių, su Šilute susijusių knygų paroda „Šilutė senose ir naujose knygose“. Šilutiškių renginį 

Bauskėje filmavo ir rodė Latvijos nacionalinė televizija, jis plačiai nušviestas Latvijos spaudoje. 

Šilutės Vydūno gimnazija nuo 1998 m. kartu su Vokietijos Westerstede gimnazija dalyvauja ES 

mokinių mainų projekte, kurio tikslas yra paţinti kitas kultūras, ugdyti socialinius-ekonominius 

įgūdţius, skatinti mokinių smalsumą, atvirumą pasauliui, reprezentuoti gimnaziją, Savivaldybę, šalį, 

lavinti uţsienio kalbas, gilinti ţinias apie šalies kultūrą, tradicijas, papročius, mokytis demokratijos 

principų. 2009 metais tiek vydūniečiai, tiek Vokietijos gimnazistai lankėsi vieni pas kitus. Šilutės 

Vydūno gimnazija nuo 1998 m. dalyvauja tarptautiniame mokinių projekte „Europos Kaimynai“. 

Pagal šį projektą kartu su Vokietijos Gymnasium Westerstede, F. L Jahn Gymnasium Kyritz ir 

Latvijos Liepajas 8 vidusskola, Mersrags Vidusskola moksleiviais 2009 m. vydūniečiai dalyvavo 

Latvijos Mersrags mieste nagrinėdami temą „Švarios upės – Europos uţdavinys“. Bendraujant 

įvairiomis kalbomis buvo skatinamas savitarpio supratimas, susipaţįstama su Europos uţdaviniais 

aplinkos apsaugos srityje. Bendrauta su vietos valstybės institucijomis, teikti pasiūlymai, kaip 

pagerinti vandenų būklę ir pan. Vydūno gimnazijos mokiniai, atlikdami projektinius darbus, 

analizuoja Europos suvienijimo siekį, jo svarbą. Projektinius darbus mokiniai pristato ne tik 

mokyklos bendruomenei, bet ir įvairiose respublikinėse bei tarptautinėse parodose, konkursuose. 

Mokinių mokomoji bendruomenė „Ferox“ 2009 m. dalyvavo respublikinėje mugėje Vilniuje ir 

tarptautinėje mugėje Norvegijoje Bodo mieste, kur sėkmingai pristatė savo veiklą. 

Šilutės ţemės ūkio mokykla šiuo metu tarptautinių projektų srityje bendradarbiauja su 

Budapešto (Vengrijos), Palermo (Italijos), Rygos (Latvijos) Antverpeno (Belgijos), Olomouco 

(Čekijos) ir Švėrino (Vokietijos) mokymo įstaigomis kvalifikacijos tobulinimo bei patirties sklaidos 

srityse.  

Mobilumo mainų projektuose Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla dalyvauja įvairių 

specialybių mokytojai ir moksleiviai – rengiamos šilutiškių staţuotės uţsienyje ir uţsienio partnerių 

staţuotės Šilutėje. Įgyvendinta 2009 m. 11 projektų, iš jų: „Slauga Švedijoje“, „Europos virtuvė 2“ 

(Suomijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Latvijoje), „Statybos Europoje“ (Vokietijoje), „Vokiškas 

namas“ (Vokietijoje). Ši mokykla bendradarbiauja su Norvegijos Melbu, Švedijos Ljungby, 

Suomijos Kotkos, Latvijos Liepojos, Vokietijos Chemitz, Estijos Narvos, Prancūzijos Agde, 

Bulgarijos Momčilgrad miestų profesinėmis mokyklomis ar profesinio rengimo centrais. 

Kintų Vydūno kultūros centras palaiko ryšius su išeiviais iš Klaipėdos krašto, gyvenančiais 

Vokietijoje: Helmutu ir Ema Vaičiais, Traudel ir Siggi Glioţeriais, Raigardu Beutleriu, Marija 

http://silutesknygininkai.lt/
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Cirtaut, Vydūno brolio Jono Storosios anūke mokytoja Brita Storost bei brolio Jurgio anūku 

filologu Jurginu Storost. Šie ţmonės centrui dovanoja įvairią istoriniu atţvilgiu vertingą medţiagą 

(fotografijas, pasakojimus ir pan.). Vydūno kultūros centras nuo 2008 m. bendradarbiauja su 

Kaliningrado srities Svetlagorsko Hermano Bracherto namu-muziejumi (Rusija). Kartu su 

kolegomis iš Rusijos parašytas projektas „Vienas krantas. Tarptautinė renginių organizavimo 

patirtis“, kuriame numatyta tęsti paţintį su muziejumi, pakviečiant Šilutės rajono muziejininkus 

reprezentuoti savo kraštą, vietos istorinį-kultūrinį paveldą. Vydūniečiai Svetlagorske šiais metais 

geguţės mėnesį dalyvavo tarptautinio Muziejų nakties renginiuose, pristatė Vydūno idėjų sąsajas su 

rytų kultūra, aptarė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. 

Nuo 2003 m Kintų Vydūno kultūros centre organizuojamoje tarptautinėje emalio ir muzikos 

laboratorijoje „Pamario ţenklai“ 2009 metais liepos 23 d. – rugpjūčio 1 d. dalyvavo 10 

profesionalių bei jaunų dailininkų ir 5 dţiazo muzikantai iš Lietuvos bei Gruzijos (dailininkas Josif 

Zangaladzė). Šioje tarptautinėje laboratorijoje Kintuose jau yra dalyvavę 12 menininkų iš Estijos, 

Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. 

Šilutės pirmoji gimnazija jau 20 metų vykdo tarptautinius jaunimo mainų projektus su 

Vokietijos Buxtehudės gimnazija. 2009 metais Šilutėje ir Buxtehudėje iškilmingai paminėti 

jubiliejiniai bendradarbiavimo metai. Su delegacija iš Buxtehudės mokyklos susitiko Šilutės rajono 

savivaldybės vadovai, Šilutės kultūros ir pramogų centre vyko iškilmingas minėjimas, organizuota 

paroda apie draugystės tiltus su minėta mokykla. Šilutės pirmojoje gimnazijoje su moksleiviais iš 

Vokietijos vyko projektas „Kelias – laike ir erdvėje“. Buxtehudėje gimnazijų mainų programos 

tema buvo „Uostai“, aplankyti Hamburgo ir Bremenhaveno uostai. Dailės, teatro, muzikos ir 

geografijos darbo grupėse irgi gvildentos uostų, laivų ir draugystės temos. 

Juknaičių pagrindinė mokykla nuo 2005 m. bendradarbiauja su Latvijos Bryvzemnieko 

pagrindine mokykla. Mokyklos keičiasi metodine patirtimi, kultūrinėmis programomis. 

Usėnų pagrindinės mokyklos bendruomenė palaiko ryšius su Vokietijos Clenzės 

bendruomene. 

Orkestras „Pamarys“ su choreografine grupe 2009 m. balandţio 9 – 15 d. dalyvavo 

tarptautiniuose pučiamųjų orkestrų festivaliuose Belgijoje ir Prancūzijoje. Orkestras yra nuolatinis 

respublikinių dainų švenčių dalyvis, o jo vadovas G. Raila 2003 ir 2007 m. respublikinių Dainų 

švenčių jungtinių Lietuvos pučiamųjų orkestrų koncertų „Vario audra“ dirigentas, Lietuvos 

tūkstantmečio 2009 m. respublikinės dainų šventės „Amţių sutartinė“ kūrybinės grupės narys ir 

pučiamųjų orkestrų dirigentas.  

Aktyviai tarptautinėse sportinėse varţybose 2009 m. dalyvavo Šilutės sporto mokyklos 

auklėtiniai: Europos jaunimo bokso 2009-08-15-25 čempionate Lenkijos Szczecin mieste Evaldas 

Petrauskas uţėmė I vietą (iš viso dalyvavo 16 šalių, 190 sportininkų), Pasaulio jaunių bokso 2009-

05-22-31 čempionate Armėnijos Jerevano mieste Edgaras Skurdelis ir Deividas Girulis uţėmė 

atitinkamai V ir IX vietas (iš viso dalyvavo 47 šalys, 250 sportininkų), Europos jaunimo sunkiosios 

atletikos 2009-10-11-18 čempionate Saulius Mickevičius uţėmė IX vietą (iš viso dalyvavo 15 šalių, 

150 sportininkų). Šilutėje 2009-06-20 buvo organizuotas tarptautinis dziudo turnyras, kuriame 

dalyvavo sportininkai iš Latvijos Rygos bei Liepojos miestų (iš viso 150 dalyvių). 

Šilutės sporto mokyklos auklėtiniai, globojami trenerio Kęstučio Šerniaus 2009 m. 

rugpjūčio 26 d. dalyvavo tarptautiniame krepšinio turnyre Rakvere (Estijoje). Tai jau trečius metus 

organizuojamas renginys, kuriame dalyvavo septynių šalių komandos: Lietuvos, Estijos, Latvijos, 

Rusijos, Švedijos, Anglijos ir Suomijos. Iš viso šilutiškiai tarp 12 komandų iškovojo VI vietą.  

Kasmet Savivaldybės vadovai susitinka su Šilutę garsinančiais sportininkais ir padėkoja jiems. 

Šilutės turizmo ir verslo informacijos centras 2009 m. geguţės 29 d. surengė konferenciją 

„Verslo plėtros galimybės Lietuvos regionuose ir Europos Sąjungoje“. Konferencijos tikslas – 

supaţindinti jos dalyvius su ES Lisabonos strategija „Augimui ir uţimtumui“, ugdyti verslumą, 

skatinti inovacijas, informuoti apie ekonominę ir darbo rinkos situaciją, galimybes ir perspektyvas, 

populiarinti Šilutės rajono turizmo verslo galimybes. Pranešimus skaitė Europos Parlamento narys 

Šarūnas Birutis, Europos Komisijos atstovybės Komunikacijos skyriaus vadovė Lina Rimkutė, LR 

ūkio viceministras Arnoldas Burkovskis, LR valstybinio turizmo departamento direktorė Nijolė 

Kliokienė, Lietuvos verslo paramos agentūros Klaipėdos ir Tauragės skyriaus vedėjas Ţilvinas 

Balsevičius, Šiaulių banko Klaipėdos regiono vadovas Andrėjus Vaičiulis, Lietuvos inovacijų 

centro direktorius Kastytis Gečas, Šilutės darbo birţos direktorius Andrius Šišilkinas bei Šilutės r. 

savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Lauţikas.  
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Organizuotas 2009-06-29 seminaras „Nemuno delta – tarptautinės svarbos teritorija 

migruojantiems paukščiams“. Seminarą pagal Jungtinių Tautų Aplinkos ir Pasaulinio Aplinkos 

fondo programą „Sparnai virš vandenų“ organizavo Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 

Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Šilutės turizmo ir verslo informacijos centras bei Šilutės 

rajono savivaldybė. Renginyje dalyvavo svečiai iš Jungtinių Tautų Aplinkos Programos ir 

Pasaulinio Aplinkos Fondo bei tarptautinių aplinkosauginių organizacijų, Šilutės rajono 

savivaldybės, Aplinkos ministerijos, Nemuno deltos regioninio parko bei Vilniaus universiteto 

Ekologijos instituto vadovai, Šilutės rajono ir Rusnės bendruomenės atstovai, dalyvaujantys 

aplinkosaugos ir gamtinio paţintinio turizmo programose. Renginio metu buvo atidarytas Vilniaus 

universiteto Ekologijos instituto Paukščių tyrimų centras Rusnėje, pristatyti nauji leidiniai apie 

Nemuno deltos regioninį parką. Dalyvius domino skaitomi pranešimai ir diskusija apie svarbias 

gamtines teritorijas Nemuno deltos regioniniame parke ir ten vykusį JT Aplinkos programos ir 

Pasaulinio Aplinkos fondo projektą „Sparnai virš vandenų“. Išvykos į svarbias perintiems vandens 

paukščiams uţliejamųjų pievų buveines (Rupkalvių ir Ţalgirių ornitologinius draustinius) bei į 

Ventės ragą metu buvo pristatomi projekto „Sparnai virš vandenų“ rezultatai Nemuno deltos 

regioniniame parke.  

Šilutės muziejus nuo 2004 m. dalyvauja Tarptautinės muziejų tarybos (Prancūzija) ir 

Prancūzijos kultūros ministerijos rengiamame tarptautiniame renginyje „Šviesa naktyje“, skirtame 

tarptautinei muziejų dienai paminėti. Šiais metais į šį tarptautinį Europos tarybos globojamą renginį 

įsitraukė 2500 Europos muziejų, tarp kurių – ir Šilutės muziejus, Kintų Vydūno kultūros, Salos 

etnokultūros ir informacijos centrai bei kitos įstaigos. 

Šilutės miesto 498 metų minėjimo dieną (2009-05-30) „Šilutės miesto diena“ iškilmingai 

atidaryta Šilutės prieplauka. Po atliktos rekonstrukcijos prieplaukoje telpa 120 laivų, kurie Šyšos 

upe gali įplaukti į Nemuną ir Kuršių marias, pasiekti Rusnę, Nidą, Klaipėdą, Tilţę, Jurbarką, 

Kauną. Taip atgaivintas 500 metų vandens kelias, kuris kadaise sukviesdavo į garsų Šilokarčemos 

turgų tiek iš Ţemaitijos, tiek iš artimesnių vietovių – Rusnės, Minijos, Karklės, Nidos, Karvaičių. 

Šilutės rajono savivaldybei, kuri 2006 m. Strasbūre buvo apdovanota Europos diplomu, 

2009 metais įteikta Europos Tarybos Garbės vėliava uţ Europai reikšmingą veiklą: aktyvų Europos 

idėjų skleidimą, prisidėjimą prie svarbių Europos įvykių, ugdymo įstaigų šviečiamąją veiklą, 

bendradarbiavimą su kitų Europos valstybių miestais, jų bendruomenėmis, dalyvavimą įvairiuose 

tarptautiniuose renginiuose, Savivaldybės teritorijoje esančio istorinio paveldo saugojimą, privačius 

įmonių ir įstaigų mainus, Europos struktūrinių fondų panaudojimo galimybių įgyvendinimą.  

Ta proga Šilutės rajono savivaldybė 2009 m. rugsėjo 26 d. organizavo Rudens šventę „Mes 

– Europiečiai“, kurioje priėmė Europos Tarybos Garbės vėliavą, paminėjo Pasaulinės turizmo 

dienos 30-metį, groţėjosi Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amţių sutartinė“ rajono dalyvių 

atstovų, „Atėnės“ sporto klubo šokėjų koncertu, pagerbė graţiausiai besitvarkančių seniūnijose 

sodybų šeimininkus, gėrėjosi fotografijų „Aš, Šilutė ir Europa: 2004-2009“, „Išsaugoti namai“ bei 

seniūnijų Lietuvos tūkstantmečio gerų darbų metraščių parodomis. Šventė prasidėjo iškilmingu 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdţiu giedant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

himnus, kuriuos atliko Šilutės mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ ir kuriam pritarė iškilmingo 

posėdţio dalyviai. Posėdyje dalyvavo ne tik Tarybos nariai, bet ir Europos Tarybos Parlamentinės 

Asamblėjos Garbės narys ponas Renzo Gubert su ţmona Marija Silvija Zecchini, delegacijos iš 

Lenkijos Gdansko (p.Cezary Bieniasz-Krzywiec, p.Lukasz Kozaczek), Gdansko Pruščia (p.Piotr 

Kalinski), Ostrudos (p.Gustaw Marek Brzezin, p.Roman Nowakowski, p.Malgorzata Filipowiak, 

p.Tomasz Klimecki) miestų, Turkijos Konakli miesto (p.Abdullah Somnez, p.Nuvit Ozhan, p.Yeliz 

Erkoc) savivaldybių, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Audrius Endzinas ir Kęstas Komskis, 

Uţsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė 

Roma Ţakaitienė, Europos Parlamento informacijos biuro vadovė Lietuvoje Daiva Jakaitė, 

Klaipėdos, Kretingos, Šilalės rajonų savivaldybių merai Vaclovas Dačkauskas, Juozas Maţeika, 

Albinas Eţerskis, Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojai Stasė Skutulienė, Jonas Jaunius, 

Administracijos direktorius Šarūnas Lauţikas, jo pavaduotoja Regina Virginija Kondratavičienė, 

Šilutės krašto bendruomenės, ţiniasklaidos atstovai (iš viso 120 ţmonių). Į šventę buvo pakviesti ir 

partneriai iš Vokietijos, Švedijos, Danijos, Rusijos, Latvijos, tačiau jie atsiprašė ir į Šilutę neatvyko. 

Kai kurie iš jų (vokiečiai, latviai, rusai, švedai) Šilutėje 2009 m. jau buvo atvykę po keletą kartų.  

Šilutės rajono savivaldybė, būdama aktyvi Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narė 

(nuo 1995 m. birţelio mėnesio, Savivaldybės meras yra LSA Tarybos narys), kuri yra Europos 
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savivaldybių ir regionų taryboje (CEMR), Jungtinėje miestų organizacijoje (UTO) ir Tarptautinėje 

vietos savivaldos sąjungoje (IULA) aktyviai bendradarbiauja su kaimyninių šalių savivaldos 

asociacijomis, savivaldybėmis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji 

specialistė Rasa Kmitienė 2009 m. vasario 24-26 d. dalyvavo euroregiono „Baltija“ tarybos 

posėdyje ir darbo grupių susitikimuose Ryn mieste, Lenkijoje.  

Darbo grupių susitikimuose diskutuota apie veiksmų planus 2009 m., kas nuveikta 2008 m., 

apie tolesnį bendradarbiavimą, pateiktas projektines arba planuojamas pateikti paraiškas Pietų 

Baltijos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programai. Euroregiono „Baltija“ jaunimo 

valdybos posėdyje svarstytos galimybės naujai projekto idėjai „Yc³“. Trumpą informaciją apie ES 

sanglaudos politiką bei Ţaliąją teritorinės sanglaudos knygą pateikė p. Niels Chesten Andersen. 

Tarybos nariai patvirtino Rezoliuciją dėl Ţaliosios teritorinės sanglaudos knygos. 

Vasario 9-13 dienomis Briuselyje ir keliasdešimtyje kitų ES miestų vyko Europos Sąjungos 

darnios energetikos savaitės renginiai, kurių lozungas „Per savaitę pakeiskime savo ateitį“. Pirmą 

kartą buvo detaliai aptarti šio sektoriaus vystymo planai iki 2050 m. 

Vasario 9 – 11 d. Briuselyje lankėsi Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, 

kur kartu su 204 Europos miestų, iš jų septynių Lietuvos savivaldybių merais vasario 10 d. 

iškilmingoje Europos Parlamento didţiosios salės ceremonijoje pasirašė ir savo parašais patvirtino 

Ketinimą savivaldybių teritorijose. Vadovai, kurie pasirašė šį dokumentą, atstovauja per 80 milijonų 

ES gyventojų. 

Šilutės rajono savivaldybės merą Virgilijų Pozingį pasirašyti šį paktą 2008 metų spalį 

įpareigojo Šilutės rajono savivaldybės taryba. Šis savanoriškas susitarimas kol kas yra 

ambicingiausia iniciatyva, įtraukianti piliečius į kovą su visuotiniu atšilimu, ši iniciatyva palaikoma 

visose ES institucijos, taip pat ir vietos savivaldos atstovai imasi iniciatyvos veikti ir maţinti 

neigiamų klimato pasikeitimų faktorius. Paktas – tai oficialus prie jo prisijungusių miestų 

įsipareigojimas viršyti ES CO2 išmetimo, maţinimo tikslus didinant energijos vartojimo 

efektyvumą. Šiuo paktu, populiariai vadinamu „3 kartus po 20" arba „20-20-20", miestai ir regionai 

oficialiai įsipareigojo išmetamą CO2 dujų kiekį iki 2020 metų sumaţinti daugiau kaip 20 proc., 

parengdami ir įgyvendindami tvariosios energetikos veiksmų planą. Net 80 proc. visuomenės 

gyvena ir dirba miestuose, kur sukuriama daugiau kaip 80 proc. energijos emisijos. Iškilmingo 

susitikimo metu Energetikos eurokomisaras Andris Piebalgas paţymėjo, jog miestai maţiau 

konfrontuoja nei valstybės ir jie randa praktinio bendradarbiavimo sprendimus, pasirašytas Merų 

paktas puikus to įrodymas. Europarlamente paktą pasirašiusius merus pasveikino Europos komisijos 

Prezidentas Chose Manuelis Barosas. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybė rengia priemonių planą 

dėl Merų pakto nuostatų įgyvendinimo. 

Organizuota tradicinė Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų sueiga „Puoselėkime ir 

dţiaukimės gimtinės kultūra“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir įstojimo į Europos Sąjungą 

penkmečiui paminėti. Sueiga vyko 2009-06-05 Gardamo seniūnijoje ant Šylių (Brokorių) 

piliakalnio. Renginio metu prie piliakalnio vyko linksmybės kartu su Žemaičių krašto 

etnokultūros centro meno kolektyvais. 
Juknaičių jaunimo klubas (kancleris Vytautas Barkauskas) 2009 metais vykdė projektą „Ir 

mes galime kurti“. Projektas skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Du renginiai iš jų 

skirti Europos idėjai propaguoti. Geguţės 5 dienai parengti atmintiniai atvirukai „Europos parkas 

Juknaičiuose“, skirti įstojimo į Europos Sąjungą penkmečiui įprasminti. Prieš penketą metų jaunimo 

klubas kartu su visais juknaitiškiais ir rajono bendruomenės atstovais sodino medelius parke, todėl 

buvo sumanyta parengti atvirutes, kurios kiekvienam sodinusiam leistų atpaţinti savo sodintą 

medelį. Medeliai tame parke buvo sodinami ir 2009 metais. 

Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamą projektą „Viešųjų 

interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, finansuojamą Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, 

PHARE ir valstybės biudţeto lėšomis, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka dalyvavo jau 

trečiame interneto prieigos taškų steigimo etape ir 2008 m. rugpjūčio mėn. Šilutės viešosios 

bibliotekos 7 filialuose – Degučių, Grabupių, Laučių, Kintų, Šylių, Pagrynių, Traksėdţių – buvo 

įsteigti viešosios interneto prieigos taškai (VIPT). Šių filialų darbuotojams iš projekto „Bibliotekos 

paţangai“ 2009 m. skirti nauji nešiojami kompiuteriai. Projekto sukurtas portalas www.vipt.lt yra 

skirtas VIPT tinklui ir teikia kaimiškų vietovių gyventojams aktualią informaciją.  
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Šilutės Fridriho Bajoraičio viešoji biblioteka yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

projekto dalyvė. Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka 2009 m. spalio mėnesį pakvietė 

F. Bajoraičio viešąją biblioteką tapti ES Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto 

„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės „Elektroninės valdţios paslaugos“ 

projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms uţsakyti bei gauti 

viešosiose bibliotekose plėtra“ dalyve. Pamario bibliotekininkai pasirinkti kaip patikimi, veiklūs ir 

organizuoti partneriai, turintys aukštą projektų valdymo ir vykdymo patirtį. Bibliotekininkų 

dalyvavimas projekte atvers Pamario krašto bendruomenei naują galimybę interaktyviai naudotis 

elektroninėmis paslaugomis ir įgyvendinti savitarną uţtikrinančias technologijas knygų bei kitų 

dokumentų išdavimo/grąţinimo procese. Be to, įgyvendinus projektus bet kuris Šilutės rajono 

gyventojas galės būti įregistruotas į F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vartotojus internetu ir 

internetu uţ tam tikrą mokestį įsigyti elektroninį Pamario viešosios bibliotekos vartotojo 

paţymėjimą, vieningą visam Lietuvos viešųjų bibliotekų tinklui. Projekto metu į F. Bajoraičio 

viešąją biblioteką bus gauta kompiuterinės programinės ir kitos įrangos, kurios preliminari vertė 

sieks 160 tūkst. Lt. Savivaldybės indėlis į projektą sudarys iki 1 proc. viso projekto vertės. 

Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį, liepos 5 dieną 21 val. Lietuvos laiku viso pasaulio 

lietuviai buvo kviečiami vienu metu sugiedoti Lietuvos himną. Tą dieną visose Šilutės rajono 

savivaldybės seniūnijose ţmonės rinkosi prie numatytų vietų, kur giedojo Lietuvos himną.  

Geguţės 14 d. iš Rusnės į Vilnių išvyko mūsų bendruomenės nariai Simas Knapkis, Kęstutis 

Laukevičius ir Egidijus Latėnas, kurie dalyvavo Tūkstantmečio odisėjoje „Nuo Vilniaus iki 

Rusnės“. Vyrai valtis (kurėnus) iki Vilniaus nusigabeno vilkiku, o geguţės 16 d. iš Valakampių 

plaukė iki Baltojo tilto, kur buvo duotas startas regatai plaukti link Rusnės. Regatoje dalyvavo apie 

tūkstantis įvairių laivų ir apie 5000 dalyvių. Regata buvo skirta Lietuvos tūkstantmečio vardui 

paminėti. 

Iš Kintų į kelionę aplink pasaulį jachta „Ragainė II“ leidęsis kintiškis buriuotojas Andrius 

Varnas su dukra Rasa ir jos draugu Egoi (baskas) toliau tęsia savo ţygį ir jau liepos pradţioje 

parplauks į Pamario kraštą.  

Šilutės rajono savivaldybės meno kolektyvų delegacija (per 540 dalyvių) 2009 m. liepos 1-6 

d. dalyvavo Dainų šventėje „Amţių sutartinė“, Vilniuje. Iš viso Dainų šventėje dalyvavo daugiau 

nei 40 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir uţsienio valstybių. Po šventės visų kolektyvų vadovai, šventės 

dalyvius aptarnaujantis personalas buvo apdovanoti Dainų šventės atminimo medaliais, 

Savivaldybės mero padėkos raštais ir gėlėmis.  

 

Bendruomenės 2009 m. pareikštų pastabų ir pasiūlymų vykdymas 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus 2008 m. veiklos 

ataskaitos buvo pristatytos seniūnijų bendruomenėms 2009 m. birţelio mėnesį. Trumpai pateikiame 

susitikimuose pareikštas bendruomenės narių pastabas bei pasiūlymus ir informaciją apie jų 

sprendimą:  

 

Eilės

Nr. 

Seniūnijos Susitikimo 

data ir 

laikas 

bendruome

nėse 

Įgyvendinimo 

priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas Pateikti pasiūlymai ir pastabos 

1. Gardamo seniūnija 2009-06-23 

14 val. 

 

 

 

Poreikio Gardamo 

seniūnijos vaikams 

sportuoti  Ţemaičių 

Naumiesčio 

gimnazijoje 

nebeliko. Seniūnas 

negavo nei ţodinio 

nei raštiško 

prašymo derinti 

 

 

 

Gardamo pagr. 

mokyklos ir 

Ţemaičių 

Naumiesčio 

gimnazijos 

vadovai,  

Švietimo 

skyrius, 

Seniūnas 

 

Dėl mokyklos sporto klasės remonto, 

salės įrengimo. 
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Dėl kelio Ramučiai – Gardamas 

tvarkymo. Nr. 4209 (regioninės 

reikšmės kelias). 

 

 

 

 

 

Dėl valymo įrenginių Šyliuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Šylių muziejaus (prasta pastato 

būklė) 

klausimą. dėl 

popamokinės 

sportinės veiklos 

 

 

Kelias įtrauktas į 

„Kelių prieţiūros ir 

plėtros“ programą, 

tačiau lėšų jo 

tvarkymui 2010 m. 

nebus skirta. 

 

Gyvenvietė yra 

įtraukta „Nemuno 

ţemupio baseino 

vandentvarkos 

projekto“ III etapą. 

Lėšų bus gauta, kai 

ES lėšos bus skirtos 

maţoms 

gyvenvietėms, 

turinčioms iki 500 

gyventojų 

ekvivalento (GE). 

2010 m. šaukimas 

projektų teikimui 

nenumatytas 

 

200 kv. m šio 

pastato atiduota 

bendruomenei, kuri 

teikdama projektus 

gauna lėšų pastato 

tvarkymui, 

prieţiūrai bei 

veiklai. Kitai 

pastato daliai 

ruošiami 

dokumentai 

privatizavimui.. 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

tarpininkauja su 

AB „Klaipėdos 

regiono keliai“. 

 

 

 

Ūkio skyrius; 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto poskyris, 

Seniūnas 

2. Juknaičių seniūnija 2009-06-10 

10 val. 

 

 

Iki 2009 m. 

lapkričio mėnesio 

kol Juknaičių 

gyvenvietė nebuvo 

įtraukta į Kultūros 

paveldo registrą, 

automobilių 

stovėjimo aikštelę 

buvo galima rengti 

turint vietos 

topografinę 

nuotrauką, apie tai 

su daugiabučių 

namų gyventojais 

 

 

Seniūnas, 

Juridinis skyrius, 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl automobilių stovėjimo aikštelių 

įrengimo Juknaičių gyvenvietėje. 
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Dėl augalinių atliekų sandėliavimo, 

nupjautų medţių šakų sutvarkymo ir jų 

utilizavimo. 

 

 

 

Dėl didelių bendro naudojimo plotų 

sumaţinimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl vietinių kelių remonto: labai prasti 

ţvyrkeliai bei miestelio keliai. 

 

 

 

 

 

 

buvo aptartos 

sąlygos ir vietos. 

Dabar norint rengti 

minėtas aikšteles, 

reikalingas 

detalusis planas ir 

Kultūros paveldo 

pritarimas. 

Gyventojai dėl 

pasikeitusių  sąlygų 

bus papildomai 

informuoti. 

 

Biodegraduojančių 

atliekų aikštelė 

ateityje bus įrengta 

Rumšų sąvartyne. 

 

Pietvakarinėje 

Juknaičių 

gyvenvietės dalyje, 

kurioje pagal senąjį 

generalinį planą 

buvo numatytos 

daugiabučių namų 

statybos, siūloma 

rengti detalųjį planą 

vienbučių namų 

statybai. Tačiau 

Juknaičių 

gyvenvietės bendro 

naudojimo plotai 

yra įtraukti į 

neprivatizuojamus 

ţemės plotus, ir  

norint rengti 

detalųjį planą,  

Juknaičių 

gyventojai turėtų 

leisti šį plotą 

privatizuoti. 

Situaciją 2010 m. 

planuojama 

išsiaiškinti 

apklausos būdu. 

 

Vietinių kelių 

remonto darbai 

trejiems metams 

aptarti 

bendruomenių ir 

seniūnaičių 

susirinkimuose ir 

numatyta 

preliminari darbų 

atlikimo eilė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės 

gamtosaugininka

s R. Rimkus 

 

 

Seniūnas, 

Bendruomenės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnas, 

Bendruomenės 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 

 

 

Dėl vandens kokybės Pašyšių 

gyvenvietėje: labai prastas vanduo, 

daug geleţies. 

 

 

 

 

 

 

Dėl kanalizacijų trasų atnaujinimo ir 

naujų klojimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl nebenaudojamo vandens bokšto 

(bešeimininkis, nesaugus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl skulptūrų apsaugos ir įtraukimo į 

kultūros paveldo registrą. 

 

 

 

 

Dėl šilumos kainos. Pageidaujama, kad 

šilumos ūkis šildytų racionaliau, 

renovuotų šilumos trasas. Juknaičių 

gyventojai moka uţ elektrą, kurią 

sunaudoja siurblys šiltam vandeniui 

tiekti butams, todėl manoma, kad tai 

turėtų būti teikiančios paslaugas įmonės 

kaštai. 

 

 

 

 

Vandens kokybei 

pagerinti 2009 

metais Pašyšių 

gyvenvietėje 400 m 

metalinių vamzdţių 

pakeista 

polietileniniais 

vamzdţiais. 

 

Gyvenvietė yra 

įtraukta „Nemuno 

ţemupio baseino 

vandentvarkos 

projekto“ III etapą. 

Laukiama lėšų, 

tačiau trasų 

atnaujinimo darbai 

dėl lėšų trūkumo 

2010 metais nebus 

vykdomi. 

 

Kadangi Juknaičių 

gyvenvietėje su 

visais statiniais ir 

inţineriniais 

tinklais įtraukta į 

Kultūros paveldo 

registrą, lėšų 

nenaudojamo 

vandens bokšto 

stogo remontui 

bendruomenė 

mėgins gauti iš 

fondų, skirtų 

saugotiniems 

objektams. 

 

Skulptūros „Visata“ 

ir „Polėkis“ 2009 

m. II pusmetyje 

įtrauktos į Kultūros 

paveldo registrą. 

 

2009 metais, 

pasibaigus šildymo 

sezonui, dalis 

avarinės šiluminės 

trasos nutiestos po 

keliu į katilinę, 

buvo renovuota. 

Dėl siurblių, kurie 

naudojami namams 

apšildyti,  

sunaudojamos 

elektros  gautas 

 

Seniūnas, 

bendruomenės, 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius A. 

Markvaldas 

 

 

 

Ūkio skyrius; 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas. 

 

 

 

 

 

 

Seniūnas 

Bendruomenės 

aktyvas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenės 

aktyvas, 

Seniūnas 

 

 

 

Šilutės šilumos 

tinklų (ŠŠT) 

vadovai,  

Seniūnas, 

Bendruomenių 

pirmininkai 
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Dėl Juknaičių sveikatingumo 

komplekso likimo, nes pastatas griūva, 

kelia pavojų ţmonėms ir aplinkai. 

atsakymas iš Šilutės 

savivaldybės ūkio 

skyriaus, kad pagal 

galiojančius  

įstatymus uţ 

siurblių 

sunaudojamą 

elektros energiją 

gyventojai privalo 

atsiskaityti elektros 

tiekėjams (šiuo 

atveju – Juknaičių 

seniūnijai). 2009 

metais  kartu su 

Juknaičių 

bendruomene buvo 

inicijuoti trys 

susirinkimai 

daugiabučių namų  

gyventojams, dėl 

namų renovavimo. 

Kol rėmimas buvo 

50 proc. gyventojai 

pritarė teigiamai, 

buvo rengiama net 

sąmata. Tačiau  

sumaţėjus rėmimui, 

iniciatyva nukelta 

tolimesniam 

laikotarpiui, nes 

nebebuvo 50 proc. 

gyventojų 

pritarimo. 

 

Juknaičių 

sveikatingumo 

kompleksui iškelta 

bankroto byla. A. 

Rimkus teismo 

sprendimu paskirtas  

bankroto bylos  

administratoriumi. 

Bankroto byla šiuo 

metu nevykdoma, 

nes savininkas jos 

vykdymui 

prieštarauja. Pastato 

stogas uţklotas  

laikina stogo danga, 

griūvančios dalys 

pašalintos ir 

pavojaus nekelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnas 

3. Katyčių seniūnija 2009-06-10 

15 val. 

 

 

Sutartis pasirašyta, 

jokių juridinių 

 

 

Savivaldybės 

gydytoja,  

 

Dėl medicinos punkto panaudos su 
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Telšių Vyskupijos kurija sutarties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl pasenusių, avarinės būklės 

kanalizacijos trasų, valymo įrenginių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl nebenaudojamo mokyklos priestato 

privatizavimo tikslingumo. (gal pastatas 

bus panaudotas kaimo reikmėms) 

 

kliūčių nėra. 2010 

m. planuojama 

įdiegti 

kompiuterines 

komunikacijas, 

atlikti elektros 

instaliacijos darbus 

ir antroje metų 

pusėje gydytojas 

pradės teikti 

medicinos 

paslaugas. 

 

Šiuo metu Aplinkos 

ministerija nėra 

numačiusi 

vandentvarkos 

projektų 

finansavimo 

maţoms 

gyvenvietėms, 

turinčioms iki 500 

gyventojų 

ekvivalento (GE). 

2010 m. šaukimas 

projektų teikimui 

nenumatytas 

 

Privatizavimo 

komisija ruošia 

pasiūlymą dėl 

objekto įtraukimo  

privatizuojamų 

objektų sąrašą. 

2010 m. 

dokumentai bus 

paruošti. 

Seniūnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privačios 

iniciatyvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto poskyrius, 

Mokyklos 

direktorius A. 

Plaipa, Seniūnas, 

bendruomenės 

pasiūlymai. 

4. Kintų seniūnija 2009-06-18 

10 val. 

 

 

Projektas „Minijos 

kaimo krantinių 

sutvarkymas“ 

vykdomas. 

 

Problema išspręsta, 

gatvės ir šaligatviai 

sutvarkyti.. 

 

Buvo parašytas 

bendruomenės 

projektas, kuriam 

finansavimas 

negautas, tačiau 

bendruomenė savo 

lėšomis tinklinio 

aikštelę jau baigia 

 

 

Planavimo ir 

plėtros skyrius. 

 

 

 

Seniūnas  

Bendruomenės 

 

 

Bendruomenės, 

Seniūnaičių 

taryba, Seniūnas 

 

 

 

 

 

 

Dėl krantinių Minijos kaime 

sutvarkymo, apšvietimo, dviračių takų 

atsiradimo, pėsčiųjų tako remonto. 

 

 

Dėl valymo įrenginių renovacijos 

padarinių (iškasinėtos gatvės, 

šaligatviai) sutvarkymo. 

 

Dėl jaunimo uţimtumo (norima 

tinklinio aikštelės). 
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Dėl rajoninės bei vietinės reikšmės 

pakelių prieţiūros: retai pjaunama ţolė. 

 

 

 

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kintų 

miestelyje: svečiams sunku orientuotis. 

 

 

 

 

 

Dėl pastatų – vaiduoklių: nepriţiūrimos 

teritorijos, grėsmės maţamečių 

saugumui. 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl valčių prieplaukos 

 

įrengti. 

 

Fondas kelių 

prieţiūrai stipriai 

sumaţintas, todėl 

pakelių prieţiūra 

minimali. 

 

Gatvių pavadinimai 

jau suteikti, šiuo 

metu atliekamos 

numerių suteikimo 

namams 

procedūros.  

 

Parašyti įspėjamieji 

raštai dviems 

nepriţiūrimų 

pastatų 

savininkams. 

Bendra išorinė 

tvarka palaikoma 

bendruomenės talkų 

metu. 

 

VVG „Pamario 

ţuvys“ imasi 

iniciatyvos ir savo 

programoje numatė 

galimybių studiją 

dėl valčių 

prieplaukos 

įrengimo 

įgyvendinimo. 

 

 

AB „Klaipėdos 

regiono keliai“ 

direkcija 

 

 

 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius 

Ūkio skyrius,  

Buchalterija 

 

 

Seniūnas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenės, 

Seniūnaičiai, 

Seniūnas 

 

5. Rusnės seniūnija 2009-06-15 

14 val. 

 

 

Iki šiol Aplinkos 

ministerija nėra 

numačiusi 

vandentvarkos 

projektų 

finansavimo 

maţoms 

gyvenvietėms. 

 

2010 m. lapkričio 

mėn. bus 

patvirtintas Šilutės 

vandentvarkos 

plėtros planas ir bus 

patvirtintas Viešasis 

vandens tiekėjas. 

Tiekėjas, įvertinęs 

prioritetus, spręs, 

kurią problemą 

spręsti pirmiausiai.  

 

 

Seniūnas, 

bendruomenės 

projektai, 

privačios 

iniciatyvos 

 

 

 

 

Ūkio skyrius; 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas. 

 

 

 

 

 

 

Dėl Uostadvario vandens valymo 

įrenginių problemos 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Šyškrantės vandentiekio problemos 

(gręţinys priklauso kitai įmonei ir 

„Šilutės vandenys“ tvarkymo darbų 

negali atlikti) 
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Dėl kurorto statuso suteikimo Rusnės 

miesteliui: kada galima tikėtis? 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl estakados statybos (kas daroma, 

kokie terminai?) 

 

Dėl netvarkos, nešvaros Neringos 

gatvėje. 

 

 

 

 

Dėl šermenų patalpų radimo ir 

sutvarkymo. 

 

 

 

Dėl vandens kelių saugumo 

uţtikrinimo. 

 

 

 

 

 

 

Dėl turistinio maršruto laivų įkūrimo. 

 

 

 

 

 

Dėl netvarkomų, nešienaujamų bendro 

naudojimo plotų. 

 

 

 

 

 

 

Dėl nepriţiūrimų, netvarkingų 

privatizuotų objektų ir jų teritorijų 

 

 

2010 metais bus 

pradėta galimybių 

studija dėl Rusnės 

atitikimo 

Vyriausybės 

nutarimo dėl 

kurorto statuso 

reikalavimams.  

 

Projektų konkursas 

yra paskelbtas. 

 

Gyventojai įspėti 

ţodţiu ir situacija 

keičiasi, aplinka 

tvarkoma. 

 

Šermenų patalpoms 

2010 m. įrengti 

nėra finansinių 

galimybių. 

 

 

Bendradarbiaujant 

su  Vandens kelių 

direkcija 

vandens kelių 

saugumą bandoma 

maksimaliai 

uţtikrinti. 

 

Šiuo metu dirba 

darbo grupė dėl 

SVV rėmimo fondo 

darbo. 

 

 

Bendro naudojimo 

plotai priklausantys 

tiek seniūnijai, tiek 

AB „Šilutės 

polderiai“ yra 

nušienaujami ir 

tvarkomi. 

 

Du objektai jau 

sutvarkyti. 

Mėginama 

susisiekti su trečio 

objekto savininkais 

gyvenančiais 

uţsienyje. 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

Seniūnas  

 

 

Bendruomenės, 

Seniūnaičių 

taryba, 

 

 

Seniūnas  

 

 

 

 

 

Bendruomenės, 

Seniūnaičių 

taryba. 

J. Jaunius (darbo 

grupės 

pirmininkas) 

 

 

Seniūnas  

 

 

 

 

 

Seniūnas  

 

 

6. Saugų seniūnija 2009-06-12 

14 val. 

 

 

Įvyko derybos su 

  

 

Bendruomenės, 
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Dėl bendruomenės namų vietos: rasti 

patalpas, įrengti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl papildomos darţelio grupės 

įsteigimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl vandens nugeleţinimo stoties 

Vilkyčiuose pastatymo. 

 

 

 

 

 

 

Dėl valymo įrenginių renovacijos 

Saugose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pėsčiųjų takas nuo Saugų mokyklos iki 

autobusų stotelės 

liuteronų 

bendruomenės 

atstovais ir 

dvasiškiais. 

Beliko teisinės 

procedūros, kurias 

planuojama baigti 

2010 m. 

 

Atsiţvelgiant į tėvų 

pageidavimus 

sudarytos sąlygos 

Saugų vaikų globos 

namų vaikams ir 

Saugų sen. 

gyventojų, 

dirbančių Šilutėje 

vaikams lankyti 

darţelius Šilutės 

mieste. Dėl lėšų 

stygiaus papildoma 

darţelio grupė 

Saugose nebus 

steigiama. 

 

2010-2013 m. 

vandentvarkos 

programoje 

numatytos lėšos šiai 

problemai spręsti. 

 

 

Gyvenvietė yra 

įtraukta „Nemuno 

ţemupio baseino 

vandentvarkos 

projekto“ III etapą. 

Lėšų bus gauta, kai 

ES lėšos bus skirtos 

maţoms 

gyvenvietėms, 

turinčioms iki 500 

gyventojų 

ekvivalento (GE). 

2010 m. šaukimas 

projektų teikimui 

nenumatytas  

 

Iki 2010 m. liepos 1 

d. planuojama 

įrengti pėščiųjų 

taką. 

Seniūnaičių 

taryba; 

Savivaldybės 

administracija 

 

 

 

 

 

Švietimo 

skyrius, 

Buhalterija, 

Savivaldybės 

administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius A. 

Markvaldas, 

Seniūnas  

 

Ūkio skyrius;  

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

seniūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnija,  

Ūkio skyrius  

7. Šilutės seniūnija 2009-06-15 

11 val. 

 

 

Kanalizacijos trasos 

Alkos gatvėje 

 

 

„Šilutės 

vandenų“ 

 

Dėl kanalizacijos trasų nebuvimo dalyje 

Naujakurių gyvenvietės. 
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Dėl gamtos taršos Naujakuriuose 

(gyvenvietės centre ţmonės laiko 

gyvulius tam nepritaikytose patalpose) 

 

šiemet (2010 m.) 

bus paklotos. 

 

 

Parašyti raštai, 

administraciniai 

aktai 

netvarkingiems 

šeimininkams 

 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas  

 

Seniūnas,  

Savivaldybės 

sanitarijos 

inspektorė, 

gamtosaugininka

s 

 

8. Švėkšnos seniūnija 2009-06-23 

10 val. 

 

 

Problema turės būti 

išspręsta seniūnijos 

lėšomis. Šis 

ţvyrkelis daţniau 

greideriuojamas. 

 

Problema 

sprendţiama, nes 

kelio remontas yra 

įtrauktas į „Kelių 

prieţiūros ir plėtros 

programą“. Gatvė 

išasfaltuota , 

papildomai įrengtas 

naujas gatvės 

apšvietimas. 

 

Dėl maitinimo 

bloko įrengimo 

susitarta su VšĮ 

„Kretingos 

maistas“. Šiuo metu 

vyksta įvairūs 

derinimai. Dėl 

rūbinės įrengimo 

pradinių klasių 

pastate atliekami 

skaičiavimai, bus 

sprendţiamas 

klausimas dėl lėšų 

skyrimo. 

 

 

 

Seniūnas  

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Seniūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švėkšnos 

„Saulės“ 

vidurinės 

mokyklos 

direktorė, 

Švietimo skyrius 

 

 

Dėl Vilkų kampo gatvės remonto 

 

 

 

 

 

Dėl kelio, vedančio į Švėkšnos 

psichiatrijos ligoninę, sutvarkymo 

darbų: po buitinių nuotekų ir 

vandentiekio trasų tiesimo tapo sunkiai 

pravaţiuojamu ir praeinamu.  

 

 

 

 

 

 

Dėl mokyklos higienos paso 

 

9. Usėnų seniūnija 2009-06-10 

13 val. 

 

 

2010 metais bus 

asfaltuojama tik 

viena gatvė 8U4. 

Kiti seniūnijos 

keliai minimaliai 

priţiūrimi, 

greideriuojami. 

 

Gyvenvietė yra 

 

 

Seniūnas  

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius;  

 

Dėl ţvyrkelių prieţiūros, esamos būklės 

gerinimo.  
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Dėl nuotekų valymo įrenginių 

tolimesnio įrengimo. 

Dėl priešgaisrinių hidrantų įrengimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl teisėtvarkos problemas keliančio 

naktinio klubo darbo laiko apribojimo 

 

 

 

 

 

 

Dėl viešosios bibliotekos patalpų 

perkėlimo į mokyklos pastatą. 

 

įtraukta „Nemuno 

ţemupio baseino 

vandentvarkos 

projekto“ III etapą. 

Lėšų bus gauta, kai 

ES lėšos bus skirtos 

maţoms 

gyvenvietėms, 

turinčioms iki 500 

gyventojų 

ekvivalento (GE). 

2010 m. šaukimas 

projektų teikimui 

nenumatytas 

 

Bendruomenės 

iniciatyvų dėl 

problemos 

sprendimo nebuvo. 

Policija sustiprino 

budėjimus naktinio 

klubo apylinkėse. 

 

Sprendimas 

priimtas, problema 

panaikinta. 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių 

pirmininkai, 

Seniūnas, 

Seniūnaičiai. 

 

 

 

 

Savivaldybės 

administracija, 

Usėnų pagr. 

mokyklos 

direktorė. 

10. Vainuto seniūnija 2009-06-17 

10 val. 

 

 

UAB „Šilutės 

vandenys“ trasas 

tvarko savomis 

lėšomis. 

 

 

 

Paslaugos gavėjas 

kreipėsi į paslaugos 

tiekėją. Išsiaiškintas 

sutarties galiojimo 

terminas, siekiama 

jungtis prie vieno 

ryšio tiekėjo. 

Rengiama 

Savivaldybės 

interneto ir kitų 

ryšių strategija. 

 

2010-2013 m. 

vandentvarkos 

programoje 

numatytos lėšos šiai 

problemai spręsti. 

 

 

 

 

Ūkio skyrius;  

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas 

 

Vainuto 

vidurinės 

mokyklos 

direktorius, 

Komunikacijos 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius;  

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius A. 

Markvaldas, 

Seniūnas 

 

 

Dėl senų vandentiekio trasų remonto, 

pakeitimo naujomis Balčių kaime. 

 

 

 

 

 

Dėl lėto internetinio ryšio srauto 

Vainuto vidurinėje mokykloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl vandens nugeleţinimo stoties 

pastatymo Gorainiuose, Bikavėnuose, 

Balčiuose. 
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Dėl mokyklos higienos paso 

 

Mokyklos 

strateginiame 2010-

2012 m. plane 

įtrauktas senojo 

mokyklos korpuso 

grindų 

atnaujinimas. 2010 

m. bus paruošta 

programa lėšoms 

gauti. 

Vainuto 

vidurinės 

mokyklos 

direktorius, 

Švietimo skyrius 

 

 

11. Ţemaičių Naumiesčio seniūnija 2009-06-09 

15 val. 

 

 

2010 m. muziejaus 

pastate bus 

keičiamas stogas, 

šiltinamos sienos, 

tvarkoma 

ekspozicijų salė. 

Lėšos planuojamos 

gauti per projektus 

teikiamus „Lamatos 

ţemei“ 

 

2010 m. 

planuojama 

atnaujinti kultūros 

namų šildymą 

 

Laukiama Seimo 

nutarimo dėl turto 

atidavimo 

religinėms 

bendruomenėms, 

tuomet turtas bus 

atiduodamas 

savininkams - ţydų 

bendruomenei. 

 

Bendruomenė 

sprendţia pagal 

gaunamas lėšas.  

2010 m dėl lėšų 

stygiaus apšvietimo 

įrengti nepavyks. 

 

Perėja jau įrengta 

 

 

 

 

Projektas paruoštas. 

Šiais 2010 metais 

takas bus 

sutvarkytas. 

 

2010 m. dėl lėšų 

 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

Seniūnas, 

Bendruomenės 

pirmininkas, 

seniūnaitis 

 

 

 

 

 

 

Seniūnas, 

Bendruomenės 

pirmininkai 

 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Seniūnas, 

Mokyklos 

vadovai 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

Ūkio skyrius;  

 

Dėl patalpų, esančių muziejaus pastate, 

panaudojimo bendruomenės tikslams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl kultūros namų renovacijos 

 

 

 

 

Dėl ţydų sinagogos tvarkymo ir 

prieţiūros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl gatvės apšvietimo Juodţių kaime. 

 

 

 

 

 

 

Dėl pėsčiųjų perėjos ties seniūnija 

įrengimo. 

 

 

 

Dėl tako į pradinę mokyklą sutvarkymo 

 

 

 

 

Dėl aplinkkelio asfaltavimo 
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Dėl Degučių gyvenvietės valymo 

įrenginių sutvarkymo 

 

 

stygiaus aplinkkelis 

asfaltuojamas 

nebus. 

 

 

Gyvenvietė yra 

įtraukta „Nemuno 

ţemupio baseino 

vandentvarkos 

projekto“ III etapą. 

Lėšų bus gauta, kai 

ES lėšos bus skirtos 

maţoms 

gyvenvietėms, 

turinčioms iki 500 

gyventojų 

ekvivalento (GE). 

2010 m. šaukimas 

projektų teikimui 

nenumatytas 

 

 

 

 

 

„Šilutės 

vandenų“ 

direktorius 

A. Markvaldas, 

Seniūnas 

 

 

 

Buvo atlikti ir kiti prasmingi darbai: Šilutės rajono savivaldybės bendruomenė yra aktyvi, 

reikli, principinga ir darbšti. Esame dėkingi jai uţ mūsų krašto puoselėjimą ir garsinimą, 

Savivaldybės administracijos darbuotojams – uţ puikų darbą vykdant Savivaldybei deleguotas 

funkcijas ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą, o Tarybos nariams - uţ patarimus ir veiklą Taryboje.  

 

Savivaldybės meras     Virgilijus Pozingis 

2010-04-28 


