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ATASKAITOS BENDROJI DALIS 
 

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos struktūrinių 

padalinių veiklos ataskaita Tarybai ir Merui pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-429) 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto ir 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (patvirtinto Tarybos 2011-07-21 sprendimu 

Nr. T1-132) 40 straipsnio 1 dalies nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 10 punkto reikalavimu bei Tarybos reglamente nustatyta tvarka (40 

str. 2 d. 2 pastraipa) ši ataskaita pateikta Savivaldybės gyventojams interneto svetainėje 

www.šilutė.lt bei susitikimuose su bendruomene seniūnijose 2013 m. balandžio mėnesį. 

Ataskaitoje pateikiami 2012 metų veiklos rezultatai: kaip organizuotas Savivaldybės 

administracijos darbas, administruojami Savivaldybės tarybos skirti Savivaldybės biudžeto 

asignavimai, kiti piniginiai ištekliai, organizuojamas Savivaldybės biudžeto vykdymas, 

Savivaldybės ūkinė bei finansinė veikla, tvarkomas Savivaldybės turtas, kaip užtikrinamas įstatymų, 

Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimas Savivaldybės teritorijoje, kaip 

koordinuojamas ir kontroliuojamas viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbas, vykdomos 

Savivaldybės administracijos personalo valdymo funkcijos, mokymas ir kt. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimu Nr. T1-444 nu 2012-06-21 

Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Raimundas Ambrozaitis (iki tol pagal Šilutės 

rajono savivaldybės 2011-04-15 sprendimą Nr. T1-4 Administracijos direktore buvo Ida 

Vasiljevienė). Administracijos direktorius dirbo pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-04-

28 sprendimu Nr. T1-20 patvirtintą pareigybės aprašymą bei nustatytas jam funkcijas, o 

Administracijos tikslai ir funkcijos yra nustatytos Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 

sprendimu Nr. T1-815 patvirtintuose nuostatuose. Pagrindiniai tikslai nustatyti šie: padėti 

atstovaujamajai Savivaldybės institucijai – Tarybai skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip 

demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti 

Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; skatinti tarnautojų ir 

darbuotojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą. Administracija atlieka šias 

funkcijas: viešojo administravimo, viešųjų paslaugų teikimo, administracinių paslaugų teikimo.  

Atlikdama minėtas funkcijas, Savivaldybės administracija: 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Tarybos sprendimų, Mero 

potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; 

Įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos 

sprendimų; 

Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų 

piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto 

valdymą, naudojimą; 

Administruoja viešųjų paslaugų teikimą;  

Per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių 

bendrovių valdymo organuose; 

Atlieka sekretoriato, Mero, Tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito 

tarnybos) finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą; 

Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus; 

Tvarko raštvedybą ir užtikrina dokumentų, susijusių su Savivaldybės institucijomis, 

saugojimą. 
Administracija atlieka ir kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų numatytas, Tarybos jai 

pavestas funkcijas, vykdo Tarybos jai suteiktus įgaliojimus. 

Administracijos direktoriaus funkcijas nuo 2012 m. birželio 29 d. padėjo įgyvendinti du 

Administracijos direktoriaus pavaduotojai: Vygantas Kamarauskas (paskirtas 2012-06-28 Tarybos 

sprendimu Nr. T1-478) ir Alvidas Šimelionis (paskirtas 2012-06-28 Tarybos sprendimu Nr. 479). Iki 

jų paskyrimo Administracijos direktoriaus pavaduotojais dirbo Raimundas Ambrozaitis ir Dainora 

Butvydienė (Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-5 Administracijos 

direktoriaus pavaduotoju paskirtas Raimundas Ambrozaitis, o 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-61 
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Administracijos direktoriaus pavaduotoja paskirta Dainora Butvydienė). Šilutės rajono savivaldybės 

2012-11-22 tarybos sprendimu Nr.T1-601 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams 

buvo nustatytos tokios kuravimo sritys: 

Alvidui Šimelioniui – Civilinės metrikacijos, Kultūros, Socialinės paramos, Švietimo, Vaiko 

teisių apsaugos bei Kanceliarijos skyrių, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus 

vyriausiojo specialisto – savivaldybės gydytojo ir vyriausiojo specialisto – sanitarijos inspektoriaus, 

Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių 

Naumiesčio seniūnijų darbą; 

Vygantui Kamarauskui – Ūkio, Kaimo, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos, 

Architektūros ir urbanistikos, Planavimo ir plėtros skyrių bei Ūkio skyriaus Turto poskyrio, 

Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių 

Naumiesčio seniūnijų darbą; 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr. T1-542 buvo naujai patvirtinta 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūra: 

 

 
 

Savivaldybės administracijos struktūroje 2012 m. buvo patvirtintos 344 (2011 m. – 354) 

pareigybės, iš jų 131 (2011 m. – 134) seniūnijose. Valstybės tarnautojų grupei priskirta 131 

pareigybė ir 213 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame Lietuvos savivaldybių indekso vertinime Šilutės 

rajono savivaldybė buvo puikiai įvertinta Administracijos ir personalo valdymo, turto valdymo, 

mokesčių srityse (pirmame penketuke tarp 60 Lietuvos savivaldybių). 

Administracijos direktorius pasirašė įvairių sutarčių dokumentų – 980 (2011 m. – 1216), 

išleido įsakymų – 1471 (2011 m. – 1640). 

Savivaldybė gavo 10881 raštą ir išsiuntė kitiems 9030 įvairių dokumentų. 

Savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. savo įsakymais buvo sudaręs tokias darbo 

grupes ir jų atlikti tokie darbai: 

1. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tvarios energijos veiksmų plano ataskaitos ir 

Energetikos dienos rengimo darbo grupės – (2012-03-01 įsakymas Nr. A1-277), vadovas Raimundas 

Ambrozaitis.  

Šilutės rajono savivaldybėje 2012-05-16-17 buvo surengta Energetikos diena, kurios metu 

mokyklose, darželiuose vyko daugybė akcijų, varžybų, varžytuvių. Savivaldybės didžiojoje salėje 

susirinkę daugiabučių namų bendrijų pirmininkai, projektuotojai ir visi, kuriems nesvetimos 
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alternatyviosios energetikos panaudojimo buityje temos, išgirdo naudingų pranešimų, šviečiamosios 

informacijos. Pranešimus skaitė Lietuvos energetikos instituto moksliniai bendradarbiai, įvairių 

įmonių vadovai ir kiti specialistai. Apie įgyvendintus ir planuojamus energetinius projektus Šilutės 

rajono savivaldybėje kalbėjo UAB „Naujoji šiluma“ atstovai. Šilutės seniūnijos salėje Šilutės miesto 

darželinukai mokėsi rūšiuoti drauge su UAB „Ecoservice“. Visose Šilutės rajono mokyklose vyko 

„Tvarios energijos pamoka“, AB „Šilutės šilumos tinkluose“ visą dieną vyko atvirų durų diena. 

Darbai sulaukė susidomėjimo, pranešėjai sulaukė klausimų, kai kurie pasisakymai sukėlė diskusijų; 

2. Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 

finansinių rezultatų vertinimo ir kokybinių rodiklių bei vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos 

kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašui parengti (2012-03-05 įsakymas Nr. A1-291), darbo 

grupės pirmininkė Dainora Butvydienė. 

Aprašas neparengtas, nes tokį tvarkos aprašą savo įsakymu patvirtino LR sveikatos apsaugos 

ministras, kuris galioja visoms Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosioms įstaigoms; 

3. Dėl saugaus elgesio ant ledo taisyklių projekto paruošimo (2012-03-19 įsakymas Nr. 

A1-352), darbo grupės vadovas Romualdas Renčeliauskas. 

Darbo grupės tikslas buvo parengti bendras Saugaus elgesio ant ledo Kuršių mariose taisykles, 

nes Elgesio ant vandens telkinių taisyklės jau buvo parengtos. Parengtas minėtų taisyklių projektas 

buvo pateiktas Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybių administracijoms 

susipažinti ir pritarti. Tačiau pritarimo iš minėtų savivaldybių nesulaukta, todėl šios taisyklės liko 

nepatvirtintos ir šiuo metu vadovaujamasi Elgesio ant vandens telkinių taisyklėmis. 

4. Dėl Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos 2008-

2014 m. įgyvendinimo (2012-04-11 įsakymas Nr. A1-426), grupės pirmininkė Dainora Butvydienė, 

vėliau (nuo 2012-07-30) – Alvidas Šimelionis. 

Darbo grupė 2012-05-09 svarstė Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo 

turizmui strategijos 2008-2014 m. priemonių planą ir pataisytą teikė Šilutės rajono savivaldybės 

tarybai tvirtinti, kuris buvo patvirtintas 2012-10-25 (sprendimas Nr. T1-559); 

5. Dėl projekto „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ 

vykdytojų (2012-05-16 įsakymas Nr. A1-597), grupės vadovė Rasa Kmitienė. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2012-05-25 įvyko tarptautinio Baltijos šalių projekto „Craftland“ 

darbo grupės posėdis. Svečius sveikino projekto vadovė Šilutėje Savivaldybės administracijos 

Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kmitienė ir projekto koordinatorius 

Romualdas Ambrulaitis. Posėdyje dalyvavo visų projekto partnerių atstovai iš Gdansko Pruščios 

miesto (Lenkijos), Foteviken miesto (Švedijos) ir iš Šilutės (Lietuvos). Savivaldybės kultūros 

skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė ir šventės režisierė Indrė Skablauskaitė informavo apie Šilutėje 

vyksiančio tarptautinio folkloro festivalio scenarijaus niuansus, įvyksiančių kolektyvų repeticijų 

laiką ir vietą. Darbo grupė aptarė šventės eigą, koncertinę programą. Taip pat buvo tariamasi ir dėl 

Lenkijoje įvyksiančios Sporto šventės, kurioje dalyvaus šilutiškių delegacija. Partneriai – Lenkijos 

atstovai pristatė viešnagės programą: šilutiškiai Gdansko Pruščios miesto savivaldybėje posėdžiaus 

darbo grupės posėdžiuose, dalyvaus miesto iškilmingame tarybos posėdyje, na, o kitą dieną lauks 

įtempta atrakcijų, renginių, varžybų diena, prekybininkų bei amatininkų mugė. Švedijos atstovai 

pristatė rugsėjo mėnesį planuojamo amatininkų festivalio gaires. Buvo aptartos kolektyvų 

apgyvendinimo, maitinimo sąlygos ir kiti svarbūs klausimai. Švedijos atstovai patikino, kad 

amatininkai galės ne tik demonstruoti amatą, bet ir prekiauti savo sukurtais dirbiniais. 

Į Gdansko Pruščo organizuojamą „Miestų turnyrą“ šilutiškiai rengėsi iš anksto: gegužės 17 d. 

buvo suorganizuotos atrankos varžybos, kurių metu buvo atrinkta sportininkų komanda, 

atstovausianti Šilutės rajono savivaldybei. Šilutės rajono savivaldybės oficiali delegacija 2012-06-01 

dalyvavo Gdansko Pruščo iškilmingame Tarybos posėdyje, skirtame paminėti Gdansko Pruščo 

savivaldybės 23-ąsias metines. Tarybos posėdyje sveikinimo kalbą pasakė Šilutės rajono 

savivaldybės mero pavaduotojas Vaidas Pavilonis. Posėdyje taip pat dalyvavo Administracijos 

direktorė Ida Vasiljevienė, Tarybos nariai Vytautas Laurinaitis ir Juozas Sauspreškis bei Planavimo 

ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Ambrulaitis. Birželio 2 d. įvyko bendras 

„Miestų turnyras“, kur rezultatai buvo tokie: Šilutės komanda - I vieta (8 taškai), Gdansko Pruščo 

komanda – II vieta (6 taškai) ir Foteviken komanda – III vieta (4 taškai). „Miestų turnyro“ uždarymo 

metu Šilutės komandos kapitonas Dainius Gricevičius savo rankose spaudė specialiai šioms 
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varžyboms sukurtą prizą. Birželio 3 d. įvykusio Projekto darbo grupės pasitarimo metu aptarta 

planuojamo renginio, vyksiančio 2012 m. rugsėjo 5-9 dienomis, Amatų festivalio koncepcija ir kiti 

organizaciniai klausimai; 

6. Dėl Šilutės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizei 

peržiūrėti (2012-05-16 įsakymas Nr. A1-599). 

Darbo grupė pateikė galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę, kuri patvirtinta 

Administracijos direktoriaus 2012-05-25 įsakymu Nr. A1-636, darbo grupės vadovas Romualdas 

Renčeliauskas. 

Nustatyti pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės, tai: 

gaisras, labai aukštas vandens lygis, elektros energijos nutraukimas daugiau kaip 20000 gyventojų 

arba ¼ savivaldybės teritorijos gyventojų, pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija; 

7. Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžeto taupymo programos parengimo (2012-07-27 

įsakymas Nr. A1-911), darbo grupės pirmininkas Raimundas Ambrozaitis. 

Darbo grupės pasiūlytomis priemonėmis (struktūriniai pakeitimai, sutrumpintos darbo 

valandos ir kt.) 2012 m. Savivaldybės administracija sutaupė 203 469 Lt, Mero institucija – 22 032 

Lt;  

8. Dėl projekto „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ 

vizito į amatų mugę Foteviken muziejuje (Švedijoje) (2012-08-31 įsakymas Nr. A1-987), darbo 

grupės vadovė Rasa Kmitienė. 

Oficiali Šilutės rajono delegacija rugsėjo 6 d. popietę atvyko į Foteviken muziejų, esantį netoli 

Hollviken miestelio Velingės savivaldybėje. Bendros vakarienės metu projekto „Kultūros paveldo 

išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ partnerių oficialių delegacijų vadovai 

palinkėjo darnaus ir produktyvaus darbo bei įsimintinų akimirkų, praleistų kartu. Rugsėjo 7 d. darbo 

grupės nariai dalyvavo projekto „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – 

CRAFTLAND“ darbo grupės pasitarime, kuriame buvo aptariamas jau įvykęs Šilutės mieste 

Tarptautinis folkloro festivalis „Ko svarstyklėm nepasversi“ ir Gdansko Pruščo „Mietų turnyrai“, 

kurie susilaukė daug gražių pagyrimų ir labai gero įvertinimo. Taip pat buvo aptarti renginio „Amatų 

mugė“ Foteviken muziejuje (Švedija) organizaciniai klausimai ir kiti einamieji projekto vykdymo 

klausimai. Visi amatininkai turėjo laiko įsirengti darbo vietas ir pradėti paruošiamuosius darbus 

prieš pagrindinę renginio dieną. Šilutės rajono savivaldybės ir kartu Lietuvos amatus Švedijoje 

pristatė Julius Katauskas (Raugo keramika), Laima Stankutė ir Remigijus Jucius (Juodoji keramika), 

Angelė ir Vytautas Raukčiai (Margučiai ir medžio drožyba). Rugsėjo 8 d. visų trijų šalių 

savivaldybių amatininkai jau nuo ryto pradėjo darbuotis „Amatų mugėje“, pristatinėjo ir pasakojo 

savo amatų gudrybes ir istorijas, leido patiems išbandyti ir pažinti kiekvieno amato subtilybes. 

Mugės šurmulys nuslopo tik po 17 val., kai „Amatų mugė“ baigė savo darbą. 

Projekto darbo grupės 2012-09-09 pasitarimo metu aptarta „Amatų mugė“, išsakytos pastabos 

ir pagyrimai. Apibendrinant nutarta, kad projekto tikslas – sustiprinti tarpkultūrinį dialogą ir įtraukti 

vietos bendruomenes į tarpvalstybines veiklas išsaugojant Pietų Baltijos regiono kultūrinį paveldą, 

remti regionų plėtrą, plėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp partnerių pagal numatytas pirmųjų metų 

veiklas, – pasiektas ir yra vertinamas puikiai. Šilutės rajono savivaldybės merė Daiva Žebelienė 

Švedijos Fotoviken tarptautinio festivalio organizatoriams padėkojo už puikius patirtus įspūdžius ir 

padovanojo fotoalbumus apie Šilutės kraštą iš paukščio skrydžio. 

Apie įvykusius tarptautinius festivalius, Šilutės, Gdansko Prušč ir Foteviken draugystę ir 

bendradarbiavimą galima susipažinti išsamiau specialiai tam sukurtoje interneto svetainėje 

www.craftland.se arba paskaityti nuorodoje http://www.craftland.se/published-newsletters.html; 

9. Dėl švietimo įstaigų poreikiams būtiniausiems darbams atlikti įvertinimo (2012-12—31 

įsakymas Nr. A1-1463), grupės vadovas Alvidas Šimelionis. 

A. Šimelionis ir darbo grupės nariai Bronius Vindžigelskis bei Rūtenis Jankauskas aplankė 

šias švietimo įstaigas, įvertino situaciją ir parengė preliminarias sąmatas lėšų poreikiui nustatyti: 

Traksėdžių, Šilutės Martyno Jankaus, Šilutės Pamario, Saugų, Rusnės, Juknaičių, Pašyšių, Vilkyčių 

pagrindines mokyklas, Traksėdžių ikimokyklines grupes, Kintų pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo grupes, Šilutės vaikų darželius „Pušelė“, „Gintarėlis“, Šilutės lopšelį darželį 

http://www.craftland.se/
http://www.craftland.se/published-newsletters.html
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„Žibutė“ ir Saugų vaikų darželį. Pasiūlymai buvo pateikti ir į tai buvo atsižvelgta sudarant Šilutės 

rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto projektą. 

 

BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA 
 

Biudžetas ir finansai 
Savivaldybės biudžeto asignavimai ir vykdymas 

Savivaldybės biudžeto 2012 metų patikslintas pajamų planas įvykdytas 101,1 proc., gauta 1 

239,2 tūkst. litų pajamų daugiau nei buvo numatyta patikslintame plane. Valstybinė mokesčių 

inspekcija pervedė 1 327,5 tūkst. litų daugiau nei planuota gyventojų pajamų mokesčio. 

Savivaldybės tarybos sprendimais 2012 metais mokesčių ir rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į biudžetą 

gautos visos planuotos žemės mokesčio ir žemė nuomos mokesčio įplaukos. Savivaldybės 

biudžetinės įstaigos gavo 504 tūkst. litų mažiau negu planavo pajamų už suteiktas paslaugas. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais 2012 metais tikslinta valstybės biudžeto 

specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti. Socialinėms išmokoms ir 

kompensacijoms asignavimai padidinti 4 143,6 tūkst. litų. Specialioji dotacija mokinio krepšeliui 

finansuoti dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus sumažinta 504,7 tūkst. litų. 

Savivaldybės biudžeto pajamos, palyginus su 2011 metais didesnės 969,5 tūkst. litų arba 0,9 

procento. 

2012 metais Savivaldybė iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gavo 2 339,2 tūkst. litų 

ilgalaikių paskolų Europos Sąjungos lėšomis vykdomiems projektams iš dalies finansuoti.  

Vykdant valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimą 2012 metais į Savivaldybės 

biudžetą gauta 463,3 tūkst. litų šio mokesčio. Metų eigoje, pagal žemėtvarkininkų pateiktus sąrašus 

kompiuterinėje duomenų bazėje MASIS buvo tikslinami nuomojamų žemės sklypų dydžiai ir jų 

vertė. Nuomojamų valstybinės žemės sklypų Šilutės rajone yra apie 10 000. Rugsėjo mėnesį, 

atlikus skaičiavimus, buvo tvirtinamos deklaracijos, išsiųsta apie 3 000 deklaracijų. Laiku 

nesumokėjus mokesčių, buvo paruošti skolininkų sąrašai ir išdalinti žemės tvarkytojams bei 

seniūnijoms. Skolininkams buvo išsiųsta apie 450 priminimų – įspėjimų dėl nesavalaikio žemės 

nuomos mokesčių mokėjimo. Skolų išieškojimas vykdomas teismine tvarka vykdomas 25 

skolininkams. 

 
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS 2011-2012 METAIS 

      

     (tūkst. litų) 

Pajamų rūšys 2011 

metų 
2012 metai procentais palyginus 

 
įvykdyma

s 

patikslint

as 

planas 

įvykdyta su planu 
su praėjusiais 

metais 
 

Mokesčiai ir kitos pajamos      

Gyventojų pajamų mokestis 20178,7 19775,0 21102,5 106,7 104,5 

Žemės mokestis 562,0 600,0 754,2 125,7 134,2 

Žemės nuomos mokestis 481,2 400,0 463,3 115,8 96,3 

Nekilnojamojo turto mokestis 1749,4 1200,0 1208,0 100,7 69,1 

Paveldimo turto mokestis 25,6 10,0 28,2 282,0 110,2 

Baudos 879,1 10,0 32,5 325,0                    3,6 

Valstybinė rinkliava ir vietinės rinkliavos 225,6 150,0 199,0 132,7 88,2 

Rinkliava už komunalinių atliekas 2201,0 2500,0 2515,0 100,6 114,3 

Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas 2576,7 3122,9 2618,9 83,9 101,6 

paslaugas      

Pajamos už depozitus 28,4 0 18,2  64,1 

Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 100,8 50,0 121,4 242,8 120,4 

Kitos pajamos 0,2 260,6 264,0 101,3  

Dividentai 501,0 299,7 299,7 100,0 59,8 

Mokestis už aplinkos teršimą 190,5 200,0 191,8 95,9 100,7 
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Mokestis už medžiojamų gyvūnų ir kitų 87,5 80,0 241,9  276,5 

gamtos išteklių naudojimą      

Iš viso 29787,7 28658,2 30058,6 104,9 100,9 

      

Lėšos pervedamos iš Iždo      

pajamoms išlyginti 7711,0 8394,0 8051,0 95,9 104,4 

išlaidų skirtumams išlyginti 7839,0 6596,0 7596,0 115,2 96,9 

      

Specialioji dotacija      

valstybinėms funkcijoms atlikti 24 497,2 26761,4 25943,2 96,9 105,9 

moksleivio krepšeliui finansuoti 35 154,6 32855,6 32855,6 100,0 93,5 

investicijų programai finansuoti  638,0 638,0 100,0  

perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti 4465,6 4287,6 4287,6 100,0 96,0 

Bendrosios dotacijos kompensacija 1678,0 1827,0 1827,0 100,0 108,9 

      

Lėšos, gautos iš Valstybės biudžeto      

pagal tarpusavio atsiskaitymus 27,5 26,0 26,0 100,0 94,5 

Iš viso iš Valstybės biudžeto 81372,9 81385,6 81224,4 99,8 99,8 

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų      

stygiui dengti 2146,4 2221,8 2221,8 100,0 103,5 

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio      

krepšelio lėšos 94,1 49,9 49,9 100,0 53,0 

Iš viso pajamų: 11 3401,1 112315,5 113554,7 101,1 100,1 

Savivaldybės gautos trumpalaikės paskolos              460,6     

Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos 11248,5 4970,0 2339,2 47,1 20,8 

Iš viso 125109,6 117285,5 115893,9 98,8 92,6 

 

Biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 96,3 procento. Palyginus su 2011 metais 

Savivaldybės biudžeto išlaidos sumažėjo 9 463,7 tūkst. litų. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokų išlaidos sudarė 56 671,9 tūkst. litų arba 52,6 procentų visų biudžeto asignavimų. 

Turtui įsigyti 2012 metais skirta 6 594,5 tūkst. litų arba 5,7 proc. biudžeto asignavimų. Švietimo 

įstaigoms ir priemonėms finansuoti skirta 55 104,8 tūkst. litų. Palyginus su praėjusiais metais 

išlaidos švietimui sumažėjo 8,0 procento. Analizuodami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo 

ir papildomojo ugdymo mokyklų išlaidas galima pastebėti, kad vidutiniškai vieno mokinio 

išlaikymo išlaidos rajone 2012 metais buvo 6,7 tūkst. litų. Daugiausia asignavimų vienam 

moksleiviui 2012 metais skirta Švėkšnos specialiojoje mokykloje (43,2 tūkst. litų), Rusnės 

specialiojoje mokykloje (26,3 tūkst. litų). Vieno vaiko išlaikymas ikimokyklinėse įstaigose sudarė 

nuo 4,0 tūkst. litų Kintų darželyje, iki 9,4 tūkst. litų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas”. 

Socialinei apsaugai 2012 metais skirta 23 812,6 tūkst. litų, palyginus su praėjusiais metais, 

išlaidos paramai sumažėjo 0,6 proc. Kasmet žymi dalis paramos šeimai išmokų mokama ir iš 

Valstybės biudžeto. 

2012 metais Savivaldybės biudžeto išlaidos palyginus su praėjusiais metais sumažėjo 7,7 

procento.  

 

Savivaldybės biudžeto vykdymas 2011-2012 metais 

 (tūkst. litų) 

Išlaidos pagal valstybės funkcijas 2011 m. 2012 m. 

Bendrosios valstybės paslaugos 16495,3 11623,1 

Gynyba 148,7 137,0 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 828,2 828,2 

Ekonomika 7388,0 8362,3 

Aplinkos apsauga 5180,8 5180,8 

Būstas ir komunalinis ūkis 1896,9 1052,7 

Sveikatos priežiūra 207,6 165,4 

Poilsis, religija ir kultūra 6401,2 5668,6 
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Švietimas 59880,6 55104,8 

Socialinė apsauga 23968,0 23812,6 

Iš viso 122325,3 112861,6 

 

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas per 2012 metus padidėjo 3 718,8 tūkst. litų arba 7,8 

procento. Biudžetinių įstaigų skola už komunalines paslaugas padidėjo 570,5 tūkst. litų. Negrąžintų 

ilgalaikių paskolų likutis 2013 m. sausio 1d. – 29 385,9 tūkst. litų ir negrąžinta trumpalaikė paskola 

Finansų ministerijai 460 tūkst. litų. Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos lėšų, iš 

dalies finansuoti 2012 metais iš Finansų ministerijos gauta 2 239,2 tūkst. litų ilgalaikių paskolų. 

Tikėtina, kad 2013 metais, jeigu bus gautos viršplaninės biudžeto pajamos, kreditorinį įsiskolinimą 

galima sumažinti. 

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2012 metais: 

 

 2012-01-01 2013-01-01 

Savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. litų) 47513,1 51231,9 

iš jų:   

negrąžintų paskolų likučiai 22 490,9 29 845,9 

biudžetinių įstaigų skolos 25 022,2 21 386,0 

 

Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojai parengė 38 Savivaldybės tarybos sprendimų 

projektus ir 38 Administracijos direktoriaus įsakymų projektus. 

 

Centralizuota buhalterija 
Centralizuotos buhalterijos skyrius nuosekliai vykdė jam priskirtąsias funkcijas: tvarkė 

buhalterinę apskaitą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu 

ir jo pakeitimais, kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais dokumentais, 

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtinta apskaitos politika, teikė buhalterinės apskaitos informaciją ir rengė įvairias ataskaitas 

valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokesčių administratoriams, kontrolieriams ir auditoriams, 

rengė Savivaldybės administracijos finansinę atskaitomybę, reikalavo, kad visos ūkinės operacijos ir 

ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti apskaitos dokumentais, rengė Savivaldybės administracijos, padalinių ir 

skyrių ūkinės ir finansinės veiklos išlaidų sąmatas, tikslino patvirtintus asignavimus, atsižvelgdami į 

biudžeto išlaidų pokyčius, atliko išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.  

Centralizuota buhalterija tvarko apskaitą Šilutės rajono savivaldybės administracijos, Šilutės 

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuro, Šilutės dienos paslaugų centro, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, 7 mokyklų - 

Gardamo pagrindinės mokyklos,  Pašyšių pagrindinės mokyklos, Žibų pradinė mokyklos, Vilkyčių 

pagrindinė mokyklos, Traksėdžių pagrindinė mokyklos, Šilutės rajono vaikų meno mokyklos, 

Šilutės sporto mokyklos, 2 darželių - Saugų lopšelio-darželio, Švėkšnos lopšelio-darželio, 5 kultūros 

centrų - Šilutės kultūros ir pramogų centro, Salos etnokultūros informacinis centro,  Senųjų kaimo 

tradicijų centro, Kintų Vydūno kultūros centro, Žemaičių krašto etnokultūros centro ir Šilutės 

kamerinis dramos teatro. 2012 metais reorganizuotos dvi mokyklos - Šilutės pradinė mokykla ir 

Degučių pagrindinė mokykla, kurių apskaitą vykdė Centralizuota buhalterija.  

Centralizuota buhalterija sudaro 20 atskirų finansinių ataskaitų visomis formomis. 

Veiklos ataskaitoje rodo bendrą išlaidų įvykdymą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuotos buhalterijos tvarkomos lėšos sudaro žymią dalį bendrame Šilutės rajono savivaldybės 

biudžeto išlaidų plane:  
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos tvarkomų lėšų 2012 

metais didžiausią dalį (44,44 ) sudarė išlaidos, skirtos savarankiškoms funkcijoms vykdyti: 

administravimui ir valdymui, Mero institucijai ir Savivaldybės tarybai, atliekų tvarkymui ir kitoms 

aplinkos teršimo mažinimo priemonėms, gatvių apšvietimui, kultūros tradicijų meninės veiklos 

rėmimui, socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose ir kitoms socialinės paramos išmokoms, 

keleivių vežimo gerinimui ir papildomoms švietimo paslaugoms, turizmo plėtrai ir poilsio bei sporto 

priemonėms, kelių transporto plėtrai, žemės priežiūrai, komunaliniam ūkiui, ikimokykliniam 

ugdymui, visų tipų bendrojo lavinimo įstaigoms, vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymui ir 

papildomo ugdymo įstaigoms bei kitoms įvairioms programoms finansuoti. Deleguotoms 

funkcijoms vykdyti išlaidos sudarė 49,60  visų išlaidų. Iš kurių didžiausia dalis skirta šioms 

programoms: žemės priežiūrai, kitoms socialinės paramos išmokoms ir socialinės paramos teikimui 

pašalpų forma, socialinės pašalpos pinigais mirusiojo artimiesiems, socialinių paslaugų plėtrai 

globos įstaigose, žmogaus teisių apsaugai, valstybės registrų išlaikymui, civilinės būklės aktų 

registravimui, karinės gynybos reikalų administravimui, civilinės gynybos reikalų ir paslaugų 

administravimui, bendrų darbo reikalų darbo politikos formavimui ir kitoms programoms.  

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos 2012 m. tvarkomų 

išlaidų struktūra: 

 

4.47%

44.44%

0.04%

0.92%
0.53%

49.60%

Deleguotos išlaidos

Savarankiškos išlaidos

Krepšelio išlaidos

Spec. lėšų išlaidos

Aplikos apsaugos

išlaidos

ES projektams gautos 
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos tvarkomų išlaidų 

struktūros kitimas per 2008 – 2012 metus: 
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SAVIVALDYBĖS ŪKIS, INVESTICIJOS, TURTAS IR JO VALDYMAS. 

SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VEIKLA. GAMTOSAUGA 
 

Ūkio skyriaus pagrindiniai uždaviniai – užtikrinti efektyvų Valstybei nuosavybės teise 

priklausančių ir šiuo metu Savivaldybės patikėjimo teise valdomų bei Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių turto objektų valdymą ir naudojimą, perimti nustatyta tvarka Savivaldybės nuosavybėn 

turtą, rengti Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo strategiją ir 

dalyvauti ją įgyvendinant, užtikrinti Savivaldybės administracijos ūkio visą aptarnavimą.  

Ūkio skyriuje 2012 m. pabaigoje dirbo 28 darbuotojai: skyriaus vedėjas, poskyrio vedėja, 10 

vyriausiųjų specialistų, vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas, vyresnysis specialistas, 

buhalterė, stalius-elektrikas, inžinierius-elektrikas, 5 vairuotojai, 6 valytojos.  

Ūkio skyriaus valstybės tarnautojai dalyvavo valstybės tarnautojų kompiuterinio raštingumo 

mokymuose, mokymuose, kaip naudotis naujai įdiegta vieningos dokumentų apskaitos ir projektų 

valdymo sistema, Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų darbuotojų mokymuose.  

Pastatų bei statinių priežiūra 

 

Priemonė, veiklos funkcija 2011 m.  2012 m. 

1. Gyvenamųjų namų ir kitų 

neypatingų statinių, kurių 

priežiūra pavesta 

Savivaldybės administracijai, 

naudojimo priežiūros 

vykdymas. 

Surašyti 152 Vykdytojo 

reikalavimai (aktai). Tame tarpe 

152 aktai buvo įteikti 

gyvenamųjų namų naudotojams ir 

11 aktų negyvenamųjų pastatų 

naudotojams. 

Surašyti 266 Vykdytojo 

reikalavimai (aktai). Tame tarpe 

247 aktai buvo įteikti 

gyvenamųjų namų naudotojams ir 

12 aktų negyvenamųjų ir 

ypatingų  pastatų naudotojams. 

2. Prižiūrimų naudojamų 

statinių, kurių priežiūra 

pavesta Savivaldybės 

administracijai, statinių 

naudotojų sąrašų (žurnalų) 

sudarymas. 

Sudarytas 801 gyvenamųjų 

statinių, 318 negyvenamųjų 

statinių, 36 ypatingų statinių ir 22 

inžinerinių statinių naudotojų 

sąrašas, kuris nuolat pagal poreikį 

pildomas ar keičiamas. 

Sudarytas 799 gyvenamųjų 

statinių, 256 negyvenamųjų 

statinių, 12 ypatingų statinių ir 19 

inžinerinių statinių naudotojų 

sąrašas, kuris nuolat pagal poreikį 

pildomas ar keičiamas. 

3. Statinių būklės 

patikrinimas pasirinktinai 

Nuvykus į vietą buvo 152 kartus 

patikrinta gyvenamųjų namų ir 

Nuvykus į vietą buvo 266 kartus 

patikrinta gyvenamųjų namų ir 
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apžiūrint statinį (statinius) 

vietoje. 

kitos paskirties statinių techninė 

būklė. 

kitos paskirties statinių techninė 

būklė. 

4. Statinių skaičius, kuriuose 

pagal Statybos įstatymo ir 

kitų įstatymų bei  teisės aktų 

reikalavimus nustatyti teisės 

aktų pažeidimai.  

Pagal statinių naudojimo 

priežiūros vykdymo pavyzdinių 

taisyklių atitinkamus punktus 

buvo  nustatyti teisės aktų 

pažeidimai atitinkamai: 

1.Gyvenamosiose pastatuose - 3 

pastatai. 

2. Negyvenamuose pastatuose - 3 

pastatai. 

Pagal statinių naudojimo 

priežiūros vykdymo pavyzdinių 

taisyklių atitinkamus punktus 

buvo  nustatyti teisės aktų 

pažeidimai atitinkamai: 

1.Gyvenamosiose pastatuose - 3 

pastatai. 

5. Sudarytų komisijų dėl 

statinio būklės nustatymo 

skaičius. 

Suderinus su Savivaldybės 

administracija, į statinio saugos ir 

paskirties patikrinimus 6 kartus 

buvo sudarytos komisijos ir 

kviečiami kiti valstybinės 

priežiūros  specialistai. 

Suderinus su savivaldybės 

administracija, į statinio saugos ir 

paskirties patikrinimus 14 kartų 

buvo sudarytos komisijos ir 

kviečiami kiti valstybinės 

priežiūros specialistai. 

6. Asbesto turinčių gaminių 

statinių sąrašų sudarymas 

LR aplinkos ministro įsakymu 

sudaryti 17 asbesto turinčių 

gaminių statinių sąrašai, kuriuose 

įrašyti 298 statiniai esantys 

Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje. 

LR aplinkos ministro įsakymu 

2012 m sudaryti 20 asbesto 

turinčių gaminių statinių sąrašai, 

kuriuose įrašyti 893 statiniai 

esantys Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje. 

 7. Statinių, kurie neturi 

savininkų (ar kurių 

savininkai nežinomi)  

apskaitos aktų sudarymas. 

 

Sudaryta ir nuolat pildoma 

statinių, kurie neturi savininkų (ar 

kurių savininkai nežinomi) 

registravimo knyga E19. 

Sudaryta ir nuolat pildoma 

statinių, kurie neturi savininkų (ar 

kurių savininkai nežinomi) 

registravimo knyga E19. 

8. Spaudoje paskelbtų 

statinių skaičius (vnt.) 

 

2 kartą spaudoje paskelbtų 

statinių, kurie neturi savininkų (ar 

kurių savininkai nežinomi), 

skaičius - 25 vnt. 

3 kartą spaudoje paskelbtų 

statinių, kurie neturi savininkų (ar 

kurių savininkai nežinomi), 

skaičius - 24 vnt. 

9. Teismams pateiktų 

pripažinti bešeimininkių 

statinių skaičius 

 Pateiktas teismui prašymas 

pripažinti 20 statinių 

bešeimininkiais  

10. Teismo pripažintų 

bešeimininkių statinių 

skaičius. 

Šilutės rajono apylinkės teismas 4 

statinius pripažino 

bešeimininkiais ir perdavė juos 

Šilutės rajono savivaldybės 

nuosavybėn. 

Šilutės rajono apylinkės teismas 

19 statinių pripažino 

bešeimininkiais ir perdavė juos 

Šilutės rajono savivaldybės 

nuosavybėn. 

11. Patalpų ir pastatų naujų 

nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimas 

nekeičiant jų naudojimo 

paskirties. 

Išduota 11 pažymų apie naujai 

suformuotų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų galimybę 

naudoti pagal paskirtį. 

Išduota 5 pažymos apie naujai 

suformuotų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų galimybę 

naudoti pagal paskirtį. 

 

Pastatų bei statinių statyba, remontas, rekonstrukcija 

 

VEIKLOS RŪŠIS DARBAI 

1. Kelių priežiūros ir 1.1. Vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 15 d. Šilutės rajono 



13 

 

plėtros programos 

finansavimo lėšų 

administravimas. 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-249 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, suskaičiavo Šilutės rajono seniūnijoms lėšas, 

skirtas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos (toliau – Kelių direkcija) generalinio direktoriaus 2012 

m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-83 ir 2012 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymą Nr. V-273. 

1.2. Parengė pasirašytas finansavimo sutartis Nr. S-0243, Nr. S-0441, S-

0442, S-0818 ir jų priedus tarp Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos ir Kelių direkcijos. 

1.3. Parengė ir pateikė LAKD sutarties Nr. S-243 penkias,  sutarties Nr. 

S-441 vieną, sutarties Nr. S-442 tris ir sutarties Nr. S-818 dvi 

paraiškas lėšoms gauti, kartu su visa reikalinga pirkimų (viešojo 

pirkimo procedūrų ataskaitų kopijos, rangos ar paslaugos sutarčių 

kopijos ir kita), apmokėjimo ir kita dokumentacija. 

1.4. Seniūnijose panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas 

buvo vykdomi šie darbai: 

1.4.1. Kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu – 847 km., 

panaudota 181,4 tūkst. litų. 

1.4.2. Kelių ir gatvių su žvyro danga profilio taisymas 

(greideriavimas) – 838 km., panaudota 325,9 tūkst. litų. 

1.4.3. Kelių ir gatvių su žvyro danga žvyravimas išdaužų vietose – 

4095 m³, panaudota 322,4 tūkst. litų. 

1.4.4. Kelių ir gatvių asfaltbetonio išdaužų užtaisymas – 4480 m², 

panaudota 278,7 tūkst. litų. 

1.4.5. Šilutės sen. gatvių ir kelių ženklinimas (pėsčiųjų ir ištisinių 

linijų žymėjimas) – 942 m², panaudota 18,8 tūkst. litų. 

1.4.6. Kelio ženklų su atramomis ir tvirtinimo elementais įsigijimas 

– 981 vnt. 91,4 tūkst. litų. 

1.4.7. Šilutės sen., Pagrynių k., Ąžuolo gatvės, Nr. 1P3 kapitalinis 

remontas – 399,9 tūkst. litų. 

1.4.8. Šilutės miesto Ramybės gatvės, Nr. 1S349 kapitalinis 

remontas – 240 tūkst. Litų 

1.4.9. Šilutės, Rusnės, Kintų, Usėnų, Saugų, Juknaičių seniūnijoms 

nuo potvynio nukentėjusiems keliams taisyti (remontuoti) 

panaudota – 197 tūkst. Litų 

1.4.10. Macikų kaimo privažiuojamo kelio prie sąvartyno (Nr. 1v22) 

remontas – 189,8 tūkst. litų. 

1.4.11. Šilutės miesto, Naujakurių mikrorajono, Statybininkų, 

Santaros gatvių rekonstravimo darbai – 388,6 tūkst. litų. 

1.4.12. Seniūnijose atlikti gatvių asfaltavimo darbai – 6864 m², 

panaudota – 512,3 tūkst. litų. 

1.4.13. Taikos gatvės dešinės pusės šaligatvio sutvarkymo darbai – 

49 tūkst. litų. 

1.4.14. Šilutės miesto, Taikos gatvės Nr. 1S258 paprastojo remonto 

darbai – 317,2 tūkst. litų (apmokėta skola už 2011 metus) 

1.4.15. Seniūnijose atlikti gatvių su žvyro danga remonto darbų už – 
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169,8 tūkst. litų. 

1.4.16. Rusnės sen. pėsčiųjų tilto per Pakalnės upę projektavimo ir 

rekonstravimo darbai – 120,4 tūkst. litų (apmokėta skola už 

2011 m.) 

1.4.17. Iš viso seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai iš Kelių priežiūros 

ir plėtros programos buvo panaudota – 1.426,0 tūkst. litų. 

1.4.18. Iš viso seniūnijų kelių ir gatvių remontui, techninei 

priežiūrai, gatvių projektų parengimui, gatvių ekspertizei iš 

Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo panaudota – 

2.497,8 tūkst. litų. 

2. Reikiamų 

dokumentų rengimas 

viešiesiems pirkimams, 

žodinių apklausų 

vykdymas. 

 

2.1. Viešųjų pirkimui skyriui teikė visą reikalingą dokumentaciją dėl 

vietinės reikšmės kelių projektavimo, priežiūros ir remonto darbų, 

bei Savivaldybės objektų remonto darbų: 

2.1.1. „Mokslinių archeologinių tyrinėjimų atlikimas, mokslinės 

išvados pateikimas, ataskaitos pateikimas (Detalūs 

archeologiniai tyrimai, vykdant objekto, esančio Liepų a. 25, 

Švėkšnoje, rekonstravimo darbus bendruomenės centro 

įrengimui)“. 

2.1.2. „Inkaklių universalaus daugiafunkcio centro įrengimas – 

Inkaklių administracinio pastato dalies paprastasis remontas“. 

2.1.3. „Šilutės rajono savivaldybės pastato mažosios salės paprastasis 

remontas“. 

2.1.4. „Šilutės senelių globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, 

patalpų remontas“. 

2.1.5. „Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstravimas“. 

2.1.6. „Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pastato, esančio 

Lietuvininkų g. 38, stogo paprastasis remontas“. 

2.2. Vykdė žodinės apklausos pirkimus: 

2.2.1. Asfalto išdaužų užtaisymas Šilutės miesto vietinės reikšmės 

gatvėse. 

2.2.2. AB Lesto dalies lauko elektros tinklų techninio projekto 

parengimas dėl Bendruomenės namų elektros įrenginių, adresu 

Liepų a. 25, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav. 

prijungimo prie AB Lesto skirstomųjų elektros tinklų. 

2.2.3. AB Lesto dalies lauko elektros tinklų techninio projekto 

parengimas dėl Visuomenės paskirties pastato (Tradicinių 

amatų centro) elektros įrenginių, adresu Liepų a. 24A, 

Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav. prijungimo prie 

AB Lesto skirstomųjų elektros tinklų. 

2.2.4. Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato, esančio 

Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, investicinio projekto parengimas. 

2.2.5. Šilutės H. Šojaus dvaro techninio projekto kopijavimo ir 

įrišimo paslaugos. 

3. Savivaldybės 

nekilnojamojo turto 

objektų, reikalaujančio 

remonto ar 

rekonstrukcijos darbų, 

lėšų poreikio lokalinių 

3.1. Paruošta 71 lokalinė sąmata remonto-statybos darbams. 
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sąmatų skaičiavimas 

 

Investicijos 2012 metais, panaudojant ES struktūrinius fondus 
 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Lėšų suma  

Lt 

1. Šlaito sutvarkymas, esantis Ž. Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav., 

įrengiant taką pėstiesiems  123883,73 

2. Tradicinių amatų centro Liepų a. 24, Švėkšnoje, projektavimas, 

statinio projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbai  461613,68 

3. Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Komunarų ir Gluosnių 

gatvių rekonstravimas 2735108,52 

4. Laikino gyvenimo namų statyba (Tulpių g. 12, Šilutė) statyba 

(projektavimas ir darbai) 1082982,58 

5. Projekto "Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės 

rajono savivaldybėje „Kintų kultūros namų pastato rekonstrukcija 

(projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra ir statybos 

darbai) 1580169,5 

6. Bendruomenės centro įrengimas Švėkšnoje, Liepų aikštėje 25 

(projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra ir statybos 

darbai) 283253,41 

7. Minijos kaimo krantinių sutvarkymas 3068519,75 

8. Šilutės miesto dviračių -pėsčiųjų takų rekonstrukcijos darbai  141329,25 

9. Degučių kaimo bendruomenės namų pastato, esančio Degučių 

kaime, Šilutės rajono savivaldybėje, projektavimo ir statybos 

darbai  266038,71 

10. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato, Sodų g.7 

rekonstravimo projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra 

ir darbų atlikimas  3123224,42 

11. Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos 

sutvarkymas bei pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams 

rangos darbai  2557583,75 

12. Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastojo 

remonto supaprastinto projekto parengimo paslaugos 19481,00 

13. Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėno k., 

Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., paprastojo remonto darbų techninės 

dokumentacijos parengimo paslaugos  70000,00 

  Iš viso 15513188,30 

 

Valstybės investicijų programos vykdymas 2012 metais 

 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Lėšų suma  

Lt 

1. Šilutės I-osios gimnazijos pastato rekonstrukcija (Kalinausko g. 2, 

Šilutė), atliekant projektavimą, statinio projekto vykdymo 

priežiūrą ir statybos darbus 

923617,78 

  Iš viso 923617,78 

 

Savivaldybės investicijų programos vykdymas 2012 metais 

 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Lėšų suma 

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

rekonstrukcija (projektavimo, statinio projekto vykdymo 

priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbai) 

853381,69 

2. Juknaičių bendruomenės namų (kultūros namų) pastato centrinio 

šildymo montavimo darbai  

40544,49 

3. Elektros montavimo darbai Bikavėnų kultūros centre  19526,93 

4. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, esančios Dariaus ir Girėno g. 

17, Žemaičių Naumiesčio mstl., stogo remonto darbai (R5-(9.40)-

801 

277355,96 

5. Sinagogos pastato, esančio Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav., 

konservavimas (atlikti avarinės būklės stogo tvarkybos darbus bei 

užsandarinti pastato langų angas) 

18531,15 

6. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pastato, esančio 

Lietuvininkų g. 38, stogo paprastasis remontas 

25093,48 

7. Šilutės miesto daugiabučių namų stovėjimo aikštelių 

projektavimas ir kapitalinis remontas: Sodų g. 1 kiemo įvažiavimo 

ir šaligatvio projektavimas ir kapitalinis remontas. 

205318 

8. Šilutės miesto daugiabučių namų stovėjimo aikštelių 

projektavimas ir kapitalinis remontas: Jaunimo kv. 1 namo kiemo 

projektavimas ir kapitalinis remontas. 

239273 

9. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato esančio Dariaus ir 

Girėno g. 31, stogo remontas 

121360,24 

10. Šilutės rajono savivaldybės pastato mažosios salės paprastojo 

remonto projekto parengimas 

6050 

  Iš viso 1806434,94 

Butų ūkis 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-271 „Dėl 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo 

tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeisti Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 

nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktai bei Tarybos 2012 m. kovo 29 

d. sprendimu Nr. T1-369 „Dėl gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrengimų 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos naujos Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų 

bei inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklės.   

Į Specialųjį daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą 2012 m. gauta pajamų – 

8410,18 Lt (2011 m. – 19 851,6 Lt; 2010 m. – 36 254,05 Lt). Specialiojo daugiabučių namų 

savininkų bendrijų rėmimo fondo valdyba 2012 m. skyrė 14 232 Lt  dviems daugiabučių namų 

savininkų bendrijoms (2011 m. – 4 bendrijoms 17 601,56 Lt; 2010 m. – 5 bendrijoms 28 417,00 Lt) 

 

Socialinis būstas 

Patikslinti ir patvirtinti 2012 metų sąrašai asmenų socialiniam būstui nuomoti. Į sąrašus įrašyti 

449 asmenys (2011 m. – 424 asmenys), turintys teisę išsinuomoti socialinį būstą: 

 

Rodikliai Asmenų (šeimų) 

skaičius 

2011 m. 

Asmenų (šeimų) 

skaičius 

2012 m. 

Iš viso 424 449 

iš to skaičiaus: 

Jaunų šeimų sąraše (1 sąrašas) 

134 140 

Šeimų, auginančių 3 ar daugiau vaikų (įvaikių) sąraše 

(2 sąrašas) 

65 70 

Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų 

sąraše (3 sąrašas) 

31 31 

Neįgaliųjų asmenų ir šeimų sąraše (4 sąrašas) 77 75 
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Bendrajame sąraše (5 sąrašas) 111 126 

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto 

sąlygų pagerinimą, sąraše (6 sąrašas) 

6 7 

 

Asmenims suteikta informacija, priimti ir apiforminti dokumentai, sudarytos bylos. 

2012 m. parengta ir pasirašyta 160 gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) nuomos sutarčių. 

Įvyko 22 komisijos posėdžiai dėl socialinio būsto suteikimo nuomai. Parengtas Savivaldybės tarybos 

sprendimo projektas „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų 

prioritetų nustatymo“. 

Vykdant socialinio būsto plėtros programą 2012 m. buvo nupirkti 4 butai (vienas 2-jų 

kambarių butas Šilutėje ir vienas 2-jų kambarių butas Traksėdžiuose, du 1-o kambario butai 

Šilutėje). Butų pirkimui panaudotos Valstybės biudžeto lėšos – 204 tūkst. litų. 2011 m. buvo 

nupirkti 9 butai, 2009  ir 2010 m. nebuvo gauta lėšų iš Valstybės biudžeto, todėl nebuvo nupirkta nė 

vieno buto. 

2011 m. buvo išduotos 2 pažymos piliečiams apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti. 2012 

m. nebuvo gauta prašymų išduoti minėtų pažymų.  

 

Suremontuotų 2012 metais socialinių būstų sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinio būsto adresas, atliktų darbų pavadinimas 

 

Atliktų darbų  

suma  

Lt 

1. Socialinio buto Vytauto g. 39-37, Žemaičių Naumiestyje, remontas 9752,04 

2. Socialinio buto Knygnešių g. 9-9, Šilutėje, remontas 5352,18 

3. Socialinio buto Naujapievio k., Usėnų seniūnija, remontas 7646,00 

4. Socialinio buto A. R. Kiškių g. 1-7, Juknaičių k., remontas 4355,00 

5. Socialinio buto Laisvės a. 6-11, Šilutėje, remontas 99,38 

6. Socialinio buto Vytauto g. 39-23, Žemaičių Naumiestyje, remontas 19496,02 

7. Socialinio buto Dariaus ir Girėno g. 22-1, Šilutėje, remontas 2227,71 

8. Socialinio buto Dirvų g. 1-7, Šilutėje, remontas 6611,69 

9. 

Socialinio buto Dariaus ir Girėno g. 18A-119, Šilutėje, langų keitimas, 

remontas 

6498,00 

10. Socialinio buto Cintjoniškių g. 7C-7, Šilutėje, remontas 4552,00 

11. Socialinio buto Dariaus ir Girėno g. 20-401, Šilutėje, remontas 3134,00 

12. 

Socialinio buto Turgaus g. 11, Šilutėje, vandentiekio ir kanalizacijos 

remontas 

3954,70 

13. Socialinio buto Taikos g. 15-9, Šilutėje, remontas 1227,00 

14. Socialinio buto Laisvės al. 5-19, Šilutėje, remontas 7089,99 

15. Socialinio buto M. Jankaus g. 9-6, Šilutėje, remontas 6759,33 

16. Socialinio buto Turgaus g. 11, Šilutėje, patalpų remontas 5081,00 

17. Socialinio buto Neringos g. 6-1, Rusnėje, remontas 11364,00 

18. Socialinio buto Vengrų g 3-9, Juknaičiuose, remontas 8416,00 

19. Socialinio buto Šilojų g. 9-36, Traksėdžiuose, remontas 9836,22 

20. Socialinio buto Naujapievio k., Usėnų seniūnijoje, remontas 5547,98 

21. Socialinio buto Gaidelių k., Šilutės sen., remontas 906,31 

22. Socialinio buto Dariaus ir Girėno g. 22-18, Šilutėje, remontas 6903,50 

23. Socialinio buto Lietuvininkų g. 4-11/13, Šilutėje, remontas 2050,04 

24. Socialinio buto Liepų g. 13, Švėkšnoje, grindų remontas 2450,00 

25. Gyvenamo namo Lietuvininkų g. 4, Šilutėje, stogo remontas 1804,03 



18 

 

Iš viso 143114,12 

 

Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas 

 

Priemonė, veiklos funkcija 2011 m.  2012 m. 

1. Savivaldybės nekilnojamojo 

turto objektų, nereikalingų 

Savivaldybės funkcijoms 

vykdyti, įtraukimas į 

privatizuojamų objektų sąrašą. 

Tarybos sprendimais į 

privatizavimo objektų sąrašą 

įtraukti penki  Savivaldybės 

nekilnojamojo turto objektai. 

Tarybos sprendimais į 

privatizavimo objektų sąrašą 

įtraukta 12 Savivaldybės 

nekilnojamojo turto objektų 

2. Savivaldybės nekilnojamojo 

turto objektų bei akcijų paketų 

privatizavimas viešuose 

aukcionuose vadovaujantis 

Valstybės ir savivaldybių turto 

privatizavimo įstatymu bei 

Vyriausybės nutarimu 

patvirtintais Valstybės ir 

savivaldybių turto privatizavimo 

viešo aukciono būdu nuostatais. 

  

Organizuota 13 Savivaldybės 

privatizavimo komisijos 

posėdžių, 95 Savivaldybės 

turto objektų privatizavimo 

vieši aukcionai, iš kurių 

įvyko 14, parduota 12 turto 

objektų už                                                

172 118 Lt: 

1. Gyvenamasis namas 

(plotas  

23,18 kv. m) ir šiam objektui  

priskirtas bendro naudojimo  

35/966  (0,0035 ha) žemės  

sklypas; Lietuvininkų g. 3,  

Šilutė. Pardavimo kaina – 

15000 litų, iš kurios 

valstybinės  

žemės sklypo  pardavimo 

kaina   

– 1 050 litų. 

2. Negyvenamosios patalpos 

(plotas 24,23 kv. m) ir šiam 

objektui priskirtas bendro 

naudojimo 118/3378 (0,0118 

ha) žemės sklypas; Vilkyčių 

k., Šilutės r. Pardavimo kaina 

– 6000 litų, iš kurios 

valstybinės žemės sklypo 

pardavimo kaina – 200 litų. 

3. Dalis gyvenamojo namo 

(plotas 45,13 kv. m), garažas 

(plotas 22 kv. m), kiemo 

rūsys (plotas 17 kv. m), 7/25 

dalys kiemo statinių ir šiam 

objektui priskirtas bendro 

naudojimo 1356/4844 

(0,1356 ha) žemės sklypas; 

Kalnųjų k., Šilutės r.                                                                                                   

Pardavimo kaina – 6 000 litų, 

iš kurios valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina – 

680 litų. 

4. Knygyno patalpos (plotas 

29,22 kv. m); Liepų a. 20, 

Organizuota 13 Savivaldybės 

privatizavimo komisijos 

posėdžių, 95 Savivaldybės 

turto objektų privatizavimo 

vieši aukcionai, iš kurių įvyko 

11, parduota 11 turto objektų 

už 313,301 tūkst. Lt, iš kurios 

žemės sklypų pardavimo 

kaina sudaro 26,923 tūkst. Lt, 

žemės sklypų  planų 

parengimo išlaidos 1,394 

tūkst. Lt: 

1. Butas (unikalus numeris  

4400-0486-9192:7732, plotas 

75,3 kv. m); Lietuvininkų g. 

51A-11, Šilutė. Pardavimo 

kaina – 16 100 Lt. 

2. Miegamojo korpuso 

pastato dalis (unikalus 

numeris 8889-0003-5030, 

plotas 180,64 kv. m); 

Mažosios Lietuvos g. 2A, 

Saugų k., Šilutės r.    

Pardavimo kaina – 9 501 Lt, 

iš kurios valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina  – 

845 Lt. 

3. Dalis medicinos punkto 

pastato (45/100 dalys, 

unikalus numeris 8897-9009-

2018, plotas 54,53 kv. m); 

Šilutės r. sav., Pagrynių k., 

Šilutės g. 38. Pardavimo 

kaina – 40 000 Lt, iš kurios 

valstybinės žemės sklypo 

pardavimo kaina  – 9 050 Lt. 

4. Mokyklos pastatas 

(unikalus numeris 8898-

9008-3014, plotas 1084,54 

kv. m), garažas (unikalus 

numeris 8898-9008-3025, 

užstatytas plotas 31 kv. m), 

kiemo statiniai (unikalūs 

numeriai 4400-1976-6082 ir 
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Švėkšna, Šilutės r. 

Pardavimo kaina – 27 600 

Lt. 

5. Buvusios katilinės pastatas 

(plotas  129,44 kv. m, 

nugriovimui); Katyčių mstl., 

Šilutės r Pardavimo  kaina – 

101 Lt.                                                

Pardavimo kaina – 101 Lt. 

6. Dalis buvusio mokyklos 

pastato patalpos (plotas 

48,27 kv. m); Vilkyčių k., 

Saugų sen., Šilutės r. 

Pardavimo kaina – 5 000 Lt. 

7. Sandėlio patalpos (plotas 

14,39 kv. m) su bendro 

naudojimo patalpa pažymėta 

a-2 (1/2 iš 2,47 kv. m); 

Jonaičių k., Šilutės sen., 

Šilutės r. Pardavimo kaina – 

600 Lt. 

8. Poilsio pastatas (plotas 

220,89 kv. m), ūkinis pastatas 

(plotas 13 kv. m), kiemo 

statiniai; Šilininkų k., Šilutės 

r. Objektui priskirtas plotas 

0,5457 ha ploto žemės 

sklypas išnuomojamas. 

Pardavimo kaina – 43 000 

litų, iš kurios valstybinės 

žemės sklypo pardavimo 

kaina žemės nuomos 

mokesčiui paskaičiuoti –15 

413 litų. 

9.  Sandėlio patalpa (plotas 

31,85 kv. m) su bendro 

naudojimo patalpa pažymėta 

a-28 (2346/3824 iš 38,24 kv. 

m); Dariaus ir Girėno g. 5A-

309, Šilutė. Pardavimo kaina 

– 16 600 Lt. 

10. Gyvenamojo namo dalis 

(plotas 51,68 kv. m), tvarto 

pastato dalis (plotas 33 kv. 

m) ir šiam objektui priskirtas 

bendro naudojimo 756/1228 

(0,0756 ha) žemės sklypas; 

Nemuno g. 3, Šilutė. 

Pardavimo kaina - 20 115 Lt, 

iš kurios valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina – 15 

086 litų. 

11. Medicinos punkto 

patalpos (plotas 47,42 kv. m); 

4400-1976-6071); Šilutės r. 

sav., Laučių k., Mokyklos g. 

4. Pardavimo kaina – 220 

000 Lt, iš kurios valstybinės 

žemės sklypo pardavimo 

kaina  –   13 680,0 Lt,  žemės 

sklypo parengimo 

atlygintinos išlaidos – 1 116  

Lt. 

5. Butas Nr. 3 (unikalus 

numeris 4400-0679-

5731:7375, plotas 27,45 kv. 

m); Šilutės r. sav., Šilutės 

sen., Sausgalvių k. Pardavimo 

kaina – 2 Lt. 

6. Miegamojo korpuso 

pastato dalis (unikalus 

numeris 8889-0003-5030, 

plotas 308,68 kv. m); 

Mažosios Lietuvos g. 2A, 

Saugų k., Šilutės r. 

Pardavimo kaina – 9 300 Lt, 

iš kurios valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina – 1 

447 Lt. 

7. Dalis gyvenamojo namo su 

mokyklos patalpomis (34/100 

dalys, unikalus Nr. 8889-

9004-7019,  plotas 52,65 kv. 

m), kiemo rūsys (unikalus 

numeris 4400-1860-2605, 

užstatytas plotas 23 kv. m); 

Barvų k., Šilutės r. 

Pardavimo kaina – 4 120 Lt, 

iš kurios valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina – 1 

001 Lt, žemės sklypo 

parengimo atlygintinos 

išlaidos – 115 Lt. 

8. Dalis medicinos punkto 

pastato (5616/14548 dalys, 

unikalus numeris 8899-3020-

0019, plotas 56,16 kv. m); 

Šilutės r. sav., Balčių k., 

Krauleidiškės g. 7. Pardavimo 

kaina – 4 163 Lt, iš kurios 

valstybinės žemės sklypo 

pardavimo kaina  – 900 Lt, 

žemės sklypo parengimo 

atlygintinos išlaidos – 163 Lt. 

9. Sandėlio patalpos (unikalus 

numeris 4400-1854-

4822:5512, plotas 67,99 kv. 

m); Kalnujų k., Žemaičių 
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Laučių k., Šilutės r.   

Pardavimo kaina – 27 102 Lt. 

12. Dalis gyvenamojo namo 

(plotas 61,54 kv. m), 2/3 

dalys tvarto (plotas 87 kv. 

m), 3 daržinės (plotai 33 kv. 

m, 18 kv. m ir 60 kv. m), 

viralinė (plotas 21 kv. m), 

kiemo rūsys (plotas 36 kv. 

m), klėtis (plotas 20 kv. m), 

malkinė (plotas 13 kv. m), 

1/2 dalis kiemo statinių ir 

šiam objektui priskirtas 

bendro naudojimo 35/85 

(0,3500 ha) žemės sklypas; 

Užtenenio k., Gardamo sen., 

Šilutės r. Pardavimo kaina – 

5 000 Lt, iš kurios 

valstybinės žemės sklypo 

pardavimo kaina – 1 400 litų. 

Naumiesčio sen., Šilutės r. 

Pardavimo kaina – 1 515 Lt. 

10. Garažo patalpos (unikalus 

numeris 8891-0006-

1080:0002, plotas 20,87 kv. 

m); Tilžės g. 10-6, Šilutė. 

Pardavimo kaina – 2 500 Lt. 

2. Sandėlio patalpos (unikalus 

numeris 4400-0794-

1857:8514, plotas 31,2 kv. 

m); Tilžės g. 8A, Šilutė. 

Pardavimo kaina – 6 100 Lt. 

3. Valstybės turto, patikėjimo 

teise valdomo valstybės 

institucijų ir įstaigų, perėmimas 

Savivaldybės nuosavybėn bei 

patikėjimo teise valdyti pagal 

parengtus Tarybos sprendimus 

bei LR Vyriausybės nutarimus. 

Pagal parengtus Tarybos 

sprendimus ir Vyriausybės 

nutarimus Savivaldybės 

nuosavybėn perimta švietimo 

įstaigoms ir Savivaldybės 

viešajai bibliotekai skirtų 

priemonių. 

Pagal parengtus Tarybos 

sprendimus ir Vyriausybės 

nutarimus Savivaldybės 

nuosavybėn perimtas 

nekilnojamasis turtas: 

1. Šilutės r. sav., Šilutės sen., 

Vileikių k., esančio 

gyvenamojo namo dalis; 

2. Šilutės r. sav., Žemaičių 

Naumiesčio sen., Sugintų k., 

esančio pastato – 

priešgaisrinio depo su 

gyvenamuoju plotu dalis. 

3. Pagal parengtus Tarybos 

sprendimus ir Vyriausybės 

nutarimus Savivaldybės 

nuosavybėn perimta švietimo 

įstaigoms ir Savivaldybės 

viešajai bibliotekai skirtų 

priemonių. 

4. Valstybės turto perėmimas 

Savivaldybės nuosavybėn pagal 

LR valstybės turto perdavimo 

savivaldybių nuosavybėn 

įstatymą. 

Parengta 50 nekilnojamojo 

turto objektų kadastro ir 

registro duomenų bylos dėl 

įteisinimo Savivaldybės 

nuosavybėn. 

Pagal LR valstybės turto 

perdavimo savivaldybių 

nuosavybėn įstatymą Šilutės 

rajono savivaldybės 

nuosavybėn perimti 23 

nekilnojamojo turto objektai. 

5. Savivaldybės nekilnojamojo 

turto bei kito ilgalaikio turto 

perdavimas pagal panaudos 

sutartis bei patikėjimo teise 

valdyti, naudoti valstybės ir 

Savivaldybės įmonėms, 

įstaigoms bei kitoms 

Parengti Tarybos sprendimai 

ir pagal panaudos sutartis bei 

patikėjimo teise valdyti 

perduotas Savivaldybės 

nekilnojamasis bei kitas 

ilgalaikis turtas Savivaldybės 

bei valstybės biudžetinėms 

Parengti Tarybos sprendimai 

ir pagal panaudos sutartis bei 

patikėjimo teise valdyti 

perduotas Savivaldybės 

nekilnojamasis bei kitas 

ilgalaikis turtas Savivaldybės 

bei valstybės biudžetinėms 
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organizacijoms. įstaigoms, viešosioms 

įstaigoms, asociacijoms, 

uždarosioms akcinėms 

bendrovėms ir t.t. 

įstaigoms, viešosioms 

įstaigoms, asociacijoms, 

uždarosioms akcinėms 

bendrovėms ir t.t. 

6. Dokumentų bei Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymų rengimas dėl naujų ne 

žemės ūkio paskirties žemės 

sklypų, esančių Šilutės miesto 

teritorijoje, pardavimo 

(nuomos). Viešų aukcionų 

organizavimas dėl šių sklypų 

pardavimo (nuomos). 

Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotas Šilutėje, 

Grabupėlių g. 8, esantis 

komercinės paskirties žemės 

sklypas, kurį numatoma 2012 

metais parduoti viešo 

aukciono 

Parengti dokumentai dėl 

Šilutėje, Emericho g. 1 ir 

Grabupėlių g. 8, esančių 

komercinės paskirties 

valstybinės žemės sklypų 

pardavimo aukciono būdu 

7. Dokumentų rengimas dėl  

žemės sklypų, priskirtų prie 

Savivaldybės nuosavybės teise 

valdomų pastatų, statinių, 

įregistravimo Nekilnojamojo 

turto registre bei šių sklypų 

perėmimas valdyti pagal 

panaudos sutartis. 

Pagal parengtus kadastrinius 

matavimus įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre 

ir kadastre 24 valstybinės 

žemės sklypai, iš kurių 

perimta pagal panaudos 

sutartis neatlygintinai naudoti 

13 valstybinės žemės sklypų.  

Pagal parengtą Savivaldybės 

tarybos sprendimą ir 

Vyriausybės nutarimą 

perimta patikėjimo teise 

valdyti valstybinės žemės 

sklypo 4,6939 ha ploto dalis 

Šilutėje, Uosto g. 9. 

 

Vadovaujantis LR žemės 

įstatymo 15 straipsnio 1 

dalimi, parengti Savivaldybės 

tarybos sprendimai, 

Vyriausybės nutarimo 

projektas bei kiti lydimieji 

dokumentai dėl Savivaldybės 

nekilnojamojo turto 

objektams priskirtų bei 

infrastruktūros teritorijoms 

priskirtų žemės sklypų 

perėmimo Savivaldybės 

nuosavybėn. Nutarimo 

projektas suderintas su 

atitinkamomis institucijomis 

pateiktas vizuoti LR žemės 

ūkio ministrui. 

8. Nereikalingo ar netinkamo 

(negalimo) naudoti ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialaus turto, 

parduodamo viešame prekių 

aukcione organizavimas. 

Administratoriaus 2002 m. 

lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 6-

86 

Nebuvo Organizuoti ir pravesti du 

Savivaldybės nereikalingo ar 

netinkamo (negalimo) 

naudoti ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialaus 

turto pardavimo vieši prekių 

aukcionai. Jų metu surinkta 

lėšų suma – 3000 Lt. 

9. Savivaldybės gyvenamųjų 

patalpų, priklausinių 

privatizavimas lengvatinėmis 

sąlygomis. 

Pagal pateiktus prašymus, 

atlikta nuomojamų 

gyvenamųjų patalpų ir 

priklausinių teisinė 

registracija, nustatyta vertė, 

paruošti įsakymai 

pardavimui, sudarytos 46 

pirkimo – pardavimo sutartys, 

gauta lėšų – 

125 979,41 Lt. 

Pagal pateiktus prašymus, 

atlikta nuomojamų 

gyvenamųjų patalpų ir 

priklausinių teisinė 

registracija, nustatyta vertė, 

paruošti įsakymai 

pardavimui, sudarytos 47 

pirkimo – pardavimo sutartys, 

gauta lėšų – 

98 463,55 Lt. 
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10. Patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

ilgalaikio materialiojo turto 

nuoma, gyvenamųjų patalpų 

nuoma. 

Nenaudojamam Savivaldybės 

ilgalaikiam materialiajam 

turtui paskelbti nuomos 

konkursai, sudarytos 24 

negyvenamųjų patalpų 

nuomos sutartys. Už visą 

Savivaldybės negyvenamųjų 

ir gyvenamųjų patalpų nuomą 

gauta nuompinigių – 305 

189,44 Lt. 

Nenaudojamam Savivaldybės 

ilgalaikiam materialiajam 

turtui paskelbti nuomos 

konkursai, sudaryta 13 

negyvenamųjų patalpų 

nuomos sutarčių bei 7 

susitarimai dėl nuomos 

sutarčių pakeitimo ar 

nutraukimo. Už visą 

Savivaldybės negyvenamųjų 

ir gyvenamųjų patalpų nuomą 

gauta nuompinigių – 285 

532,71 Lt. 

 

Organizuoti 5 Nuolatinės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

komisijos ir 8 Ilgalaikio turto, pripažįstamo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, būklės 

ir panaudojimo vertinimo komisijos posėdžiai, surašyti protokolai, parengti 6 Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei jo nurašymo, pardavimo viešuose 

prekių aukcionuose. 

Parengtos Savivaldybės turto VT-02 bei Valstybės turto VT-01 2011 metų ataskaitos ir 

pateiktos Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, 

Savivaldybės tarybai, Klaipėdos teritorinės statistikos valdybai bei parengtas Savivaldybės tarybos 

sprendimo projektas dėl pritarimo minėtoms ataskaitoms (Tarybos 2012-10-25 sprendimas Nr. T1-

570). 

Ilgalaikis turtas (Lt) 

 
Pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

 
Savivaldybės 

turtas 

Savivaldybės 

turtas 

Valstybės 

turtas 
Valstybės 

turtas 

Turtas iš viso Turtas iš viso 

Pastatai 43010115 46084145 1055974 2849644 44066089 48933789 

Iš jų gyvenamieji 4207736 5493856 - 145000 4207736 5638856 

Kiti statiniai  124349463 133135942 250128329 250898658 374477792 384034600 

Žemė - - 3073004 3117548 3073004 3117548 

Medicinos įranga 1273290 1225568 - - 1273290 1225568 

Kitos mašinos ir įrenginiai 2660012 2726690 616408 710727 3276420 3437417 

Transporto priemonės 1464767 1486964 332821 332821 1797588 1819785 

Baldai 567671 548478 59907 173552 627578 722030 

Kompiuterinė įranga 1271617 1298425 238852 300859 1510469 1599284 

Kita biuro įranga 494430 458256 60739 50148 555169 508404 

Kitos vertybės 369718 369435 3116 14534 372834 383969 

Nebaigta statyba 24726410 87109352 1534119 1107555 26260529 88216907 

Biologinis turtas 
6642 6642   6642 6642 

Iš viso ilgalaikis materialus turtas 
 

200194135 

 

274449898 

 

257103269 

 

259556045 

 

457297404 

 

534005943 

Programinė įranga ir jos licencijos 445107 559079 55857 56698 500964 615777 

Kitas nematerialus turtas 4065426 5168746 - 14245 4065426 5182991 

Iš viso ilgalaikis nematerialus 

turtas  

 

4510533 

 

5727825 

 

55857 

 

70943 
 

4566390 

 

5798768 

Iš viso ilgalaikis materialus ir 

nematerialus turtas 

 

204704668 

 

280177722 

 

257159126 

 

259626988 

 

461863794 

 

539804710 

 

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas  

Vykdant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą 

metų pradžioje mokėtojams išsiųsta 16 795 vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimų už 2 505 425 Lt 
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sumą, 16 336 mokėjimo pranešimai – fiziniams asmenims, 459 mokėjimo pranešimai – juridiniams 

asmenims. 207 juridiniai asmenys deklaravo faktinį komunalinių atliekų kiekį pateikdami 

deklaracijas, kurių duomenys buvo suvesti į programą ir suformuoti mokėjimo pranešimai. 

Vykdant vietinės rinkliavos už komunalines atliekas administravimą per 2012 metus buvo 

surinkta 2 515 000 Lt. Laiku nesumokėjus rinkliavos, periodiškai buvo siunčiami priminimai, 

skolininkų sąrašai išdalinami seniūnijoms, kas leido papildomai surinkti apie 300 000 Lt. 

Pagal gautus iš seniūnijų sąrašus 2150 rinkliavos mokėtojai suvesti į duomenų bazę EKO 

Atris, kuriems pritaikytos lengvatos už 137 196 Lt. 

Didelis dėmesys buvo skirtas atliekų tvarkymo ir vežimo kontrolei. Įdiegta globali 

pozicionavimo sistema (GPS), leidžianti internetu stebėti atliekų vežėjo transporto priemonės 

buvimo vietą, kontroliuoti atliekų vežėjo transporto priemonių judėjimo maršrutus. Atliekų vežėjas 

buvo įpareigotas kasdien pateikti ataskaitą apie išvežtų komunalinių atliekų kiekius, neišvežimo 

priežastis. 

2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-1071 buvo sudaryta atliekų tvarkymo ir vežimo 

kontrolės bei prevencinių priemonių užtikrinimo darbo komisija. Komisija periodiškai tikrino, kaip 

fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atliekų deklaravimo tvarkos, tikrino atliekų transportavimą į 

Dumpių sąvartyną ir atliekų priėmimo svėrimą. 

Parengti 3 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl deklaravimo tvarkos ir 

lengvatų taikymo, kas padės 2013 metais surinkti daugiau rinkliavos. 

Metų eigoje gyventojams išrašytos 56 pažymos dėl vietinės rinkliavos apmokėjimo, parengti 6 

įsakymai dėl klaidingai pervestų lėšų už komunalines atliekas. 

Renkant įmokas už vietinę rinkliavą vykdoma sumokėtų įmokų apskaita. Tuo tikslu, kiekvieną 

darbo dieną, visi gauti mokėjimo duomenys buvo suvedami arba importuojami į duomenų bazę 

„EKO Atris“ ir tokiu būdu suformuojamos visos reikalingos apskaitos ataskaitos. 

Dalyvauta susitikimuose seniūnijose su gyventojais dėl atliekų tvarkymo. Ištirta 13 gyventojų 

skundų dėl atliekų tvarkymo ir išspręsti jų interesų konfliktai.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla 

2012 m. kovo ir balandžio mėnesiais išanalizuota viešųjų įstaigų Šilutės ligoninės, Šilutės 

PSPC, Švėkšnos PSPC, Vainuto, Juknaičių ambulatorijų bei UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės 

autobusų parkas“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2011 metų ūkinė ir finansinė veikla pagal įstaigų ir 

bendrovių pateiktus balansus, jų priedus, veiklos ataskaitas bei audito išvadas ir parengti 

Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl minėtų viešųjų įstaigų ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų projektai dėl bendrovių 2011 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo, jų 

veiklos ataskaitų bei bendrovių pelno (nuostolio) paskirstymo (Tarybos sprendimai: 2012-03-29 Nr. 

T1-345 „Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“, 2012-03-29 Nr. T1-346 „Dėl viešosios įstaigos 

Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos 

veiklos ataskaitai“, 2012-03-29 Nr. T1-348 „Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos 

priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos 

ataskaitai“; 2012-03-29 Nr. T1-347 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“; 2012-03-29 Nr. T1-349 „Dėl 

viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“; Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymai: 2012-04-30 Nr. A1-508 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo“, 2012-04-23 

Nr. A1-470 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo“, 2012-04-25 Nr. A1-481 „Dėl įgaliojimo 

atstovauti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų 

susirinkime“). 

Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 

įstatinio kapitalo didinimo“ (2012-11-22 Nr. T1-597), „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės 

šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ (2012-07-19 Nr. T1-484), „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
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paslaugų kainų nustatymo“ (2012-03-29 Nr. T1-386), „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, 

prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos 

nustatymo“ (2012-06-28 Nr. T1-461), „Dėl pritarimo UAB „Šilutės vandenys“ vadovo 2011 metų 

veiklos ataskaitai“ (2012-03-29 Nr. T1-351), „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos 

tinklai“ 2012-2014 metų investicijų plano papildymo derinimo“ (2012-03-29 Nr. T1-353, 2012-05-

24 Nr. T1-432), „Dėl pritarimo UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai“ 

(2012-03-29 Nr. T1-352), „Dėl pritarimo UAB „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2011 metų veiklos 

ataskaitai“ (2012-04-26 Nr. T1-389), „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 

keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ (2012-12-13 

Nr. T1-615).  

Parinktas auditorius 2012 m. viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė 

(Tarybos 2012-10-25 sprendimas Nr. T1-571 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono 

savivaldybė, auditorių parinkimo“), ir uždarųjų akcinių bendrovių „Šilutės vandenys“ bei „Šilutės 

autobusų parkas“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-30 įsakymas Nr. A1-660 „Dėl 

pavedimo organizuoti audito paslaugų pirkimą“, 2012-10-26 įsakymas Nr. A1-1200 „Dėl auditorių 

parinkimo“) finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti. 

Išrinktos uždarųjų akcinių bendrovių „Šilutės šilumos tinklai“, „Šilutės vandenys“, „Šilutės 

autobusų parkas“ stebėtojų tarybos iki 7-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos 

(2012-07-19 Tarybos sprendimai Nr. T1-485, Nr. T1-486, Nr. T1-487; Administracijos direktoriaus 

įsakymai: 2012-07-25 Nr. A1-900, 2012-07-25 Nr. A1-899). 

Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl šildymo sezono 

pradžios bei pabaigos (2012-04-20 Nr. A1-462, 2012-10-16 Nr. A1-1141, 2012-10-10  Nr. A1-

1124). 

 

Gamtosauga  

 

Pagrindiniai uždaviniai ir 

funkcijos 

Priemonė, veiklos 

funkcija 

Faktas 

Vyriausiasis specialistas-

gamtosaugininkas 

organizuoja Savivaldybės 

aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 

programos 

veiklą ir atsiskaito 

Savivaldybės 

tarybai ir Aplinkos 

ministerijai. Organizuoja 

rajono gamtos išteklių 

inventorizacinės ir 

aplinkos 

apsaugos monitoringų 

medžiagos duomenų 

apdorojimą ir kaupimą.  

Organizuoja Savivaldybės 

atliekų tvarkymo sistemos 

įgyvendinimą, organizuoja 

įvairių komisijų darbą, 

teikia išvadas dėl poveikio 

aplinkai  

vertinimo, dalyvauja 

mokslo 

tiriamuose darbuose ir 

Gautas 157 raštas Atsakyti 103 informacinio pobūdžio raštai ir 

54 raštai atliekų tvarkymo, želdynų, 

medžioklės ir kitokio pobūdžio. 

Direktoriaus įsakymų 

parengimas 

Parengti įsakymai: „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų paskirstymo“, 

„Dėl įgaliojimų suteikimo seniūnams“, „Dėl 

atliekų tvarkymo kontrolės“, „Dėl medžioklės 

plotų vienetų ir jų ribų pakeitimo komisijos 

sudarymo“, „Dėl želdinių komisijos 

sudarymo“, „Dėl įgaliojimo atstovauti 

uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo centro eiliniame 

visuotiniame akcininkų susirinkime“, „Dėl 

įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės 

bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centro neeiliniame visuotiniame akcininkų 

susirinkime“, „Dėl Šilutės rajono atliekų 

tvarkymo ir vežimo kontrolės bei prevencinių 

priemonių užtikrinimo darbo nuostatų 

patvirtinimo“. 

Šyšos upės vandens ir 

grunto užterštumo 

(stebėsena) 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

buvo finansuotas Šyšos valymo I etapo 

projektas. Vadovaujantis finansavimo 

sutartimi kas ketvirtį 4 upės vietose buvo 
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Kita ūkio veikla 

2012 m. išduotos licencijos ir leidimai, iš jų: mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais – 11 

(2011 m. – 12), mažmeninei prekybai tabako gaminiais – 5 (2011 m. – 10), vienkartinių licencijų 

prekybai alumi ir sidru renginių metu – 42 (2011 m. – 60), kaimo turizmui – 4 (2011 m. – 4), 

viešajai prekybai – 250 (2011 m. – 379), prekybos naftos produktais – 4 (2011 m. – 0), vežti 

keleivius lengvaisiais automobiliais taksi – 23 (2011 m. – 1), steigti lombardą – 2, šilumos tiekimo – 

1. Patikslintos 4 (2011 m. – 12) licencijos mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais ir 2 (2011 m. 

– 6) licencijos mažmeninei prekybai tabako gaminiais.  

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi 

turint verslo liudijimą, 2013 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų 

patvirtinimo“ (2012-11-22 Nr. T1-592). Ruošiant minėtą sprendimo projektą, buvo atlikta išsami 

fizinių asmenų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičiaus ir mokesčių už verslo liudijimus sumų 2010, 

2011 ir 2012 metų 9 mėnesių apžvalga. 

Parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl metinės 

inventorizacijos Savivaldybės administracijos skyriuose, tarnybose, seniūnijose (2012-10-26 

įsakymas Nr. A1-1195). Dalyvauta Savivaldybės administracijos Centrinės inventorizacijos 

ekologinėse ekspertizėse. 

Rengia įvairias taisykles, 

spendimo projektus. 

imami Šyšos upės vandens bendros fosforo 

azoto ir fosfatų, amonio, nitritų ir nitratų bei 

BDS ir HDS tyrimo analizės. 

Pavojingų atliekų, 

gyvsidabrio ir 

liuminescencinių 

lempų utilizavimas 

Iš gyventojų pristatyti nenaudojami, sudužę 

termometrai išvežti utilizuoti į UAB 

,,Toksika“ Klaipėdos filialą. 

Šilutės rajono 

sąvartynų teritorijų 

sutvarkymo darbų 

atlikimas 

Rekultivuoti Tautiškių ir Naustremenių 

sąvartynai . 

 

Organizuotos akcijos Savivaldybėje 4 kartus organizuotos pavojingų 

atliekų susidarančių buityje rinkimo akcijos ir 

pavasario ir rudens periodu nenaudojamų 

padangų surinkimo akcijos. 

Paraiškų rengimas 

papildomam 

finansavimui gauti 

 

Parengtos paraiškos gauti lėšų iš Aplinkos 

apsaugos rėmimo programos, „Asbesto 

gaminių turinčių atliekų šalinimas Šilutės 

rajone“ ir „Nemuno deltos regioninio parko 

pakrantėse esančių atliekų tvarkymas”. 

Darbas komisijose 12 kartų dalyvauta vandens telkinių įžuvinimo 

darbuose, 24 kartus dalyvauta želdinių 

priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžiuose, 

10 kartų dalyvauta atliekų tvarkymo 

pasitarimuose ir posėdžiuose, 4 kartus 

dalyvauta naminių gyvūnų laikymo ir 

priežiūros komisijos posėdžiuose. 

Konferencijos, 

pasitarimai 

Dalyvauta pasitarimuose atliekų tvarkymo 

klausimais, Klaipėdos regiono aplinkos 

apsaugos departamente, Klaipėdos miesto 

savivaldybėje, Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centre. 

Aplinkos ir želdinių 

tvarkymo talkoms 

atlikti 

Pavasarinio tvarkymosi talkų metu visose 

seniūnijose vyko tvarkymosi ir medelių 

sodinimo darbai. Organizuota akcija ,,Darom 

2012“. 
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komisijos bei vietinių komisijų darbe. Dalyvauta Ilgalaikio turto, pripažįstamo nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti, vertinimo komisijos, Privatizavimo komisijos, Viešo prekių 

aukciono komisijos darbe, parengti komisijų posėdžių protokolai. 

Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ (2012-04-26 Nr. T1-388), „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“ 

(2012-12-13, Nr. T1-612), „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir 

eksploatavimo darbų minimalių apimčių nustatymo“ (2012-12-13 Nr. T1-614). 

Paruošti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl tarnybinių ir 

netarnybinių automobilių naudojimo.  

Buvo analizuojami bei koreguojami Savivaldybės vietiniai maršrutai. Pakoreguoti 3 vietinio 

susisiekimo maršrutai, pritaikant juos pradinių mokyklų mokiniams ir keleiviams vežti. 

Kiekvieno mėnesio pradžioje buvo tikrinamos vežėjų, mokymo įstaigų pateiktos ataskaitos dėl 

kompensacijų už lengvatinį keleivių, moksleivių vežimą mokėjimo bei vedama jų apskaita. 

Lapkričio mėnesį pagal patvirtintus maršrutus, nustatytas biudžeto lėšų poreikis kompensacijoms už 

lengvatinį keleivių vežimą ir nuostolių kompensavimą 2013 m. – 3 800 000 Lt.   

Dalyvauta Kelių eismo saugumo komisijos darbe, parengta 11 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų projektų dėl Savivaldybės eismo saugumo komisijos protokolų patvirtinimo. 

2012 m. buvo teikiamos konsultacijos biudžetinėms bei viešosioms įstaigoms dėl turto 

pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymo, likvidavimo, 

pardavimo viešuose prekių aukcionuose, pastatų statybos, remonto bei rekonstravimo. Teikiamos 

konsultacijos gyventojams dėl šilumos, karšto ir šalto vandens kainų, socialinio būsto nuomos, butų 

ir jų priklausinių privatizavimo, lengvatinių kreditų suteikimo gyvenamajam būstui įsigyti. Parengti 

atsakymai į gyventojų, biudžetinių įstaigų bei įmonių paklausimus bei prašymus.  

Ūkio skyriaus darbuotojai 2012 m. iš viso parengė: 

1. 104 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš jų 90 Turto poskyris; 

2. 432 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, iš jų 267 Turto poskyris. 

Parengta Ūkio skyriaus 2012 metų bylų nomenklatūrinė suvestinė bei bylų nomenklatūra 2013 

metams. 

Lentelėje pateikiami 2012 m. (palyginimui 2011 m.) išduotų licencijų ir leidimų, kuriems 

dokumentai buvo pateikti per saugią pranešimų dėžutę ar kuriems dokumentai buvo pateikti įprastu 

būdu (atsiųsta paštu, paties pareiškėjo į instituciją atnešti dokumentai ir kt.) skaičius: 
 

Leidimų grupės Įprastu būdu Per Pranešimų dėžutę 

2012 2011 2012 2011 

Mažmeninės suskystintų naftos dujų 

prekybos leidimas 
– – 

 
– – 

Didmeninės suskystintų naftos dujų 

prekybos leidimas 
– – 

 
– – 

Licencija verstis mažmenine prekyba 

nefasuoto variklių benzino, dyzelino 

(dyzelinių degalų), suskystintų dujų, 

skirtų autotransporto priemonėms, 

biodyzelinu, biodyzelino likučiais 

4 – 

 

 

 

– – 

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti 

ir prekiauti agresyviais šunimis /ir 

neagresyviais/ iš viso/ 

232 331 

 

 

– – 

Leidimas organizuoti atrakcionus 1 1 – – 

Leidimas organizuoti renginį 43 44 – – 

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti 

paslaugas viešosiose vietose 
578, 

iš jų: 

seniūnijose – 328 

Šilutėje - 250 

379 

 
– – 

Alkoholio licencijos 11 12 

 
– 3 licencijos 

patikslintos 

Tabako licencijos 5 10 – – 
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Šilumos tiekimo licencija 1 – – – 

Sutikimas steigti lombardą 2 2 – – 

Leidimas įrengti išorinę reklamą 

savivaldybės teritorijoje 
7 9 

 
– – 

Leidimas vežti keleivius reguliaraus 

susisiekimo kelių transporto maršrutais 

– – 

 

 

– – 

Licencijos kopijos verstis keleivių 

vežimu autobusais vietinio susisiekimo 

maršrutais 

– – 

 

 

– – 

Leidimas suteikiantis teisę transporto  

priemonei stovėti kelio ženklo Nr.531 

„Rezervuota stovėjimo vieta“ 

– 3 

 

 

 

– – 

Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) 

sunkiasvore kelių  transporto priemone 

ar jų junginiu  

– – 

 
– – 

Leidimas vežti keleivius lengvaisiais 

automobiliais taksi (leidimai įsigaliojo 

nuo 2011-12-21) 

23 1 – licencija 

33- licencijų 

kortelės 

 

– – 

Licencijos verstis keleivių vežimu 

autobusais vietinio susisiekimo 

maršrutais / licencijų kortelės 

6/ 

– 

–/ 

10 – licencijų 

kortelių 

 

– – 

Leidimas saugotinų medžių ir krūmų 

kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo, genėjimo darbams 

130 92 

 

 

 

– – 

Leidimas atlikti kasinėjimo darbus  19 25 

 
– – 

 

KAIMO REIKALAI 
 

Kaimo reikalų skyrius yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, 

įgyvendinantis žemės ūkio klausimus Šilutės rajono savivaldybėje. Pagrindiniai uždaviniai: 

įgyvendinti valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką rajono teritorijoje, dalyvauti formuojant 

rajono prioritetines žemės ūkio vystymo ir kaimo plėtros kryptis ir programas, įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo ir kitų, žemės ūkio sritį reglamentuojančių 

įstatymų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos, 

Mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus. 

Kaimo reikalų skyriaus darbuotojų vykdomos funkcijos: 
1. Ūkininkų ūkių registravimas, pasėlių deklaravimas, tikslinių gyvulininkystės rėmimo 

programų administravimas. 
2. Žemės ūkio klausimų koordinavimo, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui bei kaimo 

plėtrai organizavimo ir įgyvendinimo klausimai, žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, pieno 

gamybos kvotų administravimas. 
3. Žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros darbai. 
4. Melioracijos ir hidrotechninių statinių eksploatacijos, remonto ir rekonstrukcijos darbai, 

techninių sąlygų išdavimas planuojamai veiklai atlikti. 

5. Medžiagos ruošimas konkursų organizavimui prekių ir paslaugų pirkimui Viešojo pirkimo 

įstatymo pagrindu. 

6. Metodinės pagalbos ir reikiamos informacijos teikimas rajono žemės ūkio subjektams ir 

gyventojams žemės ūkio klausimais. Nagrinėjimas ir apibendrinimas piliečių skundų ir pasiūlymų 

žemės ūkio klausimais. 

http://www.verslovartai.lt/permits?permits-name=rekl_ireng/-GROUP_REKL_IRENG&branch=93
http://www.verslovartai.lt/permits?permits-name=rekl_ireng/-GROUP_REKL_IRENG&branch=93
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7. Vykdyti Specialiosios kaimo rėmimo programos reikalavimus. 

8. Kontroliuoti rajono žemės ūkio produkcijos gamintojų ir rajone esančių žemės ūkio 

produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonių veiklą, superkant žemės ūkio produkciją ir atsiskaitant 

už ją su žemdirbiais ir kt. 

Kaimo reikalų skyrius glaudžiai bendradarbiauja su šiomis institucijomis: Nacionaline 

mokėjimo agentūra, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo 

informaciniu centru, Šilutės rajono žemėtvarkos skyriumi, Šilutės rajono seniūnijomis, Valstybine 

maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine produktyvumo kontrole, Šilutės rajono žemės ūkio 

mokykla, Žemės ūkio rūmais, Konsultavimo tarnyba ir kitomis. 

Kaimo reikalų skyriuje dirba skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas, 6-vyresnieji specialistai ir 

raštvedė. Specialistai buvo nuolat skatinami kelti savo kvalifikaciją, domėtis darbo naujovėmis, o 

įgytas žinias taikyti praktikoje.  

Parengta 40 Administracijos direktoriaus įsakymų. Visi įsakymuose iškelti reikalavimai 

įvykdyti ir pasiektas norimas rezultatas.  

Kaimo reikalų skyriuje 2012 metais iš viso buvo priimta 1510 prašymų iš gyventojų ir žemės 

ūkio subjektų įvairiausiais klausimais liečiančiais žemės ūkį. Visi prašymai išnagrinėti ir į juos 

pateikti atsakymai. Iš anksčiau išvardintų institucijų (su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama) 

gauti 503 raštai, išsiųsti 439 atsakymai. Ne į visus raštus buvo privaloma atsakyti, dalis jų buvo 

informacinio pobūdžio.  

 

Pieno gamybos kvotų administravimas 

2012 metais pieno gamyba užsiėmė 2324 žemdirbių ūkiai. Jie laikė 12017 karvių. Pieno 

gamybos ir pardavimo kvotą turėjo1514 pieno gamintojų. Kvotos dydis 56743 tonos. Pieno 

gamintojams, kurie 2006-2007 kvotos metais turėjo pieno kvotas, už 2012 metus Nacionalinė 

mokėjimo agentūra išmokės apie 3 mln. litų atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už 

pieną. 

Kaimo reikalų skyrius pagal VĮ ŽŪIKVC ir NMA bendradarbiavimo sutartį su rajono 

savivaldybe vykdo priskirtas funkcijas administruojant pieno gamybos kvotas ir tiesiogines išmokas 

už kvotinį pieną. Vykdant šias funkcijas, Kaimo reikalų skyrius atlieka įvairias procedūras: teikia 

pieno gamintojams paraiškas ir Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių 

deklaracijų formas, padeda jas užpildyti, atlieka jų pirminį patikrinimą, registruoja pirminiame 

dokumentų registravimo žurnale. Informuoja gamintojus apie atmestas ar blogai užpildytas paraiškas 

ir deklaracijas. Per 10 darbo dienų nuo klaidų ataskaitų gavimo, perduoda Centrui pieno gamintojų 

pateiktus atsakymus į klaidų ataskaitas. Priima ir sutikrina dokumentus iš pieno gamybos kvotų 

pirkėjų ir pardavėjų, suveda duomenis į Kvotų prekybos informacinę sistemą, atspausdina pieno 

kvotų pirkimo ir pardavimo paraiškas, dalyvavimo ir avansinių įmokų kvitus, informuoja pieno 

gamintojus apie visus pasikeitimus, susijusius su pieno gamybos kvotos turėtojo individualia kvota. 

Teikia išvadas NMA ir ŽŪIKVC dėl gamintojų pateiktų pieno ūkių plėtros  įrodymų pagrįstumo. 

Paskutinę savaitės darbo dieną, pagal priimtų iš pieno gamintojų dokumentų tipą, formuoja fizines 

dokumentų siuntas ir kartu su paruoštu lydraščiu persiunčia Centrui. 

Per 2012 metus Kaimo reikalų skyrius priėmė 127 pieno gamybos kvotų administravimo 

paraiškas, 79 prašymus dėl pieno gamybos kvotos iš specialiojo rezervo sugrąžinimo ir atliko 

priimtų dokumentų anksčiau išvardintas procedūras. Informavo 125 gyventojus pagal jų 

paklausimus apie tiesioginių išmokų už pieną paskyrimą. Konsultavo interesantus su šia funkcija 

susijusiais klausimais. 

Tiesioginių išmokų administravimas 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 2810 galvijų laikytojų, 

kurie augino 30915 galvijų. 2012 m. buvo numatyta galvijų augintojus remti įvairiomis 

papildomomis nacionalinėmis tiesioginėmis išmokomis. Mėsinių veislių galvijų ir mėsinių veislių 

avių augintojams išmokėta 2,7 mln. litų. Dar bus išmokėtos tiesioginės išmokos bulių, žindenių, 

ėriavedžių laikytojams ir parama už bičių maitinimą. 

Kaimo reikalų skyrius Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais bei pavedimais 

vykdė įvairius nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo darbus; priėmė prašymus, užpildė, 
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sutikrino pateiktus duomenis, užregistravo, suformavo siuntas, paruošė lydraščius ir pateikė Centrui. 

2012 m. priėmė 128 prašymus dėl negautų specialiųjų išmokų už bulius, papildomų nacionalinių 

tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias, rinkai patiektą pieną, tiesioginių išmokų 

už mėsinius galvijus ir avis. 

Priėmė 64 paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą. 

Informavo 126 pareiškėjus apie jiems paskirtas/nepaskirtas tiesiogines išmokas, pagal gautus 

atsakymus į jų pateiktus prašymus. 

38 gyventojams, kurie nenurašė 2011 m. IV ketvirtį skerdimui išvežtų bulių, pranešė dėl 

skubaus GŽ-2 formos pateikimo ūkinių gyvūnų registrui. 

Informavo 425 gyventojus pagal jų paklausimus apie paskirtas visų rūšių nacionalines 

tiesiogines išmokas. Konsultavo interesantus su šia funkcija susijusiais klausimais. 

Teikė informaciją apie einamųjų metų nacionalines tiesiogines išmokas (informaciniai stendai, 

spauda, savivaldybės internetinė svetainė, informacija pagal paklausimus telefonu). Gyvulių 

augintojams organizavo mokymo kursus, seminarus: „Užkrečiamų ligų prevencinių priemonių 

laikymasis įgyvendinant principą „Prevencija geriau nei gydymas“ (2012 m. vasario 9 d.- Šilutės 

valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba); „Avių ūkių kūrimas ir plėtra“ (2012 m. kovo 26-27 d.- 

Veterinarijos akademijos dėstytojai); „Išskirtinės kokybės pieno ir jo gaminių gamybos 

technologijos“ (2012 m. balandžio 19-20 d.- Veterinarijos akademijos dėstytojai); „Mėsinių galvijų 

veislės, auginimo technologijos ir skerdenų klasifikavimas“ (2012 m. lapkričio 7-8 d.- Lietuvos 

mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija). 

 

Melioracijos ir polderių sistemų lėšų administravimas 

Pagrindiniai duomenys apie melioruotas žemes Šilutės rajone 2013 m. sausio 01 d.  

Nusausinta žemė: iš viso - 85074,43 ha, nusausinta drenažu – 68312,82 ha; magistralinių 

griovių ilgis – 1800,53 km, apsauginių griovių ilgis – 59,35 km, pylimų ilgis – 221,7 km, 

hidrotechniniai įrenginiai iš viso: 2662 vnt., tiltai – 72 vnt., pralaidos – 2521 vnt., kiti įrenginiai – 42 

vnt., reguliatoriai – 16 vnt., eksploataciniai keliai – 31,00 km, tvenkiniai – 8 vnt., siurblinės – 38 vnt. 

Melioracijos įrenginių balansinė vertė pagal visas nuosavybės formas: 300 691,481 tūkst. Lt, 

Valstybės įrenginių balansinė vertė – 175 125,955 tūkst. Lt Savininkų įrenginių balansinė vertė – 

125 565,526 tūkst. Lt. 

2012 m. melioracijos ir polderių eksploatacijos darbams Šilutės rajono savivaldybėje vykdyti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė 3 251,00 tūkst. Lt, iš jų: 2 937,00 tūkst. Lt polderinių 

sistemų eksploatacijai ir 314 tūkst. Lt melioracijai.  

2012 m. griovių ir juose esančių melioracijos statinių bei drenažo remonto darbai atlikti 

Juknaičių, Saugų, Usėnų, Žemaičių Naumiesčio, Šilutės ir Švėkšnos seniūnijose. Sausinimo sistemų 

ir griovių remonto darbų 2012 m. atlikta už 303,69 tūkst. Lt. Šie darbai atlikti iš polderių ir 

melioracijos programos paprastųjų išlaidų. Suremontuota 4,26 km griovių, 27 pralaidos, drenažo 

linijų – 0,85 km, suremontuota – 42,15 ha sausinimo sistemų, pašalinta – 8,32 ha krūmų, nušienauta 

– 8,76 ha pylimų, atliktas einamasis remontas 23 siurblinėse, nušienauta – 8,76 ha pylimų, kitų 

statinių – 65 vnt. 2012 m. vandens pašalinimui iš polderinių sistemų elektros energijos sunaudota 1 

300 tūkst.Lt.  

Iš ES struktūrinių fondų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės 

„Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra” veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka” baigti 

įgyvendinti trys projektai. „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos“ projektas. Jis buvo parengtas 

2008 metais, o 2009 metais dėl pakitusios paramos sumos (ji išaugo dvigubai) projektas buvo 

pakoreguotas. Šiuo metu sėkmingai įgyvendintas. Bendra projekto vertė 2 399,407 tūkst.Lt. 

2012 metais įgyvendintas „Uostadvario vasaros polderio rekonstrukcijos“ projektas - 

pareiškėjas Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Dumblė“, Savivaldybė – partneris. Bendra 

projekto vertė – 2 163,936 tūkst. Lt.  

Sėkmingai 2012 m. įgyvendintas ir „Minijos vasaros polderio rekonstrukcijos“ projektas – 

pareiškėjas Rūgalių-Minijos melioracijos statinių naudotojų asociacija, Savivaldybė – partneris. 

Bendra projekto vertė – 2 171,886 tūkst. Lt. 

Pagal anksčiau minėtą priemonę 2013 m. turi būti baigti įgyvendinti šie projektai:  
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„Vilkyčių kadastrinės vietovės Grumblių vasaros polderio rekonstrukcija“ (savivaldybė partneris) 

pareiškėjas – Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Vilkyčių melioracija“. Projektui pritarta 

2010 m. liepos 22 d., Tarybos sprendimu Nr.T1-1478. Bendra projekto vertė – 2 300 000 Lt; „Kintų 

žiemos polderio rekonstrukcija“ (Savivaldybė partneris) – pareiškėjas Kintų melioracijos statinių 

naudotojų asociacija. Projektui pritarta 2011 m. vasario 24 d., Tarybos sprendimu Nr. T1-1673. 

Bendra projekto vertė – 2 301 580 Lt; „Aukštumalės žiemos polderio rekonstrukcija“ (Savivaldybė 

partneris) – pareiškėjas Aukštumalės polderio melioracijos statinių naudotojų asociacija. Projektui 

pritarta 2011 m. sausio 27 d., Tarybos sprendimu Nr. T1-1646. Bendra projekto vertė – 2 301 819 

Lt; „Pakalnės žiemos polderio rekonstrukcija“ (Savivaldybė partneris) – pareiškėjas Melioracijos 

statinių naudotojų asociacija „Naikupa“. Projektui pritarta 2011 m. sausio 27 d., Tarybos sprendimu 

Nr. T1-1645. Bendra projekto vertė – 2 301 585 Lt.  

Įgyvendinant aukščiau minėtus projektus nebuvo jokių problemų. Visi su projektais susiję 

darbai atliekami tinkamai ir laiku.  

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios 

investicijos” skyriaus specialistai parengė dokumentaciją 4 rajono ūkininkams ir vienai žemės ūkio 

bendrovei, o šie pateikė paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Pagal šią priemonę ūkininkai 

atlikę visus paraiškoje numatytus darbus dėl melioracijos griovių sutvarkymo turi galimybę 100 

proc. susigrąžinti visas tinkamas finansuoti išlaidas, bet nedaugiau kaip 50 000 Lt vienam 

pareiškėjui. 2013 m. šiai priemonei įgyvendinti numatyta paramos suma siekia apie 10,7mln. Lt.  

Nuo 2012 m. skyriaus melioracijos specialistai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pradėjo tikrinti projekto atitiktį 

Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. Iš viso patikrintos 28 paraiškos 

ir pritarta 28 projektams.  

Priimti ir administruoti 43 prašymai „Dėl planavimo ar specialiųjų sąlygų nustatymo 

detaliesiems planams rengti“; 

Priimti ir administruoti 5 prašymai „Dėl menkaverčių krūmų kirtimo“; 

Priimti ir administruoti 8 prašymai  „Dėl projektavimo sąlygų nustatymo“; 

Priimti ir administruoti 95 prašymai „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų 

išdavimo“; 

Priimti ir administruoti 25 prašymai „Dėl techninių sąlygų išdavimo žemės ūkio paskirties 

žemės ir apleistos žemės apželdinimo mišku“; 

Priimti ir administruoti 10 prašymų „Dėl melioracijos statinių įvertinimo“ (nurašymo). 

Visi ankščiau pateikti prašymai buvo suderinti melioracijos specialistų.  

Priimti melioruotos žemės naudotojų pranešimai apie jų melioruotoje žemėje pastebėtas 

įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgalaikį paviršinio 

vandens telkšojimą 25 vnt.  

Kiekvienais metais, vadovaujantis „Melioracijos techninių reglamentu MTR 1.12.01:2008“, 

„Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis“, atliekamos Valstybei nuosavybės teise 

priklausančių melioracijos statinių nuolatinės, sezoninės ir neeilinės apžiūros. Apžiūros metu su 

prietaisu GPS „Trimble“ apmatuojami užmirkę plotai, susisteminamas ir geoinformacinių sistemų 

principais metodiškai sutvarkomas melioracijos srities grafinių ir atributinių duomenų rinkinys, kuris 

kaupiamas ir laikomas kompiuterio laikmenose „Mel GIS“ duomenų bazėje. 

2012 metais nuolatinės apžiūros metu patikrinta: žemės sklypų melioracijos būklė 1025 ha, 

magistralinių griovių būklė 36 km, pylimų būklė polderiuose 200 km, pralaidų būklė 75 vnt.  

2012 metais sezoninės apžiūros metu patikrinta: tvenkiniai 8 vnt., tiltai 22 vnt., pralaidų 73 

vnt., siurblinės 38 vnt. 

2012 metais neeilinės apžiūros metu patikrinta: žemės sklypų melioracijos būklė 112 ha, 

griovių būklė 66 km, pralaidų būklė 25 vnt. 

 

Šilutės rajono savivaldybės melioruotos žemės būklės nustatymo duomenys pagal 

kadastro vietoves (ha): 

 

Eil.Nr. 
Kadastro 

vietovių 

Sausinamos 

žemės 

Iš to 

skaičiaus 

Iš to ploto 

blogos 
Iš jo numatoma  

Pasta-

bos 
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pavadinimai plotas iš 

viso 

sausinama 

drenažu 

būklės 

rekonstruoti remontuoti nurašyti   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Bikavėnai 2869,6 2804,8 259,463 257,6289 1,2541 -   

2. Bliūdsukiai 754,42 701,1 36,2506 24,427 8,3236 3,5   

3. Degučiai 3471,6 3226,1 257,1406 246,5597 10,5809 -   

4. Grygališkė 3689,4 3528,5 97,6711 85,061 12,6101 -   

5. Inkakliai 3124 2903,1 43,9641 43,9641 - -   

6. Jonaičiai 2547,6 2467,5 372,6722 195,0007 - 177,6715   

7. Juknaičiai 4493,38 4306,2 436,868 392,5558 25,5122 18,80   

8. Katyčiai 4097,8 3946 174,5334 167,9747 5,4827 1,076   

9. Kintai 3708 3570,2 50,7392 50,0291 0,7101 -   

10. Kivyliai 2647,8 2607,6 131,2157 127,0102 4,2055 -   

11. Pagryniai 4024,7 3934,1 275,3589 260,7875 4,4118 10,1596   

12. Pašyšiai 4683,01 4422,8 803,3261 797,0798 6,2463 -   

13. Ramučiai 3676,5 3568,7 118,0122 114,5179 3,4943 -   

14. Rusnės m. 2637,8 854,3 133,594 101,2414 4,5315 27,8211   

15. Saugos 5587 5341,9 318,3192 307,9485 10,3707 -   

16. Šilutės m. 820 527,3 - - - - - 

17. Šyliai 2147,18 2045,3 93,9184 89,941 3,9774 -   

18. Švėkšna 3459,8 3141,9 180,8054 169,5931 11,2123 -   

19. Traksėdžiai 2589 2079,1 99,7518 11,7792 - 87,9726   

20. Usėnai 5393,7 5112,3 193,9744 160,309 13,63 20,0354   

21. Vainutas 3165,8 2941,9 246,4177 236,3804 10,0373 -   

22. Vilkyčiai 4294,5 4090,8 97,7408 97,3308 0,41 -   

23. Ž. 

Naumiesčio 

m. 

93 62,4 0,5308   0,5308 -   

Iš 

viso: 

  73975,59 68183,9 4422,2676 3937,1198 132,0489 347,0362 0 

 

Vykdant seniūnijų bendruomenių 2012 m. pasiūlymų ir pastabų priemonių plane numatytą 

priemonę „Dėl užlūžusių melioracijos pralaidų, prastos visų melioracijos įrenginių kokybės“ esama 

padėtis buvo išsiaiškinta vietoje ir blogos būklės esantys žemės plotai įtraukti į Blogos būklės žemės 

fondą, GIS duomenų bazėje. Pateiktas atsakymas bendruomenei, pralaidos remonto darbai įtraukti į 

avarinių objektų sąrašą ir esant galimybei, jeigu bus skirtas pakankamas finansavimas melioracijai iš 

Valstybės biudžeto, pralaida bus suremontuota. 

 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas 

2012 m. priimtos 5270 vnt. pasėlių deklaracijų paraiškos. Joms reikėjo perbraižyti žemėlapius 

elektroninėje sistemoje, paruošti siuntų registrų aprašus, suformuoti pačias siuntas priimti bei išsiųsti 

jas į VĮ Žemės informacijos ir kaimo verslo centrą. 

 

                    
 

Deklaruota žemės ūkio naudmenų: 

Ganyklos pievos  25098.63 ha; 

Daugiametės pievos  12632.41 ha; 

Prekinės žolės gamyba  3343.07 ha; 

2011 m. 

Bendras 

deklaruotas 

plotas 

67471,68 ha 

Paraiškų skaičius 

5487 vnt. 

Laukų skaičius 

28632 vnt. 

2012 m. 

Bendras 

deklaruotas 

plotas 66238,31 

ha 

Paraiškų skaičius 

5270 vnt. 

Laukų skaičius 

31812 vnt. 
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Kvietrugiai vasariniai  2335.75 ha; 

Kvietrugiai žieminiai  1182.64 ha; 

Kviečiai    1618.85 ha; 

Avižos    1494.97 ha; 

Miežiai    1306.75 ha; 

Bulvės    1220.30 ha; 

Rugiai    1150.92 ha; 

Rapsai vasariniai  1134.27 ha; 

Rapsai žieminiai  74.35 ha; 

Grikiai    399.73 ha; 

Lubinai    138.28 ha; 

Žirniai    134.84 ha. 
 

Pateiktos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programos priemones: 

 

MPŪV (mažiau 

palankios 

ūkininkauti 

vietovės), ha 

Ekologinio 

ūkininkavim

o programa 

paraiškų 

Ekologinio 

ūkininkavimo 

programa, 

laukų plotas 

(ha) 

Natura 2000 

pareiškėjų, 

vnt 

 

Natura 2000 

laukų plotas 

(ha) 

Apželdini

mo mišku 

priemonė

s, vnt 

 

Apželdini

mo 

mišku 

priemonė

s, laukų 

plotas 

(ha) 

66669,68 43 2105,08 278 3075,98 3 90,36 

 

 

 

Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, 

palyginimas 2011–2012 m. (ekologinis ūkininkavimas): 

 
2011 m. 2012 m. 

Paraiškų skaičius, vnt. Deklaruotas plotas, ha 

 

 

Paraiškų skaičius, vnt. Deklaruotas plotas, 

ha 

36 1468,14 

 

43 2105,08 

 

Šilutės rajono savivaldybėje išmokama apie 40 mln. litų tiesioginių išmokų. 

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro, 2012 m. kovo 15 d. Nr. 3D-17 už 2012 m. deklaruotus ir 

paramos tiesioginėms išmokoms teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 

plotus mokėtina pagrindinė išmoka – 406.93 Lt/ha pareiškėjui skaičiuojama pagal pasėlių grupes, 

išvardytas pasėlių klasifikatoriuje, kuris pateiktas Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 

plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 2012 m. taisyklių 2 priedo VI 

skyriuje: 

Tiesioginių išmokų už 2012 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginių išmokų 

teikimo reikalavimus, mokėjimas vyksta dviem etapais. Pirmuoju etapu, nuo spalio 16 d. iki 

lapkričio 30 d., buvo mokamas avansas – 200 Lt už hektarą. 

 

Priemonė: Įkainis, Lt/ha 

Tiesioginės išmokos už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas 406,93 

Susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka (nuo 2012 m. nebemokama)   

    

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas 

vietoves   
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Mažo nepalankumo vietovės  136,00 

Didelio nepalankumo vietovės 179,00 

NATURA 2000 išmokos   

Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, kuris yra pasiekęs IV 

miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių, arba pagrindiniai kirtimai 

tokiame medyne yra atidėti vėlesniam   laikui 963,33 

Leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi 

neplynaisiais kirtimais 483,39 

Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas 

skaičius neiškirstų  žalių medžių 759,62 

Sanitariniais kirtimais retinimo amžių (21 metai)  pasiekusiuose ir vyresniuose 

medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai 184,72 

NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos 138,10 

Agrarinės aplinkosaugos išmokos   

Kraštovaizdžio tvarkymo programa    

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas 338,35 

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos) 580,05 

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos) 790,65 

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (privaloma 

juosta) 376,35 

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (papildoma 

juosta) 345,25 

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje 552,40 

Ražienų laukai per žiemą 500,65 

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje 214,05 

Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas 1508,85 

Melioracijos griovių tvarkymas 345,25 

Ekologinio ūkininkavimo programa    

EKO javų ūkis  742,35 

EKO žalienos   438,50 

EKO daržovių ūkis 1519,20 

EKO vaistažolių ūkis  1688,40 

EKO uogynai (pirmamečiai ir antramečiai) 1781,60 

EKO uogynai 1781,60 

EKO sodai (pirmamečiai ir antramečiai) 1781,60 

EKO sodai  1781,60 

Rizikos vandens telkinių būklės gerinimo programa  407,40 

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema   

TAS1 daržovės ir bulvės 1091,00 
TAS2 serbentai 

1160,00 

TAS3 vaisiai ir uogos 
1188,00 

 

Išaiškinti ir atsakyti 5 ūkininkų skundai. Atlikta dokumentų patikra dėl 10 metų išduotų 

pažymų dalyvaujant programoje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ – 11 

vnt. Išduotos ekonominio dydžio vieneto apskaičiavimo pažymos - 142vnt., prašymai dėl pareiškėjų 

duomenų keitimo – 170vnt. 
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Seniūnijų žemės ūkio specialistų konsultavimas, kompiuterių bei internetinio telefoninio ryšio 

veikimo informacijos perdavimas „Infostruktūrai“, bei VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo 

informaciniam centrui.  

Trūkumai: 

Sprendžiant ūkininkų skundus ne visada geranoriškai ieškoma kompromiso tarp patyrusių 

nuostolių žmonių ir pažeidėjų. Dažniausiai žmonės nusiteikę taip, kad  Savivaldybė privalo atlyginti 

jiems patirtus nuostolius. 

Prasidėjus pasėlių deklaravimui, dažnai būna neveikia programos, negalima suvesti duomenų į 

sistemą, gedimų pašalinimas užsitęsia. Pradžioje paraiškų pateikimo metu, pareiškėjai vangiai 

deklaruoja žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, todėl, įpusėjus bei baigiantis paraiškų priėmimo 

terminui, specialistams tenka didelis paraiškų krūvis, tenka priimti daug paraiškų - dėl to 

neišvengiama ir klaidų. Ilgas paraiškų administravimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kuris 

daugumai pareiškėjų užtrunka iki kitų metų pavasario. Apmokėjimas vyksta dalimis ir keliais 

etapais, dėl to ūkininkui painu žinoti, už kokią priemonę jis gavo ir kiek dar jam liko neišmokėta. 

Sunku prisiskambinti į Nacionalinę mokėjimo agentūrą sprendžiant pareiškėjo problemas.  

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir techninė 

priežiūra 

Registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia 

viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės. Registruojami: 

1. Traktoriai; 

2. Savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti 

savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai; 

3. Savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, 

greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, 

plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės , 

miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, keturračiai motociklai ir 

kitos savaeigės mašinos. 

4. Priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, savadarbės priekabos ir puspriekabės, 

medvežės priekabos, cisternų priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios 

platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais. 

Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos registruojamos savininkų arba jų 

atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Gavus registravimo prašymą ir 

reikalingus dokumentus sutikrinami techniniai ir eksploataciniai duomenys su duomenimis 

pateiktuose dokumentuose. Ši procedūra atliekama registruojamos mašinos buvimo vietoje. Pirmą 

kartą įregistruojant naujas mašinas, tikrinama ar mašinos atitinka teisės aktų numatytus saugos ir 

sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami 

dokumentai, kurių pagrindu mašina buvo įsigyta. Įregistravus mašiną išduodamas registracijos 

liudijimas ir valstybinio numerio ženklas. Registre tvarkomi ir kaupiami registruotų mašinų ir 

savininkų duomenys: pavadinimas, modelis, markė, kategorija, masė, variklio galia, techninės 

apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie 

savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos 

Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojama mašina kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir 

tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į registruotas mašinas ir jų apribojimus. 

Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, mašinos techniniams duomenims, 

praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) savininkas privalo kreiptis 

tiesiogiai. Registruotos mašinos išregistruojamos baigus jų eksploataciją, savininkas išvyksta nuolat 

gyventi į užsienį ir išsiveža traktorių arba traktorių numatoma nuolat eksploatuoti užsienyje. 

Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliavą – 48 Lt, už registro duomenų keitimą – 

33 Lt, registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 15 Lt, valstybinio numerio ženklo išdavimą – 35 

Lt, už mašinos su varikliu techninę apžiūrą – 15 Lt, be variklio – 8 Lt.  

Atliekamos registruotų mašinų techninės apžiūros. Sudaromas grafikas, kuriame numatytas 

apžiūros laikas ir vieta. Techninė apžiūra atliekama kas du metai. Naujoms įregistruotoms mašinoms 

pirmoji apžiūra atliekama po trijų metų. 
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Techninės apžiūros metu tikrinama, ar registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka 

faktinius, techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka techninius 

reikalavimus, Kelių eismo taisyklių bei gamintojo nurodytus reikalavimus. Jeigu mašina atitinka 

numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą, išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame 

nurodoma kitos techninės apžiūros data. Pagrindas – traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų 

priekabų techninės apžiūros tvarka patvirtinta žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu 

Nr. 207. 

2012 m. Šilutės rajone atliktos 853 techninės apžiūros. Įregistravimo, išregistravimo, duomenų 

keitimo operacijų atlikta 396 vnt.  

 

Ūkininkų ūkių registras 
Ūkininkų registre 2010-12-01 įregistruota ūkininkų ūkių 3514 ir jų partnerių 538 asmenys. 

2010 m. įregistruota 137 ūkiai, pakeistas ūkio valdytojas - 17 vnt., išregistruota - 48 ūkiai. Ūkininkų 

ūkių registre 2011-12-31 įregistruota 3611 ūkininkų ūkių ir jų partnerių 520 asmenys. Per 2011 m. 

įregistruota 139 ūkiai, atnaujinta 224 ūkių duomenys ūkininkų ūkio registre, išregistruota - 33 ūkiai. 

Ūkininkų ūkių registre 2012-12-31 įregistruota 3698 ūkininkų ūkių ir jų partnerių 511 asmenys. Per 

2012 m. įregistruoti 123 ūkiai, perregistruoti 18 ūkių, išregistruotas 31 ūkis, pakeisti 224 ūkių 

registro duomenys.  

 

Ūkininkų ūkių Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2012 m.: 

 

Metai Ūkių, vnt 

2010-12-01 3514 

2011-12-31 3611 

2012-12-31 3698 

 

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registras 

Žemės ūkio ir kaimo valdos tikslinamos ir atnaujinamos kiekvienais metais. Žemės ūkio ir 

kaimo verslo valdų tikslinimas – tai esamos valdos visa informacija tą dieną. Valdytojas turi pateikti 

nemažai dokumentų (pasą, žemės dokumentus, išsilavinimo dokumentą, darbo stažo dokumentą, 

partnerystės sutartį ir t.t.). 

2010 m. gruodžio 1 d. įregistruota 7771 vnt. valdų, partnerių - 739 vnt., šeimos narių - 2549 

vnt. Atnaujinta 6200 vnt. valdų, t.y. 80%. 

2011 m. gruodžio 31 d. įregistruotų valdų skaičius yra 6227 vnt., partnerių - 580 vnt., šeimos 

narių - 2124 vnt. Atnaujinta 2011 m. 5729 vnt. valdų, t.y. 92%. 

2012 m .gruodžio 31 d. įregistruotų valdų skaičius – 6099 vnt., partnerių – 546 vnt., šeimos 

narių – 2039 vnt. Aktyvių valdų yra 6082 vnt., 2012 m. atnaujinta 5470 valdų, t.y. 90%. 

 

Valdų skaičius Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2012 m.: 

 

Metai Valdos, vnt. 

2010 7771 

2011 6227 

2012 6099 

 

 

 Priimta ir administruota paraiškų dėl dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimo – 

3 vnt. 

 Priimti ir administruoti 3 prašymai dėl draudimo įmokų kompensavimo. 

 Teikiama žemdirbiams informacija ir padedama parašyti atsakymus į Nacionalinės mokėjimo 

agentūros ir VĮ Kaimo verslo centro pateiktus įvairius paklausimus. 
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SOCIALINĖ PARAMA. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA. CIVILINĖ 

METRIKACIJA 
 

Socialinė parama 
Socialinės paramos teikimą Savivaldybėje organizuoja Socialinės paramos skyrius, kurio 

pagrindinis tikslas – įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės socialinės paramos politiką bei užtikrinti 

Šilutės rajono savivaldybės socialiai pažeidžiamų asmenų grupių socialinę integraciją. Skyrius 

vykdo valstybės deleguotas ir Savivaldybės funkcijas, teikia paramą, skiria ir moka išmokas, 

planuoja ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą.  

Per 2012 m. specialistai parengė daugiau nei 23 tūkst. sprendimų skirti 48 rūšių socialinėms 

išmokoms, 268 sprendimus socialinėms paslaugoms skirti bei 699 sprendimus specialiųjų poreikių 

lygiui nustatyti. Pasirašytos 178 sutartys socialinės priežiūros paslaugoms organizuoti ir teikti, 64 

sutartys dėl socialinės pagalbos paslaugų teikimo gydymo įstaigose, 240 sutarčių dėl trumpalaikės 

(ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo. Priimti 484 sprendimai 

mokiniams nemokamai maitinti. Socialinių paslaugų administravimui buvo parengta ir priimta 17 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, parengti 124 Administracijos direktoriaus įsakymai 

ir 228 Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymai. 

 

Socialinės paslaugos 

Socialinės paramos skyrius yra atsakingas už socialinių paslaugų planavimą ir jų organizavimo 

administravimą užtikrinant gyventojams socialinių paslaugų prieinamumą. Veiksniai, turintys įtaką 

gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, socialinių paslaugų plėtros prioritetams ir tai, kiek lėšų 

reikės socialinėms paslaugoms finansuoti, numatyti Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. Socialinių 

paslaugų plane, patvirtintame Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T1-

360. 

Lėšos pervedamos tiesiogiai biudžetinėms įstaigoms, finansuojamos programiniu principu bei 

taikomas paslaugų pirkimo principas. Paslaugų pirkimo modelis stacionarioms socialinės globos 

paslaugoms, numatytas 2005 m. Šilutės rajono strateginiame plėtros plane (3.3.2. uždavinys, Eil. 

Nr.3.3.2.1), atitinka šių dienų valstybinės socialinės politikos nuostatas.  

Savivaldybė teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei transporto 

organizavimo bendrąsias paslaugas. Bendrąja (transporto) paslauga pasinaudojo (pagal raštiškus 

prašymus): per 2011 m. − 41 asmuo, lėšų surinkta – 946,70 litų, o 2012 m. − 29 asmenys, lėšų 

surinkta – 200,9 litų (už paslaugas mokėjo 12 asmenų, 17 asmenų paslaugos buvo suteiktos 

nemokamai). Maitinimo organizavimas pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims programą priskirtas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šilutės 

komitetui. Organizacijai trūksta žmogiškųjų išteklių, todėl Savivaldybė nuo 2006 m. aktyviai 

dalyvauja šios paramos rajono gyventojams įgyvendinime ir patiria darbo laiko sąnaudų bei 

finansinių išlaidų. Paramos gavėjų statistika 2011-2012 m. pateikta 1 lentelėje. 

 

Paramos gavėjų statistika 2011-2012 m.: 
SENIŪNIJA 2011 m. paramos gavėjų skaičius 2012 m. paramos gavėjų skaičius 

Šilutės miestas 3330 2875 

Šilutės sen. 1400 1090 

Ž. Naumiesčio sen. 1020 900 

Gardamo sen. 620 500 

Katyčių sen. 420 330 

Kintų sen. 460 385 

Usėnų sen. 390 355 

Švėkšnos sen. 930 900 

Vainuto sen. 550 500 

Saugų sen. 780 650 

Juknaičių sen. 590 575 

Rusnės sen. 465 440 

Iš viso 10955 9500 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus surinkti duomenys 
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2012 m. maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims gavėjų skaičius 

nežymiai sumažėjo dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus Šilutės rajono savivaldybėje. 2012 m. 

maistą iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims gavo kas penktas žmogus 

Šilutės rajono savivaldybėje. 

Savivaldybė vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems. 2012 m. gauti 7 

prašymai dėl būsto pritaikymo. Būsto pritaikymas žmonėms su negalia 2011-2012 m.: 
 

Priemonės pavadinimas 2011 2012 m. 

Gauti ir svarstyti prašymai 4 ir 3 persikėlė iš 2010 m 7 

Pritaikyti būstai 4 5 

Nupirktos mobilios kėlimo priemonės - - 

Laukia eilėje 3 6 

Valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt) 31,5 (iš jų 4 % administravimui - 1,2) 35,9 (iš jų 4 % administravimui 

1,4) 

Savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt) 10,2 11,09 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys 

Socialinės paramos skyrius yra atsakingas už pilnamečių asmenų globos (rūpybos) 

organizavimą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta, kad globos ir rūpybos institucija 

teismui teikia pareiškimus dėl asmens pripažinimo neveiksniu, veiksnaus asmens rūpybos, globėjo 

paskyrimo tais atvejais, kai nėra asmenų (tėvų, pilnamečių vaikų, sutuoktinių), galinčių kreiptis į 

teismą. Visais atvejais, jeigu Skyrius ir nėra pareiškėjas, jis teismui teikia išvadas, vykdo paskirtų 

globėjų (rūpintojų) kontrolę. Per 2012 metus teismui pateikta 14 pareiškimų ir 35 išvados. Skyriaus 

atstovas visada turi dalyvauti teismuose dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar neveiksnaus asmens 

pripažinimo veiksniu, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo ar atleidimo (nušalinimo) nuo pareigų, 

rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui LR civilinio kodekso numatytais atvejais. Statistiniai 2011-

2012 m. duomenys apie Skyriaus atstovo dalyvavimą teismuose: 

 
Priemonė  2011 m. 2012 m.  

Dalyvavimas teismo posėdžiuose, iš jų: 47 45 

Dėl asmens pripažinimo neveiksniu 19 32 

Dėl globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus 

paskyrimo neveiksniems asmenims 

20 30 

Dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui 6 13 

Dėl globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų 2 - 

Atstovavimas neįgaliųjų žmonių interesams dėl kitų  priežasčių - - 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys 

Socialinės paramos skyrius vykdo fizinę negalią turinčių asmenų aprūpinimą techninės 

pagalbos priemonėmis. Neįgalieji buvo aprūpinami naujomis (2012 m. iš Techninės pagalbos 

neįgaliesiems centro gautos 137 naujos priemonės) ar panaudotomis techninės pagalbos 

priemonėmis, kurias gyventojai grąžina Skyriui (172 asmenys grąžino 197 priemones), pasikeitus 

neįgaliojo sveikatos būklei, jam mirus ir kt. atvejais. Keliolika priemonių buvo gauta iš NVO ir kitų 

įstaigų (Šilutės Ljungby draugijos, Senjorų globos namų „Eldoradas“). Pagrindinė problema yra 

neįgaliųjų aprūpinimas automatiškai reguliuojamomis lovomis. Per 2012 m. buvo skirtos 23 

automatiškai reguliuojamos lovos, tačiau dar 8 asmenų prašymai lovoms gauti liko nepatenkinti. 

Statistiniai 2011-2012 m. duomenys apie asmenų aprūpinimą priemonėmis: 

 
 

Priemonė 2011 m. 2012 m.   

 Gauta prašymų 268 289 

Skirta: asmenų skaičius/techninės pagalbos 

priemonių skaičius 

262/314 247/323/ 

Netenkinti pašymai  6 20 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys 
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Specialiųjų poreikių lygiui nustatyti nagrinėti: 2011 m. – 725 prašymai, 2012 m. – 711 

prašymai. Sprendimų priimta: 2011 m. – 713, 2012 m. – 699. Specialiųjų poreikių lygių 2012 m. 

buvo nustatyta mažiau, kadangi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos mažiau buvo nustatyta specialiųjų nuolatinės slaugos bei nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijos poreikių. 

Prašymus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo dažniausiai pateikia artimieji, kurie atsako 

ir į klausimyną. 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymo statistika per 2011-2012 m.: 
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) SLAUGOS INVALIDUMO GRUPIŲ, DARBINGUMO 

LYGIO PRILYGINIMAS 

Dideli Vidutiniai Nedideli Dideli Dideli Vidutiniai Nedideli 

2011 m. – 330  2011 m. – 3 2011 m. – 1 2011 m. – 251 2011 m. – 9 2011 m. – 117 2011 m. – 2 

2012 m. – 338 2012 m. – 9 ______ 2012 m. – 232  2012 m. – 11 2012 m. – 108 2012 m. – 1 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys 

Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo 2012 m. 270 asmenų kreipėsi pirmą kartą, 429 – 

kreipėsi pakartotinai, o 12 asmenų prašymus pateikė dėl neįgaliojo pažymėjimo dublikato išdavimo. 

2012 m. buvo išduota 700 neįgaliojo pažymėjimų.  

Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems 

asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, rizikos šeimoms ir jų vaikams 

bei socialinės rizikos asmenims. Socialinės priežiūros paslaugų organizavimo statistika 2011-2012 

m.: 

Socialinės priežiūros paslaugos 
2011 m. 

paskirta/suteikta 

nutraukta 

2012 m.  

paskirta/suteikta 

nutraukta 

Pagalba į namus  

Socialinių paslaugų tarnyba prie Šilutės senelių globos namų 

41/180 

nutraukta – 31 

25/177 

nutraukta – 30 

Prieglobsčio paslaugos smurtą patyrusiems asmenims  ir jų 

vaikams.  

2 moterys ir 4 vaikai 4 moterys, 1 vyras ir 6 

vaikai 

Juknaičių savarankiško gyvenimo namai   

 

0/31 

nutraukta – 6 

2/27 

nutraukta - 4 

Socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus   

Šilutės r. sav. seniūnijose ir Šilutės mieste 

 30/269 

nutraukta 26 

 31/274 

nutraukta 27 

 

Socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams 

Šilutės dienos paslaugų centras 

1/23 

nutraukta –3 

7/27 

nutraukta –2 

Pagalbos pinigai 

Seniūnijos, Socialinės paramos skyrius 

1/22 

nutraukta - 7  

1/16 

nutraukta - 13 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus surinkti duomenys 

 

Pagalbai į namus
1
 teikti 2011 m. buvo sudarytos 189 sutartys su paslaugų gavėjais (asmenimis 

ar šeimomis), 2012 m. − 172 sutartys. Pagalbos į namus poreikis tenkinamas optimaliai, t. y. 

įvertinus socialinių paslaugų poreikį tenkinti visi prašymai. Didžiausias paslaugų gavėjų skaičius 

(69) Šilutės mieste, Vainuto (12) ir Švėkšnos seniūnijose (14). Katyčių seniūnijoje pagalbos į namus 

paslauga nėra teikiama. Socialinės priežiūros paslaugos gali būti keičiamos į piniginę išmoką – 

pagalbos pinigus. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į asmens (šeimos) sveikatos būklę, 

paslaugų poreikį, gaunamas pajamas, šeiminę padėtį, gyvenamąją vietą. 

Poreikis prieglobsčio paslaugai smurtą patyrusiems asmenims ir jų vaikams buvo tenkinamas 

teikiant intensyvią krizių įveikimo paslaugą Saugų vaikų globos namų patalpose. Nuo 2013 m. 

sausio 1 d. paslaugos teikimas perduotas Šilutės socialinių paslaugų centrui. Juknaičių savarankiško 

gyvenimo namų prie Šilutės senelių globos namų paslaugos poreikis tenkinimas, paslaugos gavėjų 

skaičius neviršija numatytų 24 paslaugos gavėjų skaičiaus po rekonstrukcijos. 

                                                 
1

 Pagalbos į namus 121  gavėjui  nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)  ir  specialiosios nuolatinės slaugos poreikis, 2011 m.   su 

specialiuoju nuolatinės priežiūros poreikiu buvo 97  asmenys, su nuolatinės slaugos poreikiu 24 asmenys iš 180 paslaugų gavėjo. Šie skaičiai nuolat 
kintantys. 
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Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms, auginančioms 

vaikus, teikimui seniūnijose įsteigta 11 socialinių darbuotojų etatų bei 1 etatas Šilutės mieste, 

kuriems išlaikyti lėšos skiriamos iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir 1 etatas 

Šilutės miestui iš Savivaldybės biudžeto lėšų (iš viso 13 etatų). Įgyvendinant Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus rekomendacijas dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Savivaldybės taryba 2011 

m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-189 pritarė, kad Savivaldybės administracijos Šilutės seniūnija nuo 

2012 m. sausio 2 d. organizuotų ir teiktų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 

socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, Šilutės mieste ir seniūnijoje.  

Atsižvelgiant į esamą socialinių darbuotojų darbui su Šilutės miesto socialinės rizikos 

šeimomis, auginančiomis vaikus, darbo krūvį, Administracijos direktoriaus įsakymu perskirstytos 

aptarnavimo zonos: 

1. 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-838 Rusnės seniūnijos socialinei darbuotojai, 

dirbančiai su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus – pavesta teikti socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugas Šilutės miesto Dariaus ir Girėno g., Smėlyno g. ir Ajerų g. 

gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams; 

2. 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-39 Usėnų seniūnijos socialinei darbuotojai, dirbančiai 

su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus – pavesta teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugas Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių seniūnijos, Šilvių, Tautiškių ir Kugelių 

kaimuose gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams; 

3. 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-40 Katyčių seniūnijos socialinei darbuotojai, 

dirbančiai su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus – pavesta teikti socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugas Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos, 

Kalnujų, Midverių ir Degučių kaimuose gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms ir jose 

augantiems vaikams.   

Skyrius metodiškai vadovauja socialiniams darbuotojams, dirbantiems su rajono socialinės 

rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus. Siekiant užtikrinti vaiko poreikius, jo interesus glaudžiai 

bendradarbiaujama su kitų sričių specialistais, kolegomis bei įgyvendinant komandinio darbo 

principą: nuolat organizuojamas socialinių darbuotojų ir socialinių partnerių susitikimai, diskusijos. 

Socialinės globos paslaugos teikiamos valstybinėse ir kitų savivaldybių privačiose globos 

įstaigose, Savivaldybės įsteigtose globos įstaigose, šeimynose ir šeimose. Socialinė globa senyvo 

amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos suaugusiems asmenims, 

vaikams su negalia, vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams teikiamos jų 

pasirinktose ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtose teismo globos įstaigose, kurias Savivaldybė 

finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis dėl asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės 

socialinės globos išlaidų finansavimo socialinės globos įstaigai. 

Šilutės rajono savivaldybėje veikia 3 savivaldybės socialinės įstaigos ir įsteigtos 2 šeimynos.  

Šilutės senelių globos namuose paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims, kuriems 

nustatyta sunki negalia arba visiškas nesavarankiškumas ir didelių specialiųjų poreikių lygis. 

Išskirtiniais atvejais sudaroma galimybė paslaugas teikti priešpensinio amžiaus asmenims su sunkia 

fizine negalia. Globos namuose yra 42 vietos. Kas metai globos namuose apgyvendinami asmenys 

su vis sunkesne negalia, kuriems reikalingos ne tik nuolatinės priežiūros, bet ir intensyvios slaugos 

paslaugos. 

Šilutės dienos paslaugų centre paslaugos teikiamos sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią 

turintiems asmenims. Įstaigoje sudaromos sąlygos ugdyti neįgaliųjų kasdienio gyvenimo ir darbinius 

įgūdžius bei gebėjimus, palaikyti socialinius ryšius su bendruomene bei į ją integruotis. Poreikis 

teikiamai paslaugai yra tenkinamas, tačiau gaunami nusiskundimai iš klientų artimųjų, globėjų dėl 

įstaigos vykdomos veiklos. Intensyviai ieškoma problemų sprendimo būdų iš susidariusios 

konfliktinės situacijos. 

Saugų vaikų globos namuose teikiama trumpalaikė bei ilgalaikė socialinė globa vaikams, 

likusiems be tėvų globos, ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Globos namuose nustatytas vaikų 

skaičius – 72, šeimynų skaičius – 6. Pagal teisių aktų, reglamentuojančių vaikų socialinę globą 

įstaigose, vaikų skaičius globos namuose palaipsniui turėtų sumažėti iki 60. Saugų vaikų globos 

namuose per metus socialinės globos paslaugas gavo 110 tėvų globos netekusių vaikų, 2013-01-01 

socialinės globos paslaugas gavo 76 vaikai. Vaikų skaičius nuolat kinta. 
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui 2010-06-28 įsakymu Nr. A1-294 

patvirtinus naujus Šeimynų nuostatus, nuo 2010-07-01 pasikeitė vaikus globojančių šeimynų 

statusas. Įsigaliojus naujiems Šeimynų nuostatams Juridinių asmenų registre nuo 2010-07-14 yra 

įregistruota „A.Grikšienės šeimyna“, kurioje buvo globojami 9 be tėvų globos likę vaikai. 

Grygališkės kaime, Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje 2010-12-15 įregistruota antra šeimyna Šilutės 

rajono savivaldybėje - „Vaikiškos svajonės“. Šeimynos steigėjai - Onos ir Stanislovo Jogų šeima. 

Šeimynoje „Vaikiškos svajonės“ gyvena 13 be tėvų globos likusių vaikų. Šeimynų veikla yra 

finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pagal Lietuvos Respublikos 

Išmokų vaikams įstatymą (8 bazinių socialinių išmokų (1040 Lt) dydžio išmoka per mėnesį vienam 

vaikui), ir Savivaldybės biudžeto lėšų, kurios skirtos šeimynų 4 dalyvių išlaikymui finansuoti. Per 

metus sudarė  55 490 Lt.   

Socialinės globos tendencijos Šilutės rajono savivaldybės globos įstaigose 2010-2012 m.: 

 

Įstaigos pavadinimas 

2010 m.  2011 m. 2012 m. 

gruodžio 

31 d. 

teikiamos 

paslaugos 

apgyvendinti laukia eilėje apgyvendinti laukia 

eilėje 

BĮ Šilutės senelių globos namai  5 1 7  1 40 (atvyko 10 

naujų asmenų) 

Dienos socialinė globa sutrikusio 

intelekto asmenims 

3 - 1 - 19 (atvyko 2 

asmenys) 

Saugų vaikų globos namai  

 

29 

(nauji - 13, 

tęstinumas – 

16) 

- 30 

(nauji – 22, 

tęstinumas-8) 

 

- 76 (atvyko 40 

asmenų) 

A. Grikšienės šeimyna 8 

 (1 nutraukta) 

- 9 - 8 

Šeimyna „Vaikiškos svajonės“ - - 13 - 12 

Šeimose 47 - 13 - 145 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus surinkti duomenys 

Nesant galimybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikti savivaldybės 

pavaldumo globos įstaigose, socialinės globos paslaugos yra teikiamos valstybinėse, kito pavaldumo 

globos namuose bei privačiuose globos namuose, kuriuos pasirenka pats socialinės globos gavėjas 

(kiti teisėti asmens atstovai) ar kurias globėjais (rūpintojais) įstatymų numatyta tvarka paskiria 

teismas, savivaldybė finansuoja tiesiogiai sudarydama sutartis dėl asmeniui teikiamos ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo.  

Socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su proto ar 

psichine negalia teikiamos Macikų ir Padvarių socialinės globos namuose. Macikų socialinės globos 

namai yra rekonstruojami ir mažinamas gyventojų skaičius, į šią įstaigą priimamas tik labai ribotas 

asmenų skaičius. Šiuo metu į Macikų socialinės globos namus vietų laukia 2 Šilutės rajono 

gyventojai. Kad asmenys su negalia nebūtų paliekami be globos iki jie bus apgyvendinami globos 

įstaigose, jiems skiriamos paslaugos gydymo įstaigose. Socialinė globa gydymo įstaigose 

organizuojama paslaugos pirkimo principu, kuri teikiama VšĮ Šilutės ligoninės Palaikomojo gydymo 

ir slaugos skyriuje bei VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamente. Šiose įstaigose 

paslaugas kasmet vidutiniškai gauna apie 30 asmenų, 2012 metais paslaugos gydymo įstaigose buvo 

skirtos 31 asmeniui. Šiose įstaigose asmenims teikiamos socialinės globos paslaugos, parengiami 

dokumentais dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, apgyvendinimo globos 

namuose. 

Šilutės rajono savivaldybėje įsisteigus privatiems Senjorų globos namams „Senjorų 

Eldoradas“ gyventojams atsirado didesnis socialinės globos teikėjų pasirinkimas. Šioje įstaigoje 

paslaugos skiriamos asmens prašymu ir tik sunkią negalią (slaugą) turintiems asmenims. Per 2012 

m. privačiuose globos namuose paslaugos buvo skirtos 6 sunkią negalią turintiems asmenims. 

Asmuo už teikiamas paslaugas moka 80 procentų savo gaunamų pajamų ir 1 proc. turto vertės, 

viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą (jeigu turi), taip pat iš valstybės biudžeto specialiųjų 

tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtų lėšų (sunkai negaliai). 
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Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ gyvena 3 vaikai, (vienas iš jų su sunkia kompleksine 

negalia), kurie šioje įstaigoje buvo apgyvendinti 2008 metais. Vaikai, likę be tėvų globos, 

apgyvendinami Saugų vaikų globos namuose, todėl paslaugos kito pavaldumo vaikų globos 

namuose neperkamos.  

Asmenų skaičius valstybinėse ir kito pavaldumo globos įstaigose, kurių išlaikymą Savivaldybė 

finansuoja tiesiogiai, sudarant sutartis su įstaiga dėl asmeniui teikiamos socialinės globos išlaidų 

finansavimo 2010-2012 m.: 
 

 

Įstaigos pavadinimas 
2010 m. 2011 m. 2012 m. 

gruodžio  

31 d. 

gyvena 

apgyvendinti laukia eilėje apgyvendinti laukia eilėje 

Macikų socialinės globos namai 11 7  6 - 28 

Padvarių socialinės globos namai 3 3 6 4 15 

Adakavo socialinės globos namai - - - - 1 

Specialieji globos namai 

„Tremtinių namai“ 

- - - - 1 

Viliaus Gaigalaičio globos namai 3 - - - 7 

Senjorų globos namai „Senjorų 

Eldoradas“ 

4 - 4 - 14 

VšĮ Šilutės ligoninės 

Palaikomojo gydymo ir slaugos 

skyrius 

  15 - 13 - 9 

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų 

ligoninės psichiatrijos 

departamentas  

   12 - 17 - 4 

VšĮ „Gabrielius“ 2 - 1 tęsiama iš 

2010 m. 

- - 

Klaipėdos vaikų globos namai 

„Rytas“  

- - - - 3 

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus surinkti duomenys 

Nakvynės namų Šilutės rajono savivaldybėje nėra. Asmenų, neturinčių nuolatinės 

gyvenamosios vietos, problema sprendžiama VšĮ „Gabrielius“ pagalba. Įstaiga glaudžiai 

bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriumi ir dažnai vienkartinio pobūdžio paslaugas suteikia 

nemokamai, nes turi pakankamai lėšų iš įvairių labdaros fondų.  

Bendradarbiavimas su Šilutės rajono nevyriausybinėmis organizacijomis vykdomas ir 

administruojant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

įgyvendinimą. Nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti 2012 m. iš valstybės biudžeto 

lėšų buvo skirta 219,00 tūkst. Lt, o projektams įgyvendinti 2013 m. iš valstybės biudžeto lėšų skirta 

236,00 tūkst. Lt. Savivaldybė iš savo biudžeto skiria ne mažiau kaip 10 procentų lėšų atrinktiems 

projektams įgyvendinti. 

 

Piniginė socialinė parama 

Piniginė socialinė parama 2012 m. išnaudota (Žr. paveikslą.): 

1. tikslinės dotacijos deleguotoms funkcijoms vykdyti (socialinėms pašalpoms, laidojimo 

pašalpoms, būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms, socialinei paramai 

mokiniams) – 17 578 tūkst. Lt;   

2. valstybės biudžeto lėšos (pagal Išmokų vaikams įstatymą, pagal Šalpos išmokų įstatymą) – 

22 796 tūkst. Lt;  

3. Savivaldybės biudžeto lėšos vienkartinei paramai (vienkartinės pašalpos, pagalbos pinigai, 

mokami vietoj socialinių paslaugų teikimo) –– 64 tūkst. Lt.  
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 Pav. Išlaidų, skirtų socialinei piniginei paramai, pasiskirstymas 2012 metais 

  

Socialinės piniginės paramos gavėjų skaičius ir išlaidos 2011 ir 2012 metais  

Šeimai ir vaikams mokamų išmokų gavėjai ir išlaidos 2011 ir 2012 m.: 

 
Eil. 

Nr. 

 

Išmokos 

2011 metai 2012 metai 

Gavėjų 

sk. 

Išlaidos, 

tūkst. Lt 

Gavėjų 

sk. 

Išlaidos, 

tūkst. 

Lt 

1. Išmokos šeimoms, auginančioms vaikus, iš jų x 4 639,7 x 4 571,2 

1.1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui (11bazinių socialinių 

išmokų toliau BSI- 1430 Lt) 

506 723,6 553 790,8 

1.2. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (2 BSI-260 Lt) 185 48,1 202 52,5 

1.3. Išmokos vaikams (keitėsi įstatymas nuo   2010-01-01) 3027 2 036,1 3417 1 984,7 

1.4 Globos (rūpybos) išmoka (0,4 BSI-520 Lt ) 279 1 455,1 289 1 464,9 

1.5. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti ar įsikurti (iki 75 BSI-9750 

Lt) 

49 376,8 37 278,3 

2. Pašalpos bei kitos paramos formos mažas pajamas 

gaunantiems gyventojams, iš jų: 

X 17 185,9 X 17 389,4 

2.1. Socialinė pašalpa (atsižvelgiant į šeimos pajamas) 5 634 12 581,8 4 470 12 879,5 

2.2. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui 

kompensacijos (atsižvelgiant į šeimos pajamas) 

x 1 800,9 x 2 217,2 

2.3. Iš savivaldybės biudžeto (vienkartinės pašalpos, pagalbos 

pinigai, vietoj socialinių paslaugų teikimo) 

 

480 88,5 346 64,4 

2.4. Mokinių nemokamas maitinimas (skiriamas, kai 1 šeimos 

nariui tenka mažiau nei 525 Lt) 

3 691 2 256,5 2291 1 871,5 

2.5. Parama naujiems mokslo metams pasirengti (skiriamas, kai 1 

šeimos nariui tenka mažiau nei 525 Lt) 

2 938 458,2 2 287 356,8 

3. Laidojimo pašalpa (8 BSI-1040 Lt) 659 685,4 588 611,5 

 

Išlaidų išmokoms didėjimą sąlygoja Išmokų vaikams įstatymo pasikeitimai bei nedarbo 

didėjimas Šilutės rajone ir registruotų bedarbių skaičiaus augimas. 

Savivaldybė valstybės biudžeto lėšomis teikia paramą neįgaliems nuo vaikystės, neįgaliems ar 

pensinio amžiaus asmenims, neturintiems socialiai draudžiamo stažo SODROS pensijai gauti – tai 

šalpos išmokos, skiriamos pagal Šalpos išmokų įstatymą (Žin., 2005, Nr. 71-2556). (Žr. lentelę): 

 
Šalpos išmokų gavėjai vidutiniškai, vnt., iš jų: moterys vyrai 

2010 m. 3 744 2 443 1 301 

2011 m. 3 828 2 442 1 386 

2012 m. 3 669 2 307 1 362 

 

Šalpos išmokų mažėjimui įtaką turėjo Šalpos išmokų įstatymo pakeitimai, tai:  
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1. Nuo 2010-01-01 15 proc. sumažėjo mokamos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų 

tikslinių kompensacijų dydžiai;  

2. Nuo 2010-07-01 slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos pažymas 

išduoda tik Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Sugriežtėjo išdavimo sąlygos, todėl 

sumažėjo šių pašalpų gavėjų skaičius. (Žr. paveikslą): 

 

 
Pav. Šalpos išmokų lėšų augimas 2010 m. -2012 m. 

 

Dėl vienkartinės paramos iš Savivaldybės biudžeto priimtas Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2010-03-25 sprendimas Nr. T1-1301 ,,Dėl vienkartinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto 

skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ši tvarka buvo papildyta nuostata, kad 

asmenims, gaunantiems slaugos (765 Lt) ar priežiūros (153 Lt) išlaidų kompensaciją, vienkartinė 

pašalpa sunkios ligos atveju neskiriama, nes slaugos ar priežiūros išlaidų kompensacija mokama 

kiekvieną mėnesį. Be to, nustatant sunkių ligų atvejus pradėta vadovautis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003-03-28 įsakymu Nr. V-177 ,,Dėl sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“ 

(Žin. ,2003, Nr. 35-1503 aktuali redakcija).  

 

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos gyventojų paramai 2010-2012 metais: 
 

Data Lėšos vienkartinėms pašalpoms, tūkst.. Lt 

2010 m. 63,2 

2011 m. 43,3 

2012 m. 44,6 

 

Sprendimai socialinei paramai skirti priimami vadovaujantis šių veikiančių komisijų 

siūlymais, išvadomis ir sprendimais: 

1. Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija (įvyko 13 posėdžių); 

2. Šilutės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia (įvyko 3 posėdžiai); 

3. Šilutės rajono savivaldybės komisija pilnamečių asmenų globai (rūpybai) organizuoti 

(įvyko 2 posėdžiai); 

4. Asmenų nukreipimo į stacionarias globos įstaigas komisija (įvyko 6 posėdžiai); 

5. Socialinės paramos komisija (įvyko 3 posėdžiai); 

6. Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai nukentėjo nuo stichinių 

nelaimių, komisija (įvyko 2 posėdžiai). 

 

Vaiko teisių apsauga 
Bendruosiuose vaiko teisių apsaugos Skyrių nuostatuose, patvirtintuose LR Vyriausybės 2009 

m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1593, nustatytos 39 skyriaus funkcijos. Vaiko teisių apsaugos skyrius 

2012 m. ypatingą dėmesį skyrė: 

 Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos vykdymui; 

 Vaikų, likusių be tėvų globos ir našlaičių globos (rūpybos) organizavimui ir priežiūrai, 

prioritetą taikant vaiko globai (rūpybai) šeimoje; 
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 Vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį globos (rūpybos) nustatymui;  

 Smurtą patyrusių vaikų socialinės, psichologinės pagalbos organizavimui; 

 Atstovavimui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems jų 

interesams teismuose; 

 

Socialinės rizikos šeimos 

Vadovaujantis Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Savivaldybės vaiko 

teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212 (Žin., 2006 Nr. 86-3373) 5 

punktu, 2012-12-31 duomenimis Šilutės rajone socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

apskaitoje buvo 247 šeimos, kuriose auga 555 vaikai. Dėl įvairių priežasčių, numatytų minėtoje 

tvarkoje, per 2012 m. iš apskaitos buvo išbraukta 31 socialinės rizikos šeima ir įrašytos 32 naujos 

socialinės rizikos šeimos. 
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Palyginimui pateikiame statistinius duomenis apie įrašytas į apskaitą socialinės rizikos šeimas 

nuo 2010 metų, praėjus trejiems metams nuo socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos 

šeimomis etatų įsteigimo. Per pastaruosius metus socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų 

teikimas yra organizuojamas sklandžiai, vyksta glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. Deja, analizuojant duomenis matosi socialinės rizikos šeimų didėjimas. Manytume, kad 

socialinės rizikos šeimų gausėjimą lemia didelė šeimų migracija, jaunėjantys ar net nepilnamečiai 

asmenys, tampantys tėvais. Taip pat stebima tendencija, kad į socialinės rizikos šeimų apskaitą 

patenka asmenys, patys užaugę socialinės rizikos šeimose ar valstybinėse globos institucijose, 

neturėję galimybių išsiugdyti suvokimo apie harmoningos šeimos modelį, nemokantys tvarkytis 

buities bei disponuoti turimomis piniginėmis lėšomis. 2012 m. net 74 socialinės rizikos šeimų 

išmokomis už vaikus disponavo seniūnijų socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugas minėtoms šeimoms.  

Analizuojant trijų pastarųjų metų įrašymo į apskaitą priežastis akivaizdžiai matyti, kad 

pagrindinė problema išlieka ta pati, t. y. girtavimas šeimose bei socialinių įgūdžių stoka: 

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012

girtavimas

socialinių įgūdžių

stoka

smurtas

vaikui nustatyta

globa

kitos priežastys

 
 



45 

 

Ypač daug į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, 2012 m. pateko Šilutės 

mieste (net 15) gyvenančių šeimų, t. y. pusė visų 2012 m. į apskaitą įrašytų šeimų. Mieste socialinės 

rizikos šeimos dažniausiai identifikuojamos su socialinių partnerių (medikų, pedagogų, policijos 

pareigūnų) pagalba. Taip pat pastebima, jog bendruomenės nariai, kaimynai bei visiškai svetimi 

žmonės pasidarė aktyvesni ir vis dažniau, kad ir anonimiškai, praneša apie vaiko teisių ar teisėtų jo 

interesų pažeidimus šeimose. 

Kaip ir visais pastaraisiais metais pastebėta didelė minėtų šeimų migracija tiek pačioje Šilutės 

rajono savivaldybėje, tiek už Savivaldybės ribų. Didelį nerimą kelia socialinės rizikos šeimos, 

išvykstančios gyventi ir dirbti į užsienį. Jos ne tik kad nesugeba orientuotis jiems įprastoje 

socialinėje aplinkoje, bet išvykdamos vengia pasakyti ar net nežino tikslios gyvenamosios vietos 

adreso, todėl tai labai apsunkina socialinių paslaugų tęstinumą, kuris užtikrintų vaikų saugumą bei 

tinkamą priežiūrą. Pasitaikė atvejų, kad apie išvykusią į užsienį šeimą iškart buvo informuota 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

kadangi šeima tik atvykusi pateko į socialinių tarnybų akiratį. 

 

Išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos priežastys 

Per 2012 m. iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos buvo išbraukta 31 šeima. 

Analizuojant duomenis nuo 2010 metų pagrindinė išbraukimo iš apskaitos priežastis – šeimoje 

neliko nepilnamečių vaikų ar vaikų tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia. Siektina, kad 

pagrindinė išbraukimo iš apskaitos priežastimi taptų išnykusios įrašymo priežastys ir pagal 

diagramoje pateiktus duomenis matyti, kad tokių šeimų skaičius yra padidėjęs: 
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Paimtų iš šeimos vaikų skaičius 

Dirbant su socialinės rizikos šeimomis ne visuomet įmanoma pasiekti norimo rezultato. 

Prevencinės darbo priemonės pasiteisina ne visada, todėl išimtinais atvejais tenka taikyti 

intervencines priemones. Dėl iškilusios grėsmės vaiko saugumui ar sveikatai, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 56 straipsniu, 2012 m. iš biologinės 

šeimos teko paimti 36 vaikus iš 14 šeimų bei įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti šiems vaikams 

laikiną apgyvendinimą: 
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Iš paimtų vaikų į biologinę šeimą pagerėjus situacijai sugrąžinta 14 vaikų. Pusėje šeimų, t.y. 7, 

krizė buvo suvaldyta ir situacija kol kas yra stabili. 
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Vaikų globa (rūpyba), jos organizavimas, priežiūra 

2012 m. Savivaldybėje buvo globojami (rūpinami) 260 vaikų, iš jų 145 globojami šeimose, 20 

šeimynose, 95 vaikų globos namuose. 2012 m. buvo organizuotos 56 vaikų laikinosios globos 

(rūpybos) peržiūros. Nustatant vaikui laikiną ar nuolatinę globą (rūpybą) skyrius vadovaujasi 

prioritetiniu vaiko globos nustatymo šeimoje principu. Iš pateiktų duomenų matyti, kad daugiau 

globojamų (rūpinamų) vaikų gyvena šeimoje. Panaši situacija išlieka ir 2012 metais. Žemiau 

pateiktoje lentelėje matyti 2010-2012 m. globojamų (rūpinamų) vaikų pasiskirstymas pagal globos 

nustatymo formas: 

 
Metai Šeimoje Šeimynoje Globos namuose Iš viso 

2010 158 7 105 270 

2011 148 22 92 262 

2012 145 20 95 260 

 

Pagal žemiau pateiktus duomenis matyti, kad vaiko globos (rūpybos) nustatymo atvejų 

skaičius rajone per paskutiniuosius kelis metus deja padidėjo. Iš dalies 2012 m. tokią situaciją lėmė 

tai, kad net 16 vaikų buvo paimti tik iš dviejų šeimų ir jiems nustatyta laikina globa (rūpyba).  
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Pagrindinė vaikų globos (rūpybos) nustatymo priežastis - tėvų nusišalinimas nuo vaikų 

auginimo, išlaikymo, priežiūros, jų girtavimas. Šias priežastis sąlygoja įvairios priežastys: paplitęs 

nedarbas, skurdas, nusivylimas bendra ekonomine situacija. Sumažėjo atvejų, kai globa (rūpyba) 

nustatoma dėl tėvų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo.  

Taip pat nerimą kelia tai, kad 2012 m. beveik dvigubai padaugėjo vaikų, kuriems nustatyta 

globa (rūpyba) globos institucijoje.  
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Ankstesniais metais atsirasdavo daugiau šeimų, norinčių ir galinčių savo šeimose globoti 

(rūpintis) vaikus, tačiau per paskutinius kelerius metus, atsiranda vos viena kita nauja šeima. 

Manytume, kad asmenys nesiryžta rūpintis vaiku savo šeimoje dėl mažos valstybės paramos (nuo 

1998 m. skiriama 520 lt. išmoka per mėnesį), taip pat dėl pačių sunkios materialinės padėties, šeimų 

išvykimo į užsienį ir t.t. Taip pat 2012 metų tokią situaciją lėmė tai, kad globos namuose buvo 

apgyvendinti vienos šeimos 6 vaikai, kitos - 10 vaikų. Akivaizdu, kad giminaičiai ar svetimi 

asmenys neturi galimybių pasiimti į savo šeimą globoti tokio didelio skaičiaus vaikų, todėl nelieka 

kitos pagalbos vaikams suteikimo galimybių, kaip tik vaikų globos namus paskirti jų globėjais. 

 

Vaikų globojamų šeimose globėjai (rūpintojai) 

Jau daugelį metų išlieka ta pati tendencija dėl vaikų globėjų (rūpintojų) – daugiausiai vaikus 

šeimose globoja jų giminaičiai:  
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Vaikų skaičius 

Vaikų sk., kurių 

globėjais tapo 

giminaičiai 

Iš jų :  

Kiti asmenys Senelis ar 

senelė 

Vaiko brolis, 

sesuo 

Vaiko tetos, 

dėdės 

2010 157 103 56 13 34 54 

2011 148 102 61 13 28 46 

2012 145 99 65 11 23 46 

 

0

20

40

60

80

100

120

Giminaičiai Kiti asmenys

2010

2011

2012

 
Vaikų globos (rūpybos) pabaiga 

Pagrindinės vaikų globos (rūpybos) pabaigos priežastys – vaikai grąžinami į tėvų šeimą bei 

tampa pilnamečiais: 

 
Metai Vaiko globa (rūpyba)  

baigėsi: 

Vaikai grįžo į tėvų 

biologinę šeimą 

Tapo pilnamečiais Įvaikinti 

2010 m. 49 15 33 1 

2011 m. 52 19 31 2 

2012 m. 58 29 28 0 

 

Džiugina tai, kad vis daugiau vaikų, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) grįžta į tėvų 

biologines šeimas ir tokiu būdu yra realizuojamas laikinosios globos tikslas. 2012 m. į tėvų 

biologinę šeimą buvo grąžinti net 29 vaikai: 

 

vaikas grįžo į šeimą Pilnamečiai Įvaikinti

2010
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Vaiko globos (rūpybos) nustatymas, jų tėvams išvykus į užsienio valstybę 

Nuo 2007 m. vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo 

į užsienį privalo kreiptis į VTAS dėl vaiko laikinosios globos nustatymo ir įstatyminio atstovo 

paskyrimo. Skyrius sistemingai 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 užsienį. 2012 metų pabaigoje rajone buvo 100 vaikų, kurių tėvai ar vienas iš turimų tėvų 

buvo išvykęs į užsienį ir vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba). Kaip ir kiekvienais metais, išlieka 

tendencija, kad didžioji dauguma vaikų yra paliekami paauglystės amžiaus, kai būtent tuo metu jie 

yra labiausiai pažeidžiami, jiems reikalinga ypatinga tėvų priežiūra, kontrolė, tačiau tokio amžiaus 

vaikams labai sudėtinga su tėvais kartu išvykti į užsienį, kadangi jie nenori prarasti Lietuvoje turimų 

draugų, įprastos aplinkos, jiems sunkiau adaptuotis kitose mokyklose, pradėti mokytis užsienio 

kalba. 
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Bendras vaikų skaičius 2008-2012m.m., kuriems nustatyta vaikų globa (rūpyba), jų tėvams 

išvykus į užsienį: 

 
Vaikai, kuriems nustatyta 

globa (rūpyba) 

 

2012-12-31 

 

2011-12-31 

 

2010-12-31 

 

2009-12-31 

 

2008-12-31 

IŠ VISO 100 109 122 113 114 

Gyvena mieste 49 57 58 48 49 

Gyvena kaime 51 52 64 65 65 

Berniukai 47 47 54 54 52 

Mergaitės 53 62 68 59 62 

0-3 m. 3 3 6 4 5 

4-6 m. 6 10 11 12 15 

7-9m. 19 18 25 28 26 

10-14 m. 36 44 48 44 45 

15-17 m. 36 34 32 25 23 

 

Per 2012 m. 57 vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba). Deja, nemažai tėvų ateina į Skyrių su 

prašymu pratęsti vaikui globą (rūpybą), kadangi nemato perspektyvų gyventi Lietuvoje ar pasiimti 

vaiko kartu su savimi. Tokiais atvejais vaikų ir tėvų ryšiai silpnėja, vaikai gali pasijusti vienišais, 

manipuliuoti savo tėvais ir seneliais, tėvai, gyvenantys toli nuo savo vaikų, dažniausiai praranda 

savo įtaką, vaikai paprasčiausiai jų nesiklauso ar nebegirdi. Neretai seneliai, gailėdami anūkų, jiems 

žymiai daugiau leidžia nei leistų jų tėvai.  

 

Vaiko globos (rūpybos) nustatymo atvejai per metus: 
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Užsienio valstybės, į kurias išvyksta tėvai: 

 
Metai 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 

IŠ VISO 114 113 122 109 100 

Anglija 40 38 52 38 42 

Airija 42 36 34 29 16 

Vokietija 18 16 13 17 18 

Italija 4 4 4 3 2 

Švedija 4 3 2 5 5 

Norvegija 2 6 7 11 11 

Ispanija 2 2 2 2 2 

JAV 1 1 - - - 

Danija 1 6 4 3 4 

Rusija - 1 1 - - 

Prancūzija   1 1 - 

Olandija   2 - - 

 

Iš Skandinavijos šalių iš Šilutės rajono savivaldybės daugiausiai vykstama į Norvegiją, o 

dažniausiai emigruojama į Angliją ir Vokietiją. Nuo 2008 m., tai pirmieji metai, kai sumažėjo šeimų, 

vykstančių į Airiją, nors bendrame kontekste ši šalis vis tiek yra viena iš pagrindinių, į kurią vyksta 

šeimos iš Šilutės rajono. Nusiskundimų dėl paliktų vienų vaikų, kuriems nėra paskirtas globėjas 

(rūpintojas), yra labai mažai, pasitaiko tik keli atvejai per metus. VTAS kiekvienais metais kreipiasi 

į ugdymo ir mokymosi įstaigas su prašymu informuoti, kurie vaikai yra palikti be įstatyminio 

atstovo. Tokių vaikų atsiranda, bet dažniausiai jie gyvena su seneliais, tetomis (dėdėmis) ar 
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pilnamečiais broliais ir seserimis, kurie nėra susitvarkę reikiamų dokumentų dėl globėjo (rūpintojo) 

paskyrimo. Tuomet skyriaus darbuotojai lankosi vaikų šeimose ir ragina vaikų giminaičius ar juos 

prižiūrinčius asmenis skubiai susisiekti su užsienyje gyvenančiais tėvais bei susitvarkyti reikiamus 

dokumentus dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo.  

 

Įvaikinimas 
Įvaikinimo procesas Lietuvoje tik įsibėgėja. Lietuviai dar baiminasi įvaikinimo, galioja 

išankstinis požiūris, kad „genai vis tiek atsilieps“. Lietuvių šeimų reikalavimai dėl galimo įvaikinti 

vaiko neatitinka šios dienos situacijos. Lietuviai dažniausiai pageidauja įvaikinti tik 1 vaiką, nuo 

gimimo iki 3 metų amžiaus, dažniausiai mergaitę, nori įvaikinti tik visiškai sveikus vaikus. Šiandien 

retas, kuris galimas įvaikinti vaikas yra visiškai sveikas, taip pat dažniausiai jie turi seseris ir brolius, 

kurių išskyrimas prieštarautų vaikų interesams. Taip pat pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, 

vaiką galima įvaikinti tik nuo 3 mėnesių amžiaus. Tai būtų pagrindinės priežastys, dėl ko 

įvaikinimas Lietuvoje ir mūsų rajone nėra labai aktyvus.  

 

Vaikų įvaikinimas 2006-2012 m. 
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Socialinės rizikos vaikai 

  

Kaip matyti iš žemiau pateiktų duomenų socialinės rizikos vaikų skaičius didėja. Šiuo metu 

Skyriaus specialistai nuolat dirba su 37 probleminio elgesio paaugliais: 

 

28

30

32

34

36

38

2010-31

2011-31

2012-37

 
 

Ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikų problemoms, susijusiomis su alkoholio, 

psichotropinių medžiagų vartojimu bei jų rūkymu. Skyriaus specialistai tarpininkavo, kad tokie 

vaikai lankytųsi pas specialistus, kurie suteiktų jiems ir jų tėvams kvalifikuotą pagalbą. Vaikai ir 

jų tėvai buvo konsultuojami Vaiko teisių apsaugos skyriuje, suteikiant jiems informaciją apie 

įstaigas, teikiančias stacionarias ir ambulatorines gydytojo psichiatro ar psichologo paslaugas. Per 

2012 m. Skyriuje konsultuota daugiau nei 100 vaikų įvairiais klausimais, siekiant suteikti 

pagalbą, reikalingą vaikui, koreguojant jo probleminį elgesį. 25 vaikams ir paaugliams po 

pateiktų rekomendacijų buvo pradėtos teikti psichologų paslaugos pagal gyvenamąją vietą, 3 

vaikams skirtas stacionarinis gydymas nuo alkoholio bei lakiųjų medžiagų uostymo 

priklausomybės. Šias paslaugas vaikams ir jų tėvams teikė UAB „Šilutės psichikos sveikatos ir 

psichoterapijos centras“, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginė psichologinė 

tarnyba, stacionarios paslaugos vaikams buvo teikiamos Klaipėdos Respublikinės ligoninės vaikų 
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psichosomatiniame skyriuje bei Klaipėdos priklausomybės ligų centre. Išvykų į seniūnijas, 

mokyklas metu, Skyriaus specialistai teikė ir teisinę pagalbą, konsultuodami šeimas įvairiais 

klausimais, nukreipdavo juos į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir teisės 

skyrių dėl nemokamos teisinės pagalbos skyrimo. 

 

Bendradarbiavimas socialinės rizikos paauglių teisių užtikrinimo srityje 

Bendradarbiaujant su Savivaldybės Švietimo skyriumi, Tauragės apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato, miesto bendrojo lavinimo mokyklų 

socialiniais pedagogais buvo organizuojami reidai, kurių metu lankomasi nepilnamečių 

susibūrimų vietose (autobusų stotyje, geležinkelio stotyje, bibliotekoje, kompiuteriniuose 

salonuose, Šilutės m. stadione ir kt.). Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo bei 

organizavo diskusijas mokymo, ugdymo, vaikų globos įstaigose su vaikais, jų tėvais, pedagogais 

apie smurtą ir prievartą prieš vaikus, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą 

sveikatai bei atsakomybę dėl disponavimo šiomis medžiagomis. 2012 m. buvo apsilankyta 

Rusnės specialiojoje mokykloje, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje, M. Jankaus 

pagrindinėje mokykloje, Švėkšnos specialiojoje mokykloje, Žibų pradinėje mokykloje. 

Pagal Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos patvirtintą 2012 m. planą Klaipėdos 

apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyrius kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais vykdė prevencinę priemonę „Mokslas – svarbu“, kurios metu buvo lankomi Probacijos 

skyriaus įskaitoje esantys nepilnamečiai. Buvo aplankyta 13 nepilnamečių, susipažinta su jų 

gyvenimo, buities, socialinėmis sąlygomis, elgesiu, bendrauta su vaikais ir tėvais, suteikta 

informacija dėl tolesnio mokymosi, darbo galimybių. Paaiškinta atsakomybė dėl teismo jiems 

nustatytų draudimų ir paskirtų įpareigojimų nevykdymo.  

Skyrius ir toliau glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktine, vykdydami 2010-07-22 Pagėgių rinktinės vado įsakymu Nr. 3-472 pasirašytą užkardomąjį 

planą, kuriame kartą per ketvirtį keičiamasi informacija apie nepilnamečių padarytas nusikalstamas 

veikas ir administracinius teisės pažeidimus. Pagal pateiktą informaciją 2010 m. vaikų, sulaikytų 

pasienio ruože, buvo 8; 2011 m. mūsų Savivaldybės nepilnamečių sulaikytų nebuvo, 2012 m. buvo 

nustatytas vienas nepilnametis, kuris sulaikytas pasienio ruože. Gavus informaciją apie sulaikytą 

nepilnametį, Skyriaus specialistai bendrauja su vaiku, jo tėvais. Tėvams aiškinama administracinė, 

civilinė atsakomybė dėl pareigos tinkamai pasirūpinti savo vaikais nevykdymo. 

 

Smurtas prieš vaikus 

Vaiko teisių apsaugos skyrius kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir 

smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų bei institucijų būtinos 

pagalbos suteikimą ir kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl vaiko teisių užtikrinimo bei asmens, 

keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar 

baudžiamojo persekiojimo pradėjimo. Skyriaus turimais duomenimis 2012 m. smurto atvejų skaičius 

Savivaldybėje yra sumažėjęs. Palyginimui pateikiame 2010-2012 m. statistinius duomenis: 
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2012 METŲ SMURTO ATVEJŲ PRIEŠ VAIKUS ANALIZĖ: 

 
 Iš Seksualinio   Fizinio smurto   Psichologini   
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viso smurto o smurto 

  Nuo svetimų Nuo artimųjų Nuo svetimų Nuo 

artimųjų 
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mų 
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  Nuo 

suaugus

ių 

Nuo 

nepilna

mečių 
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1.  Atvejų, kai 

vaikas galimai 

patyrė smurtą, 

skaičius 

24 3 2 2 0 4 2 11 0 0 0 0 0 

 1.1. Pagal lytį: 

berniukai 

11 0 1 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 

 1.2. mergaitės 13 3 1 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 

 1.3. Pagal vietą: 

miestas 

6 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 

 1.4. kaimas 18 3 2 2 0 3 2 6 0 0 0 0 0 

2. Vaikų, galimai 

patyrusių smurtą, 

skaičius* 

23 3 2 2 0 4 2 10 0 0 0 0 0 

 2.1. Pagal lytį: 

berniukai 

10 0 1 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 

 2.2. mergaitės 13 3 1 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 

 2.3. Pagal vietą: 

miestas 

5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 

 2.4. kaimas 18 3 2 2 0 3 2 6 0 0 0 0 0 

 

Iš 24 atvejų, kurie registruoti Vaiko teisių apsaugos skyriuje, 7 yra seksualinės prievartos 

atvejai, kai nukentėjo 7 vaikai. Atlikus atvejų analizę matome, kad seksualinę prievartą 2012 m. 

dažniausiai patyrė mergaitės – 6. Dažniausiai vaikai seksualinę prievartą patyrė nuo svetimų asmenų 

– 5, nuo artimųjų suaugusiųjų – 2 vaikai.  

Fizinio smurto prieš vaikus nustatyta 17 atvejų, kai nukentėjo 16 vaikų, 1 iš kurių smurtą 

patyrė du kartus. Skirtingai nei seksualinio smurto atvejais, fizinį smurtą vaikai patyrė iš savo 

artimųjų – 11 atvejų, kurių metu nukentėjo 10 vaikų, 1 iš jų du kartus. Dažniausiai fizinį smurtą 

patiria berniukai – 10 atvejų, o mergaičių – 7 atvejai. Nors nėra žinomi ir oficialiai pradėti 

ikiteisminiai tyrimai dėl psichologinio smurto prieš vaikus naudojimo, tačiau galime teigti, kad 

visais 24 atvejais vaikai patyrė psichologines traumas bei išgyvenimus.  

Smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms organizuota pagalba: 
Organizuota pagalba Tik vaikui Vaikui ir jo 

šeimai  

Iš viso Pagalba savo 

savivaldybėje 

Pagalba kitoje 

savivaldybėje 

1. Kompleksinė pagalba 

(specialistų komanda) 

4  -    4  4  -    

2. Psichologo konsultacija 4  1  5  5  -    

3. Mokyklos socialinio pedagogo 

pagalba 

3  -    3  3  -    

4. Socialinis darbas 2  4  6  5  1  

5. Nestacionarinės socialinės 

paslaugos vaikui 

-    -    -    -    -    

6. Kita 3  2  5  5  -    

Iš viso 16  7  23  22  1  

 

Labai aktuali išlieka problema, kai laiku arba visai nėra informuojama apie smurtą patyrusius 

vaikus, todėl šiems vaikams nėra suteikiama reikiama pagalba ir yra pažeidžiamos jų teisės, sveikata. 

Tokiu atveju vaikas ilgainiui gali tapti sisteminio ir nuolatinio smurto auka. Skyrius, teikdamas 

pagalbą smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms, bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, 

medicinos įstaigomis, seniūnijomis, mokyklų ir globos namų socialiniais pedagogais, psichologais. 

Reikia pastebėti, kad ne visuomet vaikai gauna jiems labai reikalingą specialistų pagalbą, todėl, kad 
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tėvai, o kartais ir patys vaikai nesutinka konsultuotis pas specialistus, spręsti susidariusias problemas 

šeimoje. Ypatingai tai liečia ne nuo smurto nukentėjusius vaikus ir jų šeimas, o pačius smurtautojus. 

 

Viešųjų darbų organizavimas paaugliams 
Ypatingas dėmesys ir toliau skiriamas vaikų nusikalstamumo prevencijai. Vykdant 

prevenciją buvo siekiama užtikrinti vaikų užimtumą, ugdyti jų socialinius įgūdžius, plėtoti jų 

gebėjimus. Nuo 1998 metų vaikams Savivaldybėje yra organizuojami viešieji darbai, kurie 

suteikia vaikams galimybę realizuoti save darbinėje veikloje, užsidirbti pinigų. Šilutės rajono 

savivaldybės administracijai pasirašius trišalę sutartį su Šilutės darbo birža, Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, Savivaldybės vaikams organizuojami viešieji darbai. Šilutės rajono savivaldybės 

seniūnijose ir Šilutės mieste 2009-2012 m. buvo įdarbinta: 
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Savivaldybės skirtos lėšos viešųjų darbų organizavimui 2010-2012 m.: 
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Veikla vaiko gerovės komisijoje 

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus specialistai yra įpareigoti dalyvauti posėdžiuose, teikti išvadas Vaiko gerovės komisijai, 

išklausyti vaiko nuomonę. Žemiau pateiktoje lentelėje matyti, kad nuo 2010 metų daugėja atvejų, 

kai vaikams reikalinga skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones : 

 
Metai Posėdžių, kuriuose 

dalyvavo VTAS 

specialistas, skaičius 

Pateiktų išvadų dėl 

minimalios priežiūros 

priemonių skyrimo 

skaičius 

Pateiktų išvadų dėl 

vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimo 

skaičius 

Aplankytų vaikų, 

kuriems skirtos 

minimalios ar vidutinės 

priežiūros priemonės 

skaičius 

2010 13 17 3 20 

2011 20 17 4 21 

2012 20 28 12 40 

 

Analizuojant Vaiko gerovės komisijoje vaikų elgesio priežastis matome, kad jos tampa vis 

sudėtingesnės. Jei 2010-2011 m. didesnės dalies moksleivių elgesys komisijoje buvo svarstomas dėl 

vengimo lankyti mokyklą, valkatavimo, įžūlaus ir nepagarbaus elgesio suaugusiųjų bei 

bendraamžių atžvilgiu, tai 2012 m. pastebima, kad dažnai svarstomi vaikų elgesys, susijęs su 

alkoholio, lakiųjų medžiagų uostymo priklausomybe. Dažnai vaikai būna įvykdę ne vieną 

nusikalstamą veiką, tačiau pagal amžių jiems nėra taikoma baudžiamoji atsakomybė. Taip pat 
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susiduriama su minimalios priežiūros priemonių įpareigojimų vykdymo problema, specialistų 

trūkumu. 

 

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarnybos veikla 

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos tikslas – padėti Tarybai spręsti vaiko teisių 

apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje klausimus, 

vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo bei įgyvendinimo problemas, analizuoti 

esamą vaiko teisių apsaugos situaciją Savivaldybėje. Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės 

vaiko teisių apsaugos taryba įsteigta 2010-03-25 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

T1-1288. Nuo įsteigimo dienos, tarybos narių sudėtis buvo keista 2 kartus, nuostatai redaguoti 1 

kartą. Šiuo metu savivaldybės Tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T1-125 yra sudaryta šios sudėties 

Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba: 

Alvidas Šimelionis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (Bendruomenės 

tarybos pirmininkas); 

Indra Pranaitienė, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 

(Bendruomenės tarybos pirmininko pavaduotoja);  

Laima Stirbienė, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji 

specialistė; 

Audra Barauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo 

pavaduotoja socialinėms paslaugoms administruoti; 

Marius Bartkus, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas - Savivaldybės 

gydytojas; 

Vida Kubaitienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; 

Eugenijus Judeikis, Saugų vaikų globos namų direktorius; 

Nerija Ropienė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos 

komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė; 

Alfonsas Šeputis, Švėkšnos seniūnijos seniūnas; 

Paulius Mikužis, Šilutės Vydūno gimnazijos mokinys; 

Daina Macijauskienė, Žibų pradinės mokyklos socialinė pedagogė; 

Daividija Kvietkienė, UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro socialinė 

darbuotoja.  

Bendruomenės tarybos nariai 2012 m. pateikė Savivaldybės tarybos nariams duomenis ir 

analizę apie vaikų globos (rūpybos) nustatymą, jų tėvams ar vienam iš turimų tėvų išvykus į užsienį. 

Taip pat buvo atliktas išsamus tyrimas apie tai, kiek Savivaldybės asmenų, auginančių vaikus, yra 

išvykę į užsienio valstybes. Turint tikslius duomenis, tikimasi rasti būdus, kurie padės sumažinti 

asmenų, ypatingai auginančių vaikus, migraciją. 2012-03-30 posėdžio metu buvo analizuojami visų 

seniūnijų (išskyrus Šilutės miestą) pateikti duomenys apie asmenis, laikinai išvykusius gyventi ir 

dirbti į užsienio valstybes. Buvo išsiaiškinta, kad iš mūsų Savivaldybės yra išvykę 544 asmenys, 

kurie turi nepilnamečių vaikų. Taip pat susumavus visus duomenis paaiškėjo, kad iš Savivaldybės 

kartu su tėvais yra išvykę 404 vaikai: 

 
Eil. nr.  Seniūnija Išvykusių asmenų 

skaičius 

Išvykusių vaikų skaičius 

1. Šilutės seniūnija 141 99 

2. Usėnų seniūnija 7 - 

3. Kintų seniūnija 6 6 

4. Saugų seniūnija 36 22 

5. Žemaičių Naumiesčio seniūnija 68 42 

6. Vainuto seniūnija 65 72 

7. Juknaičių seniūnija 27 18 

8. Katyčių seniūnija 46 38 

9. Rusnės seniūnija 67 50 

10. Gardamo seniūnija 22 20 

11. Švėkšnos seniūnija 59 37 
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Pateikti duomenys parodė, kad šeimų, kai vienas iš tėvų išvyksta, o kitas su vaikais pasilieka 

Lietuvoje nėra daug (iš viso 48 atvejai) Taigi, galima daryti išvadą, kad dabar vyrauja tendencija, 

kad dažniausiai išvyksta visa šeima (tėvai ir vaikai) arba abu tėvai, o vaikai paliekami artimų 

giminaičių globai ir priežiūrai Lietuvoje.  

Peržiūrėjus visus seniūnijų pateiktus duomenis, paaiškėjo, kad Savivaldybėje 78 vaikai yra 

palikti artimų giminaičių ar svetimų asmenų priežiūrai.  

Taip pat iš atlikto tyrimo paaiškėjo, kad daugiausia asmenų iš Savivaldybės išvyksta į Airiją 

bei Jungtinę Karalystę : 

 

Airija-230

Vokietija -73

Anglija-173

Norvegija-19

Švedija-10

Ispanija-7

JAV-7

Italija-4

Škotija -3

Danija -2

N.Zelandija -1

0 50 100 150 200 250 
Vykusio posėdžio metu taip pat buvo aptartos Savivaldybėje vyraujančios vaiko teisių 

apsaugos tendencijos, problemos. Bendruomenės tarybos nariai išreiškė susirūpinimą vaikų psichine 

sveikata, pagalbos galimybėmis, todėl nutarta kitą posėdį organizuoti UAB Šilutės psichikos 

sveikatos ir psichoterapijos centre. 

 

Atstovavimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems jų 

interesams teismuose 

Viena iš pagrindinių skyriaus funkcijų – vaikų interesų atstovavimas. Ši veikla ypatingai 

išsiplėtė ir skyriaus darbo krūvis padidėjo įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam, civilinio 

proceso, baudžiamajam ir baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksams bei kitiems 

nacionalinės teisės aktams ratifikavus svarbias vaikų teises reglamentuojančias tarptautines 

konvencijas. Skyrius yra įpareigotas dalyvauti, teikti išvadas 24 rūšių civilinėse bylose, taip pat 

atstovauti nepilnamečių interesams baudžiamosiose bylose. 2012 m. skyriaus specialistams teko 

dalyvauti 328 teismo posėdžiuose, vidutiniškai per metus vienas specialistas dalyvauja 70 teismo 

posėdžių. Palyginimui pateikiame duomenis už 2008-2012 m.:  
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Teismams pateikta 13 ieškinių, 6 pareiškimai civilinėse bylose, perduotos 26 administracinės 

bylos, pateikta 112 išvadų, pažymų. 

 

Atstovavimas vaikų interesams civilinėse bylose 

2008-2012 m.: 
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Atstovavimas vaikų interesams administracinėse bylose 2010 – 2012 m.: 

 

Dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo 2012 m. Skyriaus specialistės parengė 26 

administracinės teisės bylas pagal LR ATPK 181 str. (tėvų valdžios nepanaudojimas ar 

panaudojimas priešingai vaiko interesams). Palyginimui pateikiame 2010-2012 metų duomenis: 
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Atstovavimas vaikų interesams baudžiamosiose bylose 2008 - 2012 m.: 
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Specialistų darbas su dokumentais, raštais 

Visuomenės dėmesys vaikų teisių pažeidimams didėja, tai įrodo skyriuje gaunamų 

dokumentų skaičius. 2012 m. 5 skyriaus specialistai išnagrinėjo 699 piliečių ir 2026 institucijų (iš 

viso 2725) prašymus, pranešimus, siūlymus dėl vaikų teisių pažeidimų Savivaldybėje:  

 
Priemonė 2008 2009 2010 2011 2012 

Iš viso gauta dokumentų: 3447 2771 2538 2481 2725 

raštų 2368 2049 1913 1899 2026 

prašymų 1079 722 625 582 699 

išsiųsta raštų  2069 1882 1933 1788 1905 

Paruošta Administracijos 

direktoriaus įsakymų projektų 

228 167 177 161 159 

 

Skyriuje nuolat tvarkomos 372 globojamų (rūpinamų) vaikų bylos. Taip pat yra tvarkomos, 

sisteminama medžiaga, renkami, fiksuojami duomenys 247 socialinės rizikos šeimų bylose, 37 

socialinės rizikos vaikų bylose. 

Skyriaus veiklos pokyčiai, stiprybės 

 62 % vaikų yra globojami (rūpinami) šeimose; 
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 Net 29 vaikai, kuriems buvo nustatyta laikina globa (rūpyba), grąžinti į biologinę šeimą; 

 Užtikrinama vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienio šalis, teisių apsauga nepaliekant jų be 

įstatyminio atstovo; 

 90 % globojamų vaikų, kuriems yra nustatoma globa (rūpyba), pavyksta laikytis seserų 

ir brolių neišskyrimo principo; 

 Yra visiškai įdiegta ir tvarkoma socialinės paramos informacinė sistema (SPIS). 

 Tęsiamos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos vaiko ir šeimos gerovės centru, 

Kretingos socialinių paslaugų centru, Gargždų socialinių paslaugų centru dėl būsimų globėjų 

(rūpintojų), įtėvių mokymų, pasirengimo globoti ar įvaikinti vaikus; 

 Kokybiškas vaikų interesų atstovavimas teisėsaugos institucijose, mokymosi įstaigose, 

šeimose, vaikų globos įstaigose. 

 Organizuojami viešieji darbai paaugliams; 

 Aktyvus bendradarbiavimas su seniūnijomis, vaikų mokymosi, ugdymo, globos 

įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 Aktyvi veikla Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 

komisijoje, Vaiko gerovės komisijoje, Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryboje. 

 Aktyvi šviečiamoji veikla vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko teisių apsaugos 

užtikrinimo klausimais, parengta ir nuolat atnaujinama informacija savivaldybės interneto 

svetainėje, skyrelyje „ Vaiko teisių apsauga“.  

 

Problemos: 

 Teisiškai nereglamentuota vaiko paėmimo iš šeimos tvarka, socialinės rizikos vaikų 

apskaitos tvarka, netobula įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą tvarka. 

 Tėvų atsakomybės už vaikų išlaikymą, priežiūrą, auginimą mažėjimas. 

 Intensyvus socialinės rizikos šeimų migravimas apsunkina vaikų teisių užtikrinimą 

minėtose šeimose. 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų kokybiško ugdymo problema. 

Dėl finansinių sunkumų minėtos šeimos neturi galimybės leisti vaikus į ikimokyklinę įstaigą. 

 Neišspręstas atsakomybės pasidalinimo už vaiko teisių pažeidimus socialinės rizikos 

šeimose klausimas. Kol kas visa atsakomybė tenka tik Vaiko teisių apsaugos skyriui.  

 Nėra pakankamai asmenų, kurie pageidautų globoti (rūpintis) ar įvaikinti savo šeimose 

vaikus iš vaikų globos namų. Viena iš priežasčių ta, kad globos įstaigoje didžioji dalis vaikų yra 

vyresni nei 10 metų amžiaus, o šeimos globoti ar įvaikinti pageidauja kuo jaunesnius vaikus.  

 Dėl sudėtingos institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis 

tvarkos tik maža dalis vaikų iš globos namų gali savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis 

svečiuotis šeimose. 

 Neramina tai, kad tėvams išvykus į užsienį, didžioji dauguma vaikų yra paliekami 

paauglystės amžiaus, kai būtent tuo metu jie yra labiausiai pažeidžiami, jiems reikalinga ypatinga tėvų 

priežiūra, kontrolė. 

 Daugėja smurto tarp bendraamžių atvejų, aktuali patyčių mokyklose problema. 

 Jaunėja vaikų, padariusių administracinius ar baudžiamuosius nusižengimus, amžius. 

 Nėra galimybių Savivaldybės teritorijoje teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, 

nukentėjusiems nuo smurto. 

 Ribotos minimalių priežiūros priemonių skyrimo galimybės problemiško elgesio 

paaugliams. Savivaldybėje trūksta psichologų, vaikų dienos centrų, atvirų jaunimo centrų.  

 Daugėja vaiko teisių pažeidimų dėl teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiais tėvais 

užtikrinimo. 

Neproporcingas skyriaus funkcijų ir galimybių jas įgyvendinti santykis. 2012 m. 

įsiteisėjusius 4 naujiems teisės aktams, skyriui vėl padaugėjo funkcijų, tačiau finansavimas liko toks 

pats. 
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Civilinė metrikacija  
Civilinės metrikacijos skyriuje dirba trys darbuotojos: vedėja Lilija Valaitienė, vyresniosios 

specialistės Irena Jakubkienė ir Vida Rimeikienė. Darbuotojos pagal galimybes ir LR teisingumo 

ministerijos, Savivaldybės administracijos organizuojamus mokymus nuolat kelia kvalifikaciją. 

Civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, 

įvaikinimą, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, tėvystės nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą, 

mirtį, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio 

valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, atkuria civilinės 

būklės aktų įrašus, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės 

būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems 

registruoti santuoką užsienio valstybėje. 

 

Pateikiame informaciją apie 2012 metais sudarytus civilinės būklės aktų įrašus: 

 
Metai Gimė Mirė Susituokė Nutraukė 

santuoką 

Civilinės būklės aktų įrašų 

papildymo, pakeitimo 

įrašai 

2012 m. 581 587 332 124 637 

2011 m. 541 646 302 157 609 

 

Gimimų registravimas. Vaiko gimimas turi būti įregistruojamas per tris mėnesius nuo vaiko 

gimimo. Praėjusiais metais tėvai dėl vaiko gimimo įregistravimo kreipėsi laiku ir nebuvo atvejų, kad 

vaiko gimimą įregistruotume praleidus terminą.  

Savivaldybėje 2012 m. gimė 285 berniukai ir 296 mergaitės (295 kūdikiai gimė Šilutės mieste, 

286 – seniūnijose), iš 2012 m. gimusių vaikų buvo 4 dvynukų poros (2011 m. – 9 dvynukų poros). 

49 naujagimiai registruoti tik motinos pareiškimu (2011 m. - 51); tokiais atvejais duomenys apie 

tėvą neįrašomi. Registruojant naujagimius net 243 vaikai iš 581 įregistruoti su tėvystės pripažinimo 

pareiškimu; iš viso 2012 m. 50,3 % įregistruotų vaikų gimė ne santuokoje.  

Lietuvos piliečių kitose valstybėse gimusių vaikų gimimai įtraukiami į apskaitą ir tokių įrašų 

sudarymo atvejų daugėja: 2012 m. įregistruota net 185 Šilutės rajono savivaldybės gyventojų vaikų, 

gimusių užsienio valstybėse (2011 m. – 140) ir tai sudaro 32 % visų įregistruotų gimimų.  

Šilutės rajono savivaldybėje gyvenantys 2 vaikai buvo įvaikinti (2011 m. - 3) ir 94 - iems 

vaikams, kurių gimimas jau buvo įregistruotas, pripažinta, nustatyta arba nuginčyta tėvystė (2011 m. 

- 68).  

Mirčių registravimas. Praėjusiais metais rajone mirė žmonių: 

Metai Mirė žmonių Mirė mieste Mirė 

seniūnijose 

Mirė kūdikių 

2012 587 214 373 2 

2011 646 242 404 4 

 

Mirtis gali registruoti ir seniūnijos; 2012 m. seniūnijose sudaryti 55 mirties įrašai (2011 m. – 

76 įrašai). 

Kiekvieną ketvirtį sudaromi budėjimo dėl mirčių registravimo savaitgaliais ir švenčių dienomis 

grafikai, kurie yra pateikiami seniūnijoms ir medicinos įstaigoms. 

Santuokos. Per praėjusius kelerius metus kasmet daugėjo santuokų, tačiau 2009 ir 2010 metais 

santuokų skaičius Savivaldybėje buvo sumažėjęs (2009 m. - 286, 2010 m. - 279). 2012 m. 

įregistruotos 332 santuokos (2011 m. - 302). 

Santuokos, įregistruotos bažnyčiose arba užsienyje, įtraukiamos į apskaitą. Santuokų 2012 m. į 

civilinę apskaitą įrašyta: bažnyčiose – 89 ir užsienio valstybėse – 27. Daugiausia santuokų 

įregistruota liepos - rugpjūčio mėnesiais. 

12,3 % moterų pavardę po santuokos pasirinko su galūne „ė“ (2011 m. - 11 %). Ši pavardės 

forma leidžiama nuo 2003 m., tačiau ankstesniais metais moterys ją pasirinkdavo retai. 
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Nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio pagal LR teisingumo ministro įsakymą santuoką galima 

registruoti ir ne civilinės metrikacijos įstaigoje. Toks poreikis 2012 metais buvo vasaros mėnesių 

metu; ne Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose įregistruotos 4 santuokos (2011 m. - 8). 

Santuokos nutraukimas. Pagal Šilutės rajono apylinkės teismo priimtus sprendimus sudaryti  

124 santuokos nutraukimo įrašai, tai sudaro 41,2 %  nuo įregistruotų santuokų skaičiaus (2011 m. – 

52 %). Ištuokų skaičius pastaraisiais metais šiek tiek sumažėjo. 2012 m. 113 porų santuoką nutraukė 

abiejų susitarimu, 114 nepilnamečių vaikų liko gyventi kartu su motina, 4 - su tėvu.  

Registruojamos ištuokos ir pagal ankstesnę ištuokų registravimo tvarką remiantis teismo 

sprendimais priimtais iki LR civilinio kodekso įsigaliojimo (2001 m. liepos mėnesio). 

Dėl ištaisymo, papildymo, keitimo bylų, archyvo tvarkymo. Kasmet sudaroma daug bylų 

dėl įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo (2012 m. - 176 m., 2011 m. - 169). Pagal Civilinės 

metrikacijos įstaigų darbo taisykles yra taisomos klaidos arba pasikeitę duomenys civilinės būklės 

aktų įrašuose. Taip pat sudaromos bylos dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės 

aktų įrašų atkūrimo ar anuliavimo.  

Dėl dokumentų ištaisymo ar pakeitimo pagal interesantų prašymus sudarytus civilinės būklės 

aktų įrašus, 2012 m. sudarytas 2261 civilinės būklės aktų įrašas (2011 m. - 2255), išduoti 2592 

gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimai (2011 m. -

2670), civilinės būklės aktų įrašų nuorašų, išrašų, kopijų - 359 (2011 m. - 281). 2010 metais, 

Lietuvos Respublikai prisijungus prie Vienos Konvencijos, pradėta išduoti pagal Konvenciją 

gimimo, santuokos ir mirties įrašų išrašai. Išduota 41 pažyma apie šeiminę padėtį. Šis dokumentas 

reikalingas dėl LR piliečio santuokos registravimo užsienyje. 

2012 m. suteikta paslaugų apie 7 800 interesantų, gauta ir išsiųsta 2009 raštai.  

Civilinės metrikacijos skyrius dirba „vieno langelio“ principu – visos paslaugos suteikiamos 

skyriuje; reikiamus dokumentus iš archyvų gauna patys ir dėl reikalingos informacijos naudojasi 

Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM centrine duomenų baze. 

Kita veikla ir naujovės. Nuo 2007 m. dirbama su programa, kuri leidžia naudotis Gyventojų 

registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos gyventojų asmens duomenų centrinės bazės 

informacija. Tai palengvino civilinės būklės aktų įrašų sudarymą ir leidžia perduoti duomenis 

„online“ režimu Gyventojų registro tarnybai prie LR VRM. Nuo 2011 m. skyriaus darbe atsirado 

daug naujovių. 

Civilinės metrikacijos skyriai dirba pagal Civilinės metrikacijos taisykles, kurių nauja 

redakcija, patvirtinta LR teisingumo ministro įsakymu, įsigaliojo nuo 2011-12-30. Taip pat nuo 2011 

m. galioja naujos vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės. 

Nuo 2011 m. pabaigos, naudodamiesi Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM programa, 

turime galimybę išduoti visus reikiamus dokumentus, sudarytus bet kurioje LR civilinės 

metrikacijos įstaigoje. 

Nuo 2008 m. lapkričio mėnesio naudojamės naujos formos civilinės būklės aktų įrašų, 

prašymų ir išvadų rašymo pavyzdžiais; todėl buvo ženkliai pakoreguota įrašų sudarymo programa. 

Nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio galima santuokas registruoti ne tik civilinės metrikacijos 

įstaigoje, bet ir norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje. 

Nuo 2012 m. birželio mėnesio pasikeitė dokumentų perdavimo iš bažnyčių civilinės 

metrikacijos įstaigoms po santuokos sudarymo bažnyčioje tvarka. 

Civilinės metrikacijos skyriai teikia paslaugas internetu, naudojasi MEPIS programa. 

Civilinės metrikacijos skyriaus archyve saugoma 1115 nuolatinio saugojimo archyvinių knygų 

nuo 1926 metų (dar kelios saugomos knygos yra pradėtos sudaryti nuo 1917 metų) ir 1140 ilgalaikio 

bei trumpalaikio saugojimo knygų; kasmet suruošiama apie 70 - 100 saugojimo knygų.  

2009 m. parengta ir atiduota Klaipėdos apskrities archyvui visų skyriaus archyve saugomų 

bylų nuo 1941 iki 1950  metų valsčių įrašų apyrašus. 2010 m. perduoti archyvinių bylų 1951-1990 

metų apyrašai, 2011 m. - 1991-2010 metų saugomų bylų apyrašai. 
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SVEIKATA IR SANITARIJA 
 

Sveikatos apsauga 
Savivaldybės administracijos veikla 2012 m. buvo nukreipta į asmens sveikatos priežiūros ir 

visuomenės sveikatos politikos, sveikatos priežiūros reformos, valstybinių bei Savivaldybės 

sveikatos strategijų ir programų įgyvendinimą. Buvo dirbama bendradarbiaujant su Savivaldybės 

skyriais, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriumi, Šilutės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, visomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kt. Savivaldybės gydytojas paruošė Tarybai 19 sprendimų projektų, parengė 2 

Administracijos direktoriaus įsakymus, 15 sutarčių. 

Parengtos Šilutės rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai plano įgyvendinimo 

2012-2013 m. priemonės. Organizuoti bendruomenės sveikatos tarybos bei asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovų posėdžiai. Pateiktos sveikatos politikos įgyvendinimo Savivaldybės 

teritorijoje ataskaitos Sveikatos apsaugos ministerijai, Klaipėdos teritorinei ligonių kasai, Farmacijos 

departamentui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įgaliojimus parengtos Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytos sveikatinimo 

veiklos sutartys, kontroliuota, kaip jų laikomasi.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, priskirtosios savivaldybių 

funkcijos yra pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų 

rengimas ir įgyvendinimas. Savivaldybių savarankiškoji funkcija yra gyventojų sveikatos priežiūros 

rėmimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, 

Savivaldybė įgyvendina pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, o minėto įstatymo 5 

dalimi Savivaldybės taryba įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją – organizuoja antrinę 

asmens sveikatos priežiūrą. 

 

Pirminė asmens sveikatos priežiūra 

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą 2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje teikė 4 viešosios 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, 3 uždarosios akcinės bendrovės ir 2 individualios įmonės, 

kurios yra sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa. 

Prisirašiusių gyventojų skaičius prie pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009-2012 

metais: 

 

Eil. 

nr. 

Viešosios pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigos 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1 VšĮ Šilutės pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

11 164 10 880 9 390 9233 

2 VšĮ Juknaičių ambulatorija 2 633 2 681 1 747 1677 

3 VšĮ Vainuto ambulatorija 1 907 1 861 1 780 1731 

4 VšĮ Švėkšnos pirminės 

sveikatos priežiūros centras 

3 221 3 135 3 003 2931 

Iš viso 18 925 18 557 15 920 15 572 

Eil. 

nr. 

Privačios pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigos 

2009 m. 2010 m. 2011 m.  2012 m. 

1 UAB Šilutės šeimos gydytojų 

centras 

10 978 10 955 10 039 9825 

2 UAB Šilutės medicinos centras 11 690 11 950 12 264 12145 

3 UAB ,,Sveikatos darna” 8 821 8 776 8 331 8197 

4 IĮ V. Prielgausko šeimos 

gydytojų kabinetas 

1 470 1 475 1 351 1301 

5 IĮ ,,Sveikatos priežiūra, 

reabilitacija ir korekcija“ 

1 139 1 100 1 118 1124 

Iš viso 34 098 34 256 33 103 32 592 

Iš viso 53023 52 813 49 023 48 164 



60 

 

 

UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras teikia paslaugas visiems prie Šilutės 

ASP įstaigų prisirašiusiems gyventojams. 

Šilutės rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2012 m. dirbo 32 

šeimos gydytojai 30,0 etato krūviu.  

Greitoji medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas teikia viešosios įstaigos Šilutės pirminis 

sveikatos priežiūros centro padalinys – Greitosios medicinos pagalbos skyrius, kuriame suformuotos 

3,0 brigados. Užtikrinant GMP paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybėje ir paribio rajonuose 

visą parą, GMP paslaugas dienos ir nakties metu teikia trys brigados. 

GMP iškvietimų skaičius sumažėjo – 6755 (2011 m. - 7164). GMP 2012 m. vyko į 6712 

iškvietimų (15 asmenų buvo atsakyta dėl iškvietimo nepagrįstumo, 28 atsisakė). 187 išvykimai buvo 

be rezultatų. Medicinos pagalba suteikta 6525 asmenims. Iš viso atlikti 633 pervežimai, iš kurių 91 – 

gimdyvių. Į stacionarą nuvežtų ir hospitalizuotų pacientų skaičius sumažėjo ir sudarė 50,68% (2011 

m. - 63,77%).  

Šilutės rajono savivalybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2012 m. vykdytos 

prevencinės programos, finansuojamos iš PSDF bei VB lėšų: 

 

Vykdytos prevencinės programos  

 

Vnt. Įvykdyta proc. nuo 

visos reikiamos 

amžiaus grupės 

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių programos 

vykdymas: 

1.1. informavimo paslauga 

1.2. Citologinio tepinėlio paėmimo 

paslauga 

 

 

 

3 002 

1 805 

 

 

 

25 

16 

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl 

krūties vėžio finansavimo programos 

vykdymas: 

1 405 23 

3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programos vykdymas 

1 432 24 

4. Vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis finansavimo 

programos vykdymas 

872 18 

5. Širdies ir kraujagyslių prevencinių 

priemonių vykdymas 

3 745 34 

 

Antrinė sveikatos priežiūra 

Antrinio lygio paslaugas teikia 2 asmens sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Šilutės ligoninė ir 

UAB Šilutės MCT „Medea“ klinika. 

Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programoje, 

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

priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“, 2012 m. 

viešoji įstaiga Šilutės ligoninė priskiriama regiono lygmeniui, kuri teikia stacionarines chirurgijos ir 

akušerijos paslaugas. 

VšĮ Šilutės ligoninėje 2012 m. dirbo 406 darbuotojai, iš jų: gydytojai - 68, sveikatos 

priežiūros specialistai - 184, slaugytojų padėjėjos - 36, administracinės veiklos funkcijas atliekantys 

darbuotojai - 22. 

Vertinant atliktų anketinių apklausų duomenis, 2010 m. anketinėje apklausoje dalyvavo 32 

proc. pacientų, iš jų 91 proc. buvo patenkinti gydymo rezultatais, o 90 proc. susirgę vėl rinktųsi VšĮ 

Šilutės ligoninę. 2011 m. apklausoje dalyvavo jau 43 proc. pacientų, iš kurių gydymo rezultatais 

patenkinti 94 proc., o gydytis į Šilutės ligoninę dar kartą grįžtų 93 proc. pacientų. 2012 m. 

anketinėje apklausoje dalyvavo gerokai mažiau pacientų - tik 26 proc. Kadangi Šilutės ligoninės 
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įstaigos pacientai yra tie patys Šilutės rajono savivaldybės gyventojai, kurie jau gydėsi ligoninėje, 

jie atsisakydavo pildyti anketas. Tačiau apklausoje dalyvavę pacientai mūsų įstaigos paslaugų 

kokybę vertino palankiai – 96 proc. pacientų buvo patenkinti gydymo rezultatais, o į ligoninę 

gydytis grįžtų 95 proc. pacientų. 

Įstaigoje funkcionuoja Kokybės vadybos sistema, apimanti sveikatos priežiūros paslaugas, 

įstaigos finansinę veiklą, viešųjų pirkimų organizavimą, personalo tarnybos veiklą. Kokybės 

vadybos sistemą sudaro įsakymais patvirtinti procedūrų aprašai, tvarkos taisyklės, kurie 

reglamentuoja minėtas įstaigos veiklos sritis. 

 

Visuomenės sveikatos priežiūra 

Šilutės rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos funkcijų veikla 2012 m. vykdyta per 

įsteigtą Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurą. 

Lėšos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai: 

 
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Suma (tūkst.) 

Lt 

 Šilutės rajono savivaldybės lėšos iš viso: 442,3 

1.  Valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją) 63,6 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Visuomenės sveikatos lėšos biurui 

Visuomenės sveikatos lėšos mokykloms 

160,0 

89,8 

70,2 

3. PSDF biudžeto lėšos 210,6 

4.  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios lėšos 8,1 

 

Vykdant Šilutės rajono savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stebėseną, parengta 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos 2011 metų 

ataskaita. 

 

Sveikatos priežiūra mokyklose 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T1-748 ,,Dėl 

sveikatos priežiūros mokyklose vykdymo“ nuo 2009-01-01 mokinių sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymas pavestas Šilutės rajono visuomenės sveikatos biurui, kuris užtikrina visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų, veiklą bei mokinių sveikatos priežiūrą šiose mokyklose: mokyklose 

– darželiuose (turinčiuose pradines klases), pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, jaunimo, 

profesinėse mokyklose, gimnazijose. Biure įsteigta 12,5 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

etato minėtai veiklai vykdyti. 

Mokinių sveikatos priežiūra rajone vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktais bei Sveikatos priežiūros Šilutės rajono mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimu Nr. T1-1095 „Dėl sveikatos priežiūros Šilutės rajono 

mokyklose tvarkos aprašo“. 

2012 m. vykdyta mokinių sveikatos priežiūra: 

 
Mokyklų skaičius Moksleivių skaičius 

Steigėja - Savivaldybė Kitų steigėjų Steigėja - Savivaldybė Kitų steigėjų 

30 3 6 012 660 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių, dirbančių mokyklose, veiklos rodikliai: 

 
Užregistruota 

mokinių 

apsilankymų pas 

sveikatos priežiūros 

specialistą 

mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas pagal 

priežastį 
Sveikatinimo veikla 

pirmoji 

pagalba 
konsultacijos kita 

vykdyta 

programų 

organizuota 

renginių 

renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

3780 1281 1679 820 6 934 30608 
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Užregistruoti 3780 mokinių, kurie apsilankė pas sveikatos priežiūros specialistą mokykloje, iš 

kurių 1281 – pirmos pagalbos, 1679 – konsultacijos ir 820 – dėl kitokio pobūdžio priežasčių.  

Pirmosios pagalbos teikimo priežastys nebuvo sunkių sveikatos sutrikimo pobūdžio. 

Dažniausiai pasitaiko įvairūs nubrozdinimai, rankos riešo patempimai, sumušimai, čiurnos 

patempimai, kraujavimas iš nosies ir t.t. Per 2012 m. Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 14 

mokinių ir 1 mokytojai buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba (mokiniams dėl kojos traumos, 

epilepsijos priepuolio, čiurnos sąnario patempimo (imobilizuota) ir t.t., mokytojai – dėl labai aukšto 

kraujospūdžio ir širdies ritmo sutrikimo. 

Suteiktų konsultacijų priežastys buvo labai įvairios, tai yra mokiniams suteiktos konsultacijos 

apie sveiką mitybą, emocijų valdymą, rūkymo žalą, asmens higieną, lytinį brendimą, imuninės 

sistemos stiprinimą. Suteiktos ir kitokio pobūdžio konsultacijos dėl galvos, pilvo skausmų, stiprių 

skrandžio, dantų skausmų, pykinimo, vėmimo, galvos svaigimo, temperatūros matavimo, arterinio 

kraujo spaudimo, ūgio ir svorio matavimo. Mokinių tėvai buvo informuoti apie vaikų sveikatos 

sutrikimus ir kai kuriems buvo rekomenduojama kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją. 

 

Numatoma 2013 m. veikla sveikatos srityje: 

1. Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas per įsteigtą Visuomenės sveikatos 

biurą Šilutės rajono savivaldybės bei Pagėgių savivaldybės gyventojams. 

2. Užtikrinti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2012-2014 m. programos 

įgyvendinimą. 

3. Užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 

metų programos įgyvendinimą. 

4. Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2010-2015 

metų programos įgyvendinimą. 

5. Efektyviai spręsti visas problemas, iškylančias tiek pirminėje, tiek antrinėje sveikatos 

priežiūros grandyse, siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę. 

6. Įgyvendinti, koordinuoti Šilutės rajono savivaldybės strateginiame plane numatytas 

priemones. 

 

Sanitarija 
Sanitarijos kontrolė Šilutės rajono savivaldybėje organizuojama, vadovaujantis Savivaldybių 

sanitarinės kontrolės nuostatais, patvirtintais 1995 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl 

savivaldybių sanitarinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 98-2190) ir Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2005 

m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-822 bei Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais (LR 

Triukšmo valdymo; Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo; Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo ir kt.), Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis 

taisyklėmis, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sanitarijos ir higienos klausimais, 

Lietuvos higienos normomis ir kitais, sanitarinę kontrolę reglamentuojančiais, norminių teisės aktų 

reikalavimais. 

Įgyvendinant sanitarijai keliamus uždavinius, bendradarbiauta su Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centro Šilutės skyriumi, Nacionalinės visuomenės sveikatos centro laboratorijos Klaipėdos 

skyriumi, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centru, Klaipėdos rajono Sveikatos skyriumi, 

Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės skyriumi, Šilutės rajono valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūra, 

Klaipėdos VPK Šilutės rajono policijos komisariatu, Šilutės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, seniūnijomis, Savivaldybės administracijos specialistais. 

Vyriausiasis specialistas – sanitarijos inspektorius dėl įvairių sanitarijos taisyklių pažeidimų 

2012 m. gavo 15 rašytinių ir 18 prašymų bei pastebėjimų telefonu ar žodžiu. Nagrinėti 9 prašymai 

registruoti Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriuje. Tikrinti visi nurodyti pažeidimų 

faktai, išdėstyti prašymuose. Į gyventojų prašymus teikti 9 atsakymai raštu, gyventojai konsultuoti 

žodžiu ar telefonu. Parengtas 56 įvairaus pobūdžio ir paskirties raštai (sanitarinės kontrolės metu už 

nustatytus sanitarijos taisyklių pažeidimus, fiziniams ir juridiniams asmenims teikti žodiniai 
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įspėjimai, rašytiniai reikalavimai ir įpareigojimai panaikinti pažeidimus bei informacinio ir 

auklėjamojo pobūdžio raštai). 

Vykdant aplinkos sveikatinimo priemones, įgyvendinant Šilutės rajono gyvūnų laikymo ir 

priežiūros taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-

1090, reikalavimus, buvo dirbama tokiomis kryptimis: 

1 Tęsiamas benamių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, naikinimo ir globos organizavimas 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, sudarant sutartį su institucija teikiančia minėtas paslaugas; 

2. Tęsiamas šunų registravimas; 

3. Straipsnių dėl gyvūnų laikymo ir priežiūros (ir kt. informacinio pobūdžio) publikacija. 

Savivaldybės administracija, įgyvendindama LR gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo 

įstatymo 16 str. 4 dalį „Benamių gyvūnų gaudymą organizuoja savivaldybės“ paslaugą nuo 2008 m. 

perka, nes taip pigiau. Sutartis dėl benamių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, naikinimo ir globos 

sudaryta su UAB „Nuaras“. Paslauga teikiama per UAB „Nuaras“ filialą, esantį Kalotės k., 

Kretingalės sen., Klaipėdos rajone. Už beglobių gyvūnų gaudymo paslaugos teikimo užtikrinimą 

2012 m. iš SB panaudota 20 509,0 Lt. 

Sugautų beglobių gyvūnų skaičius ir panaudotos lėšos per 2008 – 2012 m.: 
Eilės Nr. Metai Sugautų beglobių gyvūnų 

skaičius (vnt.) 

Išleista lėšų  

(Lt) 

1. 2008 48 17602,06 

2. 2009 77 25026,11 

3. 2010 102 33070,64 

4. 2011 123 33204,43 

5. 2012 114 30 902,71  

 

Įregistruoti gyvūnai ir surinktos lėšos pagal seniūnijas: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Seniūnija 

 

Įregistruotų gyvūnų skaičius pagal metus 

 

Surinktos lėšos (Lt) pagal metus 

2008  2009  2010  2011  2012  2008  2009  2010  2011  2012  

1. Gardamo  144 180 9 6 7 864 1080 54 30 42 

2. Juknaičių  97 45 19 9 11 600 354,5 132 72 84 

3. Katyčių  76 18 8 7 - 456 108 48 42 - 

4. Kintų  70 35 20 5 12 420 210 120 32 72 

5. Rusnės  8 7 10 12 9 48 116 96 144 126 

6. Saugų 83 33 11 16 4 554 265 66 96 24 

7. Šilutės  129 120 152 206 167 1596 2838 2886 4488 3984 

8. Švėkšnos  137 29 13 20 9 942 174 78 120 54 

9. Usėnų  75 11 22 14 9 450 66 132 84 60 

10. Vainuto  109 10 49 29 - 654 60 294 174 - 

11. Žemaičių 

Naumiesčio 

135 21 16 7 4 828 210 114 42 24 

IŠ VISO 1063 509 329 331 232 7412 5481,5 4020 5324 4470 

 

Įgyvendinant aplinkos sveikatinimo priemones stebint maudyklų vandens taršą buvo dirbama 

tokiomis kryptimis: 

1. Vykdyta maudyklų vandens stebėsena, surenkant maudyklų vandens mėginius ir nustatant 

vandens mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius rodiklius; 

2. Teikta informacija visuomenei, valstybės valdžios ir valdymo institucijoms apie maudyklų 

vandens kokybę; 

3. Užtikrinti žmonių saugą nuo plintančių per vandenį ligų. 

Vandens kokybės tyrimai pagal sudarytą ir patvirtintą maudyklų vandens tyrimų kalendorinį 

grafiką, buvo atliekami dvi savaitės prieš maudymosi sezono pradžią ir reguliariai kas dvi savaites 

iki maudymosi sezono pabaigos (maudymosi sezonas pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda 
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birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d). Nuo 2008 m. Savivaldybėje vykdoma 3 maudymosi vietų 

vandens kokybės stebėsena: Žemaičių Naumiesčio tvenkinio Žemaičių Naumiesčio maudyklos, 

Kintų seniūnijoje - Kuršių marių ir Šilutės seniūnijoje - Atmatos upės. 2012 m. maudymosi vietų 

vanduo tirtas 8 kartus (atlikti mikrobiologiniai ir  atlikta vizualinė stebėsena dėl atliekų, nuolaužų, 

plūduriuojančių medžiagų). Per visą maudymosi sezoną ataskaitos teiktos Sveikatos mokymų ir ligų 

prevencijos centrui. Visuomenė apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaikės taršos ar išskirtinių 

situacijų atvejus pastoviai galėjo susipažinti Savivaldybės interneto svetainės www.silute.lt 

Sanitarijos skyrelyje bei vietinėje spaudoje. Vandens rodikliai 2012 m. atitiko HN 92:2007 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. 

Sanitarijos inspektorė parengė 4 Administracijos direktoriaus įsakymų projektus. 

Toliau būtina: 

1. Vykdyti aplinkos sveikatinimo priemones įgyvendinant gyvūnų laikymo ir priežiūros 

taisyklių reikalavimus: 

1.1. tęsti benamių gyvūnų gaudymą, karantinavimą ir naikinimą bei globą Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje sudarant sutartį su institucija, teikiančia minėtas paslaugas; 

1.2. informacinio, auklėjamojo pobūdžio leidinių (bukletų, skrajučių ir kt.), suteikiančių 

žinių apie gyvūnų auginimo ir laikymo sąlygas, agresyvių šunų įsigijimą ir registravimą, augintinių 

gyvenimo būdą, priežiūrą, ligas išleidimas; 

1.3. įrengti šunų vedžiojimo aikšteles Šilutės mieste ir skirti lėšų jų priežiūrai (per seniūniją); 

1.4. tęsti ir suaktyvinti šunų registravimą ir skirti lėšų registravimo žetonų ir naminių gyvūnų 

pasų pirkimui (per seniūnijas); 

1.5. išaiškinti atvejus, kai neleistinai laikomi agresyvių šunų veislių sąrašui priklausantys 

šunys. 

2. Sistemingai stebėti maudyklų vandens taršą ir užtikrinti žmonių saugą nuo plintančių per 

vandenį ligų: 

2.1. per visą maudymosi sezoną (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) vykdyti maudyklų 

vandens stebėseną, surenkant maudyklų vandens mėginius ir nustatant vandens mikrobiologinius, 

fizikinius ir cheminius rodiklius; 

2.2. teikti visuomenei, valstybės valdžios ir valdymo institucijoms informaciją apie 

maudyklų vandens kokybę maudymosi sezono metu; 

2.3. skirti lėšas naujų paplūdimių įrengimui ir jų priežiūrai (per seniūnijas); 

3. Mažinti aplinkos triukšmo poveikį žmonių sveikatai: 

3.1.tiriant gyventojų skundus dėl triukšmo, organizuoti triukšmo matavimus Šilutės miesto 

problemiškose teritorijose; 

3.2. atlikti Šilutės rajono savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų triukšmo stebėseną; 

3.3. organizuoti ir kontroliuoti Šilutės rajono savivaldybės aplinkos triukšmo prevencijos 

2009-2013 metų veiksmų plano kompleksinių priemonių įgyvendinimą. 

4. Organizuoti (esant kenksmingai gyvenamai aplinkai) dezinfekcijos, dezinsekcijos, 

deratizacijos darbus gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpose, visuomeniniuose pastatuose ir 

socialiai remtinų žmonių gyvenamosiose patalpose. 

 

ŠVIETIMAS, JAUNIMO IR SPORTO REIKALAI. KULTŪRA  
 

Švietimas 
Švietimo skyriaus specialistai, vykdydami pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, vykdė 

švietimo viešąjį administravimą Šilutės rajono savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo įstaigose. 

Užtikrinant švietimo paslaugų prieinamumą ir įgyvendinant valstybės švietimo politiką, vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

parengtais dokumentais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo veiklą. 

Parengtos ir įgyvendintos 5 programos: Švietimo įstaigų veiklos kokybės užtikrinimo, 

Švietimo priežiūros, Švietimo įstaigų vadovų atestacijos, Rajono mokinių socializacijos ir 

prevencijos, Rajoninių renginių vaikams ir mokiniams. 

http://www.silute.lt/
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Įgyvendinant Švietimo įstaigų veiklos kokybės užtikrinimo 2012 m. planą, vykdyta švietimo 

įstaigų veiklos priežiūra ir konsultavimas, teikta metodinė ir dalykinė pagalba mokyklų Vaiko 

gerovės komisijos veiklos, ugdymo programų įgyvendinimo, logopedinės pagalbos teikimo 

organizavimo, dokumentų valdymo kokybės, vidurinio ugdymo programų akreditacijos, 

pasirengimo išorės vertinimui klausimais. Organizuoti 9 švietimo įstaigų direktorių pasitarimai, 1 – 

direktorių pavaduotojams ugdymui. 3 švietimo įstaigos dalijosi gerąja darbo patirtimi ugdymo 

kokybės tobulinimo, etninės kultūros įgyvendinimo, ugdymo paslaugų pritaikymo įvairių gebėjimų 

vaikams ir šeimai klausimais. Spalio mėnesį vadovų pasitarime dalyvavo Savivaldybės merė,  

administracija ir skyrių vadovai, kur buvo aptartos mokykloms aktualios problemos.  

Spalio mėn. Švietimo skyrius organizavo Šilutės rajono pedagogų konferenciją „Švietimo 

aktualijos: iššūkiai ir realybė“. 

Parengti 98 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, 158 Švietimo skyriaus vedėjo 

įsakymai skyriaus specialistų ir švietimo įstaigų veiklos organizavimo, olimpiadų, viktorinų, 

konkursų nuostatų tvirtinimo, komisijų sudarymo, rezultatų fiksavimo klausimais, 47 

administracijos direktoriaus raštų projektai, 108 kitokie dokumentai (pažymėjimai, pažymos, planai, 

suvestinės, aprašai, aktai, protokolai). Gauta – 827, išsiųsta – 387 raštai. 

32 švietimo įstaigose mokosi 6137 mokiniai (sumažėjo 452 mokiniais). 2011-2012 m. m. 

nemokamą maitinimą gavo 55,2 proc., vežiojami buvo 34,2 proc. mokinių, specialiųjų poreikių 

mokinių – 21,04 proc.. 

2012 m. 15 Savivaldybės mokyklų vykdė mokinių pavėžėjimą geltonaisiais ir mokykliniais 

autobusais. Iš viso mokyklos turi 15 geltonųjų ir 5 mokyklinius autobusus. 2012-2013 m. m. 

pavežami 2207 mokiniai. Iš jų 1354 maršrutiniu transportu, 301 privačiu transportu, 232 

mokykliniais autobusais, 528 geltonaisiais autobusais. 17 mokinių yra nepavežami. Dalis mokinių 

nepavežami, nes gyvena iki 3 km nuo mokyklos ir ta kryptimi nėra maršrutinio autobuso. Kita 

problema – autobusas negali privažiuoti paimti tų vaikų, kurie gyvena miško teritorijoje. 

Šilutės rajono švietimo įstaigose 2012 m. spalio 1 d. duomenimis dirbo 868 pedagoginiai 

darbuotojai: bendrojo ugdymo mokyklose – 661, ikimokyklinėse įstaigose – 147, meno – 42 ir 

sporto – 18. Švietimo įstaigoms vadovauja 78 vadovai, iš jų 32 direktoriai ir 46 direktorių 

pavaduotojai ugdymui.  

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų amžiaus vidurkis – 51, mokytojų/auklėtojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų – 48 metai. Jaunų specialistų iki 30 metų dirba tik 5,59 proc. (2011 m. – 4,85 

proc.), o 60 metų ir vyresnių – 11,64 proc. (2011 m. – 12,5 proc.). Lyginant su 2011 metais pensinio 

amžiaus dirbančių pedagogų skaičius sumažėjo nuo 79 iki 69.  

2012 m. atestuota 89,7 proc. visų rajono švietimo įstaigų vadovų, 90 proc. – bendrojo ugdymo 

mokyklose dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (buvo 90,4 proc.).  

2012 m. gerėjo bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų išsilavinimo rodiklis: su 

aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu dirba 99,5 proc. (2011 m. – 98,9 proc.), su viduriniu 

išsilavinimu 1 mokytojas dėsto informatiką (mokosi) ir 2 mokytojai yra būrelių vadovai (2011 m. 

buvo 8).   

Pasikeitus specialųjį ugdymą reglamentuojantiems teisės aktams ir atlikus bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių pervertinimą, sumažėjo mokytojo padėjėjo būtinumas, tačiau padidėjo specialiojo 

pedagogo, psichologo, logopedo poreikis. Vietoj mokytojo padėjėjo etato mokyklose įvedami 

logopedo, specialiojo pedagogo etatai. Labai reikalinga psichologų pagalba dirbant su problemiško 

elgesio mokiniais, rizikos šeimomis. Tačiau šių specialistų Savivaldybėje nepakanka. 

Įgyvendinant Valstybinę švietimo politiką ir Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atestacijos 

komisijos parengtą ir patvirtintą 2012 m. programą, vadovaujantis mokyklų vadovų ir jų 

pavaduotojų ugdymui atestacijos tvarka, vykdyta 3 švietimo įstaigų 9 vadovų vadybinės veiklos 

ekspertizė, analizuota įtaka mokyklos veiklos pokyčiams. 

Savivaldybėje yra 13 įstaigų, kuriose organizuojamas ikimokyklinis ugdymas: 8 lopšeliai-

darželiai, 4 bendrojo ugdymo mokyklos, mokykla-darželis. 2011-2012 m. m. sukomplektuota 70 

grupių, ugdoma 1217 vaikų, 2012-2013 m. m. – 69 grupės, ugdomi 1229 vaikai (pagal 

komplektuojamas grupes galėtų lankyti 1276). Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, nuo šių metų 

balandžio 1 d. sudaryta galimybė 4 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigas nemokamai lankyti 
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socialinės rizikos šeimų, bedarbių tėvų arba šeimų, turinčių mažas pajamas, vaikams. Šiuo metu 

tokių vaikų yra 50, iš jų kaimo ikimokyklinio ugdymo grupėse – 21 vaikas.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra ugdomi lopšelio-darželio 

,,Ąžuoliukas“ dviejose specialiosiose grupėse, kuriose teikiamos specialiojo pedagogo, logopedo, 

judesio korekcijos mokytojo paslaugos. Organizuojamas jų pavėžėjimas.  

Lopšelyje-darželyje ,,Žibutė“ veikia logopedinė grupė vaikams, turintiems žymių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų. Teikiamos logopedo, judesio korekcijos mokytojo paslaugos.     

Priešmokyklinį ugdymą Savivaldybėje teikia 10 bendrojo ugdymo mokyklų ar skyrių, 8 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos, mokykla-darželis. Nuo 2012-09-01 buvo formuojamos mišrios 

priešmokyklinio ugdymo grupės kaimo bendrojo ugdymo mokyklose: Vainuto vidurinėje, Vainuto 

vidurinės mokyklos Bikavėnų skyriuje, Usėnų, Pašyšių, Vilkyčių pagrindinėse, kadangi seniūnijose 

nėra ikimokyklinio ugdymo įstaigų (grupių). Jas lanko 120 vaikų, iš jų: 88 priešmokyklinio, 32 

ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

Nuo metų iki 7 metų gimusių vaikų skaičius Savivaldybėje išlieka labai panašus: 2011 m. – 

3224 vaikai, o 2012 m. – 3228 vaikai. Lopšelius-darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

lankančių vaikų skaičius didėja: 2012 m. – 41,8 proc., 2011 m. – 39,8  proc. 

Didėja neatvykstančių į pirmas klases mokinių skaičius, nes yra išvykę iš Savivaldybės. 2012-

2013 m. m. (gimę 2005 m.) į mokyklas neatvyko 24,6 proc., o 2011-2012 m. m. (gimę 2004 m.) 

neatvyko 26,5 proc.  

Nuo 2012 m. lapkričio 6 d. sudaryta tarpinstitucinė komanda, parengtas veiklos reglamentas, 

paskirtas koordinatorius, įgyvendinamas Kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus 

nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, paslaugų plėtros 2011-2013 metų planas. Vedama 

nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų apskaita. 

Kaip ir kasmet sėkmingai ir sklandžiai vykdyti brandos egzaminai ir jau privalomais tapę 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Atsakingai savo pareigas atliko paskirti vyresnieji 

vykdytojai, administratoriai. 2012 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 90,9 proc., pagrindinį – 95,2 proc. 

mokinių. Džiugina dvigubai didesnis brandos egzaminų šimtu balų įvertintų darbų skaičius – 8 

(2011 m. – 4).  

12 Savivaldybės mokyklų dalyvauja keturiuose ES SF  MTP+  projektuose. 5-ios mokyklos 

(Vainuto vidurinė, Šilutės pirmoji, Vydūno, Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos) 

dalyvauja dviejuose projektuose.  

Projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ paskirtis – mokytojų darbo vietos 

modernizavimas. 2012 m. projekte dalyvaujančios švietimo įstaigos gavo 20 824,10 Lt., už kuriuos 

įsigijo kompiuterių stalų, spintų, kėdžių, vežimėlį kompiuterio procesoriui, projektorius, baltąją lentą 

su stovu, dokumentų kamerą, interaktyvias lentas, nešiojamus ir stacionarius kompiuterius, 

daugiafunkcinius spausdinimo aparatus.  

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ suteikė galimybę 

bibliotekas aprūpinti baldais (spintomis, lentynomis, stalais, kėdėmis), stacionariais kompiuteriais, 

brūkšninių kodų skaitytuvais, kvitų spausdintuvais, kopijavimo aparatais, muzikiniais centrais, 

baltąja lenta su stovu už 173 013,06 Lt. Vėliau dar gauta 75 827,07 Lt., kurie skirti įsigyti 27 

stacionariems kompiuteriams.  

Visos keturios gimnazijos, dalyvaudamos projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų 

infrastruktūrų gerinimas“ aprūpino kabinetus moderniomis ugdymo priemonėmis, kompiuteriais, 

multimedijomis, lentomis ir kt. už 211 167,99 Lt.  

Projekte „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“, skirtame jaunimo klasių mokymosi 

aplinkos turtinimui, dalyvauja Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras. Už 131 307,99 Lt. 

gauta – kabinetų įranga ir mokymo priemonės, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, multimedija, 

namų kino sistemos, televizorius, fotoaparatai, vaizdo kameros, dokumentų įrišimo įrenginys, 

nešiojamas ekranas, spausdintuvai, diktofonai, kvitų spausdintuvas, baldai-kompiuterinis stalas, 

kėdės, spintos. Iki profesinio ugdymo kabinetai aprūpinti mokymo priemonėmis: keramikos degimo 

krosnelėmis, molbertais, lyginimo įranga, transformuojamų manekenų rinkiniais, žoliapjove ir 

priemonėmis kūno kultūros pamokoms – futbolo vartais, svarmenų rinkiniu ir kt. 

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba teikia metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą 

pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms. Užtikrinant kokybišką švietimo pagalbos 
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teikimą mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai Pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai 

sudaro palankias sąlygas spręsti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi problemas ir teikia 

konsultavimo, šviečiamąsias paslaugas vaikams, jų tėvams, pedagogams. 2012 m. Tarnyboje vyko 

94 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, kursai, paskaitos, konferencijos, edukacinės 

išvykos) pedagogams ir kitų tikslinių grupių atstovams, kuriuose kvalifikaciją ir kompetencijas 

tobulino 3173 dalyviai. Prie tarnybos veikia 28 rajono metodiniai dalykiniai būreliai, kurie vykdo 

gerosios darbo patirties sklaidą, užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. Įvyko 

109 metodiniai renginiai: 79 metodiniai pasitarimai, 6 atviros pamokos ir kitos veiklos, 10 apskritojo 

stalo diskusijų, popiečių, 11 metodinių dienų mokyklose, 3 konferencijos, konkursai. Tarnybos 

konferencijų salėje įvyko 16 autorinių ir metodinių parodų. Gerąja darbo patirtimi dalintasi ir su kitų 

rajonų (Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Skuodo, Vilniaus) pedagogais. 

Tarnybos specialistų darbo kokybės gerinimui įdiegta kompiuterizuota (logopedams, 

psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, gydytojams neurologams) 

programa vaiko (mokinio) vertinimo duomenų, išvadų, konsultavimo, šviečiamosios ir prevencinės 

veiklos duomenų fiksavimui bei dokumentų rengimui ir spausdinimui. 

Rengiant ir įgyvendinant švietimo projektus ir programas, tęsiamas bendradarbiavimas su 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, kitais nacionaliniais ir 

regionų švietimo centrais, Šilutės rajono švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis 

organizacijomis, kaip partneriai dalyvauja ES projektuose: „Pedagoginių psichologinių tarnybų 

infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, 

logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra“. 

Bendradarbiaujant su Švietimo pagalbos tarnyba ir socialinių pedagogų bei psichologų 

metodiniu būreliu organizuota respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pozityvios 

socializacijos ir visapusiškos asmenybės ugdymo galimybės mokykloje“. Organizuota respublikinė 

konferencija „Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos dialogas-sėkmingos vaiko socializacijos prielaida“, 

išleistas leidinys. 

2012 m. Savivaldybės mokinių Meninės raiškos programos konkursui paraiškas pateikė 7 

švietimo įstaigos (2011 m. – 12). Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

projektų vertinimo komisija visų 7 projektų įgyvendinimui skyrė 3 700 Lt. (2011 m. – 6 000 Lt.). 

Nors finansavimas šių projektų įgyvendinimui sumažėjo, tačiau juose dalyvavo 56 mokyklos, 60 

kolektyvų. Didesnė dalis projektų jau tapo tradiciniais ir sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus: 

2012 m. – 2421, 2011 m. – 1642 vaikai ir mokiniai. 

Savivaldybėje organizuojamos olimpiados, konkursai. Geriausiems mokiniams sudaromos 

sąlygos dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose. 

Siekiant paskatinti menui, mokslui, sportui gabius mokinius, mokslo metų pabaigoje organizuota 

pasiekimų šventė, kurios metu apdovanoti geriausi Savivaldybės mokiniai bei meno kolektyvai 

tarptautinėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose užėmę prizines 

vietas. Savivaldybės mokinių pasiekimai: tarptautinėje Lietuvos-Latvijos IV klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje laimėta II vieta; respublikos dailės olimpiadoje – II vieta; vokiečių kalbos 

– II ir III vietos; fizikos čempionate – II vieta; jaunųjų maironiečių kūrybos konkurse laimėtas 

laureato vardas, šalies jaunųjų prozininkų konkurse – II vieta; respublikos mokinių meninio 

skaitymo konkurse – II vieta; epistolinio rašinio konkurse – III vieta; informacinių technologijų 

konkurse – II vieta; lietuvių kalbos konkurse „Gintaro kelias 2011-2012“ – III vieta. Vienas mokinys 

laimėjo net keliuose konkursuose: piešinių ir video konkurse – I ir II vietos, fotografijų konkurse 

„Lietuvos saugomos teritorijos“ – III vieta,  multimedijos ir kompiuterinio meno konkurse „Žalios 

Virtualybės 12“ – I vieta; Lietuvos mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ laimėta II vieta; Lietuvos Junior Achievement konkurse laimėtos 

trys III vietos,  dvi II vietos ir III vieta. Respublikos konkurse „Aguonėlė-2012“ du mūsų rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kolektyvai tapo laureatais. Viena mokinė skaitė pranešimą 

Mokomojo Europos parlamento generalinėje asamblėjoje Lietuvos Respublikos Seime. 7 Šilutės r. 

vaikų meno mokyklos mokiniai užėmė prizines vietas respublikos konkursuose, 1 mokinė 

tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse laimėjo III vietą ir net du kolektyvai tapo respublikinių 

konkursų laureatais. Šilutės sporto mokykla Lietuvos sportininkų ugdymo centrų konkurse tapo 
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nugalėtoja ir atstovai buvo pakviesti į iškilmingą renginį Švietimo ir mokslo ministerijoje, kur įteikti 

diplomai ir taurė. Boksininkai puikiai pasirodė tarptautiniame D. Pozniako turnyre Kaune, Europos 

olimpinių vilčių bokso čempionate Kaliningrade, kur Edgaras Skurdelis iškovojo III-ąją vietą. 

Respublikinių varžybų įvairaus amžiaus grupėse visų mokyklos sporto šakų auklėtiniai 2012 metais 

iškovojo 134 įvairių spalvų medalius.  

Užtikrinant turiningą vaikų vasaros poilsio organizavimą, vykdytas Vaikų vasaros poilsio 

projektų konkursas. Šiems projektams vykdyti iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Savivaldybės 

biudžeto lėšų nebuvo numatyta, o Socialinės paramos skyrius socialiai remtinų mokinių 

nemokamam maitinimui skyrė 19 600 litų. Švietimo įstaigos pateikė 13 projektų, dieninėse vasaros 

poilsio stovyklose pailsėjo 495 mokiniai, iš jų socialiai remtinų šeimų 429 vaikai. Dėl lėšų stokos 

neorganizuotas gabių ir visuomeniškai aktyvių mokinių vasaros poilsis Kintų VšĮ „Vėtrungės 

poilsiavietė“ stovykloje.  

Savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu parengti 47 Administracijos direktoriaus 

įsakymo projektai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo ar 

panaikinimo. Komisijos siūlymu kreiptasi į teismą dėl 8 nepilnamečių apgyvendinimo vaikų 

socializacijos centruose, dėl leidimo 4 mokiniams pratęsti vidutinės priežiūros priemones, dėl 

vidutinės priežiūros priemonės panaikinimo prieš laiką 1 mokiniui, dėl nutraukimo - 1 mokiniui. 7 

mokinių elgesys pagerėjo, todėl panaikintos minimalios priežiūros priemonės. Organizuotas 

Savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdis Gruzdžių vaikų socializacijos centre, kur aptartos 

mokinių ugdymo bei resocializacijos sąlygos, galimybės mokytis bei gauti visapusišką socialinę, 

pedagoginę, psichologinę pagalbą, siekiant sėkmingos vaiko integracijos į visuomenę.  

Nuo 2012 m. spalio mėn. praplėstos Švietimo skyriaus funkcijos (prijungta jaunimo reikalų 

koordinatoriaus pareigybė) - administruoti ir įgyvendinti jaunimo politiką Savivaldybės teritorijoje. 

Savivaldybėje yra 16 jaunimo organizacijų. 2012 m. Jaunimo programai iš Savivaldybės 

biudžeto buvo skirta 30 000 Lt. Finansuoti 9 projektai, iš kurių 4 – tęstiniai. Šešios rajono jaunimo 

organizacijos vykdyti savo veiklai gavo finansavimą iš asociacijos „Lamatos žemė“. Du Jaunimo 

edukacinio centro projektai gavo finansavimą iš Lietuvos kaimo tinklo. 

Pagal Sporto prieinamumo ir kokybės gerinimo programą sporto plėtojimui 2012 m. 

Savivaldybė skyrė 756 000 Lt.: VšĮ „Šilutės sportas“ – 586 000 Lt, VšĮ „Šilutės krepšinis“ – 105 

600 Lt. NVO sporto klubų veiklai paremti skirta 78 000 Lt. 7 800 Lt. sportininkų skatinimui; 7 800 

Lt. palikta programos rezerve. Iš šių lėšų finansuota 20 NVO sporto klubų projektų. Savivaldybėje 

yra 27 įregistruoti sporto klubai. Sporto klubuose aktyviai sportuoja apie 700 žmonių ir dirba 

kvalifikuoti, profesionalūs sporto treneriai. Pasiekti aukšti sportiniai rezultatai byloje apie aktyvų ir 

gerą sporto klubų darbą. Sportininkams ir jų treneriams skatinti 2012 m. buvo numatyta 7 800 Lt, 

tačiau šios sumos nepakako, iš viso premijoms skirta – 9 700 Lt. Premijos skirtos 22 sportininkams 

ir 7 treneriams. 

Pagrindinės jaunimo problemos: per mažai renginių, trūksta užimtumo vasaros laikotarpiu, 

jaunimas pats nėra pakankamai aktyvus, siaura jo pasaulėžiūra ir kt. Šias problemas ėmėsi spręsti 

naujai įsikūrusi jaunimo asociacija „Pamario jaunimas“, kurios siekis – suburti savivaldybės 

jaunimą, su jaunimu dirbančias ir jaunimo organizacijas. 

Esminės problemos: nepakankamas švietimo įstaigų finansavimas, mokyklose trūksta 

pagalbos specialistų (psichologų, specialiųjų pedagogų, vaikų psichiatro ir neurologo), higienos paso 

neturi 4 švietimo įstaigos (Šilutės Pamario, Juknaičių, Gardamo ir Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės 

mokyklos), reikalingos vaizdo stebėjimo kameros saugumui užtikrinti mokyklų teritorijose. 

  

Kultūra 
Įgyvendinat Vietos savivaldos įstatymą, akcentuojama savivaldybės institucijos misija – 

sudaryti sąlygas gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Tai 

sąlygoja kultūros valdymo, finansavimo, informacijos kaupimo ir sklaidos veiksmai.  

Planuojant 2012 metų veiklas Kultūros skyrius ir kultūros įstaigos aptarė strateginio veiklos 

plano priemones ir būdus joms įgyvendinti.  

Šilutės rajono savivaldybės vadovams Bikavėnų bendruomenė 2012 m. pareiškė pastabą dėl 

naujų baldų įsigijimo Bikavėnų bibliotekai. Biblioteka, panaudojant baldų ir įrangos resursus, 
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sutvarkė Bikavėnų bibliotekos interjerą, tačiau lėšų naujiems baldams įsigyti jai nebuvo skirta. 

Daugiau pastabų dėl kultūrinės veiklos Savivaldybėje seniūnijų bendruomenės neturėjo.  

Kultūros ministerijos užsakymu 2012 metais Lietuvos Respublikoje buvo vykdomas Kultūros 

ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas bei Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų 

veiklos vertinimo kriterijų nustatymo tyrimas, kurį atliko UAB „BGI Consulting“. Tyrėjai Šilutės 

rajono savivaldybės vykdomą kultūros strategiją (jos elementus) nurodė pavyzdžiu kitoms 

savivaldybėms. 

Kultūros ministerija įvertino ir rėmė Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus vedėjos inicijuotą ir kartu su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba įgyvendintą respublikinį 

kvalifikacijos kėlimo projektą „Kultūros administravimo modelio tobulinimas, ugdant kultūros 

administratorių vadybos ir administravimo kompetencijas“. Projektui įgyvendinti pasitelkti ir Šilutės 

rajono savivaldybės partnerio – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros 

lektoriai bei Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento, teisinės ekspertizės skyriaus 

specialistai. Šilutės rajono kultūros administravimo sistema, naujovėmis domėjosi ir Kultūros 

ministerijos specialistai bei kolegos iš 30 savivaldybių. Projektas pavyko ir 2013 m. numatytas jo 

tęstinumas. 

Kultūros skyriaus vedėjos Vilmos Griškevičienės darbo patirtis, kompetencija pastebima 

Lietuvos Respublikoje. 2012 m. ji tapo Lietuvos kultūros ir meno tarybos nare (viena iš šios tarybos 

funkcijų – padėti Kultūros ministrui, LSA formuoti ir įgyvendinti kultūros politiką, teikti siūlymus), 

LSA Švietimo ir kultūros komiteto nare. Dalyvaudama šiose institucijose Vilma Griškevičienė 

atstovauja savivaldybes, išskirtinai pristato Šilutės rajono savivaldybės kultūrinį vyksmą, 

pasiekimus, išsako problemas, ieško būdų, kaip jas spręsti. 

Kultūros skyrius parengė 35 Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, 63 siunčiamų 

raštų projektus. Atsakyta į 199 raštus, parengtos 86 sutartys.  

Administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Savivaldybės administracijos atstovų delegavimo į 

kultūros centrų tarybas“ į tarybas deleguota skyriaus vedėja, suformuotos tarybos.  Įgyvendinant 

kultūros programą parengti įsakymai „Dėl Šilutės rajono 2012 metų mėgėjų meno kolektyvų 

projektų atrankos komisijos sudarymo“, „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų kultūros 

projektų atrankos komisijos sudarymo“, „Dėl lėšų skyrimo iš Kultūros plėtros programos rezervo“, 

„Dėl Kultūros plėtros programos 2012 m. lėšų paskirstymo“, „Dėl „Sidabrinės nendrės“ premijos 

skyrimo“, „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo programos projekto „Kultūros paveldo 

išsaugojimas pietų Baltijos regione – Craftland“ darbų ir paslaugų priėmimo-perdavimo komisijos 

sudarymo“ ir kt.  

Sudarius Šilutės rajono etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių plano darbo 

grupę, buvo organizuotas darbas, parengtas dokumento projektas.  

Vykdyta atsiskaitymo už projektus kontrolė. Parengta mėgėjų meno kolektyvų projektų 

ataskaitų analizė, kuri panaudota 2013 m. mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinime. Kiekvienais 

metais iš atskaitų parengiama medžiaga Kultūros plėtros programos projektų konkurso mėgėjų meno 

kolektyvų projektų atrankos komisijai, Kultūros plėtros programos projektų konkurso kultūros 

projektų atrankos komisijai, įstaigų vadovų susirinkimams. Mėgėjų meno kolektyvų vadovai, 

mėgėjų meno kolektyvų projektų teikėjai buvo nuolat konsultuojami projektų rengimo klausimais. 

Bendrauta su kolektyvų vadovais ir nevyriausybinėmis organizacijomis Kultūros plėtros programos 

projektų konkurso klausimais.  

Atlikta 19 viešųjų pirkimų už 43 425 Lt.  

Kultūros skyrius ypač atsakingai ruošėsi ir įgyvendino tarptautinį projektą „CRAFTLAND“ 

projekto renginiuose Šilutėje ir Foteviken (Švedija) muziejuje. 

Informacija apie rajono kultūrą, svarbiausius įvykius, konkursus skelbiama Savivaldybės 

internetinės svetainės „Kultūros“ ir „Naujienų“ skyriuose. Informacija apie etninės kultūros 

renginius siunčiama „Etninės kultūros renginių Lietuvoje“ žurnalui.  

Kiekvieną mėnesį rengti kultūros įstaigų renginių mėnesiniai planai ir skelbti Savivaldybės 

interneto svetainėje. Rengtos ataskaitos, teikta informacija ne tik Administracijos vadovams, bet ir 

Kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos 

liaudies kultūros centrui. Parengta 2011 m. kultūros centrų statistinė ataskaita.  
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Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų laiškai, pateikta išsami informacija. 

Parengti 32 Administracijos direktoriaus, Mero ir Kultūros skyriaus raštų projektai. Dalyvauta 

visuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose: Šilutės rajono 2012 m. mėgėjų meno 

kolektyvų projektų atrankos komisijoje, Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. kultūros projektų 

atrankos komisijoje, CRAFTLAND projekto įgyvendinimo darbo grupėje. Dalyvauta Savivaldybės 

kultūros įstaigų vadovų pasitarimuose.  

Daug dėmesio skirta paveldo išsaugojimo ir populiarinimo sričiai. Šilutės rajono kultūros 

paveldo objektų stebėsenos vykdymas, kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas. 

2012 m. buvo parengti 34 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai, iš jų 8 parengti 

pirkimo - pardavimo sandoriams atlikti. 32 aktai buvo perduoti Kultūros paveldo departamento 

Klaipėdos teritoriniam padaliniui.  

2012 m. taip pat buvo apžiūrėti ir įvertinti statiniai ir vietovės, neįrašytos į Kultūros vertybių 

registrą, bet esantys Šilutės miesto, Švėkšnos miestelio istorinėse dalyse ar buvus atskiriems 

pareikalavimams: pastatai Lietuvininkų g. 3, 7, 8, 9, 16, 23, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 42A, 43, 44,  ,45, 

46, 47, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 55A, 56, 59, 61, 62, 68, 74; pastatai Jankaus g. 1, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 

9, 11; pastatai V. Kudirkos g. 3, 4, 5, 6, 7; pastatai Kalinausko g. 2, 8; pastatas Vilų g. 2; Žemaičių 

Naumiesčio sinagoga, Bundalų kapinės, Švėkšnos klebonija, Geležinkelio pralaida Mantvydų k. 

Saugų sen., Geležinkelio tiltas Medalių k. Saugų sen., Kukorų geležinkelio stoties pastatai, Vyžių 

bažnyčia (Juknaičių sen.). 

Atnaujinta Šilutės rajono kultūros paveldo objektų statistinė informacija, ji lengvai prieinama 

Savivaldybės internetinėje svetainėje „Paveldas“ skyriuje. 

 

Šilutės rajono blogos ir avarinės būklės kultūros paveldo objektų stebėsenos 

organizavimas. Per 2012 m. buvo įvertinti 5 blogos būklės kultūros paveldo objektai ir Žemaičių 

Naumiesčio sinagoga, inicijuoti atitinkami veiksmai jų būklei gerinti: 

Iš Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio buvo gautas įspėjimas dėl 

avarinės Švėkšnos sinagogos (unikalus objekto kodas 30620) būklės ir reikalavimas sutvarkyti 

pastatą. Administracijos direktoriaus 2012-01-20 įsakymu Nr. A1-86 buvo sudaryta sinagogos 

įvertinimo komisija, kuri sausio m. 25 d. pateikė išvadas. Kovo mėn. iš Administracijos direktoriaus 

rezervo buvo skirta lėšų ir atlikti pastato konservavimo darbai. Dėl sinagogos perdavimo Klaipėdos 

žydų bendruomenės nuosavybėn visus metus vyko susirašinėjimas, susitikimai ir pokalbiai. 

2012 m. buvo užfiksuota blogėjanti Švėkšnos viaduko (30647) būklė, apie tai buvo 

informuotas Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys. Kadangi statinys yra 

bešeimininkis, dėl jo teisinės priklausomybės buvo kreiptasi į UAB „Klaipėdos keliai“, Telšių 

vyskupiją, Susisiekimo ministeriją ir Kultūros paveldo departamentą. Pradėta procedūra viaduką 

perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn.   

2012 m. parengti ir įgyvendinti projektai: Europos paveldo dienoms skirtas projektas „Vietos 

dvasia. Mus supantis, kuriantis, vienijantis kultūros paveldas“, informacinių stendų sukūrimas ir 

pastatymas Švėkšnos, Naumiesčio miesteliuose, prie Šv. Vincento Ferero bažnyčios ir Macikų 

koncentracijos stovyklos kapinių.  

Kultūros skyriaus specialistė, aktyviai įsijungė į įvairių darbo grupių, komisijų, kurios sprendė 

paveldo problemas, veiklą: Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-86 sudarytoje Švėkšnos 

sinagogos būklės įvertinimo komisijoje, įsakymu Nr. A1-372 sudarytoje darbo grupėje dėl projekto 

„Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiesiems 

turizmo poreikiams” įgyvendinimo, įsakymu Nr. A1-285 patvirtintoje Šilutės rajono savivaldybės 

želdinių apsaugos ir priežiūros komisijoje. 

Pertvarkyta Savivaldybės interneto svetainės nuoroda „Paveldas“, atnaujinta aktuali 

informacija apie Šilutės rajono savivaldybės kultūros paveldą, galiojančius teisės aktus. 

Kultūrinių įvykių, renginių, projektų 2012 m. buvo daugiau nei 200. Vieni jų inicijuoti 

bendruomenių, kiti – kultūros institucijų. Reikšmingiausios idėjos sulaukia pritarimo ir iš kitų 

kultūros fondų ir programų – projektai gauna papildomą finansavimą, tuo įrodydami savo reikšmę 

ne tik savivaldybiniu, bet ir respublikiniu lygiu.  
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Gerų atsiliepimų sulaukė Vietos savivaldos dienos renginys, apie tai rašė ir respublikinė 

spauda.  

2012 m. rajono kultūros bendruomenė puikiai pasiruošė sutikti Tarmių metus, daug idėjų 

pateikė Klaipėdos krašto metų programai paminėti. Šiuo metu laukiama atsakymo iš Kultūros 

ministerijos dėl paramos projektams. 

2012 metai išsiskyrė įdomiomis idėjomis, kurias įgyvendino bendruomenės. Rusnės 

bendruomenė „Rusnės sala“ ir Šyšos kaimo bendruomenė, surengė Vasario 16-osios minėjimo 

šventę ant užšalusių pievų. Švėkšniškių draugija „Tėviškė“ visus metus džiugino prasmingais 

muzikos, dailės, istorijos renginiais. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka organizavo išskirtinę Europos dieną ir Vyresnių žmonių aktyvumo bei kartų solidarumo 

metams skirtą renginių programą „Mes turtingi patirtim, dovanota jauniems“, Degučių bendruomenė 

surengė įspūdingą Europos paveldo dienos minėjimą Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčioje. 

Visoje Lietuvoje nuskambėjo švėkšniškių akcija „Mes - už šviesą“, kurios iniciatorius buvo 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojas Vaidotas Didžiūnaitis. Šilutiškiams puikią dovaną įteikė 

Šilutės gražinimo draugija, inicijavusi ir įkūrusi Šeimos skverą Šilutėje. Šilutės muziejaus 

kolektyvas su etnografe Indre Skablauskaite pradėjo naują tradiciją - papuošti eglučių alėją prie 

Hugo Šojaus dvaro pagal lietuvininkų papročius. Originaliomis idėjomis kultūrinį gyvenimą išjudino 

Juodeškų šeima, įsiliejusi į Kintų seniūnijos kultūrinį gyvenimą profesionaliais kultūros renginiais. 

Šilutės meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojai ir mokiniai nenustoja stebinti miestiečius ir 

svečius išskirtiniais meno akcentais, puošiančiais miestą. Išliekamąją vertę turi organizacijų, kurios 

susivienijo restauruojant senąją Šilutės kapinių koplyčią, darbas. Tai Šilutės gražinimo draugija, 

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Beveršteto vokiečių - lietuvių draugija.  

Tikrai reikia pasidžiaugti šiuo metu dirbančiu Kultūros ir pramogų centro kolektyvu bei jo 

vadove Jūrate Pancerova. Tai puikūs darbuotojai ir kolegos, kurie turi idėjų, tačiau joms įgyvendinti 

reikia palaikymo ir resursų.  

Siekiant padidinti kultūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų patrauklumą ir prieinamumą tiek 

vietiniams gyventojams, tiek Savivaldybės svečiams, būtina investuoti į kultūros pastatų renovaciją, 

kuri leistų išplėsti kultūros paslaugų kiekį ir kokybę. Valstybės investicijų programa, ES programų 

lėšos yra pagrindinis investicijų į kultūros įstaigų renovaciją šaltinis. Kultūros skyriui pavyko 

įgyvendinti Valstybės investicijų lėšomis remiamą projektą „Šilutės rajono savivaldybės Kintų 

Vydūno kultūros centro pastato, esančio Kintų seniūnijos Kintų miestelyje, rekonstrukcija – 

materialinės bazės modernizavimas“. Įsisavinta 238 tūkstančiai litų. Atlikti viešieji pirkimai, 

sudarytos sutartys, parengti mokėjimų prašymai Kultūros ministerijai. Už lėšas įsigyti baldai, 

kompiuterinė technika ir kita dailės bei muzikos studijoms reikalinga technika, priemonės. Dabar 
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viena iš didžiausių Kintų Vydūno kultūros centro užduočių – parengti teikiamų mokamų paslaugų 

paketą, kad būtų nauda ir kultūros centrui, ir jo lankytojams. Įgyvendinant šį projektą daug pastangų 

dėjo Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė. 

Aktualiausios problemos – kultūros įstaigų bazės ir pastatų atnaujinimas, pastatų restauracija. 

Šiuo metu restauruojami H. Šojaus dvaro pastatai turėtų išspręsti daugelį Šilutės muziejaus 

problemų, tačiau nenumatytos lėšos ekspozicijos įrangai. Muziejininkai paruošė ekspozicijos 

koncepciją ir ekspozicinį planą, kuriuo remiantis reikėtų pradėti dirbti su dizaino įmone rengiant 

ekspozicinės įrangos projektus, apskaičiuoti lėšas, reikalingas ekspozicinių baldų gamybai. Kultūros 

skyrius siūlo ruoštis ir dalyvauti naujo šaukimo Norvegijos finansinio mechanizmo programoje.  

Savivaldybės vadovų ir Vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ dėka pasirengta vykdyti 

projektą, kuris išspręs Salos etnokultūros ir informacijos centro patalpų problemą. Tikimės, kad 

įstaigos materialinės bazės atnaujinimui lėšų skirs užsienio partneriai iš Vokietijos. 

Būtina ir toliau ieškoti būdų, kaip spręsti Žemaičių krašto etnokultūros centro muziejaus 

modernizavimo klausimą. Pats centras nepajėgus parengti ekspozicinio plano, tam reikia dizainerių 

pagalbos.  

Itin sudėtinga ir Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato būklė. Šio pastato renovacija turėtų 

būti vienas iš prioritetų. Objektas įtrauktas į valstybinę Kultūros centrų modernizavimo programą. 

Centro patalpomis naudojasi tiek miesto bendruomenė, tiek jaunimo organizacijos. Tačiau mus vis 

dažniau aplenkia profesionalūs atlikėjai, kolektyvai, nes tokia aplinka, įranga nebeatitinka 

šiuolaikinių reikalavimų. Centras būtų puiki jaunimo užimtumo įstaiga, tačiau esant tokiai skurdžiai 

materialinei bazei ji tampa nepatraukli.  

Kita itin sudėtinga problema – maži kultūros darbuotojų atlyginimai. Aukštos kompetencijos ir 

motyvuotų specialistų atlyginimai: vidutiniškai priskaičiuojamas 1 471 Lt, vidutiniškai išmokamas 1 

168 Lt. Suprantama, kad viena Savivaldybė neišspręs šios problemos, bet siūlytume per Klaipėdos 

regiono plėtros tarybą inicijuoti kreipimąsi į LSA, Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl galimybės 

pradėti vykdyti dar 2008 m. Vyriausybės nutarimu patvirtintą trimetę „Kultūros ir meno darbuotojų 

darbo užmokesčio didinimo programą“, kurioje buvo numatyta strategija, kaip per trejus metus 

pakelti atlyginimus visam kultūros darbuotojų sektoriui. Būtina siekti, kad dar šiais metais į šios 

problemos sprendimą įsitrauktų kuo daugiau suinteresuotų institucijų. 

 

CIVILINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, MOBILIZACIJA 
 

Civilinė sauga 

Vykdant ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencinį darbą Administracijos 

direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-127 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas. Planas parengtas 3 metų laikotarpiui (2012, 

2013 ir 2014 metams). 2012 m. planuojamų galimų pavojų rizikos mažinimo 31 priemonė įvykdyta.  

Patikslinta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, nustatytos gresiančios 

ekstremaliosios situacijos, turinčios labai didelę ar didelę riziką: gaisras, labai aukštas vandens lygis 

(katastrofinis hidrologinis reiškinys), elektros energijos nutraukimas daugiau kaip 20000 gyventojų 

arba ¼ Savivaldybės teritorijos gyventojų, pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija. Administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-636 

„Dėl rizikos analizės patvirtinimo“ patikslinta rizikos analizė. Ekstremaliųjų situacijų valdymas 

išdėstytas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Administracijos direktoriaus 2011 m. 

rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A1-1098 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planas. 2012 m. patikslintas šio plano VI skyriaus 22 punktas „Savivaldybės ekstremaliųjų 

įvykių ir situacijų, kurių pavojus atlikus rizikos analizę nustatytas kaip didelis arba labai didelis, 

valdymas ir koordinavimas“.  

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 

A1-586 sudaryta Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija. Komisijos pirmininkas – 

Raimundas Ambrozaitis, Administracijos direktorius. Ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėtis 2012 

metais buvo tikslinama Administracijos direktoriaus įsakymais: 

2012 m. liepos 13 d. įsakymas Nr.A1-854; 

2012 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr.A1-947; 
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2012 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr.A1-1320. 

Sudarytas Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2012 m. darbo planas, 

kuris įvykdytas. 

Įvyko 7 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai, iš jų 3 neplaniniai: 

2012 m. sausio 12 d. „Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, civilinės saugos 

pajėgų, seniūnijų ir gyventojų veiksmų ruošiantis 2012 metų potvyniui“ (planinis); 

2012 m. kovo 15 d. „Dėl pavojingos  situacijos Kuršių marių ir kitų vandens telkinių ledo“. 

(neplaninis); 

2012 m. balandžio 12 . „Dėl pasirengimo sausringajam metų sezonui: sausos žolės deginimo, 

miškų ir durpynų gaisrų prevencija“ (planinis); 

2012 m. rugpjūčio 16 d. „Dėl ekologinės situacijos Ubaičio upėje, Kintų seniūnijoje“ 

(neplaninis); 

2012 m. rugpjūčio 29 d. „Dėl gelbėjimo darbų organizavimo likviduojant pavojingas 

medžiagas“. (neplaninis); 

2012 m. spalio 24 d. (planinis), darbotvarkė: 

„Dėl ūkio subjektų, seniūnijų, gelbėjimo pajėgų, gyventojų pasiruošimo šaltajam 2012-2013 

metų sezonui“;  

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės ESOC veiklos užtikrinimo ES ar karo metu“. 

           2012 m. gruodžio 13 d. (planinis), darbotvarkė: 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos būklės įvertinimo“;  

„Dėl paskatinimo už 2012 m. lapkričio 28 d. Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių 

pratybų organizavimą ir jų atlikimą“. 

Administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-611 sudarytas 

Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras, paskirtas koordinatorius, patvirtinti nuostatai 

bei narių iškvietimo schema. 

Šilutės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius – Vygantas 

Kamarauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas. 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą sudaro 4 grupės: 

  Informacijos valdymo, operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė; 

  Materialinio techninio aprūpinimo grupė; 

  Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė; 

 Administravimo grupė. 

Vykdant Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos 2012 m. veiklos planą ir vadovaujantis 

Administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 29  įsakymu Nr. A1-1209 „Dėl pasirengimo 

savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinėms pratyboms“ 2012 m. lapkričio 28 d. buvo pravestos 

Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema: „Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro ir Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos veiksmai, vykdant 

gyventojų evakavimą iš užtvindomo Pakalnės kaimo Rusnės seniūnijos“. Pratybas vertino Klaipėdos 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus darbuotojai. Pratybos 

įvertintos labai gerai. Pratybų tikslas, uždaviniai, planas įvykdyti.  

Administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-1369 „Dėl paskatinimo 

už 2012 m. lapkričio 28 d. savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų organizavimą ir jų 

atlikimą“ pareikštos padėkos 17 fiziniams asmenims ir 2 ūkio subjektams (Rusnės seniūnijai ir 

Rusnės pagrindinė mokyklai).  

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl 

savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių metinio grafiko patvirtinimo“ patvirtintas 

2012 m. gyventojų švietimo grafikas.  

Susitikimo metu su seniūnijų (Gardamo, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių, Usėnų, 

Katyčių, Saugų, Švėkšnos, Kintų, Rusnės, Šilutės) gyventojais pravestos paskaitos: Gyventojų 

perspėjimas ir informavimas, gyventojų evakavimo organizavimas, valstybės paramos už žalą, 

patirtą dėl ES, teikimo tvarka.  

Organizuota 11 susitikimų su gyventojais, kuriuose dalyvavo 140 žmonių.  

Įvyko 4 metodiniai civilinės saugos seminarai ūkio subjektų vadovams, atsakingiems už 

civilinės saugos būklę, darbuotojams:  
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2012 m. sausio 19 d. tema: „Užduotys ir rekomendacijos Šilutės rajono savivaldybės ūkio 

subjektams ir kitoms įstaigoms dėl civilinės saugos veiklos organizavimo, priemonių planavimo ir 

informacijos teikimo 2012 metais“, dalyvavo 47 žmonės; 

2012 m. balandžio 6 d. tema: „Ūkio subjekto civilinės saugos priemonių planavimas 2012 

metais“, dalyvavo 11 žmonių; 

2012 m. liepos 26 d. tema: „Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimas specialiuoju ženklu ir 

patalpų, skirtų kolektyviniai apsaugai naudojimo tvarka“, dalyvavo 21 žmogus; 

2012 m. gruodžio 18 d. tema: „Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Gyventojų 

perspėjimo ir informavimas, naudojantis viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjo tinklų 

infrastruktūrą“, dalyvavo 22 žmonės. 

Organizuoti mokinių piešinių konkursai: 

 2012 m. kovo mėn. 1d. – „Aukime saugūs 2012“ - Pasauliniai civilinės saugos dienai 

paminėti. 

 2012 m. gegužės 4 d. – Ugniagesių globėjo Šv. Florijono dienai paminėti. 

Šilutės rajono savivaldybės gyventojams išplatintos atmintinės: 

Korinio transliavimo aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose - 300 vnt., 

Kaip elgtis potvynio metu –250 vnt., 

Būkime atsargus prie vandens – 100 vnt., 

Kaip elgtis per šalčius – 110 vnt., 

Dėmesio visiems –80 vnt.; 

Smėlio maišų pylimai apsisaugojimui nuo potvynio – 60 vnt. 

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai dalyvavo Civilinės saugos užsiėmimuose (kursuose): 

 Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriuje – 74 

žmonės;  

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų 

mokyklos Civilinės saugos mokymo centre – 10 žmonių. 

Organizuotas Kintų, Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos, Saugų, Vainuto ir Šilutės  seniūnijų 

mokyklų mokinių ir gyventojų supažindinimas su turima Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, 

Savivaldybės ugniagesių komandų gelbėjimo darbų ir gaisrų gesinimo įranga. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas bendradarbiavimui su žiniasklaida. Analizuoti straipsniai 

civilinės saugos klausimais spaudoje: 

 „Dėmesio visiems“ („Šilokarčema“).  

 Prašys pinigų gelbėjimo darbams („Pamarys“).  

 Teršalų šalinimui išdrebėjo 500 litų („Šilutės naujienos“).  

 Žiemai ruošiasi kelininkai, elektrikai, šilumos ir vandens tiekėjai („Šilutės naujienos“).  

 Priekaištai sūrių gamintojams: per sunkūs pienovežiai, užgrūsta gatvė („Šilutės 

naujienos“).  

 Saugumo suteiks vaizdo kameros ir SMS žinutės („Šilutės naujienos“).  

 Potvynio vandenyse – ligoniai, arkliai, avys („Šilutės naujienos“). 

Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr.A1-1253 „Dėl minimalaus 

kolektyvinės apsaugos statinių poreikio apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“ 

nustatyta Savivaldybėje: 

Kolektyvinių apsaugos statinių – 36 vnt.; 

Apsaugomų gyventojų skaičius – 12291 gyventojas; 

Kolektyvinės apsaugos patalpų plotas – 18436 kv. m.; 

Kolektyvinių apsaugos statinių būklė yra gera.  

2012 m. kolektyvinės apsaugos statiniai pažymėti specialiuoju ženklu, kuris tvirtinamas 

matomoje vietoje prie įėjimo į pastatą.  

2012 m. sausio 5 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-28 „Dėl 

kompleksinio (planinio) civilinės saugos būklės patikrinimų civilinės saugos sistemos subjektuose 

plano patvirtinimo“ sudarytas 2012 m. patikrinimų grafikas.  

Civilinės saugos būklės planiniai patikrinimai įvyko:  

2012 m. vasario 23 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė 

vertinama patenkinamai; 
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2012 m. vasario 2 d. Vydūno gimnazijoje, civilinės saugos būklė vertinama gerai;  

2012 m. kovo 5 d. Pamario pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama gerai;  

2012 m. kovo 29 d. Gardamo pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama 

gerai;  

2012 m. balandžio 5 d. Katyčių pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama 

patenkinamai;  

2012 m. balandžio 26 d. Pašyšių pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama 

patenkinamai;  

2012 m. gegužės 8 d. Rusnės pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama 

gerai;  

2012 m. gegužės 17 d. AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Šilutės-

Šilalės tinklo eksploatavimo grupėje, civilinės saugos būklė vertinama nepatenkinamai;  

2012 m. birželio 5 d. UAB „Šilutės šilumos tinklai“, civilinės saugos būklė vertinama gerai;  

2012 m. birželio 27 d. UAB KLASMANN-DEILMANN ŠILUTĖ, civilinės saugos būklė 

vertinama gerai; 

          2012 m. rugsėjo 27 d. Traksėdžių pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama 

patenkinamai;  

2012 m. spalio 4 d. Žemaičių  Naumiesčio darželyje-mokykloje, civilinės saugos būklė 

vertinama gerai;  

2012 m. gruodžio 4 d. Usėnų pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė vertinama 

gerai; 

Neplaniniai patikrinimai:  

2012 m. balandžio 4 d. d. UAB „Šilutės polderiai“, civilinės saugos būklė vertinama gerai; 

2012 m. balandžio 4 d. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, civilinės saugos būklė 

vertinama gerai;  

2012 m. balandžio 4 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, civilinės saugos būklė vertinama 

gerai.  

2012 m. balandžio 4 d. ABF „Šilutės Rambynas“, civilinės saugos būklė vertinama gerai; 

2012 m.balandžio27 d. Saugų vaikų globos namuose, civilinės saugos būklė vertinama gerai; 

2012 m. balandžio 27 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, civilinės saugos būklė 

vertinama gerai;  

2012 m. balandžio 27 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje, civilinės saugos būklė vertinama 

gerai.  

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės valdybos viršininko 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu 

Nr.V-115 sudaryta komisija, kuri rugsėjo 6-7 d. atliko kompleksinį (planinį) civilinės būklės 

patikrinimą Šilutės rajono savivaldybėje. Civilinės saugos būklė įvertinta gerai.  

2012 m. patikslinti tarpusavio pagalbos planai su 5 - mis savivaldybėmis: Šilalės, Klaipėdos, 

Tauragės rajonų, Neringos ir Pagėgių savivaldybėmis.  

2012 m. patikslintos materialinių išteklių teikimo ekstremaliosios situacijos atveju sutartys su 

ūkio subjektais: UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Šilutės polderiai“, UAB „Tima“, UAB 

„Stamela“, UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės komunalininkas“ ir fiziniais asmenimis dėl 

perspėjimo sistemos aparatūros techninės priežiūros.  

Įvyko 10 ekstremaliųjų įvykių: 

2012 m. sausio 16 d.: „Stichinis hidrologinis reiškinys“ (Leitės upė); 

2012 m. kovo 01 d.: „Stichinis hidrologinis reiškinys“ (Leitės upė); 

2012 m. kovo 10 d. „Kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai“ (2 

žmonių gelbėjimas Kuršių mariose); 

2012 m. balandžio 9 d. „Sprogmuo, pavojingoji medžiaga“ (Kintų sen. Vabalų k. – 

sprogmuo); 

2012 m. gegužės 24 d. „Sprogmuo, pavojingoji medžiaga“ (Usėnų sen. Galzdonų k. – 

sprogmuo); 

2012 m. birželio 19 d. „Sprogmuo, pavojingoji medžiaga“ (Rusnė, Neringos g. – sprogmuo); 

2012 m. birželio 25 d. „Uraganas“ , vėjo greitis 39,9 m/s (Šilutės hidrometeorologijos stoties 

teritorijoje); 
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2012 m. rugpjūčio 16 d. „Saugomoms teritorijoms“ pažeista saugoma teritorija (Ubaičio 

upėje Kintų sen. teršalai, 3,2 ha);  

2012 m. rugsėjo 2 d. „Kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai“ 

(Vilkyčių k. Saugų sen. – sprogmuo); 

2012 m. rugsėjo 11 d. „Kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai“ 

(Vabalų k. Kintų sen. – sprogmuo). 

Ekstremalioji situacija 2012 metais rajone nebuvo skelbiama. 

Šilutės rajono savivaldybėje gyventojų perspėjimui paruošta ir veikia 16 el. sirenų, iš jų: 

 3 el. sirenos centralizuoto valdymo; 

 13 el. sirenų vietinio valdymo. 

 

Priešgaisrinė sauga 

Priešgaisrinę saugą vykdo 5-os ugniagesių komandos: Vainuto, Švėkšnos, Saugų, Kintų ir 

Žemaičių Naumiesčio, kuriose dirba 45 darbuotojai: vyr. vairuotojai ugniagesiai gelbėtojai – 5, 

vairuotojai ugniagesiai gelbėtojai – 20, ugniagesiai gelbėtojai – 20. 

 

Ugniagesių komandų veikla: 

 
 

 

Komandos 

pavadinimas 

 

Išvykimai 

 

 

Užgesinta 

gaisrų 

(vnt.)  

 

 

Išgelbėta  

žmonių 

gaisre 

 

Išgelbėta  

žmonių 

vykdant 

gel.  

darbus 

 

Iš 

viso 

 

Į gaisrą 

gyvenamaja

me 

sektoriuje 

 

Į gaisrą 

atviroje 

teritorijoje 

Į gelbėjimo 

darbus 

Į kitus 

darbus 

Žemaičių 

Naumiesčio 

109 60 21 20 8 39   

Vainuto 37 18 3 4 12 33 2 2 

Švėkšnos 40 18 11 8 3 25   

Kintų 49 12 7 13 17 12  2 

Saugų 105 31 38 20 16 69   

Iš viso 340 139 80 65 56 178 2 4 

 

Ugniagesių komandų turimi gaisrų gesinimo automobiliai: 

 
 

Komandos pavadinimas 

 

 

Automobilio markė, valst. Nr. 

 

Eksploatavimo 

trukmė metais 

 

 

Rida (km.) 

Žemaičių Naumiesčio ZIL 131 AC40, ZVK 109 23 65967 

Vainuto ZIL 40(130)63B  ZLJ 385 20 57171 

Švėkšnos Gaz 53 AC30, ZLJ 493 23 18368 

Kintų ZIL 431412, ZVK 054 26 73077 

Saugų ZIL 431412, ZLJ 495 24 27782 

 

Pasiūlymai: 

1. Aprūpinti Savivaldybės ESK pirmininko, ESOC koordinatoriaus darbo vietas ir 

Savivaldybės ugniagesių komandas skaitmeninėmis radijo ryšio priemonėmis.  

2. Inicijuoti 2014 m. Priešgaisrinės saugos tarnybos formavimą Savivaldybėje. 

 

Mobilizacija 
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Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2012-08-24 įsakymu Nr.A1-966 yra 

patvirtintas mobilizacinis štabas ir atsakingų asmenų už gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą, jeigu 

būtų paskelbta mobilizacija.  

Sudarytas 2011-2012 metų mokymosi plano grafikas. Visi štabo nariai turi slaptumą ir gali 

dirbti su dokumentais, turinčiais žymą „slaptai“. 14 asmenų, kurie yra atsakingi už gyvybiškai 

svarbių funkcijų vykdymą, yra išklausę įvadinio mobilizacinio mokymo kursus. Per ataskaitinį 

laikotarpį įvyko 3 mobilizacijos posėdžiai.  

Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos 2012 m. I ketvirtį pateiktas 

Šilutės rajono savivaldybės mobilizacinis planas.  

Siekiant atnaujinti duomenis apie Lietuvos Respublikos civilinius pajėgumus, kurie gali būti 

naudojami teikiant priimančios šalies paramą, buvo pateikti duomenys apie Savivaldybės galimybes 

teikti laikinojo apgyvendinimo, maitinimo, ryšio, sandėliavimo, komunalinių atliekų išvežimo ir 

kitas paslaugas. 

Siekiant parengti 2012 m. Lietuvos priimančiosios šalies paramos galimybių katalogą buvo 

pateikti duomenys lietuvių ir anglų kalbomis. 2012 m. II ketvirtį parengtas Lietuvos, priimančios 

šalies paramos galimybės Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje  katalogas (lietuvių, anglų 

kalbomis) 

Surinkta informacija dėl karių priėmimo ir apgyvendinimo organizavimo, surinkta informacija 

dėl rekvizitinio transporto priemonių poreikio Šilutės rajono savivaldybėje, jeigu būtų paskelbta 

mobilizacija. 

Siekiant užtikrinti racionalų valstybinių mobilizacinių užsakymų sudarymą ir vykdymą, 

surinkta informacija apie Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, kurios gamina ir teikia maisto 

produktus ir kitas būtinąsias prekes ir su kuriomis turėtų būti sudaryti valstybiniai mobilizaciniai 

užsakymai dėl šių prekių gaminimo ar tiekimo paskelbus mobilizaciją. 

Lietuvos savivaldybių asociacijai, Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos 

ministerijos ir kitoms institucijoms buvo teikiamos pastabos arba pasiūlymai dėl rengiamų LR 

Vyriausybės nutarimų projektų. Pagal Mobilizacijos departamento pareikalavimą buvo teikiami 

įvairūs duomenys susiję su Savivaldybei deleguota funkcija mobilizacijai.  

 

PLANAVIMAS IR PLĖTRA 
 

Planavimas ir plėtra 

Planavimo ir plėtros skyrius inicijuoja, dalyvauja rengiant ir užtikrina Savivaldybės strateginio 

plėtros plano ir strateginių veiklos planų parengimą, analizuoja investicinių ir neinvesticinių projektų 

poreikį, rengia ir teikia projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina projektus, rengia ir koordinuoja 

Savivaldybės tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas. 

Skyriuje dirba 7 darbuotojai: vedėjas, vedėjo pavaduotoja, 5 vyriausieji specialistai.  

2012 m. skyriaus specialistai parengė 31 tarybos sprendimą, 70 Administracijos direktoriaus 

įsakymų. 

 

Parengta projektų tarptautiniams ir valstybiniams fondams: 

a) įgyvendinami projektai: 

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto vertė 

(Lt) 

1. Lietuvos 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa. 

Juknaičių pagrindinės 

mokyklos pastato 

rekonstrukcija 

2009-2012 676 852,60  

 

2. Lietuvos 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa. 

Verdainės pagrindinės 

mokyklos pastato 

rekonstrukcija  

2009-2012 

 

3 723 850,00  

 

3. 2007-2013m.  

Žmogiškųjų išteklių 

Šilutės rajono teritorijos 

specialiųjų planų 

2010-2012 706 013,00 
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veiksmų programa parengimas 

4. 2007-2013m.  

Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa 

Šilutės rajono gyvenviečių 

susisiekimo ir inžinerinės 

infrastruktūros plėtros 

specialiųjų planų 

parengimas 

2011-2014 617 571,71 

5. 2007-2013m.  

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

Minijos kaimo krantinių 

sutvarkymas 

2010-2013 6 599 000,00 

6. 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

Juknaičių savarankiško 

gyvenimo namų pastato 

paprastasis remontas 

2011-2013 845 835,00 

7. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

„Šilutės miesto ir istorinio 

parko dviračių – pėsčiųjų 

takų rekonstrukcija. I 

etapas“ 

2010 - 2012 1 160 159,00  

8. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

„Šyšos upės vagos ir 

senvagės valymo darbai 

Šilutės mieste“ 

2010 - 2012 1 397 077,72  

9. 2007-2013m.  

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

Kintų Vydūno kultūros 

centro rekonstrukcija 

 

2010-2012 3.852.154,95 

  

10 2007-2013m.  

Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa 

Klaipėdos regiono 

savivaldybių administracijų 

darbuotojų ir savivaldybių 

tarybų narių mokymai 

 

2010-2012 395.382,65  

11. 2007-2013m.  

Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa 

Šilutės rajono savivaldybės 

vidaus administravimo ir 

veiklos valdymo gerinimas 

2010-2012 2.320.000,00 

 

12. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

,,Žemaičių Naumiesčio 

muziejaus pastato 

sutvarkymas“ 

2010-2013 603 790,00 

13. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Bendruomenės centro 

įrengimas Švėkšnoje, 

Liepų aikštėje 25“ 

2010-2012 1 001 574,00 

14. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Vainuto seniūnijos 

bendruomenės centro 

pastato sutvarkymas“ 

2010-2013 600 756,00 

15. 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

programa 

Šilutės H. Šojaus dvaro 

pastatų komplekso ir 

teritorijos sutvarkymas ir 

pritaikymas viešiesiems 

turizmo poreikiams. I 

etapas 

2010-2013 8 223 297,23 

16. Ekonomikos veiksmų 

programa 

Šilutės miesto Naujakurių 

mikrorajono Komunarų ir 

Gluosnių gatvių 

rekonstravimas“ 

2011-2013 5 474 168,77 

17. 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

Šilutės rajono laikino 

gyvenimo namų statyba 

2011-2013 1 927 000,00 

18. 2007-2013 m. „Šilutės miesto dviračių – 2011-2012 606 050,00 
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Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

pėsčiųjų takų 

rekonstrukcija“ 

19. 2007-2013 m.  

Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa 

Regioninė galimybių 

studija „Vakarų krantas“ 

2011-2013 582 103,00 

20  Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programa 

„Kultūros paveldo 

išsaugojimas Pietų Baltijos 

regione – CRAFTLAND“. 

2012-2014 Bendra projekto 

vertė - 

929411,00 eurų   

Šilutės rajono 

vertė - 

184541,00 eurų 

21. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Juknaičių kultūros namų 

pastato sutvarkymas“ 

2011-2014 567 240,00 

22. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Inkaklių bendruomenės 

namų pastato sutvarkymas“ 

2010-2012 458 968,00 

23. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

,,Degučių kaimo 

bendruomenės namų 

pastato sutvarkymas“ 

2011-2012 302 500,00 

24. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Šlaito sutvarkymas 

Žemaičių Naumiesčio 

miestelyje įrengiant taką 

pėstiesiems“ 

2011-2012 143 081,00 

25. Lietuvos 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa. 

„Žemaičių Naumiesčio 

gimnazijos pastato 

rekonstrukcija“ 

 

 

2011-2012 623 301,00 

26. Lietuvos 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa. 

„Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinės mokyklos 

pastato Šilutėje, Sodų g. 7, 

rekonstravimas“ 

2012 2 859 837,00 

27. 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

„Universalių daugiafunkcių 

centrų steigimas Šilutės 

rajono savivaldybėje“ 

2012-2013 2 521 400,00 

28. 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

„Šilutės senelių globos 

namų modernizavimas“ 

2012-2013 860 000,00 

29. 2007-2013 m.  

Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa 

„Šilutės rajono strateginio 

plėtros plano 2015-2024 

metams parengimas“  

2012-2014 342 297,00 

30. Lietuvos-Lenkijos-

Rusijos Federacijos 

Kaimynystės 

bendradarbiavimo 

programos pagal 

priemonę Europos 

kaimynystė ir partnerystė 

2007-2013 

„Valymo įrenginių ir 

kanalizacijos tinklų statyba 

bei vandentiekio tinklų 

statyba pasienio teritorijose 

tarp Kaliningrado srities ir 

Lietuvos“ 

2012-2014 2 022 246,00 

eurų (6 982 

410,00 litų); iš jų 

1 332 000,00 litų 

valymo 

įrenginiams ir  5 

650 410,00 litų – 

siurblinėms ir 

kanalizacijos 

tinklams. 
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31. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Gerosios patirties 

pritaikymas ir sklaida 

Šilutės rajone“ 

2012-2013 14 026,00 

 

b) 2012 m. parengtos projektinės paraiškos: 

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto 

įgyvendinim

o laikotarpis 

Projekto vertė 

(Lt) 

1. Lietuvos 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa. 

„Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinės mokyklos 

pastato Šilutėje, Sodų g. 7, 

rekonstravimas“ 

2012 2 859 837,00 

2. Lietuvos 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa. 

„Šyšos upės vagos ir 

senvagės valymo darbai 

Šilutės mieste. II etapas“ 

2013-2014 1 265 468,01 

3. 2007-2013m.  

Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa 

„Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijos 

planavimo dokumentų 

parengimas“ 

2013-2015 105000,00 

4. Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2007-2013 

metų veiksmų programa 

„Žvejybos infrastruktūros 

įrengimas Kintų 

prieplaukoje” 

2013-2015 1 992 037,00 

5. Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų 

programa 

„Vilkyčių kultūros namų 

pastato sutvarkymas“ 

2013-2014 874586,27 

 

c) planuojamos rengti projektinės paraiškos 2013 - 2014 m. periodui: 

 

Eil.

Nr. 

Programos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto vertė 

(Lt) 

1. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 
Šilutės lopšelio-darželio 

„Žvaigždutė“ pastato 

sutvarkymas 

2013-2014 244 729,44 

2. Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2007–2013 metų 

veiksmų programa 

Žuvienės virimo 

čempionatas 2013-2014, 

Šilutės miesto šventė 

2014 

2013-2014 150 000,00 

3. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 
„Rusnės viešosios 

infrastruktūros plėtra“ 

2013-2014 1 811 853,00 

4. 2007-2013m.  Žmogiškųjų 

išteklių veiksmų programa 

‚Šilutės miesto centro 

detaliojo plano 

parengimas“ 

2013-2015 172500,00 

 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ Šilutės rajono savivaldybės gyventojai 2012 

m. pateikė 129 paraiškas už 834440 Lt, o Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) išmokėjo jiems 

478 662 litus. Minėta priemone iš viso pasinaudojo 8039 Lietuvos gyventojai prašę paramos už 50 

388 796 Lt, tačiau NMA patvirtino 7447 paraiškas už 46714364 Lt ir jau išmokėjo 22 882 846 litus 

(2013-03-20 duomenys). 
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ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA 
 

Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbas, atliekant su teritorijų 

planavimu ir statyba susijusias skyriaus funkcijas, sudaro sąlygas nuosekliai įgyvendinti Šilutės 

rajono savivaldybės bendrąjį planą.  

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės bendrąjį planą, atlikti šie pagrindiniai darbai: 

Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityje: 

- užregistruota 118 paraiškų teritorinio planavimo dokumentų rengimo sąlygoms gauti; 

- išduota 115 planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti; 

- išduoti 77 planavimo sąlygų sąvadai; 

- patvirtinti 20 detaliųjų planų, 9 detaliesiems planams prilyginami teritorijų planavimo dokumentai, 

teritorijų planavimo dokumentai; 

- parengta 61 sprendimų, įsakymų projektai dėl teritorinio planavimo proceso organizavimo; 

- parengti 26 įsakymų projektai dėl adresų suteikimo, keitimo; 

- Suteikti pavadinimai arba patikslintos geografinės charakteristikos 58 gatvėms. 

- parengtos 58 trišalės sutartys teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir finansavimo; 

- parengta apie 1200 atsakymų pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir įvairaus pobūdžio 

raštus.  

- Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai suderinti 39 teritorijų planavimo dokumentų 

projektai. 

- Išduoti 33 žemės sklypo plano rengimo reikalavimai. 

Pagrindiniai Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai suderinti ir Savivaldybėje 

patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai: 

 

1 Šilutė. Senvagės g. Želdynų žemės sklypo planas,  prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 

dokumentui 

2 Šilutė. Vilų g. 13A. Žemės sklypo,  prie statinio,  kurio unikalus Nr. 8896-1002-7069, planas,  

prilyginamas DPL 

3 Šilutė. Kuršių g. 13. Sklypo,  kurio 8867/0007:76, detalusis planas 

4 Vilkyčiai. Klaipėdos g. 4B. Sklypų,  kurių Nr.8884/0002:353 ir Nr.8884/0002:336, detalusis 

planas 

5 Traksėdžiai. Pušyno g. 3. Sklypo,  kurio Nr.8874/0002:99, detalusis planas  

6 Šilutė. Cintjoniškių g. 13. Sklypų,  kurių Nr.8867/0006:67 ir Nr.8867/0006:3, detalusis planas 

7 Šilutė. Lietuvininkų g. 22A. Sklypo prie statinio,  kurio unikalus nr. 4400-1041-3162, planas,  

prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 

8 Šilutė. Tilžės g. 75. Sklypo prie statinio, kurio unikalus Nr. 8893-8000-9015, planas  

prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 

9 Macikai. Sklypo,  kurio Nr.8817/0006:272, detalusis planas 

10 Vilkyčiai. Sklypų,  kurių Nr.8884/0001:30, Nr. 8884/0001:31 ir Nr. 8884/0001:32, detalusis 

planas 

11 Rupkalviai. Šyšos g. Sklypo,  kurio kadastrinis Nr. 8840/0001:191, detalusis planas 

12 Kintai. Sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8827/0002:503, detalusis planas 

13 Šilutė. Naujakurių g. 2C. Sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0008:200, detalusis planas 

14 Barzdūnai. Ramučių g. Sklypo Nr.8817/0002:136, detalusis planas 

15 Šilutė. Ramunių g.4. žemės sklypo prie statinių, kurių unikalūs Nr. 8892-5003-8011 ir Nr. 

8892-5003-8022, planas,  prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 

16 Šilutė. Lietuvininkų g. 33A, detalusis planas 

17 Šilutė. Liepų 25, Liepų 27 planas,  prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 

18 Šilutė. Ajerų g. 11. planas,  prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 

19 Šilutė. Teritorijos, esančios tarp Potvynio, Jovarų, Kurėno ir Dorės gatvių, detalusis planas 

20 Naujapieviai. Sklypų prie statinių,  kurių unikalūs Nr. 8898-4011-9018, 8898-4011-9030, 

8898-4011-9050, 8898-4011-9132, 8898-4011-9146, 8898-4011-9150, detalusis planas 

21 Vyžiai. Sklypų prie statinių, kurių unikalūs Nr. 8898-5015-5019, 8898-5015-5108, 8898-5015-

http://www.silute.lt/publ/tarybos/2012-01-26(10)/T1-287.doc
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5095, 8898-5015-5020, detalusis planas 

22 Švėkšna. Sklypo,  kurio kad. Nr. 8872/0011:823, detalusis planas 

23 Usėnai. Sklypo, kurio kad. Nr. 8877/0004:7,  8877/0004:12, 8877/0004:17,  8877/0004:19, 

8877/0004:43,  8877/0004:121, 8877/0004:132, 8877/0004:218, detalusis planas 

 

Projektavimo (statybų) srityje vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais išduoti 149 

specialieji architektūros reikalavimai. Patikrinti 198 techniniai projektai. Išduota 119 leidimų statyti 

naujus, rekonstruoti ar modernizuoti esamus statinius. Išduoti 78 rašytiniai pritarimai statinių 

projektams. 

 

Stambesni projektai, kuriems buvo pritarta ir kuriems išduoti statybą leidžiantys dokumentai:  

1 Geležinkelio linija Klaipėda-Pagėgiai. Rekonstravimas 

2 Grūdinių kultūrų paruošimo ir saugojimo įranga, asmeninio naudojimo kuro degalinė su skysto 

kuro požeminiu rezervuaru, Vilkyčių kaime, Šilutės r. sav. Nauja statyba 

3 Šilutės miesto dviračių-pėsčiųjų takas. Rekonstravimas 

4 Pamario paukštyno dujotiekis, Leitgirių k., Šilutės r. sav. Nauja statyba 

5 Tradicinių amatų centro pastatas Liepų a. 24, Švėkšnos mstl. Nauja statyba. 

6 Mokykla Sodų g. 7, Šilutės m. Rekonstravimas 

7 Prekybos paskirties pastatas, Cintjoniškių g. 13, Šilutės m. Nauja statyba 

8 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės r. sav. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai statyba Macikų kaime. Nauja statyba 

9 Sandėlis Žolynų g. 32, Sakūtėlių k., Šilutės r. sav. Rekonstravimas 

10 Vėjo jėgainės, Kalnujų k., Šilutės r. sav. Nauja statyba. 

11 Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, Rumšų k., 

Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Nauja statyba. 

12 Bendruomenės socialinių paslaugų namai, Vydūno g. 1, Kintų mstl. Kapitalinis  remontas. 

13 Degučių bendruomenės namai Plaškuoto g. 2, Degučių k. Paprastasis remontas 

14 Šilutės miesto Ramybės gatvė. Kapitalinis remontas 

15 Rajoninis kelias Nr. 4222 Saugos-Kukorai-Petreliai. Kapitalinis remontas 

16 Juknaičių savarankiško gyvenimo namai, Kiškių g. 1, Juknaičių k.. Paprastasis remontas 

17 Švėkšnos sanatorinės mokyklos bendrabutis, Vilkėno 1 k., Nr. 10, Šilutės r. sav. Paprastasis 

remontas 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 
Šilutės rajono savivaldybės administracijoje viešieji pirkimai vykdomi pagal 2005 m. gruodžio 

22 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-471 aktualią redakciją (Žin. 2006, Nr. 4-102).  

Tarptautiniai pirkimai vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Tarptautinių pirkimų verčių 

ribų nustatymo tvarka apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje. Tarptautinio pirkimo 

vertės ribas skelbia Viešųjų pirkimų tarnyba.  

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2012 metais supaprastinti viešieji pirkimai buvo 

vykdomi pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-331 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimus ir papildymus buvo parengtos ir 2012 m. spalio 29 d. Administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. A1-1208 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos naujos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

Taisyklės paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CPV IS) bei Šilutės rajono 

savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt „Viešieji pirkimai“.  

Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus organizuoja ir atlieka: 

 Pirkimų organizatoriai, patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-838 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų 

organizatorių skyrimo“ ir jo pakeitimais; 

 Viešųjų pirkimų komisija, patvirtinta Administracijos direktoriaus įsakymu: 

http://www.silute.lt/
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 iki 2012 m. spalio 4 d.  – Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-1027 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“; 

 nuo 2012 m. spalio 4 d. – Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-1100 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“. 

Skyrius 2012 m. parengė 28 Administracijos direktoriaus įsakymus. 

 

 Priemonė, veiklos funkcija 
Faktas 

2012 m. 2011 m. 

1. Tarptautiniai pirkimai: 

 

Bendra pirkimų vertė: 

10 730 620,00 Lt 

 

Bendra pirkimų vertė: 

2 549 144,00 Lt 

1.1. Organizuoti paslaugų viešieji 

pirkimai (tarptautiniai) – atviri konkursai 

(skelbimai apie pirkimą skelbti  

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (CVP IS) ) 

Skaičius – 6 

Paslaugų - 10 730 

620,00 

 

Skaičius – 7 

Paslaugų – 2 439 344 Lt 

1.2. Organizuoti paslaugų viešieji 

pirkimai (tarptautiniai) – neskelbiamų 

derybų būdu (siųsti kvietimai tiekėjams 

dalyvauti derybose, skelbimai apie 

pirkimą CVP IS neskelbti) 

- Skaičius – 4 

Paslaugų – 109 800 Lt 

 

2. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI: 

 

Bendra pirkimų vertė: 

12 464 564,39 Lt 

 

Bendra pirkimų vertė: 

46 212 949,43 Lt 

 

2.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir 

darbų viešieji pirkimai supaprastinto 

atviro konkurso būdu (skelbimai apie 

pirkimą skelbti  CVP IS) 

Skaičius – 18 

Bendra pirkimų vertė: 

6 557 590,93 Lt 

Prekių – 380 420,17 

Paslaugų – 267 428,06 

Darbų – 5 909 742,70 

 

Skaičius – 22 

Bendra pirkimų vertė:  

20 967 510,05 Lt 

Prekių – 858 556,48  

Paslaugų – 830 746,50 

Darbų – 19 278 207,07 

 

2.2. Organizuoti prekių, paslaugų ir 

darbų supaprastinti neskelbiami 

pirkimai/apklausos procedūra (siųsti 

kvietimai tiekėjams dalyvauti apklausos 

procedūrose, skelbimai apie pirkimą 

CVP IS neskelbti) 

Skaičius – 8 

Bendra pirkimų vertė:  

1 178 563,92 Lt 

Prekių – 162 981,43 

Paslaugų – 246 048,24 

Darbų – 769 534,25 

 

Skaičius –  6 

Bendra pirkimų vertė:  

17 664 422,37 Lt 

Paslaugų – 353 762,17  

Darbų – 17 310 660,2  

2.3. Supaprastinti mažos vertės pirkimai: Skaičius – 39, kartu su 

pirkimų organizatoriais 

– 913 

Bendra pirkimų vertė: 

4 728 409,54 Lt 

Prekių – 712 667,30 

Paslaugų – 586 048,20 

Darbų – 3 429 694,04 

Skaičius – 48, kartu su 

pirkimų organizatoriais – 

936 

Bendra pirkimų vertė: 

7 581 017,01 Lt 

Prekių – 530 717,89 

Paslaugų – 897 170,63  

Darbų – 6 153 128,49  

2.3.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir 

darbų supaprastinti skelbiami mažos 

vertės pirkimai (skelbimai apie pirkimą 

skelbti  CVP IS) 

Skaičius – 1 

Bendra pirkimų vertė:  

20 700,00 Lt 

Prekių – 20 700,00 

Paslaugų –  0 

Skaičius – 3 

Bendra pirkimų vertė:  

462 506,30 Lt 

Prekių – 39 988,63  

Paslaugų –  21 417,00  
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Darbų –  0 Darbų –  401 100,67  

2.3.2. Organizuoti prekių, paslaugų ir 

darbų supaprastinti mažos vertės 

pirkimai apklausos būdu (siųsti 

kvietimai tiekėjams dalyvauti 

apklausose, skelbimai apie pirkimą CVP 

IS neskelbti) 

Skaičius – 912 

Bendra pirkimų vertė:  

4 707 709,54 Lt 

Prekių – 691 967,30 

Paslaugų –  586 048,20 

Darbų –  3 429 694,04 

Skaičius – 933 

Bendra pirkimų vertė:  

7 118 510,71 L 

Prekių – 490 729,26 

Paslaugų –  875 753,63  

Darbų –  5 752 027,82  

3. Apie 2010 metais atliktų viešųjų 

supaprastintų pirkimų, supaprastintų 

mažos vertės pirkimų (apklausos žodžiu 

ir raštu), ataskaita Viešųjų pirkimų 

tarnybai 

2013 m. sausį 2012 m. sausį 

4. Konsultacijos viešųjų pirkimų 

klausimais 

Nuolat: Administracijos 

skyriams, švietimo 

įstaigoms, viešosioms 

įstaigoms 

Nuolat: Administracijos 

skyriams, švietimo 

įstaigoms, viešosioms 

įstaigoms 

 

 

KANCELIARIJA. KOMUNIKACIJA. PERSONALO IR JURIDINIAI 

REIKALAI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
 

Kanceliarija 
Įgyvendinant projektą „Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo 

gerinimas“ įdiegti „Kontoros“ nauji moduliai, padedantys geriau valdyti didėjantį dokumentų srautą. 

Kanceliarijos darbuotojai aktyviai dalyvavo Informacinės saugumo agentūros (ISA) organizuotuose 

mokymuose dirbti su atnaujintąja „Kontora“, kuri palengvina gautų raštų ir teisės aktų paiešką ir 

vykdymo kontrolę, nes sistema leidžia kiekvienam darbuotojui individualiai (skirtingomis 

spalvomis) priminti apie dokumento įvykdymo terminus. Administracijos direktoriaus 2012 m. 

sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-45 buvo patvirtinta nauja Savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos 

aprašo redakcija, surengti Savivaldybės darbuotojams du seminarai, informuojantys apie tvarkos 

aprašo pakeitimus ir darbą pagal juos. Siekiant ergonomijos ir laiko taupymo dokumentų derinimas 

kol kas vykdomas naudojantis prieš keletą metų pačių sukurta patogia sistema – P disku, turinčiu 

nemažai pranašumų lyginant su „Kontoros“ galimybėmis dokumentams derinti. Metų 3-ąjį ketvirtį 

visos Kanceliarijos raštvedžių darbo vietos aprūpintos skeneriais. Gaunami, siunčiami raštai, piliečių 

laiškai, sutartys pirmą kartą pradėti skenuoti ir įvesti į dokumentų valdymo sistemą.   

Įgyvendinant projektą „Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono 

savivaldybėse“ UAB „Leksinova“ sukūrė Šilutės rajono savivaldybės juridinių dokumentų bazę 

„Infolex Dokumentai“, saugomą UAB „Leksinova“ serveriuose. Kanceliarijos darbuotojai atliko  

nemažą parengiamąjį darbą perėjimui dirbti Infolekso principu. Atliktas dokumentų nuasmeninimas, 

nustatyti būtini dokumentų semantiniai ryšiai, atlikti koreguotų dokumentų pakeitimai, ištaisytos 

įvairios techninės dokumentų rengimo klaidos Į minėtą bazę sukelti visi Savivaldybės juridiniai 

dokumentai nuo 1995 m. iki 2012 m.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės naujų juridinių dokumentų įkėlimo į publikavimo ir paieškos 

sistemą „Infolex. Dokumentai“ paslaugos su UAB „Leksinova“ 2012 m. gegužės mėnesį sudaryta 

sutartis Nr. R3-(9.40)-457. Dabar lengvai galima rasti teisės aktus pagal įvairius kriterijus, tačiau vis 

dar nepavyksta, kad į paieškos sistemą dokumentai visada būtų įkelti kitą dieną po jų pasirašymo bei 

pasitaiko teisės aktų nuasmeninimo klaidų, todėl kreiptasi į UAB „Leksinova“ dėl Teisės aktų 

nuasmeninimo taisyklių suderinimo su mūsų įstaiga, kaip yra numatyta minėtos sutarties 7 punkte. 

Kanceliarijos raštvedžiai registravo ir sutvarkė 10881 gautą raštą, 9030 siunčiamų dokumentų, 

980 sutarčių, 381 aktą, įformino 123 mero potvarkius ir 1471 Administracijos direktoriaus įsakymą. 

„Vieno langelio“ darbuotojai registravo 3224 piliečių prašymus, įformino komandiruočių 362 

įsakymus, 96 potvarkius, aptarnavo per 7 tūkst. interesantų. Daugiausia jų nukreipta į Socialinės 

paramos skyrių dėl įvairių išmokų ir kompensacijų už šildymą ir vandenį, į Ūkio skyriaus Turto 
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poskyrį – dėl socialinio būsto skyrimo ir nuomos sutarčių pratęsimo. Daug interesantų kreipėsi į 

Švietimo skyrių dėl vaikų priėmimo į darželį. 

Lietuvoje sukūrus ir pradėjus funkcionuoti elektroninio archyvo informacinei sistemai 

vyresnioji archyvo tvarkytoja pagal Savivaldybės administracijos ir institucijų parengtus 

dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus pirmą kartą naudodamasi elektroninio archyvo 

informacine sistema sėkmingai parengė bendrą dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą. 

Įgyvendindami valstybės deleguotą funkciją ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintais Juridinių asmenų registro 

nuostatais, archyvo darbuotojai iš Savivaldybei priklausančių likviduotų juridinių asmenų priėmė 

personalo valdymo dokumentus (ilgai saugomus), buhalterinės apskaitos finansinius dokumentus 

(trumpai saugomus), užtikrino tinkamą dokumentų vertės ekspertizę ir tvarkymą, atliko saugomų 

dokumentų fizinės būklės stebėseną, įgyvendino dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones, 

vykdė dokumentų saugyklų mikroklimato stebėjimą, suderino Savivaldybei pavaldžių įmonių ir 

įstaigų pateiktus dokumentacijos planų, bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų projektus.  

Teikiant administracines paslaugas 2012 m. buvo gauti 1467 prašymai išduoti juridinius faktus 

patvirtinančius dokumentus. Atsakant į juos parengti 1353 dokumentai. Likviduotų juridinių asmenų 

registruota 42, iš jų dokumentus saugoti perdavė 37, 17 įmonių uždaryta dėl bankroto. Praėjusiais 

metais jų buvo tik 6.  

 

Veiklos pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m.  

Priimta prašymų 898 1362 1467  

Išduota pažymų 1497 1366 1353 

Likviduotų juridinių 

asmenų 

61 25 42  

Dokumentus 

perdavusių likviduotų 

juridinių asmenų 

44 23 37 

 

Priimtų likviduotų įmonių dokumentų kiekis tiesiniais metrais – 51,23. Bendras likviduotų 

įmonių saugomų dokumentų kiekis – 759,68 m. Likviduotos įmonės Savivaldybės archyvui perdavė 

saugoti 456 ilgai saugomų ir 2614 trumpai (10 m.) saugomų apskaitos vienetų.  

Savivaldybės administracijos skyriai perdavė saugoti 2509 bylas. Daugiausiai jų perdavė 

Centralizuota buhalterija – 1146 bylas. 

Priimta bylų: 

 

Priimta bylų 2010 m. 2011 m.  2012 m. 

nuolat saugomų 175 48 290  

ilgai saugomų - 74 6 

trumpai saugomų 408 3854 2186 

iš viso 585 3976 2482 

 

Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) likviduotų įmonių saugomų 

dokumentų kiekis tiesiniais metrais yra 30,25 arba 1815 apskaitos vienetų. Iš viso Savivaldybės 

administracijos archyve yra saugoma 54880 dokumentų bylų, iš jų likviduotų įmonių – 611 fondų.  

Daug dėmesio, kaip 2012 m. įgyvendinamas Valstybinės kalbos įstatymas, buvo skiriama 

viešajai kalbai: tikrinti viešieji užrašai, kavinių valgiaraščiai, rajono laikraščių kalba. Nemažai 

dėmesio skirta internetiniams laikraščiams primenant redaktoriams, kad būtina laikytis kalbos 

normų. Patikrintos 6 akcinių bendrovių, įmonių ir įstaigų internetinės svetainės, kai kurios bus 

tikrinamos pakartotinai. Taip pat patikrintas Šilutės žemės ūkio mokyklos, Šilutės kultūros centro, 

seniūnijų dokumentų kalbos taisyklingumas.  

Savivaldybės administracijai atliktas seminaras apie raštuose pastebėtas dažniausias kalbos 

klaidas bei kalbos tarties ir kirčiavimo problemas. Parengtos rekomendacijos specialistams ir 

Tarybos nariams „Prestižinėje įstaigoje – prestižinė kalba“, teikiamos pastabos Tarybos nariams dėl 

kalbos kultūros. 
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Patikrinta Šilutės muziejaus dokumentų kalba, taip pat pakartotinai bus patikrinti viešieji 

aprašymai muziejų eksponatų salėse.  

Didžiausias dėmesys dėl taisyklingos lietuvių kalbos skiriamas Šilutės rajono savivaldybės 

tarnautojams ir politikams, patikrinti 1471 įsakymai, 123 Mero potvarkiai, 355 komandiruočių 

įsakymai, Mero ir Direktoriaus ataskaitos, 980 sutarčių, suteikta apie 200 konsultacijų, patikrinti 35 

posėdžių protokolai, apie 6000 rengiamų dokumentų projektų, rengiamų bukletų bei programų 

projektų, nurodomos kalbos klaidos specialistams, jei viešai kalbant nesilaikoma kalbos normų.  

Domėtasi, kaip įgyvendinamas Kalbos įstatymas akcinėse bendrovėse ir prekybos centruose, 

tikrinta, ar nedirba kitataučių, neturinčių valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų. 

Suderinta 28 reklamų kalba, pasiūlyta įstaigoms lietuviškų pavadinimų, stengtasi, kad nebūtų 

netaisyklingos darybos žodžių, naujiems pavadinimams pasiūlomos taisyklingos formos. 

Nuolat teikiamos kalbos konsultacijos rajono gyventojams telefonu. 

 

Komunikacija 
Asmenų aptarnavimas, viešieji ryšiai, tarptautinis bendradarbiavimas ir vidinė 

komunikacija. Komunikacijos skyriui priėmimo organizatorės priklausė iki 2012 m. spalio 1 d., 

vėliau jų etatai perduoti Kanceliarijai. 

Asmenų patogumui Komunikacijos skyriaus priėmimo organizatorės dirbo be pietų pertraukos 

bei kiekvieną pirmadienį ir antradienį iki 18 val. Vietinėje spaudoje bent kartą per ketvirtį, o 

interneto svetainėje yra nuolat pateikiami telefonai, elektroninių paštų adresai, kuriais asmenys gali 

perduoti savo pasiūlymus ir pageidavimus bei kitą informaciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr.875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 

aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo 

subjektuose taisyklių (Žin., 2007, Nr. 94-3779) 48 punktu bei Administracijos direktoriaus 2007-11-

13 įsakymu Nr. A1-1099 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) priėmimo ir 

nagrinėjimo Šilutės rajono savivaldybės administracijoje“, Komunikacijos skyrius 2012 m. gruodžio 

mėnesį atliko internetinę („Dienos klausimas“) anoniminę asmenų aptarnavimo Savivaldybės 

administracijoje apklausą dėl aptarnavimo kokybės Savivaldybėje. 

Surinkta informacija apie seniūnaičių veiklos, įgaliojimų efektyvumą bei praktinę naudą. 

Šilutės rajono savivaldybėje yra 77 seniūnaitijos, su kurių seniūnaičiais yra palaikomi 

bendradarbiavimo kontaktai. Seniūnaičiai buvo pakviesti į Vietos savivaldos dienos (spalio 10 d.) 

paminėjimą, prisidėta organizuojant visuotinę seniūnaičių sueigą. Tą pačią dieną Savivaldybėje 

organizuota Atvirų durų diena. Pasižiūrėti bei pasidomėti, kaip ir ką dirba Mero, Administracijos 

direktoriaus institucijos, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, susipažinti su darbo specifika 

atvyko „Pamario“, „Šilutės naujienų“, „Šilokarčemos“ laikraščių korespondentai.  

Organizuoti mokinių ir darželinukų susitikimai bei priėmimai pas Savivaldybės vadovus, 

pravestos ekskursijos po Savivaldybę. 

Tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus 2011 metų ataskaitų pristatymo metu su 

Savivaldybės vadovais dalyvauta seniūnijų bendruomenių susirinkimuose, kur buvo fiksuojami 

Savivaldybės gyventojų pasiūlymai, pastabos, rekomendacijos dėl Savivaldybės darbo. Iš viso į 

Darbo priemonių planą įtraukti 32 gyventojų pasiūlymai bei jų iškeltos problemos. Administracijos 

direktoriaus pavedimu atsakingais už jų sprendimą ir įgyvendinimą buvo paskirti Savivaldybės 

specialistai.  

Organizuotas Nacionalinio diktanto rašymas bei Konstitucijos egzamino laikymo du turai 

Savivaldybėje. 

Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuolat galima pateikti pastebėjimus, 

pasiūlymus ar pan. (nuorodos „Atsiliepimai“, „Klausimai“). Asmenys šia paslauga labai aktyviai 

naudojasi (vidutiniškai per dieną pateikia po 2-5 klausimus ar atsiliepimus). Organizuoti atsakymai į 

532 Savivaldybės interneto svetainės interesantų paklausimus, iš jų 27 necenzūriniai ir žeidžiantys 

asmens orumą nepublikuoti ir ištrinti (kiek atsakyta žodžiu ar kitų skyrių – neregistruojama). 

Žymiai pagerėjo atsakymų fiziniams asmenims vykdymų kontrolė: kiekvieną mėnesį po du 

kartus buvo teikiama ataskaita Administracijos struktūriniams padaliniams, įspėjant juos, kad 

baigiasi atsakymų terminai. Vėluojančių atsakyti į prašymus sumažėjo iki minimumo (6-8 raštai per 

mėnesį). Vėliau ši kontrolė nebebuvo atliekama, nes visi struktūriniai padaliniai pradėjo dirbti su 

http://www.silute/
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elektronine dokumentų valdymo programa „Kontora“, kuri leidžia identifikuoti visus dokumentus ir 

nuolat sekti jų įvykdymo terminus. 

Į Savivaldybės administraciją per „Vieną langelį“ kreipėsi 21752 interesantai. Daugiausia jų 

buvo nukreipta į Socialinės paramos skyrių (dėl įvairių išmokų ir kompensacijų) – 15 534 asmenys. 

Pas Savivaldybės specialistus bei skyrių vedėjus lankėsi 2950 interesantų. Savivaldybės 

administracija per Komunikacijos skyrių („Vieną langelį“) 2012 m. gavo 3224 (2011 m. – 3575) 

raštiškus prašymus iš fizinių asmenų. Savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte 

įrengtame stove, kuriame talpinama informacinė medžiaga (skrajutės, lankstinukai, atmintinės) apie 

įvairias vietos savivaldos atliekamas funkcijas buvo nuolat atnaujinama, aktualizuojama. Vykdoma 

ir koordinuojama periodinių leidinių prenumerata Savivaldybėje. 

Parengti 52 „Savaitės veiklos“ (apie Savivaldybės vadovų ir Administracijos struktūrinių 

padalinių veiklą per savaitę; nauja rubrika, kuri pradėta nuo 2012 m. sausio 1 d.) pranešimai 

interneto svetainei.  

Vykdant LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr.113-4290) 29 

straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Šilutės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, nuorodoje 

„Veikla“ kiekvieną ketvirtį talpinama informacija apie Savivaldybės įmonių, įstaigų ir bendrovių (tų, 

kurie neturi savo interneto svetainių) darbuotojų darbo užmokestį. Kontroliuojama, kad įmonės, 

įstaigos ir bendrovės laiku pateiktų duomenis apie darbo užmokestį, o taip pat, kad interneto 

svetainės atitiktų Vyriausybės nustatytus reikalavimus. 

Viena iš skyriaus funkcijų – perduoti informaciją apie Savivaldybės veiklą bendruomenei ir 

žiniasklaidai. Nuolat bendrauta su žiniasklaidos atstovais, atsakant į juos dominančius klausimus, 

buvo siunčiami kvietimai dalyvauti Savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konferencijose. 

Reaguota į tikrovės neatitinkančią informaciją. Skyrius parengė ir išplatino spaudai 150 skelbimų, 

interneto svetainėje paskelbė 129 informacinius pranešimus. Žurnalistams raštu atsakyta į 13 plačios 

apimties ir papildomų duomenų reikalaujančių paklausimų (kiek atsakyta žodžiu ar kitų skyrių – 

neregistruojama). Parašyti 29 sveikinimai įvairioms švenčių progoms, 28 sveikinimai, padėkos už 

priėmimus bei Savivaldybėje apsilankiusiems tarptautiniams partneriams. Skyrius gavo 324 raštus iš 

įvairių Lietuvos įstaigų ir institucijų. Iš jų susipažinti buvo 196. Paruošti ir išsiųsti 128 dokumentai – 

atsakymai įvairioms institucijoms ir įstaigoms. 

Nuolat peržiūrima ir atnaujinama visa informacija, esanti Savivaldybės interneto svetainėje, 

teikiama informacija apie Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių veiklą interneto svetainės 

„Naujienų“ nuorodoje. Administruojamas informacijos pateikimas interneto svetainėje apie 

Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo užmokestį. 

Pagal Savivaldybės vadovų reikalavimą suorganizuotos 6 spaudos konferencijas. 

Konkrečia veikla prisidėta prie Lietuvos Jūrų muziejaus projekto „Mano jūra – tolima ir artima 

2012“ organizavimo Savivaldos dienos renginyje bei Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje. 

Organizuotas mero susitikimas su Savivaldybės verslininkais prekybos alkoholiniais gėrimais 

ir tabako gaminiais bei smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) fondo veiklos klausimais. 

Koordinuotas Šilutės rajono savivaldybės dalyvavimas pasaulinėje parodoje „EXPO 2012“ 

Yeosu mieste, Pietų Korėjoje. Klaipėdos universitetui perduoda pristatyti apie Pamario kraštą 5 min. 

trukmės vaizdo medžiaga „Šilutės kraštas iš paukščio skrydžio“ (CDR formate), dalomoji medžiaga, 

brošiūros, knygos lietuvių ir anglų kalbomis. 

Prisidėta organizuojant 2012 lapkričio 12-16 d. kelionę į Portugaliją, į Aldeia do Pontido 

kaimo turizmo vietovę, Aboim (Fafe savivaldybė) miestelį, Paredes savivaldybę, Quintandona 

kaimelį, Ferreira vienuolyną-informacijos centrą, Felgueiras savivaldybę. Rūpintasi Savivaldybės 

vadovų išvykomis į Ljungby ir Malmės miestus (Švedija), Slavsko miestą (Rusijos Federacija). 

Derintos kelionės išvykimo detalės, susitikimo programos, organizuoti delegacijų išvykimai, 

rūpintasi reprezentacinėmis dovanomis, kelionės bilietais. Apie vizitų tikslą, naudą bei siekius 

pateiktos išsamios ataskaitos, informuoti žiniasklaidos atstovai bei bendruomenės nariai. 

Rūpintasi reprezentacinėmis Savivaldybės vadovų dovanomis (maketų, projektų derinimas su 

menininkais, pirkimo procedūros ir kt.). 

Atnaujintas bei parengtas „PowerPoint“ pristatymas apie Šilutės rajono savivaldybę. Papildyta 

informacija, nauji faktai, statistiniai duomenys, atnaujintos nuotraukos, kita reikalinga informacija. 
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Parašytos užuojautos mirusiems Savivaldybės darbuotojų artimiesiems, Šilutės miesto ir 

rajono visuomenės veikėjams. 

Savivaldybės vadovai iškilmingai pasveikino 18 šimtamečių bei devyniasdešimtmečių senolių. 

Skyrius prisidėjo organizuojant, fiksuojant ir viešinant šiuos renginius. 

Prisidėta organizuojant bei viešinant Mero susitikimą su LR krašto apsaugos viceministru 

Mykolu Juozapavičiumi, LR krašto apsaugos ministerijos, Infrastruktūros plėtros departamento prie 

Krašto apsaugos ministerijos ir Karinių oro pajėgų specialistais. 

Parengti pranešimai gyventojams bei bendradarbiaujant su Administracijos skyriais atsakyta į 

žurnalistų klausimus apie Ekstremalių situacijų komisijos sušauktą posėdį dėl pavojingos situacijos 

ant Kuršių marių ledo ir kitų vandens telkinių, suorganizuotas Mero ir UAB „Minijos nafta“ gen. 

direktoriaus Thomas M. Haselton susitikimas su Kintų bendruomene ir dar kartą aptarti naftos 

gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) Poveikio aplinkai vertinimo 

(PAV) programa. Rūpintasi ir viešinta informacija dėl LR žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus, 

europarlamentaro Zigmanto Balčyčio, Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio, Švietimo ministro 

Gintaro Steponavičiaus, Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus vizitų Savivaldybėje ir 

susitikimų su Savivaldybės vadovais bei žurnalistais.  

Prisidėta organizuojant Lietuvos mokslų akademijos dieną Šilutėje, Šilutės rajono 

savivaldybėje. 2012 m. gegužės 12 d. vyko jau antroji Lietuvos mokslų akademijos (LMA) diena 

Šilutėje. Mokslininkai lydėti į įstaigas, rūpintasi jų maitinimu, svečių aptarnavimu. Paruoštas 

išsamus informacinis pranešimas apie šią dieną. 
Parengta bendradarbiavimo ir draugystės sutartis su Neringos miesto savivaldybe. Informacija 

išsamiai pateikta Šilutės rajono savivaldybės gyventojams. 

Rūpintasi Savivaldybės dalyvavimu „Litexpo“ parodų rūmuose Vilniuje įvykusioje 

tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur 2012“. Informacija išsamiai aprašyta 

bei pateikta Savivaldybės gyventojams, užfiksuotos renginio akimirkos.  

Organizuota alternatyviosios energetikos diena Šilutėje „Energetikos diena“, kurioje dalyvavo 

alternatyvios energetikos (saulės kolektorių, vėjo jėgainių ir geoterminės energijos gamintojai) 

įmonės iš visos Lietuvos, AB „Šilumos tinklai“, Šilutės miesto ikimokyklinės įstaigos, Savivaldybės 

gimnazijų moksleiviai. Rūpintasi Mero ir Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos sutarties 

pasirašymu. Paruoštas išsamus informacinis pranešimas gyventojams alternatyvios energijos tema. 

Nuolat domimasi aktualia Merų pakto medžiaga tinklalapyje www.eusew.eu, taip pat 

skelbiama informacija mūsų Savivaldybėje organizuotų renginių alternatyviosios energetikos tema, 

tvarios energijos planai ir pan. anglų kalba. 

Rengtos 2 pretenzijos vietos bei respublikiniams laikraščiams dėl neteisingos informacijos 

paskelbimo ir tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo.  

Rūpintasi tarptautinio kultūrinio projekto „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos 

regione – CRAFTLAND“ įgyvendinimo sutarties pasirašymu, I- ojo etapo organizavimu Šilutės miesto 

šventės metu. Atlikti viešieji pirkimai plakatų, skrajučių gamybai, šio projekto viešinimui, rengti 

spaudos pranešimai ir kt. Rūpintasi užsienio delegacijų svečių iš Švedijos, Lenkijos bei Lietuvos 

apgyvendinimu, maitinimu, laisvalaikio užėmimu, nuolat lydėta renginių metu. Sudarytas lydinčių 

bei atsakingų asmenų aprašas, rūpintasi svečių gerove. Organizuotas svečių priėmimo bei išlydėjimo 

grafikas, pasitikimas, transporto suderinimas, parengtos atskiros ir išsamios vizito programos. Taip 

pat prisidėta prie turistinės išvykos į kitus Lietuvos miestus (Palangą, Nidą, Klaipėdą, Vilnių) 

projekto darbo grupės dalyviams organizavimo. Padėta užsienio svečius priimti ir nevyriausybinėms 

organizacijoms, rūpintasi svečių užėmimu bei apgyvendinimu. Apie šventinius renginius, įvykius 

nuolat informuoti Savivaldybės gyventojai. Žurnalistams atsakyta į rūpimus klausimus šia tema, 

kaip panaudojami šiai šventei skirti pinigai ir kiti dalykai.  

Inicijuotas kalėdinių proginių atvirukų pirkimas, maketų derinimas su dizaineriais bei 

Savivaldybės vadovais, kurtas sveikinimo tekstas. Savivaldybės mero vardu sukurti ir paskelbti 22 

sveikinimai valstybinių, profesinių švenčių proga. 

Rengtos padėkos ir organizuotas iškilmingas padėkų įteikimas Savivaldybės ugdymo įstaigų 

atstovams, užklasinės veiklos būrelių vadovams, kolektyvų vadovams, dalyvavusiems miesto 

šventėje. Taip pat ruoštos padėkos geriausiems sportininkams ir jų treneriams, geriausiems 

abiturientams, olimpiečiui, kolekcininkui, eglutės įžiebimo šventės rėmėjams, verslo atstovams ir kt. 

http://www.eusew.eu/
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Dalyvauta bei prisidėta organizuojant 13 Mero susitikimų su gyventojais ir su seniūnijų 

bendruomenėmis. Pagrindinės problemos, bendruomenių išsakyti klausimai surašyti į bendrą 

priemonių planą, kruopščiai koordinuotas įgyvendinimo priemonių vykdymas. Kiekvienas 

susitikimas išsamiai aprašytas spaudoje.  

Pateikta kita informacija apie Savivaldybę: rinkta informacija žurnalams bei kitiems 

leidiniams apie Šilutės kraštą, turizmo galimybes, pildomos anketinės apklausos, atliktos piliečių 

apklausos dėl seniūnaičių veiklos reikalingumo ir tikslingumo, dėl asmenų aptarnavimo „Viename 

langelyje“ kokybės, informacijos saugumo ir t.t. 

Prisidėta organizuojant Mero padėkos vakarą Šilutės miesto verslininkams. 

Organizuotas skelbimų išspausdinimas spaudoje bei patalpinimas Savivaldybės internetiniame 

puslapyje pagal vadovų bei kitų skyrių specialistų pageidavimus. Taip pat skelbti kitų Lietuvos 

Respublikos įmonių bei įstaigų informaciniai pranešimai tinklalapyje apie vykstančius renginius bei 

kitais aktualiais klausimais.  

Organizuoti gaunamos bei siunčiamos korespondencijos vertimai į anglų, rusų, vokiečių bei 

lenkų kalbas, bendrauta elektroniniu paštu su užsienio partneriais. Išversta apie 80 įvairaus turinio 

informacinių laiškų, pranešimų, kvietimų su renginių programomis. Bendradarbiauta su kitais 

skyriais, padėta išversti projektams reikalinga informacija tolimesnei projektų įgyvendinimo eigai. 

Parašyti kvietimai, suderinti dalyvių sąrašai dalyvauti Savivaldybės renginiuose, sukurtas tekstas 

kvietimams į renginius (Miesto šventei ir kt.), parašyti padėkų projektai. 

Surinkta ir apibendrinta medžiaga „Šilutės rajono savivaldybė - Europos Sąjungos bendrijoje 

2012 m.“. Informacija (anglų ir lietuvių kalbomis, 226 psl.) ir kita medžiaga apie Savivaldybės 

puikią patirtį, propaguojant Europos Sąjungos idėją, išsiųsta į Strasbūrą konkursui dėl Europos 

Parlamentinės Asamblėjos Tarybos aukščiausio apdovanojimo – 10 tūkst. eurų.  

Komunikacijos skyrius atliko 32 supaprastintų mažos vertės pirkimų apklausas, pagal kurias 

įsigyta prekių ir paslaugų už 32 179,75 lito. 

Komunikacijos skyrius 2012 m. parengė: 

Tarybos sprendimų projektų – 6; 

Mero potvarkių projektų – 6; 

Administracijos direktoriaus įsakymų projektų – 36. 

Informatika 
 Savivaldybės Komunikacijos skyriui informatikos srityje yra keliami šie pagrindiniai 

uždaviniai:  

1. Apibendrinti visuomenės informavimo, ryšių ir informatikos, informacinės visuomenės 

plėtros, e. paslaugų, e. valdžios, e. parašo reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus ir 

teikti Savivaldybės administracijai, jos institucijoms išvadas, dokumentų projektus 

komunikacijos tobulinimo klausimais. 

2. Rengti metodines rekomendacijas, programas sprendžiant informacinių technologijų taikymą 

ir užtikrinti, kad būtų tenkinami Savivaldybės kompiuteriniai poreikiai bei tinkamai 

prižiūrimas jų tinklas, siekti ir kontroliuoti, kad Savivaldybėje būtų naudojama vieninga 

informacijos kodavimo sistema, suderinta su tarptautinėmis bei respublikos informacijos 

kodavimo sistemomis. 

3. Organizuoti Savivaldybės informacinės sistemos duomenų bazių ir duomenų apsaugą, 

įdiegtos programinės įrangos efektyvų naudojimą, įstatymų ir kitų normatyvinių aktų 

įgyvendinimą informatikos ir kompiuterizavimo srityje, tikrinti, kaip jie vykdomi 

Savivaldybės administracijos padaliniuose bei Savivaldybės reguliavimo sferai 

priklausančiose įmonėse bei įstaigose. 

4. Užtikrinti Savivaldybės elektroninio pašto, interneto svetainės funkcionavimą ir jos turinio 

valdymą, administruoti informacijos mainus su centriniais šalies registrais bei kadastrais. 

Šioje ataskaitoje trumpai peržvelgsime, kaip šie uždaviniai buvo vykdomi 2012 metais.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-1635 buvo 

patvirtinti „Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos nuostatai“. Šie 

nuostatai buvo paruošti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. 

nutarimu Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“. 
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2012 m. Savivaldybės informatikos ir kompiuterizavimo veikla buvo vykdoma vadovaujantis šių 

nuostatų reikalavimais. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos nuostatuose 

reglamentuojama Administracijos informacinės sistemos (toliau - IS) paskirtis, funkcijos, jos 

valdytojas, tvarkytojas, jų teisės ir pareigos, IS duomenys, jų apdorojimo procesai, IS duomenų 

saugos reikalavimai, IS reorganizavimas ir likvidavimas. 

IS paskirtis – vykdyti Administracijos teisės aktų nustatytas funkcijas ir vidaus 

administravimui atlikti reikalingos informacijos apdorojimo procesus (duomenų ir dokumentų 

tvarkymo, skaičiavimo, bendravimo nuotoliniu būdu ir kt.) kompiuterinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai informacinės sistemos tikslai: užtikrinti vientisą Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais apibrėžtoms funkcijoms vykdyti 

reikiamos informacijos tvarkymą, dokumentų valdymo kontrolę ir kaupiamų duomenų kokybę; 

užtikrinti efektyvų Savivaldybės valdymo funkcijų vykdymą, gauti ir tvarkyti informaciją; užtikrinti 

reikiamos kokybės ir apimties komunikacijų paslaugas; užtikrinti saugią ir patikimą IS duomenų 

bazių ir informacinių posistemių tarpusavio sąveiką, taip pat sąveiką su kitais Lietuvos Respublikos 

registrais ir informacinėmis sistemomis; užtikrinti elektroninių viešųjų paslaugų teikimą fiziniams ir 

juridiniams asmenims. 

Papildomi informacinės sistemos tikslai: užtikrinti Administracijos informacijos apsaugą; 

archyvuoti duomenis; sudaryti ataskaitas; kompiuterizuoti administracijos veiklą siekiant užtikrinti 

efektyvesnį Savivaldybės valdymo funkcijų vykdymą. 

Užtikrinant savivaldybės informacijos saugą, Komunikacijos skyriaus informatikai 

vadovaujasi Lietuvos standartais LST ISO/IEC 17799:2006, LST ISO/IEC  27001:2006,  taip pat 

kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, 

apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos 

valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ nurodo, kad Savivaldybė, kaip Informacinės  

sistemos valdytojas, be Informacinės sistemos nuostatų privalo turėti patvirtintus: 

 Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles;  

 Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą; 

 Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisykles. 

Visos šios taisyklės ir planas buvo Komunikacijos skyriaus informatikų sukurtos. 

Savivaldybės administracijos direktorius šias taisykles patvirtino 2012 m. gruodžio 20 d.  įsakymu 

Nr. A1-1436. 

Komunikacijos skyriaus informatikai, kartu su atitinkamus konkursus laimėjusiomis 

bendrovėmis 2012 m. Savivaldybės administracijoje įdiegė du 2011 m. pradėtus, kurių bendra suma 

virš 4 mln. Vertės, informacinių technologijų projektus. 2012 m. balandžio mėn. buvo pasirašyti 

„Šilutės rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimo“ 

projekto darbų pabaigos aktai. 2012 m. birželio mėn. „Elektroninės demokratijos paslaugų 

piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ projekto įdiegimo 

aktai. 

ES struktūrinių fondų finansuojamo Savivaldybės informacinės sistemos projekto „Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ 

įgyvendinimo metu įsigytas modernus DELL PowerEdge R710 serveris ir QNAP duomenų 

saugykla. Įdiegta Finansų apskaitos ir valdymo sistema Savivaldybėje, Strateginio planavimo ir 

programinio biudžeto bei priežiūros sistema bei Dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistema. 

Projekto diegimo metu, konsultuojantis su Microsoft bendrove buvo sukurti trys virtualūs Microsoft 

HYPER-V 2008 serveriai, kurie prijungti prie bendro Savivaldybės kompiuterių tinklo. Serveriuose 

sukurtos Savivaldybės darbuotojų prisijungimo sąskaitos, atitinkančios ISO/IEC 27001 informacijos 

saugumo standartus. Projekto įgyvendinimo metu aktyviai bendrauta su informacinės sistemos 

posistemes kūrusiomis bendrovėmis UAB „Progra“, UAB „Eksitonas“, UAB „Kantorius“, UAB  

„Informacijos saugumo agentūra“ taisant pastebėtas klaidas bei tobulinant informacinę sistemą. 

Projekto biudžetas apie 2,5 mln. litų. 
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2012 m. karu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis ir informacinių technologijų 

bendrovėmis „Sintagma“, „Idamas“, „Konferenta“, „Infolex“, „Kantorius“, „Microsoft“ 

įgyvendintas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Elektroninės demokratijos paslaugų 

piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos 

regiono savivaldybėse“.  

e.Demokratija - tai IRT (interneto) 

panaudojimas plėtojant demokratijos 

procesą ir demokratijos praktiką - 

įtraukiant gyventojų ir bendruomenių 

dalyvavimą į sprendimų priėmimo procesą 

visais valdžios lygiais nuo seniūnijų iki 

Savivaldybės ir sutvirtinant ryšius tarp 

išrinktų Tarybos narių, tarnautojų bei 

gyventojų, kuriems jie tarnauja. Taryba gali 

vykdyti abipusę komunikaciją su jų 

gyventojais nuo e.Konsultacijų ir e.Peticijų iki e.Apklausų ir tiesioginių internetinių ryšių su 

gyventojais ir bendruomenėmis. Tokiu būdu IRT pagalba išplečiamos tiesioginės demokratijos 

galimybės.  

e.Demokratija dažniausiai suteikia galimybę IRT pagalba išreikšti savo nuomonę įvairiais 

Savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas rengiamiems teisės aktams, susipažinti su 

aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie Savivaldybės rengiamus ir priimtus 

sprendimus, diskutuoti ir keistis nuomonėmis tarpusavyje ir kt.  

Šilutės rajono savivaldybėje yra įdiegtas trijų e.Demokratijos brandos lygių modelis :  

 

1. Informavimas - vienpusis ryšys – tai prieiga prie viešų įrašų, oficialūs pranešimai, 

valstybinės svetainės.  

2. Konsultavimas - dvipusis ryšys – tai viešos nuomonės apklausos, įstatymų, potvarkių 

komentavimas, tiesioginis bendravimas.  

3. Aktyvus dalyvavimas – partnerystė – tai bendruomenės grupės, įtrauktos į vietos valdžios 

sprendimų priėmimą, viešos peticijos.  

Reikia pastebėti, kad IRT bei e.Demokratija pačios demokratijos nekuria ar negerina - 

e.Demokratija yra tik įrankiai ir instrumentai. 

Projekto metu įsigyti 2 serveriai (iš jų vienas specializuotas posėdžių valdymui), sukurtos 

elektroninės balsavimo sistemos, moderni Savivaldybės interneto svetainė, posėdžių vaizdo ir garso 

transliavimo bei archyvavimo sistemos, posėdžių valdymo, protokolavimo ir kt. posistemės bei 

duomenų, vaizdo ir garso įrašų saugyklos. Skaitmenizuoti Savivaldybės teisės aktai ir perkelti į 

specializuotą sistemą su paieškos, aktų atnaujinimo, nuasmeninimo galimybe. Saugyklos 

sukonfigūruotos darbui Savivaldybės tinkle, perkelti realūs duomenys, vykdyta bandomoji 

eksploatacija ir pereita prie pramoninės eksploatacijos. Šis projektas ir kuriama Elektroninės 

demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybėse sistema labai 

sudėtingi. Net du kartus buvo kreiptasi į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl projekto pratęsimo. 

Klaipėdos regiono savivaldybės, atstovaujamos Projekto priežiūros komiteto, sudaryto iš 

savivaldybių informatikų, sutiko pasirašyti projekto baigimo aktą tik gavusios projekto vykdytojų 

įsipareigojimą tobulinti projektą ir taisyti sistemos klaidas. Šiuo metu toliau tobulinama posėdžių 

transliavimo posistemė, taisomi vaizdo kamerų sinchronizavimo su posėdžio dalyvių veiksmais 

strigimai. Šiuo metu Tarybos posėdžiai transliuojami ir jų vaizdo įrašai daromi vadovaujantis 

projekto vykdytojų pateikta posėdžių valdymo informacinės sistemos dokumentacija. Projekto 

vykdymo metu sukurtoje svetainėje yra galimybė peržiūrėti archyvinius Tarybos posėdžių įrašus. 

Skyriaus informatikos specialistai (A. Balvočius ir V. Toleikienė) administruoja, atnaujina ir 

prižiūri per 50 anksčiau įdiegtų įvairių Savivaldybės informacinių sistemų. Rūpinasi duomenų 

sauga, informacinių sistemų atnaujinimais ir darbuotojų konsultavimu. Daugelyje sistemų 

naudojamos specializuotos, specialių žinių reikalaujančios „MS Windows“ duomenų bazių 

tarnybinės stotys (serveriai). Viena didžiausių informacinių sistemų yra socialinės paramos 

informacinė sistema (SPIS, PARAMA, ŠILUMA). Kompiuterizuota informacinė sistema SPIS 

 

Pav. 1 Elektroninės demokratijos koncepcija 
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sukurta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Strateginės partnerystės 

informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Sistemos pagrindinė paskirtis įgalinti pilnai, 

patikimai ir vienodai registruoti informaciją apie socialinę paramą - pinigines išmokas, socialines 

paslaugas ir vaiko teisių apsaugą Savivaldybėje, pateikti ją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 

apdoroti ir analizuoti šią informaciją savivaldybių paramos rūšių bei paramos gavėjų aspektais, taip 

pat užtikrinti galimybę užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu. Sistemos 

vartotojai yra Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos skyrių bei seniūnijų socialiniai darbuotojai 

- iš viso 42 sistemos naudotojai. Iš jų 22 nutolusių (seniūnijų) taškų naudotojai. Informacinė sistema 

atlieka įvairaus pobūdžio funkcijas, kurių vykdymui reikalinga įvairi sisteminė, taikomoji ir techninė 

įranga bei jos palaikymas ir valdymas. Išskiriami du sistemos lygmenys: nacionalinis (SADM) ir 

regioninis (savivaldybių SPIS sistemos vartotojai). Regioniniu lygmeniu yra regionų duomenys, 

saugomi savivaldybių duomenų bazėse. Šiuo lygmeniu vykdomos kitų posistemių funkcijos - 

lokalaus administravimo, piniginių išmokų bei pašalpų, vaiko teisių apsaugos. Nuolat vyksta 

duomenų apsikeitimas su nacionaliniu lygmeniu esančia centrine duomenų baze. 

Visas IS palaikymo ir valdymo funkcijas atlieka sistemos administratoriai, t.y. Komunikacijos 

skyriaus darbuotojai. IS administratoriai užtikrina nuolatinį sistemos serverio, duomenų bazės ir 

darbo vietų darbą, instaliuoja naujas programų versijas, periodiškai daro duomenų bazės kopijas, 

taip pat užtikrina informacijos laikomos bazėje saugumą, registruoja naujus vartotojus, konsultuoja 

esamus naudotojus ir apmoko pradedančius dirbti. Stebi duomenų apsikeitimo procesą, šalina 

sutrikimus, susijusius su bazės darbu. 

Kitos sistemos prižiūrimos Komunikacijos skyriaus informatikų: INFOSTATYBA (UAB 

SINTAGMA) - statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema, MASIS-

mokesčių administravimo sistema, ASIS (UAB Hnit-Baltic), „Litlex“ –Lietuvos juridinių 

dokumentų duomenų bazė, Kontora-2000- savivaldybės dokumentų valdymo sistema, „Progra“ - 

buhalterinės apskaitos sistema, Eksitonas - biudžeto ir asignavimų valdymo sistema, „GyvREG“ - 

gyvenamos vietos deklaravimas ir pažymos, Sąmata - sąmatų sudarymo ir kontrolės sistema, 

Moksleivių krepšelis - Švietimo skyriaus sistema, Ūkininkų, Žemės valdų, Žemės ūkio technikos, 

Pasėlių, Pieno kvotų, Melioracijos. Išsiplėtė sistemos, skirtos pasėliams deklaruoti, atsiranda 

funkcijos pasėlių draudimo, elektroninio pasėlių plotų įbraižymo ir kt. galimybės. Tobulėjo ir kitos 

žemės ūkio informacinės sistemos. Savivaldybėje yra naudojamas sisteminės ir informacijos saugos 

priemonės: „Panda Enterprise edition“ ir „Panda Gatedefender Integra“ (Savivaldybės 

korporatyvinės antivirusinės sistemos), ISA servisai - Interneto skirstymo, komunikacijų, apsaugos 

nuo įsilaužimų, įvykių registravimo sistema, pašto, WWW (Savivaldybės interneto svetainė) ir kiti 

serveriai bei sistemos.  

Šiuo metu Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojai naudoja per 260 kompiuterių 

ir serverių, kuriuos prižiūri, remontuoja, diegia naujas sistemas bei konsultuoja Komunikacijos 

skyriaus informatikai. Kompiuterinė įranga greitai sensta. Pasaulinėje praktikoje įstaigose seni 

kompiuteriai yra keičiami naujais vidutiniškai kas penkeri-šešeri metai. Vadinasi, kasmet būtina 

įsigyti apie 50 naujų kompiuterių, kad Savivaldybės kompiuteriai atitiktų kasmet didėjančius 

informacinių sistemų reikalavimus. Deja, 2012 m., taupant lėšas, kompiuterinės technikos nupirkta 

tik penkiolika komplektų. 

Beveik visoms Savivaldybės informacinėms sistemoms naudojamas duomenų perdavimo 

ryšys su centrinėmis Registrų centro ar įvairių žinybų duomenų bazėmis. Todėl 2012 m. ypatingas 

dėmesys buvo skirtas internetinio ryšio kokybei ir saugumui gerinti. Šilutės rajono savivaldybė, kaip 

ir daugelis kitų šalies savivaldybių, naudoja saugų valstybės duomenų perdavimo tinklą (SVDPT). 

SVDTP tinklo paskirtis yra sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos institucijoms saugiai ir efektyviai 

keistis informacija tarpusavyje bei tarp institucijų struktūrinių padalinių, sudaryti sąlygas sumažinti 

Lietuvos Respublikos institucijų išlaidas duomenų saugos priemonėms, programinei įrangai, 

duomenų perdavimo ir telefono ryšio paslaugoms įsigyti; sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos 

fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis elektroninės valdžios (toliau - e. valdžia) paslaugomis, 

užtikrinant Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų saugų bendravimą su Europos Sąjungos 

ir valstybių narių administracijomis. 

Be šių, anksčiau paminėtų Savivaldybės veiklos informatikos ir kompiuterizavimo srities 

darbų, Komunikacijos skyriaus informatikai organizuoja informacinių technologijų plėtrą 
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Savivaldybėje, rengia kompiuterinės ir programinės įrangos darbą reglamentuojančius dokumentus, 

organizuoja jų vykdymą, koordinuoja Savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų veiklą, 

įsigyjant ir diegiant kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, tvarko Savivaldybės informacinių 

sistemų duomenų bazes ir programas, atlieka sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų priežiūrą, 

įsigyja įrenginius, vykdo Savivaldybės kompiuterizavimo programas, pagal savo įgaliojimus rengia 

Administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių ir Tarybos sprendimų projektus savivaldybės 

kompiuterizavimo klausimais, padeda Savivaldybės administracijos darbuotojams išmokti ir 

panaudoti kompiuterines programas, prižiūri ir tobulina naudojamas programas, kontroliuoja 

kompiuterinių duomenų bazių naudojimą, užtikrina jų saugumą, organizuoja ir prižiūri Savivaldybės 

interneto svetainės bei elektroninio pašto sistemų darbą.  

Informatikos ir kompiuterizavimo srities darbai bei įvairių sistemų, kurios vienaip ar kitaip 

keičia Savivaldybės darbą, reikalauja daug informatikos, informacinių technologijų teisės žinių. 

Diegiant įvairias Savivaldybės informacines sistemas informatikai turi gerai išmanyti ir kitų skyrių 

darbą. Dalyvauta įvairiuose seminaruose, konferencijose, posėdžiuose, skirtuose naujų sistemų 

diegimui, duomenų apsaugai, elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų taikymui. 2012 m. 

dalyvauta daugiau kaip 10-yje seminarų, konferencijų, kursų. Informatikos ir kompiuterizavimo 

sritis pasaulyje ir šalyje sparčiai vystosi. Tobulėja techninė ir programinė įranga, įdiegiamos naujos 

technologijos.  

Pagrindinės Komunikacijos skyriaus 2013 m. veiklos gairės: 

 Pradėti analizuoti viešojo administravimo kokybės valdymo modelius ir vieną iš jų pasiūlyti 

įtraukti į būsimą Savivaldybės strateginį 2015-2024 m. veiklos planą (galbūt atsirastų galybė 

pritraukti ES lėšas) dėl to modelio įgyvendinimo Savivaldybės administracijoje. 

 Plėtoti vidinę ir išorinę komunikaciją. Tam tikslui parengti Savivaldybės viešųjų ryšių 

strategiją ir jos įgyvendinimo planą. 

 Peržiūrėti ir parengti Mero fondo ir Administracijos direktoriaus Reprezentacinių lėšų 

naudojimo tvarkas. 

 Tobulinti savivaldybės darbuotojų el. pašto sistemą, suteikiant daugiau paslaugų, pavyzdžiui, 

informavimas apie darbuotojo atostogas, SPAM ir kenkiamo programinio kodo kontrolė, 

priemonių sistema dėl „neskaitomų“ laiškų prevencijos, el. pašto adreso unifikavimas pagal 

šabloną: vardas.pavarde@silute.lt ir kt. 

 Vis daugiau el. paslaugų yra teikiamą per Savivaldybės interneto svetainę (portalą), 

www.šilutė.lt. Artimiausiu metu, kai bus įdiegta e. valdžios informacinių technologijų pilotinis 

projektas piliečiams, bus suteikta gauti trečio ir ketvirto lygio paslaugas, kurių teikimui būtina 

portalo papildoma sauga. 2013 m. numatoma šias saugos priemones ir technologijas taikyti 

pasinaudojant Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo operatoriaus Valstybės įmonės 

„Infostruktūra“ paslaugomis. Reakcijos į kreipinius dėl paslaugos teikimo sutrikimo laikas turi 

būti nedidesnis kaip 15 min. 

 Būtina paruošti 2013 m. kompiuterinės ir programinės įrangos tinkamos eksploatuoti 2012 m. 

įdiegtas informacines sistemas įsigijimo (pirkimo) specifikaciją ir kartu su Viešųjų pirkimo 

skyriumi organizuoti pirkimą.  

 Būtina peržiūrėti ir patikslinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. 

gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-489 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

tvarkomų duomenų apsaugos taisykles, sudarančias sąlygas saugiai automatizuotu būdu 

tvarkyti duomenis Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacinėse sistemose. 

Taisyklių peržiūros metu įvertinti Taisyklių ir kitų saugumo politiką reglamentuojančių teisės 

aktų atitiktį realiai duomenų saugos situacijai, inventorizuoti Sistemos tvarkytojų techninę ir 

programinę įranga, patikrinti ne mažiau kaip 10 procentų Sistemos vartotojų kompiuterinių 

darbo vietų, įdiegtas programas ir jų konfigūraciją, peržiūrėti Sistemos vartotojams suteiktų 

teisių atitiktis vykdomoms funkcijoms. 

 Diegiamos informacinės sistemos, el. parašas, el. dokumentų valdymo sistemos leidžia taupyti 

darbo laiką, kitus resursus. Būtina 2013 m. paruošti popieriaus bei spausdintuvų eksploatacinių 

medžiagų taupymo Savivaldybės informacinėse sistemose planą ir pateiktį jį tvirtinti 

Savivaldybės administracijos direktoriui. 

mailto:vardas.pavarde@silute.lt
http://www.šilutė.lt/
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 2012 m. birželio mėn., įdiegus ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Elektroninės 

demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių 

administracijose“ projektą, pradėta teikti el. demokratijos paslaugas. Siekiant platesnio šių 

paslaugų populiarumo, būtina paruoši šių paslaugų (Peticijos, Problemos mieste, Teisės aktų 

projektai ir kt.) viešinimo planą ir pateikti Administracijos direktoriui jį tvirtinti. 

 

Personalo ir juridiniai reikalai, kvalifikacijos kėlimas 
Personalo ir teisės skyrius organizuoja skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių vykdymą, kurių 

pagrindinės yra šios: rengti ir vizuoti Šilutės rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos 

direktoriaus bei Savivaldybės tarybos ar kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų projektus, juos 

pristatyti posėdžiuose; rengti ir vizuoti sutartis; informuoti Savivaldybės administracijos, 

Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų darbuotojus apie priimtus naujus įstatymus, kitus teisės 

aktus; sisteminti teisinę literatūrą; rengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, pareiškimus, 

apeliacinius, kasacinius ir atskiruosius skundus bei atsiliepimus į juos); atstovauti Savivaldybei 

skirtingos kompetencijos įvairių lygių teismuose; kontroliuoti, ar teisingai rengiami Savivaldybės 

tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai; rengti ir įforminti darbo sutartis, 

tvarkyti visus su personalu susijusius kausimus, kontroliuoti, kaip laikomasi Savivaldybės 

administracijos darbo tvarkos taisyklių. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 

nustatyta tvarka bei remiantis lygiateisiškumo ir visų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų 

apsaugos principais, Personalo ir teisės skyrius nuo 2005 m. gegužės mėnesio vykdo valstybinę 

funkciją – visiems Šilutės rajono gyventojams teikia pirminę teisinę pagalbą ir teisines konsultacijas. 

Personalo ir teisės skyrius 2012 m. vizavo 363 (2011 m. – 398) Tarybos sprendimus, 2374 

(2011 m. – 1640) Administracijos direktoriaus įsakymus bei 980 (2011 m. – 400) sutarčių. Skyrius 

parengė 35 (2011 m. – 26) Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, paruošė ir įformino 33 (2011 

m. – 11) Mero potvarkius, 1318 (2011 m. – 710) Administracijos direktoriaus įsakymus personalo 

klausimais. Skyrius parengė 461 (2011 m. – 271) darbo sutartį, organizavo ir atliko 8 (2011 m. – 8) 

konkursus karjeros valstybės tarnautojų vietoms užimti. Skyriaus valstybės tarnautojai yra 

Savivaldybės tarybos administracinės, Peticijų, Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų bei 

kitų nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo grupių nariai, nuolat dalyvauja šių komisijų ir darbo 

grupių darbe bei rengia jų teisinius dokumentus.  

Savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, yra tiek civilinių, tiek administracinių teisinių 

santykių subjektas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei LR administracinių bylų 

teisenos įstatymas įpareigoja tiek civilinio, tiek administracinio proceso šalis teikti atsiliepimus į 

ieškinius, skundus bei pareiškimus teismams. Personalo ir teisės skyrius per 2012 metus parengė per 

72 (2011 m. – 66) įvairius procesinius dokumentus bendrosios ir specialiosios kompetencijos 

teismams (t.y. atsiliepimai į ieškinius, pareiškimus, apeliacinius bei atskiruosius skundus, ieškiniai, 

pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, apeliaciniai skundai, atskirieji skundai, prašymai dėl 

laikinųjų apsaugos priemonių taikymo). Pažymėtina, kad civilinėse ir administracinėse bylose 

teismo posėdžiams vykstant žodinio proceso tvarka Personalo ir teisės skyriaus specialistai 

privalomai dalyvauja teismo posėdžiuose kaip Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos 

atstovai. Per 2012 metus Personalo ir teisės skyrius gavo 70 (2011 m. – 97)  teismo šaukimų ir 

dalyvavo  teismo posėdžiuose. 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas visiems rajono gyventojams tampa viena iš svarbiausių 

Personalo ir teisės skyriaus funkcijų. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę 

pagalbą teikia Personalo ir teisės 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. Dauguma rajono 

gyventojų jau žino apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, todėl nuolat kreipiasi į Šilutės 

rajono savivaldybės administraciją dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimo. Pažymėtina, 

kad Šilutės rajono advokatai kontorose dirba po vieną, padėjėjų neturi, dažnai jų darbo kabinetai 

būna tušti, nes advokatai paprastai dalyvauja teismuose nagrinėjant civilines, baudžiamąsias bei 
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administracines bylas, todėl gyventojams bet kokią teisinę informaciją (konsultacijas) gauti 

operatyviai ir greitai yra gana sudėtinga. Be to, teisinės konsultacijos advokatų kontorose yra 

mokamos. 

Personalo ir teisės skyriaus specialistai 2012 m. suteikė pirminę teisinę pagalbą 432 (2011 m. 

– 304) pareiškėjams, 165 (2011 m. – 118) pareiškėjams surašytas prašymas Klaipėdos valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. 

Personalo ir teisės skyriaus veikla pagal skyriui numatytas funkcijas yra labai plati, sudėtinga 

ir atsakinga. Skyriuje vis dar  jaučiamas specialistų teisininkų stygius, tačiau pavestos užduotys 

atliekamos laiku ir kokybiškai. Svarbiausi skyriaus uždaviniai ir toliau lieka pirminės teisinės 

pagalbos, kaip viešosios paslaugos kiekybės ir kokybės užtikrinimas, bei savivaldybės institucijų, 

kaip viešojo administravimo subjektų, priimamų individualių ir norminių administracinių teisės aktų 

teisėtumo užtikrinimas. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai 

specialias žinias plėtė, administravimo įgūdžius bei gebėjimus tobulino įvairiuose kursuose, 

seminaruose ir mokymuose. Iš viso 2012 m. kvalifikacijai kelti buvo panaudotos 1820 darbo 

valandos (2011 m. – 1564 d. val., 2010 m. – 1118 d. val.). Tam iš Savivaldybės biudžeto išleista 8 

999,0 litai (2011 m. – 11 313,46 Lt).  

Pagal projektus „Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių 

tarybų narių mokymai“ ir „Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo 

gerinimas“, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų, 2011-2012 m. mokėsi 117 

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų. Mokymuose buvo nagrinėjamos 

tokios temos: „Operatyvinės veiklos planavimas, delegavimas ir kontrolė“, „Derybų vedimo 

įgūdžiai“, „Sprendimų priėmimas“, „Tarnybinis protokolas“, „Streso ir spaudimo valdymas“, „Laiko 

valdymas“, „Komandinis darbas“, „Viduriniosios grandies vadybos problemų sprendimas“ ir kt. 

VIDAUS AUDITAS 
Savivaldybės Centralizuota vidaus audito tarnyba įsteigta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2003 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-193 „Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros“.  

Savivaldybės administracija pateikė Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl CVAS 

įsteigimo bei etatų skaičiaus padidinimo. Šilutės rajono savivaldybės taryba šiam siūlymui pritarė ir 

2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1437,,Dėl savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr.T1-

1117 patvirtintos administracijos struktūros pakeitimo” vietoj Centralizuotos savivaldybės vidaus 

audito tarnybos įsteigė savivaldybės Centralizuotą vidaus audito skyrių (toliau tekste- CVA skyrius). 

CVAS statusas 2012 metais nesikeitė. CVA skyrius buvo ir yra savarankiškas Savivaldybės 

administracijos struktūrinis padalinys tiesiogiai pavaldus bei atskaitingas Administracijos 

direktoriui.  

CVA skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. 

įsakymu Nr. 1K-117 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 

1K-312 redakcija) patvirtintais Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenimis, nustatė 

personalo poreikį, keturias pareigybes Savivaldybės vidaus audito skyriuje. Skyriuje patvirtinti trys 

etatai: skyriaus vedėjo, dviejų vyriausiųjų vidaus auditorių pareigybės. Faktiškai skyriuje iki 2012 

m. rugsėjo mėnesio dirbo skyriaus vedėja bei du vyriausieji vidaus auditoriai. Vedėja turi 22 metų 

audito patirtį, iš kurių aštuoneris metus dirbo vidaus audito srityje, vienas vyriausias auditorius turi 

aštuonerių metų, o kitas penkerių metų vidaus audito patirtį. Nuo rugsėjo mėnesio skyriuje dirbo 

vedėja bei vienas vyriausiasis vidaus auditorius. 

Skyrius savo darbe 2012 m. vadovavosi savo nuostatais, patvirtintais Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A2-2 bei vidaus audito metodika, 

parengta, vadovaujantis Finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, kuri 

patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 15d. įsakymu Nr. A2-305, bei 

kitais vidaus audito darbą reglamentuojančiais teisės aktais. 

CVA skyrius turi atlikti vidaus auditą Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose bei jos 

valdymo sričiai priskirtose penkiasdešimt keturiose įstaigose. 
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Administracijos direktorius užtikrino vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų veiklos ir 

organizacinį nepriklausomumą bei sudarė sąlygas vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius. 

Vidaus audito skyriui nebuvo daromas poveikis planuojant, atliekant vidaus auditus bei pateikiant 

vidaus audito rezultatus. CVA skyriaus vedėja be Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 str. 3 

dalyje nurodytų funkcijų, dalyvavo Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, 

Tarybos posėdžiuose bei daugelyje Tarybos komitetų posėdžių.  

Vidaus auditoriai nedalyvavo Savivaldybės administracijos valdyme, neruošė Savivaldybės 

tarybos sprendimo projektų bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektų. Vidaus auditoriams 

nebuvo pavesta dalyvauti nustatant Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės, įskaitant finansų 

kontrolę, procedūras, organizuoti korupcijos prevenciją bei kontrolę. 

Vidaus audito skyriaus veiklos planavimas. Skyriaus vedėja 2011 m. gruodžio 1 d., raštu 

suderinusi su Savivaldybės administracijos direktoriumi, patvirtino CVA skyriaus 2012 m. veiklos 

planą. Veiklos plano projektas 2011 m. lapkričio 7 d. buvo suderintas su Savivaldybės kontroliere. 

Sudarant veiklos planą, buvo atsižvelgta į personalo išteklius, Administracijos direktoriaus 

pasiūlymus, rizikingas veiklos sritis. 

Veiklos plane 2012 m. buvo numatyta atlikti 11 vidaus auditų bei 2 pažangos stebėjimus 

(veikla po audito). 2012 m. gegužės, spalio mėnesiais, patikslinus veiklos planą, buvo pakeisti 

audituotini subjektai. Pasikeitus Administracijos direktoriui, Veiklos planas keistas Administracijos 

direktoriaus iniciatyva. Patikslinti veiklos planai buvo raštu suderinti su Administracijos 

direktoriumi. Visais atvejais buvo rengiamos atliekamų auditų programos. 

Vidaus audito atlikimas ir rezultatai. Visi veiklos plane numatyti vidaus auditai buvo atlikti. 

Vyriausieji vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus pagal CVA skyriaus vedėjos patvirtintas 

vidaus audito programas, tikrino ir vertino audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos 

funkcionavimą, tikrino ir vertino, kaip valdomas Savivaldybės turtas, ar jis naudojamas taupiai ir 

racionaliai, vertino, kaip įgyvendinamos Šilutės seniūnijos vykdoma veiklos programa, Šilutės 

lopšelyje-darželyje ,,Pušelė” vertino asignavimų, skirtų programos įgyvendinimui, panaudojimo 

teisėtumą. Juknaičių, Usėnų pagrindinėse mokyklose vertino asignavimų, skirtų ugdymo programai 

vykdyti, panaudojimą. Vertino Kelių priežiūros ir plėtros programos, Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų panaudojimą ir t.t. Vidaus auditoriai vidaus auditų metu nustatė, kad 

dalyje audituotų subjektų nepilnai vykdomi įstatymų reikalavimai, tarp jų Viešųjų pirkimų įstatymas, 

neidentifikuojami pirkimų rizikos veiksniai. Pasitaikė atvejų, kai buhalterinė apskaita tvarkoma 

pažeidžiant viešojo sektoriaus apskaitos standartų reikalavimus.  

Atlikę vidaus auditus, parengė išvadas bei audituojamų subjektų vadovams pateikė 

rekomendacijas, kuriose nurodė biudžeto išlaidų sąmatose skirtus asignavimus naudoti tinkamai ir 

pagrįstai, nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų racionalų lėšų panaudojimą bei 

kontrolę.  

Vidaus audito ataskaitų rengimas ir teikimas. Atlikus vidaus auditus, pateikta audituotų 

subjektų vadovams bei Administracijos direktoriui 11 vidaus audito ataskaitų, kuriose pareikštos 

išvados bei pateikta 76 rekomendacijos dėl vidaus kontrolės sistemos gerinimo, buhalterinės 

apskaitos procedūrų tobulinimo, turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, buhalterinės 

apskaitos tvarkymo bei finansinės atskaitomybės sudarymo. Audituoti subjektai 65 rekomendacijas 

įgyvendino 2012 metais, 7 rekomendacijos įgyvendinimas bus tęsiamas 2013 metais, keturios 

rekomendacijos liko neįgyvendintos dėl kitų priežasčių. Visos vidaus audito ataskaitos buvo 

perduodamos audituotų subjektų vadovams bei Administracijos direktoriui. 

Skyriaus vedėja rengė pavyzdinius vidaus audito skyriaus dokumentus, vykdė vidaus audito 

procedūrų priežiūrą, atliko darbo dokumentų peržiūrą. Esant reikalui dalyvavo atliekamuose vidaus 

audituose. 

Administracijos direktoriaus prašymu CVA skyriaus vedėja atliko Savivaldybės tarybos 

sprendimų projektų vertinimą. Atlikus sprendimų projektų vertinimą, buvo rekomenduota 

specialistams, ruošusiems šių sprendimų projektus, juos pataisyti. Į vidaus auditorių rekomendacijas 

visada buvo atsižvelgiama. 

Pažangos stebėjimas. Centralizuotas vidaus audito skyrius 2012 m. atliko vieną pažangos 

stebėjimą (veikla po audito), kurio metu įvertino 2011 m. pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 
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Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, vidaus auditoriai surašė pažangos stebėjimo 

ataskaitas, kuriose nurodė, kaip buvo vykdomos CVA skyriaus rekomendacijos, bei nurodė, dėl 

kokių priežasčių dalis rekomendacijų liko neįgyvendinta. Į vidaus audito ataskaitose pateiktas 

rekomendacijas buvo atsižvelgta, dauguma rekomendacijų įgyvendinta.  

Informacija apie vidaus kontrolės veikimą viešajame juridiniame asmenyje. 
Audituojamuose subjektuose, tuo pačiu ir Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, 

vertinome vidaus kontrolės procedūras. Mūsų nuomone, Savivaldybės administracijoje vidaus 

kontrolės sistema 2012 metais buvo patenkinama: visa rizika tam tikru lygiu buvo kontroliuojama, 

tačiau galėjo pasitaikyti atvejų, kai kontrolė galėjo būti ir ne visai vykdoma. Auditų metu nustatėme, 

kad atskirose audituojamose srityse vidaus kontrolės procedūros nepilnai užtikrino teisingą bei taupų 

lėšų naudojimą, ne visada būdavo laikomasi įstatymų reikalavimų. 

Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimui bei mokymuisi vienam darbuotojui buvo skirta 

12 darbo dienų ir kitam darbuotojui 25 darbo dienos. Skyriaus vedėja kvalifikaciją kėlė 15 darbo 

dienų. Vidaus audito skyriaus darbuotojų kvalifikacijai skirta 52 darbo dienos arba 9,18 procento 

faktiškai dirbtų darbo dienų. 

CVA skyriaus valstybės tarnautojai kėlė savo kvalifikaciją Finansų ministerijos Mokymo 

centre. Visi vidaus auditoriai išlaikė kvalifikacinius vidaus auditorių egzaminus, vidaus auditoriams 

buvo suteikti atestuoto viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (ar) savivaldybės 

turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių vardai.  

Vidaus auditoriai dalyvavo mokymuose įgyvendinant projektą „Klaipėdos regiono 

savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybos narių mokymai“ (Nr. VP1-4.1-VRM-

04-R-31-002), finansuojamą iš Lietuvos Respublikos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-04-R priemonės „Savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.  

 

SENIŪNIJŲ IR SENIŪNAITIJŲ VEIKLA 
 

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-01-08 įsakymu Nr. A2-14 patvirtintas Šilutės 

rajono savivaldybės seniūnijų veiklos nuostatai. Seniūnijos, vykdydamos savo funkcijas įstatymų 

numatyta tvarka, neviršydamos savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja 

Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina, teikia gyventojams 

administracines paslaugas, tvarko namų ūkio knygas, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei 

naudingą veiklą, organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo 

teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų 

apšvietimą, tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis, organizuoja sklandų 

seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio darbą. 

Seniūnas ir seniūnijos darbuotojai daug dirba ir gyventojų socialinėje sferoje: prireikus vertina 

atskirų šeimų gyvenimo sąlygas, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės 

paramos reikalingumo ir paramos būdų, vykdo žemės ūkio pasėlių plotų deklaravimą bei sprendžia 

kitus su žemės ūkiu susijusius klausimus. Padeda vietos bendruomenėms rengti įvairius projektus, 

palaiko glaudžius ryšius su seniūnaičiais.  

Kiekvienų metų pradžioje Šilutės rajono savivaldybės taryba patvirtina seniūnijų veiklos 

programas, todėl šioje ataskaitoje trumpai pristatoma, kaip sekėsi vykdyti minėtose programose 

numatytas priemones bei kitas deleguotas funkcijas. 

Šilutės rajono savivaldybėje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos. Pagaliau, nuo 2012 m. 

pradžios, visos Savivaldybės seniūnijos jau turi savo heraldiką – vėliavą, herbą ir antspaudą. 

Bendra informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos atlikimą per 2012 metus Šilutės rajono 

savivaldybės seniūnijose: 
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Seniūnija Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų 

paslaugomis skaičius, vnt. 

Išduota pažymų, vnt. Išsiųsta 

pažymų 

dėl vaikų 

gyvenamo

sios vietos 

deklaravi

mo datos 

įrašymo, 

vnt. 

Iš jų apie 

asmens 

gyvena

mąją 

vietą 

apie 

įtraukimą 

į GVNA 

apskaitą 

gyvena

mųjų 

patalpų 

savinin

kams 

deklara

vusių 

atvyki

mą 

deklarav

usių 

išvykimą 

įtrauktų į 

gyvenamosi

os vietos 

neturinčių 

asmenų 

apskaitą 

deklaravim

o duomenų 

taisymo, 

keitimo ir 

naikinimo 

skaičius 

Gardamo 78 11 8 21 183 3 0 1 

Juknaičių 212 22 21 19 307 12 186 3 

Katyčių 15 11 5 6 111 4 34 2 

Kintų 74 22 6 24 281 5 53 0 

Rusnės 85 24 6 24 230 7 157 3 

Saugų 261 41 14 37 371 16 52 4 

Šilutės 1475 501 277 345 3064 334 5831 8 

Švėkšnos 117 38 18 17 357 7 31 12 

Usėnų 62 4 4 33 159 2 46 2 

Vainuto 83 13 4 13 288 2 38 2 

Žemaičių 

Naumiesčio 

202 32 15 20 484 14 231 4 

Iš viso: 2664 719 378 559 5835 406 6659 41 

Iš viso Savivaldybei skirta valstybės asignavimų: 43570 Lt 

Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2012 m. statistiniai ir kai kurie veiklos duomenys (1,2,3 

lentelės): 
           1 lentelė 

Seniūnija Kaimų 

skaičius, 

vnt. 

Prižiūrimų 

kelių ilgis, 

km 

Gyventojai, 

deklaravę savo 

gyvenamą vietą, 

vnt. 

Išnagrinėta įvairaus 

pobūdžio prašymų ir 

raštų, vnt 

Išduota įvairių 

charakteristikų, vnt. 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Gardamo 40 147,613 2082 2151 1717 320 25 21 

Juknaičių 26 140,5 2936 2978 2601 2856 30 39 

Katyčių 16 142 1350 1416 814 814 230 24 

Kintų 25 123 2005 2038 451 2441 17 28 

Rusnės 5 61,57 1700 1720 650 699 17 40 

Saugų 33 183 3836 3836 2676 2683 117 65 

Šilutės 26 277,892 24533 24913 18098 13038 230 253 

Švėkšnos 59 224,34 3446 3506 3597 2999 41 25 

Usėnų 18 133,3 1373 1406 2371 986 18 29 

Vainuto 14 167,3 2503 2503 1991 2196 23 17 

Žemaičių 

Naumiesčio 

33 120,576 3604 3632 4266 2690 41 39 

Iš viso 295 1721,091 49368 50099 39232 31722 789 580 

           2 lentelė 

Seniūnija Išduota leidimų 

kirsti/persodinti 

medžius, vnt. 

Išduota leidimų atlikti 

kasinėjimo darbus, 

vnt. 

Išduota mirties 

liudijimų, vnt. 

Išduota leidimų 

laidoti/perlaidoti, vnt. 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Gardamo – – – 1 8 6 27 33 

Juknaičių 28 15 6 6 – – 11 15 

Katyčių – – – – – – – – 

Kintų 10 10 – – – 5 9 14 

Rusnės 49 33 – 2 1 5 19 18 

Saugų 2 3 – 4 – – 18 23 

Šilutės 31 18 12 11 – – 292 319 

Švėkšnos 1 5 – – 27 28 70 65 

Usėnų – – – – – – – – 

Vainuto – 2 – – 17 18 44 50 

Žemaičių 

Naumiesčio 
9 6 1 1 – 18 108 112 

Iš viso 130 92 19 25 53 80 598 649 
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           3 lentelė 

Seniūnija Atlikta notarinių 

veiksmų, vnt. 

Įregistruota naminių 

gyvūnų (šunų ir 

kačių), vnt. 

Užregistruota 

paraiškų dėl žemės 

pasėlių 

deklaravimo, vnt. 

Išduota 

leidimų įrengti 

išorinę 

reklamą, vnt. 

Išduota 

leidimų 

viešajai 

prekybai, 

vnt 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Gardamo 33 51 7 6 555 565 – – 12 

Juknaičių 15 11 11 9 471 483 – 1 6 

Katyčių 151 227 – 7 317 317 – – 66 

Kintų 223 132 12 5 357 385 – – 58 

Rusnės 38 30 9 12 199 198 – – 0 

Saugų 8 15 4 16 527 551 – 1 20 

Šilutės 650 359 167 206 840 850 7 7 2 

Švėkšnos 30 26 9 20 618 611 – – 48 

Usėnų 59 52 9 14 212 237 – – 8 

Vainuto 216 279 – 29 613 635 – – 31 

Žemaičių 

Naumiesčio 
205 250 4 7 576 606 – – 77 

Iš viso 1628 1432 232 331 5285 5438 7 9 328 

 

Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimui iš 

valstybės biudžeto buvo skirta 8 mln. litų, kurie savivaldybėms buvo paskirstyti pagal Valstybinės 

mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį 

žmonių skaičių savivaldybėse. Šilutės rajono savivaldybei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1–60 buvo skirta 93 900 Lt. 

2012 m. kovo 29 d. Šilutės rajono taryba sprendimu Nr. T1-375 patvirtino Vietos 

bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti 

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu 

patvirtino Vietos bendruomenių tarybų (toliau - VBT) seniūnijose sudėtis bei paskirstė Vietos 

bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšas kiekvienai VBT. Vietos bendruomenės 

tarybos pateikė Savivaldybės administracijai sprendimus dėl finansuotinų veiklų, kurių 

įgyvendinimas Administracijos direktoriaus įsakymu pavestas seniūnijų seniūnams.  

Savivaldybės administracija, seniūnijos, organizacijos, kurioms 2012 m. skirtos lėšos:  

Eil. 

Nr. 

Institucijos,  

seniūnijos, įstaigos, 

organizacijos pavadinimas 

 

Gautos lėšos 

(Lt) 

 

Panaudotos lėšos 

(Lt) 

 

Piniginių lėšų likutis 

(Lt) 

1. Šilutės sen. 28697 
28695,36 1,64 

2. Žemaičių Naumiesčio sen. 7834 
7834,00 0,00 

3. Rusnės sen. 5705 
5705,00 0,00 

4. Gardamo sen. 6133 
6132,99 0,01 

5. Juknaičių sen. 6952 
6951,96 0,04 

6. Saugų sen.  7803 
7800,00 3,00 

7. Švėkšnos sen. 7477 
7476,41 0,59 

8. Usėnų sen.  5394 
5394,00 0,00 

9. Vainuto sen. 6481 
6480,38 0,62 

10. Kintų sen. 6020 
6020,00 0,00 

11. Katyčių sen. 5404 
5403,24 0,76 

IŠ VISO: 93893,31 6,66 
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2012 m. įgyvendinta daugiausiai veiklų, susijusių viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimu. 

Nemaža dalis įgyvendintų veiklų, susijusių su viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimu atitiko 

keletą viešųjų poreikių grupių, tokių kaip vaikų ir jaunimo užimtumas, sportas ir sveikatinimas. 9 

veiklos priskirtos kultūrinių ir šviečiamajai renginių grupei, 2 veiklos - pažeidžiamų bendruomenės 

narių ir grupių poreikių tenkinimo grupei, 3 veiklos – kitų, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę 

gerinančių, iniciatyvų grupei. 

Lėšos panaudotos šiems projektams įgyvendinti: 

Šilutės seniūnijoje iš Programos lėšų įrengta Traksėdžių tinklinio aikštelė, Naujakurių parko, 

Grabupių k., Laučių k. sporto aikštelės, sutvarkyta viešoji erdvė prie Pagrynių ąžuolo (įrengta 

šašlykinė, laužavietė, lauko stalai su suolais, sutvarkyta tvora, pastatytas informacinis stendas), tvora 

aptvertos Šyšos k. kapinaitės, suremontuota Šilutės bendrijos „Heidė“ namų tvora, Šilutės mieste 

įrengta nauja žaidimų aikštelė „Šeimos skveras“ su žaidimo komplektu „Ežerėlio tvirtovė“, 

sūpuoklėmis, suoliukais, pajautos taku. 

Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje iš Programos lėšų įrengta vaikų žaidimo aikštelė (pastatytas 

„Pasakų malūnas“, smėlio dėžė, sūpuoklės, vaikiškas suoliukas), prisidėta prie renginio Europos 

paveldo dienos paminėjimui organizuoti. 

Rusnės seniūnijoje iš Programos lėšų Rusnės miestelyje renovuotas viešasis tualetas. 

Gardamo seniūnijoje iš Programos lėšų Gardamo miestelyje pastatyti lauko suoliukai, 

šiukšliadėžė, nupirktas teniso stalas, prisidėta prie šventės „Šienapjūtės pabaigtuvės“ organizavimo, 

nupirkti futbolo ir tinklinio kamuoliai, sporto klubui „Žaibas“ apmokėtos transporto išlaidos 

kelionėms į sporto varžybas, Šylių kaimo bendruomenės „Švylys“ namams suremontuotas kaminas. 

Juknaičių seniūnijoje iš Programos lėšų Juknaičiuose pastatyti suoliukai, atnaujinta skulptūra 

„Liepsna“, renovuotas vandens baseinas, nupirktos medžiagos bendruomenės namų remontui, 

moksleiviams suorganizuotos dvi edukacinės-pažintinės ekskursijos, kurios buvo apibendrintos 

fotografijomis. 

Saugų seniūnijoje iš Programos lėšų apmokėta už dalį mobilios scenos-pakylos konstrukcijų. 

Švėkšnos seniūnijoje iš Programos lėšų Vilkų kampo gyvenvietėje restauruota „Dianos“ 

skulptūra, perdažyti parko suoliukai, įsigyta įvairių lauko augalų, pagamintas ir pastatytas 

gyvenvietės simbolis-akcentas iš ąžuolo, Inkaklių bendruomenės centrui nupirkti roletai ir žaliuzės, 

įsigyta švieslentė, Inkaklių, Vilkų kampo ir Stemplių gyvenvietėse pastatyti informaciniai stendai. 

Usėnų seniūnijoje iš Programos lėšų Usėnuose ir Žemaitkiemyje pastatytos šiukšliadėžės, 

gėlių vazonai, Usėnuose pakeistos lauko šviestuvų lempos, įsigytos kalėdinės girliandos, prisidėta 

prie seniūnijos šventės, krepšinio varžybų „Dieduko“ taurei laimėti organizavimo. 

Vainuto seniūnijoje iš Programos lėšų Bikavėnuose pasodinti dekoratyviniai medeliai, 

koplytstulpis aptvertas ąžuoline tvora, Aušbikavio k. kapinaitės aptvertos tvora, įdėti varteliai, 

apmokėta už transporto nuomos paslaugas lankant neįgaliuosius, pristatant jiems būtinų priemonių, 

prisidėta prie švenčių „Joninės“ „Duona ne vėju ateina“, „Gorainių Oninės“ organizavimo. 

Kintų seniūnijoje iš Programos lėšų Kintų mstl, Ventės rage pastatytos šiukšliadėžės, Ventės 

rage taip pat atnaujinti suoliukai, atnaujintos sporto aikštelės Kintuose, Ventėje (perdažyti 

žymėjimai, nupirkti kamuoliai, krepšinio tinkleliai, paplūdimio tinklinio tinklai). 

Katyčių seniūnijoje iš Programos lėšų pagaminta siuvinėta Katyčių sen. reprezentacinė 

vėliava, pagamintas ir pastatytas stogastulpis, prisidėta prie šviečiamojo renginio socialinės rizikos 

šeimoms organizavimo (surengta paskaita, nupirktos knygos). 

 

Kita informacija apie veiklą seniūnijose 

 

 Gardamo seniūnija 

Seniūnijos plotas – 13717 ha, seniūnijos centras Gardamo miestelis. Gardamo seniūnijoje šiuo 

metu gyvena 2093 gyventojai, kaimų skaičius seniūnijos teritorijoje - 40, viename iš jų (Meiželių k.) 

nėra gyventojų. 
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Gardamo seniūnijos 2012 m. veiklos savarankiškas funkcijas atliko 4 darbuotojai, seniūnijai 

deleguotas funkcijas vykdė 3 darbuotojai išmokėtas darbo užmokestis – 84,2 tūkst. litų, SODRAI – 

26,1 tūkst. litų. Užtikrinant normalų viešojo sektoriaus funkcionavimą, pastoviai vykdant 

gyvenviečių, kapinių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymą bei priežiūrą, seniūnijos pastato 

kūrenimą, dirbo penki darbuotojai, išmokėtas darbo užmokestis – 53,0 tūkst. litų, SODRAI – 18,9 

tūkst. litų. 

Per 2012 m. gyventojams dėl juridinių faktų patvirtinimo išduotos 720 pažymos, parengti 

177 siunčiami dokumentai, užregistruota 170 gautų raštų. Užregistruoti 122 pensinio amžiaus 

gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatoms suteikti. 

Parengti 8 mirties aktų įrašai, išduoti 8 mirties liudijimai, atlikti 33 notariniai veiksmai, parašyti 39 

seniūno įsakymai veiklos klausimais. Vykdant Administracijos direktoriaus 2009-09-30 įsakymą 

„Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ir paraiškų užterštumo asbestu stebėsenai išorinėje 

(gyvenamoje) ir darbo aplinkoje atlikti surinkimo“, padėta užpildyti 36 asmenims 167 asbesto 

turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos. 

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 

2012 m. išduotos 183 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, taisyti, naikinti 21 asmens 

deklaravimo duomenys, 11 asmenų deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių 

mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Gardamo seniūnijoje naujai deklaravo 78 asmenys, 8 

asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, išduotos 3 pažymos apie įtraukimą 

į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išsiųstas 1 prašymas dėl vaiko gyvenamosios 

vietos deklaravimo datos įrašymo. 

Gardamo seniūnijoje 2012 m. užregistruoti 342 prašymai – paraiškų socialinei piniginei 

paramai gauti, 145 prašymai išmokai gauti ir išmokėti (išmokėta iš viso - 101,2 tūkst. Lt.). 2012 m. 

seniūnijoje išmokėta: 336 šeimoms 597,5 tūkst. Lt socialinių pašalpų, 13 vienkartinių išmokų 

nėščiosioms moterims – 3,4 tūkst. Lt; 24 vienkartinės išmokos gimus vaikui  – 34,3 tūkst. Lt; 6 

šeimoms globos išmokos vaikams (13 vaikų) – 69,3 tūkst. Lt. 

Užregistruoti 69 prašymai socialinei paramai mokiniams gauti ir šioms šeimoms išmokėta 

parama mokinio reikmėms įsigyti (110 vaikai ) – 17,1 tūkst. Lt. 

Šešiems asmenims teikiamos socialinės paslaugos namuose. Dviem asmenims iki 2012-05-01 

buvo mokami pagalbos pinigai, išmokėta 880 Lt. 

Keturiems asmenims suruošti dokumentai apgyvendinimui senų žmonių globos namuose. 

Šilutės senelių globos namuose yra apgyvendinti 1 vyras ir 2 moterys; 1 moteris apgyvendinta 

„Senjorų Eldorade“. 

Kreipėsi 10 asmenų dėl vienkartinės pašalpos. Iš savivaldybės biudžeto išmokėta: 

sunkios ligos ar sudėtingos operacijos atveju 1 asmeniui – 210 Lt.; 

gydymo išlaidoms iš dalies finansuoti 7 asmenims – 1 470 Lt; 

ilgaamžiams 2 asmenims – 350 Lt.   

2012 m. Gardamo seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo 

teikiamos 16 šeimų, kuriose auga 41 vaikas. Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

sąrašą nebuvo įtraukta nei viena šeima, išbrauktų iš sąrašo taip pat nebuvo. Trims šeimoms buvo 

suteikti socialiniai būstai ir jos išsikėlė į kitas seniūnijas. Šiose šeimose auga 14 vaikų. Viena šeima, 

auginanti vieną vaiką, atsikėlė gyventi į Gardamo seniūniją. Prevenciniais tikslais lankomasi 2 

šeimose, kuriose auga 3 vaikai. 11 socialinės rizikos šeimų gauna socialinę pašalpą. Trijų šeimų 

socialines išmokos, mokamos socialinei darbuotojai, dirbančiai su socialinės rizikos šeimomis. 

Šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius įgūdžius. 

Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, įregistruota 11 naujų valdų, iš žemės ūkio verslo 

registro išregistruotos 2 valdos. Įregistruota ir išregistruota valdose partnerių 6, įforminta 10 valdų 

perdavimo aktų. Priimti prašymai ir išduotos 2 pažymos dėl 10 metų žemės ūkio veiklos (ankstyvo 

pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos) ir 7 pažymos apie ūkininkavimą bei žemės dirbimą. 

Atnaujinta 564 valdų registracijos duomenys, priimta elektoniniu būdu 555 pasėlių deklaracijos, 

elektroniniu būdu įbraižyti 3865 laukai. Bendras deklaruotas plotas 6836,47 ha. Parašyti 42 

atsakymai, pranešimai, paaiškinimai į NMA nustatytų neatitikimų ir dvigubų deklaravimų 

pranešimus bei dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo. 
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Užpildytos 63 savaitinės/ketvirtinės ataskaitos GS-5 (apie nuimtą derlių, parduotą bei laikomą 

sandėliuose). 

Įregistruoti 7 gyvūnai ir surinktos lėšos – 42,00 Lt. 

Seniūnijai valdymo tobulinimo, teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei viešųjų darbų 

programų vykdymui 2012 m. skirta – 90,37 tūkst. litų: 

 
Eil. Nr. Priemonė 2012 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

2011 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Palyginami 

duomenys su 

2010  m.  

(tūkst. Lt) 

             1. Valdymo tobulinimo programa 42,0 

 

43,8 -1,8 

1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų 

pirkimas  ryšiai, komunalinės paslaugos (elektra, 

šildymas, vandentiekis kanalizacija ir kt. paslaugos) 

16,8 14,9 +1,9 

1.2. seniūnijos materialinis aprūpinimas 

(transporto aptarnavimas, kitos prekės)                

25,2 24,7 +0,5 

1.3. Kitos išlaidos:                                             ilgalaikio 

materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (heraldika) 

- 4,2 -4,2 

             2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio         

programa (sanitarija)                                        

20,9 31,2 -10,3 

2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms                                                         12,3 10,0 +2,3 

2.2. medžiagos ir darbo priemonės                              2,2 2,7 -0,5 

2.3. Komunalinės paslaugos (buitinės atliekos) 2,5 5,7 -3,2 

2.4. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų 

pirkimas  (transporto nuoma) 

- 9,0 -9,0 

2.5. gatvių apšvietimas (elektros energija)                  3,9 3,8 +0,1 

             3. Viešųjų darbų programa 27,47 11,1 +16,37 

               

Pagal viešųjų darbų programą dirbo 28 asmenys ir 2 asmenys pagal nepilnamečių įdarbinimo 

programą: 27 asmenys po 2 mėnesius, trys asmenys po 1 mėnesį. Tvarkė viešųjų erdvių aplinką, 

gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines. 

Gardamo seniūnijoje vietinių kelių ilgis 147,613 km., asfaltuotų – 4,633 km., žvyro – 97,792 

km., grunto – 45,188 km. 

Per 2012 metus kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta – 171,2 tūkst. litų: vietinių 

kelių priežiūrai, greideriavimui, sniego valymui. 

Išklausytas civilinės saugos mokymo kursas, išlaikytos įskaitos, surašytas protokolas. 

2012 m. Administracijos direktoriaus įsakymais skirtos lėšos seniūnijai: 

2012-03-29, A1-380 įsakymu „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos“ – 1200 Lt. Už šias lėšas įsigyta dekoratyvinių augalų ir 

kuro. 

Seniūnijoje įsikūrusios keturios bendruomenės: Gardamo kaimo bendruomenė „Tenenys“, 

Ramučių kaimo bendruomenė „Navata“, Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“, Pempiškių kaimo 

bendruomenė „Žvelesys“. Bendruomenės aktyviai dalyvauja projektų rengime. 

Gardamo kaimo bendruomenė „Tenenys“ asociacijai „Lamatos žemė“ 2012 m. pateikė 

projektą „Poilsio parkas Gardamo bendruomenei“ ir gavo finansavimą – 100 tūkst. Lt. 

Šylių kaimo bendruomenė pateikė asociacijai „Lamatos žemė“ projektą „Aktyvaus poilsio 

erdvės įrengimas Šyliuose“, bendra projekto vertė 70,6 tūkst. Lt. 

Ramučių kaimo bendruomenė „Navata“ vykdo projektą „Ramučių bendruomenės namų 

pastato sutvarkymas“, gautas finansavimas 763 tūkst. Lt iš asociacijos „Lamatos žemė“. 

Pempiškių kaimo bendruomenė „Žvelesys“ vykdo projektą „Miško gėrybės- bendruomenės 

gerovė“ gautas finansavimas 40 tūkst. Lt. iš asociacijos „Lamatos žemė“. 

Seniūnija kartu su Žemaičių etnokultūros centru ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis 

rengia valstybines ir tradicines šventes. Strateginis Gardamo seniūnijos renginys „Pavienių 

muzikantų ir pasakorių šventė“ iš kultūros programų finansavimo gavo – 3 700 litų; finansavimą 

gavo ir veiklą vykdė Ramučių kaimo teatro mėgėjų kolektyvas, kolektyvo veikai skirta 6 000 litų. 
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Organizuojami jau tradicija tapę renginiai: Gardame „Pasitinkant Kalėdas“, Užgavėnės, Šylių kaime 

šventė „Gandro dovanos“.  

Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenių 2012 m. pareikštos pastabos ir pasiūlymai 

bei jų įgyvendinimo priemonių planas: 

 

Eilės

Nr. 

Seniūnijos Susitikimo 

data ir laikas 

Įgyvendinimo 

priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas Pateikti pasiūlymai ir pastabos 

1. Gardamo seniūnija 2012-03-16  

14 val. 

2013 m. numatytos 

lėšos, nugriauti ir 

sutvarkyti 

teritoriją. 

Seniūnas  

1. Dėl apleisto pastato Šyliuose 

sutvarkymo 

2. Dėl vandens valymo įrengimų 

(neveikia) 

 Sutvarkyta AB „Šilutės 

vandenys“ 

 3. Dėl gatvių žymėjimo 

 

 

 Sužymėtos 

Gardamo miestelio 

ir Šylių kaimo  

gatvės, kitų kaimų 

gatvės bus 

sužymėtos 2013 m. 

Seniūnija 

 

 4. Dėl M. Mažvydo vardo suteikimo 

mokyklai 

 Derinant su 

Švietimo skyriumi, 

teikti prašymą 

nustatyta tvarka. 

Mokykla,   

Švietimo skyrius 

 5. Dėl grindų dangos mokykloje 

pakeitimo 

 Savivaldybės 2012 

m. biudžete nėra 

numatyta lėšų. 

Ūkio skyrius, 

Švietimo skyrius 

 

Seniūnija 2013 m. planuoja tokią pagrindinę ūkinę veiklą: 

1. Renovuoti Gardamo miestelyje pėsčiųjų taką. 

2. Išvalyti, iškirsti menkaverčius krūmus Būdviečių ir Šylių kapinėse ir prižiūrėti.  

3. Bartininkų kapines aptverti tvora. 

4. Sutvarkyti Žakainių piliakalnio apžvalgos takus, aikšteles. 

 

 Juknaičių seniūnija 

Juknaičių seniūnijos centras – Juknaičių kaimas – nuo rajono centro nutolęs 11 km. Juknaičių 

gyvenvietė-parkas, įrašytas į Šilutės r. savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą. 2009 m. 

Juknaičių gyvenvietė su žaliųjų plotų augmenija įtraukta į Valstybinį architektūrinį-urbanistinį 

draustinį, unikalus kodas 33144. 2010 m. suteiktas Valstybinio parko statusas. Šios gyvenvietės 

žalieji plotai užima 29,4 ha. Yra 13 įvairių autorių skulptūrų, iš kurių dvi – S. Kuzmos „Visata“ ir G. 

Karaliaus „Polėkis“ – įrašytos į valstybinį kultūros paveldą. Parkas reikalauja ypatingos priežiūros.  

Juknaičių seniūnijos teritorija ribojasi su Rusijos Federacijos Respublika. Pasienio ruožas 

Nemuno upe tęsiasi 20 km. 45% seniūnijos teritorijos potvynio metu yra užliejama. Į šią zoną 

patenka Šilininkų, Girininkų, Paleičių ir dalis Leitgirių kaimų teritorijų. 23% seniūnijos teritorijos 

įeina į Nemuno deltos regioninio parko teritoriją.  

Seniūnija disponuoja 5,7 mln. turtu. Seniūnijoje yra 42 daugiabučiai ir 485 kiti gyvenamieji 

namai. Didesnė dalis daugiabučių yra Juknaičių, Pašyšių ir Tarvydų gyvenvietėse. Daugumai namų 

reikalinga renovacija, nes namai yra neekonomiški, imlūs energetiniams resursams, dėl ko 
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gyventojams tenka labai brangiai mokėti už šildymo paslaugas. Individualūs namai taip pat yra 

statyti prieš 20 ir daugiau metų, todėl jie taip pat yra imlūs energetiniams resursams. Dauguma 

individualių  namų stogų yra dengti šiferiu, kuris yra susidėvėjęs ir reikalauja atnaujinimo. 

Juknaičiuose veikia Savarankiško gyvenimo namai, suteikiantys paslaugas pagyvenusiems 

žmonėms. Juose yra 36 gyvenamosios vietos. Gyventojai į šiuos namus priimami Šilutės rajono 

savivaldybės Socialinio skyriaus nukreipimu. Gyvenantys šiuose namuose senjorai už paslaugas, 

suteiktą gyvenamąjį plotą, šilumą, elektrą, vandenį ir kitas paslaugas moka patys iš savo gaunamų 

pajamų. Kiekvienam senjorui pagal gyvenamąjį plotą šalia šių namų yra suteikiamas trijų arų žemės 

sklypas, kuriame jie užsiaugina daržoves savo reikmėms. Maistą taip pat gaminasi patys. Bendrą 

tvarką Savarankiško gyvenimo namuose ir būtinas paslaugas susirgus ar kitaip sunegalavus suteikia 

socialinio darbuotojo padėjėja, kuri priklauso Šilutės senelių namams. Kito aptarnaujančio personalo 

nėra. Ūkines-buitines problemas senjorams išspręsti padeda seniūnijos darbuotojai. 

Vyžių kaime veikia specialiųjų paslaugų VŠĮ psichoterapinis-reabilitacinis centras 

„Gabrielius“, kuriame specialų gydymo kursą  taiko piliečiai, nutarę atsikratyti žalingų įpročių ir 

grįžti į visavertį gyvenimą. Centras veikia savarankiškai, turi savo vadovą, socialinį darbuotoją. 

Visus darbus atlieka patys čia besigydantys piliečiai. Dalį lėšų centras gauna iš Savivaldybės ir dalį 

– iš užsienio rėmėjų. Ateinančių kelerių metų darbas – vykdomas ES socialinio fondo finansuojamas 

projektas „Galiu gyventi ir kitaip“, kuriam skirta 1 857 673 Lt. Panašaus pobūdžio centras yra ir 

Gurgždžių kaime, Juknaičių seniūnijoje. 

Prie Nemuno, Šilininkų kaime, yra rekreacinė zona, kurioje yra įsikūrę 37 įvairių įstaigų ir 

privačių asmenų poilsio namai. Jų veikla yra sezoninė. Šioje teritorijoje, Nemuno senvagėje, yra 10 

ha plotas, kuriame yra įranga aktyviam poilsiui. Šį plotą taip pat prižiūri seniūnija. 

Seniūnijos struktūroje yra patvirtinta 13 pareigybių (viena pareigybe mažiau, negu 2011 m.): 

dvi pareigybės priskirtos valstybės tarnautojams, 11 – dirbančių pagal darbo sutartis. Vidutinis 

dirbančiųjų amžius yra 54 metai, 36 % seniūnijoje dirbančiųjų turi aukštąjį išsilavinimą, 43% - 

aukštesnįjį išsilavinimą, 21% - profesinį išsilavinimą ir atitinka užimamas pareigas. Darbuotojai 

atostogų ar ligos metu vienas kitą pavaduoja be užmokesčio, tuo užtikrindami nepertraukiamą 

gyventojų aptarnavimą. 

Seniūnijos darbuotojai kvalifikaciją tobulino kursuose, seminaruose ir mokymuose: 

Seniūnas –  seminaras „Šeima, jos politika ir perspektyvos Lietuvoje“. 

Ž. ū. specialistas – ŽŪKVIC mokymai dėl pasėlių deklaravimo ir sklypų įbraižymo. 

Specialistė – priešgaisrinės saugos kvalifikacinis pažymėjimas, mokymai „Kompiuterinis 

raštingumas (ECD7 modelis)“, anglų kalbos kursai. 

Raštvedė – mokymai „Dokumentų valdymas“, „Derybų ir viešojo kalbėjimo įgūdžių 

tobulinimas“, „Nepelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas“. „Organizacijos viešųjų 

ryšių kūrimas“. 

Seniūnijoje yra 11 seniūnaičių. Per metus surengta 4 sueigos aktualiais klausimais. Labai gerai 

praėjusiais metais dirbo seniūnaičiai R. Kuzmarskis, E. Venckienė, B. Šarka, L. Barkauskienė, K. 

Rojus, V. Grygalienė, V. Šiaudvytienė, A. Gaubys, P. Tamavičius, V. Jasas, R. Ubartas, kurie buvo 

aktyvūs seniūnijos talkininkai, savo kaimo gyventojų problemų sprendėjai. Juknaičių bendruomenės 

(pirmininkė Laima Barkauskienė), glaudžiai bendradarbiaujančios su seniūnija, veikla pagrįsta nario 

mokesčio ir 2 proc. pajamų mokesčio sumos lėšomis. Juknaičių sporto klubas (pirmininkas Rimas 

Urbonas) veiklą vykdė iš dalyvių, rėmėjų bei Savivaldybės sportui pagal programinį finansavimą 

skirtų lėšų. Pašyšių bendruomenės (pirmininkė Elena Venckienė) veikla pagrįsta bendruomenės 

nario mokesčio, 2 proc. pajamų mokesčio sumos ir paaukotomis rėmėjų lėšomis. Gautas 

finansavimas Juknaičių gyvenvietės parkui tvarkyti. Projektas įgyvendintas. Parengtas projektas ir 

gautas finansavimas bendruomenės patalpoms renovuoti. Įgyvendintas projekto I etapas (65%). 

Pašyšių jaunimo klubas (prezidentas Laimonas Venckus) savo pačių iniciatyva ir projektinėmis 

lėšomis labai aktyviai vykdo veiklą dalyvaudamas kaimo ir Savivaldybės kultūriniame gyvenime. 

Juknaičių jaunimo klubas, vadovaujamas Ramūno Petkelio, veiklą vykdo iš projektams gaunamų 

lėšų. 

Seniūnijoje yra šios Savivaldybės įstaigos: dvi pagrindinės mokyklos, kuriose mokosi 243 

mokiniai (26 mokiniais mažiau negu praėjusiais metais), ikimokyklinės grupės prie Juknaičių 

pagrindinės mokyklos, kurias lanko 48 vaikai (3 vaikais daugiau negu 2011 m.), Kauno paslaugų 
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verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Juknaičių padalinys, kuriame mokosi 34 mokiniai (3 

mokiniais mažiau negu 2011 m.), VŠĮ Juknaičių ambulatorija, Pašyšių medicinos punktas ir šeimos 

medicinos centras „Puriena“. Šiose medicinos įstaigose yra prisiregistravę 2114 gyventojų. Yra 2 

bibliotekos su internetine prieiga. Jos aptarnauja Juknaičių ir Pašyšių gyventojus. Kasmet po 15% 

didėja bibliotekų interneto paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičius.  

Veikia 14 įstaigų ir įmonių. Jose dirba apie 163 seniūnijos gyventojų. Juknaičiuose veikia 

maitinimo paslaugas teikianti individualios įmonės „Rimvida“ kavinė-baras „Prūsija“, Kaišiadorių 

paukštynas (Leitgiriuose), ŽŪK „Agromanija“, UAB „Vakarų partneriai“ (Pašyšiuose) ir kt. 

Statistiniai duomenys apie seniūnijoje deklaruotus gyventojus:  

 

Metai 
Gyv. 

sk. 

Ikimokykl. a. 

vaikai 

Mokyklinio a. 

vaikai 
Atvyko Išvyko Gimė Mirė 

2011 2978 178 391 122 40 21 42 

2012 2936 187 368 212 22 23 33 

+/- -42 +9 -23 +90 -18 +2 -9 

 

2012 m. socialinėje srityje gauti 1751 gyventojų prašymai (+425 negu 2011 m.). Parengta 610 

įvairių socialinių išmokų dokumentų bylų.  

Per metus išmokėta įvairių išmokų ir kompensacijų:  

 
Asmenų skaičius Sąskaitų skaičius Išmokų skaičius Šeimų skaičius Suma (Lt) 

10421 1923 10948 610 2745741,61 

 

Dėl maisto davinio į seniūniją kreipėsi 271 šeima (17 šeimų daugiau negu 2011 m.). 

Nemokamą maitinimą mokyklose gauna 128 mokiniai. Mokymo reikmėms įsigyti paramą gavo 139 

mokiniai. Socialinių paslaugų poreikiai nustatyti 7 asmenims. Išduotos 143 pažymos  apie pajamas.  

Surašyti 19 buities tyrimo aktų. Išmokėta 2800 Lt vienkartinių pašalpų keturiolikai asmenų. 

Seniūnijoje yra 159 neįgalieji asmenys, iš jų 111 gauna priežiūros tikslinę kompensaciją, 

slaugos – 48 asmenys. Yra globojami 5 vaikai, 15 vaikų – neįgalūs. Vienišų pensininkų – 11. 

Ilgaamžių (virš 90 metų) – 15 asmenų. Paslaugos į namus teikiamos 7 vienišiems asmenims. 

Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, socialinės rizikos grupės šeima 

namuose per mėnesį aplankoma 2-4 kartus (per metus pravažiuota 811 km socialinės darbuotojos 

asmeniniu transportu ir tiek pat kilometrų seniūnijos transportu). Socialinė darbuotoja kartu su 

priskirtos šeimos nariu vyksta į Šilutės miestą ir eina kartu į Juknaičių ar Pašyšių gyvenviečių 

parduotuves pirkti maisto produktų, rūbų ir avalynės, mokymosi priemonių vaikams, vaistų. 

Socialinė darbuotoja atstovauja šioms šeimoms tvarkant įvairius klausimus, susijusius su antstoliais, 

notarais, teisininkais, Savivaldybės administracijos skyrių specialistais, paslaugas teikiančių įstaigų, 

įmonių vadovais ir pan.  

Lentelėje nurodomos tos socialinės rizikos šeimos, kurioms teikiamos paslaugos ir gaunančios 

išmokas per socialinį darbuotoją. Sumažėjo rizikos šeimų, nes dalis perduota Usėnų seniūnijos 

socialinės darbuotojos priežiūrai. 

 

Metai 

Paslaugos, 

teikiamos 

šeimoms 

Paslaugos, 

teikiamos 

asmenims 

Iš jų 

vaikams 

Mokamos 

lėšos per 

soc. 

darbuotoją 

Surašyta 

buities 

tyrimo 

aktų 

Šeimos, įtrauktos į 

rizikos grupę 

2011 m. 24 84 44 13 79 1 

2012 m. 20 73 41 8 28 2 

 -4 -11 -3 -5 -51 +1 

 

Juknaičių seniūnijos žemės ūkio plotai yra mažo palankumo ūkininkauti zonoje. Dalis žemės 

ūkio naudmenų įeina į Nemuno deltos ir sienos apsaugos zoną bei priskiriamos Natura 2000 

programai. Per 2012 m. tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 

plotus paraiškas pateikė 471 gyventojas. Pavėluotai paraiškas pateikė 11 asmenų. Viena paraiška į 

NMA priimta pasibaigus deklaravimo terminui, t.y., liepos 25 dieną. Įbraižyta ir patvirtinta 2796 

laukai, kurių plotas – 8047,79 ha. Per metus atlikti 60 paraiškų taisymų. Ekologinį ūkininkavimą 
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seniūnijoje deklaruoja 11 ūkininkų. Registruota ir pakeista 31 nauja valda. Deklaravimo metu 

atnaujintos 469 valdos. Kraštovaizdžio tvarkymo programoje dalyvauja 12 ūkininkų. Didžioji dalis 

intensyvios žemės ūkio gamybos sutelkta Pašyšių kadastrinėje vietovėje, kai tuo tarpu Juknaičių 

kadastrinėje vietovėje ūkininkaujančių yra tik keletas. Atlikta laukų patikrų ir apžiūrų 36 

pareiškėjams. Parengtos ir išduotos 66 pažymos, susijusios su tinkama žemės priežiūra. 2012 m. 

naujai užregistruota 11 gyventojų laikomų šunų. 14 gyventojų įspėta dėl netinkamos šunų priežiūros. 

Išdalinti 43 biodegraduojančių atliekų konteineriai. Asbesto turinčių medžiagų registre 

užsiregistravo 10 gyventojų, 33 pastatai. Iš jų 4 asmenys dalyvauja asbesto gaminių šalinimo 

programoje. 

Per 2012 m. Juknaičių seniūnijoje paruošti ir išsiųsti 525 įvairūs raštai ir pažymos, gauta 

daugiau kaip 222 raštų. Parengti 96 seniūno įsakymai, iš kurių didžiąją dalį sudaro įsakymai dėl 

adresų pastatams ir žemės sklypams suteikimo, socialiniams klausimams spręsti. Iš seniūnijos 

gyventojų gauti 29 prašymai–skundai, į kuriuos buvo atsakyta raštu. Atlikta 15 notarinių veiksmų. Iš 

gyventojų registro dėl mirties išregistruoti 33 asmenys. Į gyventojų registrą įtraukti 23 naujagimiai. 

Policijos ir sveikatos įstaigoms paruošta 30 charakteristikų. Valstybiniam socialinio draudimo 

fondui išsiųstos 3 pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai gauti. Išduoti 6 leidimai viešai 

prekybai ir į VMI sąskaitą buvo įnešti 92,00 Lt.  

Išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravo 22 asmenys. Iš jų du 

prašymai buvo pateikti internetu.  

Sudarytas seniūnijos dokumentacijos planas, kuris patvirtintas Klaipėdos apskrities archyve. 

Sutvarkytos ir paruoštos 2008 m. nuolatinio saugojimo bylos. Paruošti sunaikinimui dokumentai ir 

sunaikintos 237 bylos, kurių saugojimo terminas pasibaigęs. 

Įdiegus elektroninį dokumentų tvarkymą, sumažėjo siunčiamų dokumentų srautas, nes dalis 

dokumentų gaunama ir išsiunčiama elektroniniu paštu.  

Lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, sumažėjo, nes darbuotojai ėjo nemokamų atostogų. Už 

sutaupytus pinigus buvo leista padengti seniūnijos skolas, todėl padidėjo išlaidos paslaugoms. Iš 

Gamtos fondo gauta 1200 Lt talkoms organizuoti. Kelių fondo lėšos (136,6 tūkst. Lt) panaudotos: 

keliams prižiūrėti – 76,9 tūkst. Lt, keliams ir gatvėms žvyruoti – 18,6 tūkst. Lt, asfalto duobėms 

taisyti – 9,2 tūkst. Lt. Atiduota skola už 2011 m. gatvių asfaltavimą – 20,4 tūkst. Lt, gatvių ženklams 

ir pavadinimams – 11,5 tūkst. Lt. Potvynio keliams („gyvybės keliui“ 5v27) taisyti skirta 65 tūkst. 

Lt. Vykdant deleguotas funkcijas, atliktos 39 mažos vertės viešųjų pirkimų apklausos seniūnijos 

turto būklei palaikyti. Išduoti 28 leidimai avarinės būklės medžiams šalinti. Kas mėnesį atlikti 

visuomenei naudingų darbų vidutiniškai įdarbinama apie 120 socialinių pašalpų gavėjų. Gauti 87 

prašymai dėl buitinių atliekų išvežimo mokesčio tarifo tikslinimo. 94 gyventojams pakartotinai 

išduotos sąskaitos dėl buitinių atliekų išvežimo paslaugos suteikimo. Gyventojai už buitinių atliekų 

išvežimą yra skolingi 39214,60 Lt, nes dalis jų vėluoja už šią paslaugą atsiskaityti. Nustatyta 14 

žmonių, kurie gyvena kitose Lietuvos vietovėse. Apie 90 gyventojų įspėta dėl vėlavimo susimokėti 

mokestį. 

Seniūnijoje papildomai surinkta 3 503,93 Lt lėšų. Iš jų 3081,25 Lt surinkta už elektros 

energiją, sunaudojamą gyventojų ūkiniuose pastatuose ir 422,68 Lt – už seniūnijos suteiktas 

papildomas paslaugas. Įstaigoms, kurios naudojosi bendrais su seniūnija šildymo, vandens, elektros 

apskaitos prietaisais, išrašyta 11659,08 Lt mokestinių reikalavimų už suteiktas paslaugas.  

Seniūnijos šventei „Visada jauni“ skirta 3 700 Lt. 

Seniūnijos darbuotojai, vykdydami savivaldybės tarybos sprendimus T1-56, T1-92, T1-172, 

T1-183, T1-196, T1-227, T1-247, T1-249, T1-255, T1-256, T1-1650, T1-1653, T1-1669, T1-1716 

bei administracijos įsakymus A1-11, A1-10, A1-174, A1-281, A1-1415, A1-1534, A1-1620, A1-12, 

A1-13, A1-100, A1-175, A1-29,  A1-50, A1-53, A1-84, A1-139, A1-103,   A1-41, A1-29, A1-275, 

A1-300, A1-303, A1-302, A1-347, A1-353,  A1-371, A1-443, A1-442, A1-478, A1-532, A1-551, 

A1-574, A1-707, A1-715, A1-769, A1-768, A1-762, A1-802, A1-863, A1-941, A1-1019, A1-1133, 

A1-1180, A1-1222, A1-1267, A1-1358, A1-1380, A1-1396, A1-1390, A1-1473, A1-1534, A1-1542, 

A1-1592, A1-1597, A1-1566, A1-1125, A1-1124, A1-1117, A1-1123, A1-999, A1-1465, A4-41, 

A4-55, A4-114, A4-321, atliko tikrinimus, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi priimtų 

norminių Savivaldybės aktų, vedė susirinkimus, lankė šeimas, pavienius asmenis, aiškino aktų 
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tvarką, kontroliavo, kaip jų laikomasi. Gautus sprendimus ir įsakymus vykdė ir teikė reikiamą 

informaciją pagal nustatytą formą ir tvarką. 

Daugiausia 2012 m. gyventojai skundėsi dėl nereguliaraus buitinių atliekų išvežimo. 

Seniūnijai iš biudžeto skirtos lėšos darbo užmokesčiui (su socialiniu draudimu) ir ūkinei 

veiklai vykdyti pateiktos lentelėje: 

 

Skirtos 

lėšos 

metams 

Valdymas Sanitarija 
Sav. gyvenimo 

namai Gatvių 

apšvieti

mas 

Iš viso 

 

Darbo 

užmokes

tis 

Paslaugos 

Darbo 

užmokesti

s 

Paslaugos 

Darbo 

užmok

estis 

Pasla

ugos 

Darbo 

užmokestis 

Paslaugo

s 

2011 114700 38600 111900 28500 - 37000 10000 226600 114100 

2012 108050 35245 96250 38959 - 37000 10796 204300 122000 

+/- -6650 -3355 -15650 +10459 - - +796 -22300 +7900 

Gyventojų ir savivaldybės vadovų susitikimo metu išsakytos pastabos, pasiūlymai ir lūkesčiai 

dėl ekonominio sunkmečio neįgyvendinti iki galo. Kai kurie darbai keliami į ateinančius metus 

(2013 m.). Vandens bokštas yra perduotas UAB „Omnitel“ pagal panaudos sutartį. Sutartyje 

numatyta, kad bendrovė savo lėšomis turi atlikti remonto darbus ir vykdyti bokšto techninę 

priežiūrą. Pašyšių gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba yra įtraukta į UAB „Šilutės 

vandenys“ 2013 metų planus. Kelio 4220 Verdainė-Tarvydai-Pašyšiai sutvarkymo klausimas dėl per 

mažo transporto intensyvumo ir lėšų stokos nebuvo vykdomas. Pagal gautą Susisiekimo 

viceministro atsakymą, šis kelias bus tvarkomas pagerėjus Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimui. Pašyšių kaime esanti pirtis-skalbykla, priklausanti Edvardui Petkui, ir sveikatingumo 

kompleksas Juknaičiuose dėl blogos priežiūros yra apmokestinti padidintu tarifu. Taip pat surašyta 

10 protokolų ATPK 198
3
 straipsnio už apleistus pastatus. Kadangi Šyšos upė priskirta lašišinių upių 

populiacijai didinti, vandens patvenkimo užtvaros negali būti rengiamos, dėl ko nėra galimybės 

Pašyšių gyvenvietėje įrengti maudymosi vietos. 

Seniūnijoje veikia neformali teisėtvarkos grupė, kuri su viešąja policija organizuoja reidus. 

Reidų metu lankomos rizikos grupei priklausančios šeimos, asmenys, linkę į nusikaltimus, paauglių 

susibūrimo vietos, prekybos įmonės bei stebimas automobilių ir kt. transporto priemonių eismas. Per 

metus seniūnijos teritorijoje neužregistruota sunkių teisėtvarkos pažeidimų. Seniūnijoje, 

gyventojams bei policijai pritarus, toliau veikia prevencinės priemonės „Saugi gyvenvietė“ 

(Leitgirių k.), „Saugi kaimynystė“ (Juknaičių mstl. Kaštonų g. Nr.1 ir Pašyšių k. Sodų g. Nr. 5). 

Pravesti tradiciniai seniūnijos renginiai: Naujagimių giraitės sodinimas, krepšinio turnyras 

„Kalėda 2012“, gražiausios sodybos, daugiabučio ir įstaigos rinkimai, valstybinių švenčių 

minėjimai. Kultūriniai renginiai: miestelio šventė „Visada jauni“, kalėdinių eglučių įžiebimas, 

užgavėnių šventė Pašyšiuose ir Juknaičiuose, Pašyšių bendruomenės renginys „Susirinkime visi“, 

Mindaugo karūnavimo, Baltų vienybės diena. Juknaičių šokių kolektyvas „Juknaičiai“ (vadovė L. 

M. Černeckienė), Juknaičių pagrindinės mokyklos meno kolektyvai, moterų vokalinis ansamblis 

„Vėjūnė“ (vadovė J. Šukienė) dalyvavo seniūnijos ir Savivaldybės renginiuose. Juknaičių ir Pašyšių 

pagrindinėse mokyklose veikia daug įvairių meno kolektyvų. Krepšinio komanda dalyvavo 

rajoniniame turnyre, o jaunuolių komanda – rajono futbolo turnyre bei kituose sportiniuose 

renginiuose. 2012 m. seniūnija kartu su bendruomenėmis dalyvavo respublikinėje akcijoje „Darom“.  

Seniūnijos gyventojai keletą metų laukia kelio per Tarvydus (4220) asfaltavimo, vandens 

nuotekų Juknaičių ir Pašyšių gyvenvietėse įrengimo, gatvių Paleičių, Kantariškių ir Tarvydų 

kaimuose apšvietimo, naujų elektros jėgos kabelių Juknaičių gyvenvietėje paklojimo ir naujų 

elektros perdavimo ir paskirstymo įrenginių. Seniūnijos problema yra technikos žaliesiems plotams 

prižiūrėti įsigijimas ir atnaujinimas bei lėšų priežiūros darbams vykdyti stoka. Seniūnija neturi 

tarnybinio automobilio. Gyvenviečių gatvių asfaltbetonio danga reikalauja žymiai didesnių 

kapitalinių lėšų. Reikia paspartinti katalikų kapinių išplėtimo projektavimo darbus. Sezono metu 

turėtų efektyviau dirbti vandens siurblinės. Reikia užbaigti kultūros namų renovavimo darbus. 

Pradėti savarankiško gyvenimo namų bei Juknaičių pagrindinės mokyklos patalpų renovavimą. 

Turėtų būti lėšų skiriama ir seniūnijos kelių tiltų bei pralaidų remontui. Sparčiau privatizuoti prie 

seniūnijos pastato esančias ir šildomas nenaudojamas patalpas. Atnaujinti seniūnijos kabinetų 

baldus, kurie skaičiuoja jau ketvirtą dešimtmetį. 
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 Katyčių seniūnija 

Seniūnijos bendras plotas – 6305 ha. Didžiąją minėto ploto – 5554,45 ha užima žemės ūkio 

naudmenos, 156 ha yra miškų ir 72 ha dengia vanduo ir kita. 

Seniūnijoje gyvena 1350 gyventojų, yra 16 kaimų. Katyčių miestelyje yra 16 gatvių, Stubrių 

gyvenvietėje – 9 gatvės, Versmininkų kaime – 5 gatvės. Įrengti 48 vienetai gatvių pavadinimo 

ženklų už 3000,00 Lt. Seniūnijos prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis 142 km. Žiemos mėnesiais  

sunkiausiai pravažiuojami kelio ruožai, tai kelias į Akmeniškių kaimą (3 km) ir kelias į Antšyšių 

kaimą (3 km). Minėtas kelio atkarpas užpusto menkiausias sniego pūstelėjimas ir kelią reikia valyti 

vos ne kas antrą dieną, nes mokyklinis autobusiukas nebegali atvežti mokinių. Valomų gatvių tiek 

žiemą, tiek vasarą - 23037 m
2
. Seniūnijos teritorijoje yra 24 vnt. saugotinų kapinių. 11-oje kapinių 

išvalyti menkaverčiai krūmai ir virtuoliai medžiai. Penkiose kapinėse įrengti informaciniai stendai ir 

suoliukai. 

Seniūnijoje įkurtos trys seniūnaitijos. Seniūnaičiai domisi savo teritorijos gyventojų veikla ir 

reikalui esant teikia informaciją seniūnei. Įvyko 4 seniūnaičių posėdžiai. Vykdydami Kelių plėtros ir 

priežiūros programą, su seniūnaičiais buvo diskutuojama ir aptariama kokius kelius pirmiausiai 

reikia remontuoti, kartu tvirtino kultūrinių renginių programą bei sprendė kitus iškilusius klausimus 

seniūnijoje. 

Per 2012 m. gauti 837 įvairaus pobūdžio raštai. Jie išnagrinėti, parengti atsakymai. Atliktas 

151 notarinis veiksmas. Parašyta 11 seniūnės įsakymų veiklos klausimais. Išduoti 66 leidimai 

prekybai viešose vietose Katyčių miestelyje ir į biudžetą surinkta – 410,00 Lt. Atliktos 46 

dokumentų kopijos, į biudžetą surinkta 64,72 Lt. Vykdant Administracijos direktoriaus 2009-09-30 

įsakymą „Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ir paraiškų užterštumo asbestu stebėsenai 

išorinėje (gyvenamojoje) ir darbo aplinkoje atlikti surinkimo“, 8 asmenims užpildytos asbesto 

turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos. 

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją per 

2012 m. išduota 111 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Naikinti, pakeisti ar taisyti 6 asmenų 

deklaravimo duomenys. Vienuolika asmenų deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam 

nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Katyčių seniūnijoje naujai deklaravo 15 

asmenų. Į gyvenamos vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti 4 asmenys ir jiems išduotos 

pažymos. 

Vykdant 2011 m. birželio 23 dienos Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymą A1-802 „Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų 

kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams“ paruošti 7 įsakymai namų numerių suteikimui. 

Gyventojai į Katyčių seniūniją dėl socialinės paramos pagal išmokų rūšis kreipėsi:  

 
Eil. 

Nr. 

Išmokų pavadinimai Šeimų 

skaičius 

2011m. 

Suma  

Lt 

Šeimų 

skaičius 

2012m. 

Suma  

Lt 

Palyginimas 

(+,-) 

1.  Socialinės pašalpos 113 518 369 121 468 108 (-)50 261 

2.  Išmoka vaikui 77 91 339 72 84 351 (-) 6 988 

3.  Vienkartinė išmoka nėščiai 

moteriai 

9 2 340 10 2 600 (+) 260 

4.  Vienkartinė išmoka vaikui 12 17 160 14 20 002 (+)2 842 

5.  Parama mokinio reikmenims 

įsigyti 

59 17 004 43 12 168 (-) 4 836 

6.  Globos(rūpybos ) išmoka 15 88 510 15 75 306 (-) 13 204 

7.  Šildymo išlaidų kompensacija 23 11 920 31 21934 (+)10 014 

8.  Dėl vienkartinės pašalpos  iš 

savivaldybės biudžeto kreipėsi 

2 420 3 560 (+) 140 

9.  Dėl maisto iš intervencinių atsargų 

labiausiai nepasiturintiems 

asmenims  

221  330  (+)109 
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Vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimą Nr.T1-514, visuomenei 

naudingiems darbams atlikti išduotas 321 nukreipimas. Dėl įvairių priežasčių neatidirbo 40 asmenų, 

iš jų 15 dėl ligos, kitos šeimos gavo pašalpas (maisto produktais) tik vaikams. 

Per 2012 m. Katyčių seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos 4 šeimos dėl 

socialinių įgūdžių stokos ir piktnaudžiavimo alkoholiu. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslaugos teikiamos 18 socialinės rizikos šeimų. Minėtose šeimose auga 49 nepilnamečiai vaikai. 

Trys šeimos išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos dėl išvykimo gyventi į kitą Savivaldybę. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 5 šeimų socialinėmis išmokomis disponavo 

socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis. Socialinė darbuotoja su minėtomis 

šeimomis dirba individualiai, planuoja išlaidas šeimos biudžetui pagal pirmumo ir būtinumo 

prioritetus. Perkant prekes vaikams dalyvauja kartu. Šeimoms, neturinčioms socialinių įgūdžių, 

teikiamos konsultavimo, tarpininkavimo, bendradarbiavimo paslaugos. Konfliktinėse šeimose per 

mėnesį lankomasi iki 12 kartų. Į minėtas šeimas tenka kviestis policijos pareigūnus, seniūnaičius, 

medicinos darbuotoją. Glaudžiai bendradarbiaujama su Katyčių pagrindinės mokyklos socialine 

pedagoge ir kitais darbuotojais. Į prevencinių šeimų sąrašą įtrauktos 6 šeimos, kuriose auga 12 

nepilnamečių vaikų. Į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 1 šeima. Prevencinėse šeimose 

lankomasi rečiau, jos stebimos. 

Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas atlikti šie pagrindiniai darbai:  

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. Palyginimas 

(+),(-) 

1. Valdų registre įregistruota valdų 357 353 (-)4 

2. Atnaujinta valdų 335 332 (-)3 

3. Įregistruota naujų valdų 2 3 (+)1 

4. Išsiųsta informacijos Į VĮ ž ū 

informacijos ir kaimo verslo centrui 

25 22 (-)3 

5. Priimta ir elektroniniu būdu perduota 

pasėlių deklaracijų 

317 290 (-)27 

6. Priimta prašymų pakeisti paraiškos 

duomenis 

11 15 (+)3 

7. Išsiųsta informacijos (įvairiais 

klausimais) N M A 

19 81 (+)62 

   

2012 m. seniūnijai Valdymo tobulinimo, Teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programoms 

(prekių ir paslaugų atlikimui) skirta: 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Skirta lėšų  

2011 m. 

Skirta lėšų 

2012 m. 

Palyginimas 

(+),(-) 

1 I programa Valdymas: prekėms ir 

paslaugoms 

27 400 25 500 (-)1 900 

2 II programa Sanitarija: 

 prekėms ir paslaugoms 

9 600 8 700 (-)900 

3 II programa gatvių apšvietimas 3 100 3 100 - 

 

Viešųjų darbų programos vykdymui buvo skirta: 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Skirta lėšų  

2011m. 

Skirta lėšų 

2012 m. 

Palyginimas 

(+),(-) 

1 Darbų asignavimui iš savivaldybės 

biudžeto 

9 700 14 190 (+) 4 490 

2 Įdarbinta žmonių  3 14 (+) 11 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-29 įsakymu Nr.A1-380 „Dėl 

lėšų skyrimo iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ skirta: 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Skirta lėšų  

2011 m. 

Skirta lėšų 

2012 m. 

Palyginimas 

(+),(-) 
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1 Aplinkos tvarkymo darbams ir 

inventoriui 

1 000 1 200 (+) 200 

 

 

Tradicinės šventės ir renginiai. 2012 m. buvo pažymėta Kovo 11-oji – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo diena. Programą parengė Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras su 

Katyčių pagrindine mokykla. Liepos 6-ąją įvyko Katyčių miestelio šventė Valstybės dienai 

paminėti. Finansuota iš Savivaldybės biudžeto (3 750 Lt). Šventės metu vyko kapelų pasirodymai, 

kviestas koncertuoti kolektyvas „Ainiai“. Aktyviai kultūriniame gyvenime dalyvavo Stubrių 

bendruomenė. Ji surengė Užgavėnių šventę, paruošė edukacinę programą Atvelykio šventei ir 

suorganizavo Naujametinės eglės įžiebimo šventę. Stubrių bendruomenė aktyviai dalyvauja 

šiaurietiškame ėjime.  

Katyčių bendruomenė surinko lėšų iš rėmėjų 16 Hz grupės koncertui. Katyčių bendruomenė 

kartu su mokykla surengė Katyčių miestelio eglės įžiebimo šventę. 

Pareikštų pastabų ir pasiūlymų vykdymas:  

1. Klausimas dėl blogo kelio į Šlaunius išspręstas. 2012 m. atliktas kelio 11v26 Antšyšiai-

Šlauniai duobių taisymas.  

2. Klausimas dėl automobilio skyrimo seniūnijai neišspręstas. 

3. Klausimas dėl mokyklinio autobuso keitimo neišspręstas. 

4. Esant lėšų trūkumui klausimas dėl gatvių žymėjimo išspręstas dalinai. Įrengti 48 kelio 

ženklai su gatvių pavadinimais.  

Seniūnijos problemos ir pageidavimai: 

1. Katyčių miestelio gyventojams reikalingi nuotekų valymo įrenginiai. 

2. Seniūnijai reikalingas lengvasis automobilis. 

 

 Kintų seniūnija 
Seniūnijos centras – Kintų miestelis, įsikūręs netoli Kuršių marių, 16 km į šiaurės vakarus nuo 

Šilutės. Seniūnijos plotas 15554 ha. Seniūniją sudaro 8 seniūnaitijos, 25 kaimai. 2012 m. pabaigoje 

gyvenamąją vietą deklaravo 2005 gyventojai.  

Pamario kraštas yra palanki vieta kaimo ir vandens turizmui vystyti. Įspūdingas kraštovaizdis, 

Kuršių marių platybės, unikalus upių ir kanalų tinklas bei vandens keliai, jungiantys Minijos kaimą 

su Savivaldybės centru - Šilute, Neringa, Klaipėda.  

Vykdant priskirtas funkcijas, seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 4 darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis, 6 darbininkai (du iš jų po 0,5 etato). Seniūnijos darbuotojai nuolat 

kelia savo kvalifikaciją - 2012 m. dalyvavo 6 seminaruose ir mokymuose. 

Kintų seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo Valdymo tobulinimo, 

Teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros bei Viešųjų darbų programas.  

Valdymo tobulinimo programos ilgalaikiai tikslai – plėtoti teikiamų paslaugų apimtį, gerinti 

paslaugų kokybę, užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, lėšų taupymą. 2012 m. programai 

įgyvendinti Kintų seniūnijai iš viso buvo skirta 141 100,00 Lt, iš jų: darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui – 103 000,00 Lt, prekėms ir paslaugoms pirkti – 37 800,00 Lt. 

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir duomenų tvarkymo funkciją, per 2012 m. 465 

gyventojai pasinaudojo deklaravimo įstaigos paslaugomis. Išduota 281 pažyma apie gyventojų 

deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 24 sprendimai dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo, 

naikinimo ar taisymo. Naujai savo gyvenamąją vietą Kintų seniūnijoje deklaravo 74 asmenys. 

Išvykimo deklaraciją į užsienio valstybes, ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui, pateikė 22 asmenys.  

2012 m. registruoti 451 įvairūs gyventojų prašymai. Išduotos 172 pažymos dėl juridinio fakto 

patvirtinimo. Parengti 47 įsakymai dėl gyvenamosios vietos adresų keitimo. Išduoti 58 leidimai 

prekybai. Parengti 146 siunčiami dokumentai. Atlikti 223 notariniai veiksmai. 

Dėl Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaracijas pateikė 357 

gyventojai. Žemės valdų registre atnaujintos 337 valdos. Ūkio subjektams 1026 kartus buvo suteikta 
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konsultacija dėl ekologinio ūkininkavimo atitikties keliamiems reikalavimams, dėl žemės ūkio 

naudmenų ir pasėlių deklaravimo, ar rastų neatitikimų.  

Kintų seniūnija 2012 m. pateikė nemažai siūlymų „Dėl socialinės paramos šeimoms 

reikalingumo ir paramos teikimo būdų“. Įvertinus atskirų šeimų gyvenimo sąlygas, 62 šeimoms 

skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, iš viso 18 096,00 Lt, nemokamas maitinimas paskirtas 

138 mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklas. 

 
Eil. 

Nr. 

Paramos 

pavadinimas 

2010 m.  2011 m.  2012 m. 

Šeimų 

skaičius 

Suma, Lt Šeimų 

skaičius 

Suma, Lt Šeimų 

skaičius 

Suma, Lt 

1. Socialinė pašalpa 127 44944 151 658336 162 603395 

2. Šildymo išlaidų 

kompensacija 

23 12452 28 17184 41 30817 

 

Seniūnijos teritorijoje gyvena daug mažas pajamas gaunančių žmonių. 2012 m. 390 gyventojų 

pateikė prašymus paramai maisto produktais gauti (iš ES intervencinių atsargų labiausiai 

nepasiturintiems asmenims). Parama buvo suteikta 5 kartus. 

Pagal kompetenciją seniūnijoje organizuota vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su 

socialinės rizikos grupės šeimomis. Šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys ugdyti socialinius 

įgūdžius bei integruotis į visuomenę. 

 
Metai Socialinės rizikos 

šeimų/vaikų skaičius 

Įtraukta naujų šeimų į 

soc. rizikos sąrašą 

(skaičius) 

Įtrauktų šeimų į 

prevencinį sąrašą 

(skaičius) 

Išbraukta iš soc. rizikos 

šeimų sąrašo 

(skaičius) 

2010 12/34 - 3 - 

2011 13/33 1 4 - 

2012 12/32 - 3 1 

 

Seniūnijos specialistai pakankamą dėmesį skiria įgyvendinti telktinėms, neapmokamos 

visuomenei naudingų darbų paslaugoms, kurias Šilutės rajono savivaldybės gyventojai privalo atlikti 

bendruomenės labui dėl piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų). Teikiant socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujama su seniūnaičiais, Kintų 

vidurine mokykla, V. Prielgausko šeimos gydytojo kabineto ir UAB „Šeimos darna“ darbuotojais.  

Kintų seniūnijos Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programai įgyvendinti iš 

Savivaldybės biudžeto 2012 m. buvo skirta 93400,00 Lt, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui - 75700,00 Lt, prekėms ir paslaugoms pirkti - 17700,00 Lt, gatvių apšvietimui - 4500,00 

Lt.  

Seniūnija nuolat prižiūri 9 kapines, 15,5 ha žaliųjų plotų ir rekreacinių visuomenės poreikiams 

skirtų teritorijų, 4 km. šaligatvių ir takų, 94 km. pakelių, paplūdimius Kintų miestelyje ir Ventės 

kaime, 4 automobilių aikšteles Kintų miestelyje, Ventės ir Minijos kaimuose. 

Taupant biudžeto lėšas, sprendžiant užimtumo ir socialines problemas, seniūnija vykdė Viešųjų 

darbų programą. Programos įgyvendinimui, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš viso buvo 

skirta 13203,00 Lt. Vidutiniškai dviejų mėnesių laikotarpiui buvo įdarbinti 17 gyventojų. Tvarkytos 

ir prižiūrėtos gatvės, aikštės, kapinės, pakelės ir kitos visuomenės poreikiams tenkinti priskirtos 

teritorijos. 

Iš Kelių plėtros ir priežiūros programos seniūnijos kelių priežiūrai ir remontui 2012 m. buvo 

skirta 93755,00 litų. Už šias lėšas buvo vykdoma kelių ir gatvių priežiūra, suremontuota Uosto ir 

Pamario gatvių Kintų mstl. asfalto danga. Potvynio sugadintiems keliams atstatyti buvo papildomai 

skirta 71600,00 litų. Už šias lėšas atlikti žvyrkelių 10v14, 10v19, 10v43, 10v102 remonto darbai.  

Seniūnijoje kultūrinę veiklą vykdo Kintų Vydūno kultūros centras, Kintų vidurinė mokykla, F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų skyrius, Šilutės meno mokyklos Kintų skyrius, Kintų, Ventės 

ir Šturmų bendruomenės ir kt. visuomeninės organizacijos, 8 seniūnaitijos.  

Aktyvus bendruomenės susitelkimas ne kartą parodė, kad Pamario kraštas yra patrauklus ne 

tik gražia gamta, bet yra įdomus ir kultūrą kuriančiais žmonėmis. Renginiai tapo gausiau lankomi 

vietos bendruomenės ir svečių. Sulaukta gražių atsiliepimų ir iš svečių užsieniečių. 
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Pagrindinė prielaida turizmo sektoriaus plėtrai yra efektyvios ir subalansuotos paslaugų ir 

susisiekimo sistemos sukūrimas. Per pastaruosius metus dauguma Šilutės rajono strateginio plano 

rodiklių seniūnijoje yra įgyvendinti. Nemažai darbų nuveikta ir 2012 m.: 

1. Užbaigtas Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcijos projektas.  

2. Baigiamas įgyvendinti universalaus daugiafunkcinio centro Kintų mstl. 

rekonstrukcijos projektas (Kultūros namų pastato rekonstrukcija). 

3. Baigiamas įgyvendinti Minijos kaimo krantinių tvarkymo projektas. 

4. Užbaigtas Kintų mstl. ir Uogalių k. vandenvalos projekto II etapas.  

5. Atliktas seniūnijos gyvenviečių gatvių pavadinimų žymėjimas. 

6. Užbaigtas Rūgalių - Minijos polderio rekonstrukcijos projektas (Rūgalių - Minijos 

melioracijos statinių naudotojų asociacija, rangovas UAB „Kavesta“). 

7. Pradėtas Kintų žiemos polderio rekonstrukcijos projektas ( Kintų melioracijos statinių 

naudotojų asociacija, rangovas UAB „Stamela“). 

8. Paaukštintas rajoninės reikšmės kelio 2201 (Priekulė - Ventė), apsemiamas ruožas. 

9. Baigiami rajoninės reikšmės kelio 4217 (Povilai-Šilutė) remonto darbai.  

Gyventojų ir savivaldybės vadovų susitikimų metu išsakyti lūkesčiai, pastabos ir pasiūlymai iš 

esmės įgyvendinti arba vykdomi: 

1. Dėl Kintų prieplaukos ir žuvies iškrovimo punkto įrengimo. Savivaldybės 

administracijos Planavimo ir plėtros skyrius pateikė projekto paraišką. Šio metu su LR žemės ūkio 

ministerija pasirašyta finansavimo sutartis 1,9 ml. Lt. numatytiems darbams atlikti. 

3. Dėl pavojų keliančių katilinės ir senosios pieninės pastatų sutvarkymo. Apleistų pastatų 

savininkai įspėti, taip pat pateikti siūlymai dėl turto mokesčio padidinimo už neprižiūrimą ir 

nenaudojamą pagal paskirtį turtą. 

4. Dėl kelio į Minijos kaimą paaukštinimo. 2012 m. parengta techninė dokumentacija 

rajoninės reikšmės kelio 4 228 (Povilai-Minija) rekonstrukcijai, darbus numatoma atlikti 2013 - 

2014 metais. 

5. Dėl autobusų stotelės Kintų mstl. perkėlimo. VĮ Klaipėdos regiono keliai yra parengę 

Kintų autobusų stotelės rekonstrukcijos projektą, darbus numatoma atlikti iki 2013 m. vasaros 

sezono pradžios.   

Seniūnaičių sueigose ir bendruomenių susirinkimuose tartasi gamtosaugos, kultūrinių renginių 

organizavimo, Kelių priežiūros ir kitų programų bei projektų įgyvendinimo galimybėmis.  

Išskirtini šie infrastruktūros vystymo projektai ir perspektyviniai darbai: 

1. Evangelikų liuteronų parapijos pastatų remontas. 

2. Rajoninės reikšmės kelio 4228 (Povilai – Minija) remontas. Kelio sankasos 

paaukštinimas, asfaltbetonio dangos įrengimas. 

3. Kintų mstl. mažųjų laivų prieplaukos statyba. 

4. Aušros g. ir Laukų g. Kintų mstl. remontas. 

5. Žvejų gatvės Ventės kaime asfaltavimas.  

6. Visuomenės poreikiams skirtų teritorijų detaliųjų planų ir techninių projektų parengimas 

(Kintų paplūdimys, Ventės rekreacinis miškelis su poilsio zona ir kt.). 

7. Atlikti Kintų miestelio kapinių plėtros galimybių studiją. 

 

 Rusnės seniūnija 

Rusnės salos plotas 5595 ha, miestelio plotas 20 ha. Seniūnija sudaro 5 kaimai ir 3 

seniūnaitijos. Seniūnijos centras – Rusnės miestelis. Seniūnijoje šiuo metu gyvenamąją vietą 

deklaruoja 1700 gyventojų. 

Seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 11 darbuotojų dirba pagal darbo sutartis (2 iš 

jų po 0,5 etato ir 2 po 0,75 etato). Seniūnijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja 

seminaruose, mokymuose. 
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Per 2012 m. gyventojams išduota 650 pažymų įvairiais klausimais, parengti 223 siunčiami 

dokumentai, atlikta 38 notariniai veiksmai. Parašyta 18 seniūno veiklos įsakymų. Išduota 19 leidimų 

laidoti seniūnijos kapinėse. Užregistruoti ir išnagrinėti 120 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų suteikimo. Vykdant gyvenamosios 

vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2012 m. išduotos 230 pažymos 

apie deklaruotą gyvenamąją vietą, naikinti, pakeisti ar taisyti 24 asmenų deklaravimo duomenys, 24 

asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo 

gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje naujai deklaravo 85 asmenys. Į GVNA apskaitą įtraukta 6 

asmenys. Priimti 157 prašymai ir išduotos pažymos apie savininkams priklausančioje patalpoje 

gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. 

Įregistruoti 9 naminiai gyvūnai (šunys ir katės). Surinkta lėšų – 126 Lt. 

Išduoti 49 leidimai medžių genėjimui. 

Vykdant Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-23 įsakymą A1-802 

„Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, 

patalpoms ir korpusams“, seniūnijoje 2012 m. suteikti adresai 1 kaimui, 2 pastatams ir 15 žemės 

sklypų. 

Raštu į seniūną su skundais, prašymais kreipėsi 10 gyventojų.  

Paraiškas dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti kreipėsi 199 

gyventojai. Žemės ūkio valdų registre atnaujintos 192 žemės ūkio valdos. 

Per metus užregistruota 445 gyventojų prašymų paramai maisto produktams iš intervencinių 

atsargų gauti. Pagalbos paslauga į namus teikiama 3 asmenims. Socialinę pašalpą gavo 130 šeimų. 

Dėl vienkartinės pašalpos kreipėsi 9 asmenys. Išmoka vaikui buvo mokama 42 šeimoms. Seniūnijoje 

2012 m. buvo 3 šeimos globojančios vaikus. Seniūnijoje yra 10 socialinės rizikos šeimų, kuriose 

auga 24 vaikai.  

Seniūnija gavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 40 direktoriaus įsakymų, iš jų 19 – 

personaliniais klausimais. Vieni iš aktualesnių įsakymų: 

1. 2012-03-06 Nr. A1-317 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo už rinkimų apylinkių 

patikslinimą bei juose darbo vietų kompiuterizavimą“. Buvo teikiama informacija dėl rinkimų 

apylinkes sudarančių adresų ir ribų, gyventojų skaičiaus, tikslaus rinkiminės apylinkės adreso 

patikslinimo, rinkimų apylinkių kompiuterizavimo ir interneto ryšio. 

2. 2012-03-29 Nr. A1-379 „Dėl balandžio mėnesio paskelbimo Šilutės rajono tvarkymo ir 

švaros mėnesiu“ – organizuotos mokyklų, seniūnijos darbuotojų, bendruomenių talkos. Buvo 

tvarkomos kapinės, parkai, prieigos prie vandens telkinių;  

3. 2012-09-18 Nr. A1-1053 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainės 

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – buvo paskirtas seniūnijos darbuotojas, kuris 

atsakingas už informacijos pateikimą ir atnaujinimą Savivaldybės interneto svetainei. Persiųsti 

darbuotojo rekvizitai Komunikacijos skyriui. 

4. 2012-10-29 Nr. A1-1209 „Dėl pasirengimo savivaldybės lygio civilinės saugos 

funkcinėms pratyboms ir jų vykdymo“ - 2012 m. lapkričio 28 d. Savivaldybės administracijos, 

priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius organizavo civilinės saugos funkcines pratybas temą: 

„Ekstremalių situacijų centro ir Savivaldybės gyventojų evakavimo komisijos veiksmai, vykdant 

gyventojų evakavimą iš užtvindomų Uostadvario ir Šyškrantės kaimų Rusnės seniūnijoje“. 

Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo pratybose.  

Rusnės seniūnijos teritorijoje savo veiklą vykdo 17 įstaigų ir įmonių. Taip pat darbus vykdo ir 

gausus būrys Šilutės rajono savivaldybės tarnybų, organizacijų: Šilutės kelių tarnyba, Šilutės 

melioratoriai, UAB „Šilutės polderiai“, Lietuvos vidaus vandens kelių direkcija, Pasienio tarnyba, 

Nemuno deltos regioninio parko direkcijos administracija. Su šių įstaigų vadovais palaikomi glaudūs 

ryšiai, diskutuojama, tariamasi dėl vienokių ar kitokių klausimų. Ieškoma kompromisų ir dažniausiai 

jie randami ir išsprendžiami. 

Rusnės seniūnijoje pradėtas vykdyti ir toliau tęsiamas projektas –„Rusnės miestelio nuotekų 

tinklų plėtra bei nuotekų siurblinės įrengimas“. 2012 m. baigtas vykdyti projektas „Rusnės žiemos 

polderio rekonstrukcija“. 

Rusnės seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo Valdymo tobulinimo, 

Kaimo teritorijų ir žemės ūkio plėtros, Viešųjų darbų programas. 
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2012 m. seniūnijos valdymui tobulinti, teritorijų vystymui ir žemės ūkio plėtrai (sanitarijai) bei 

viešiesiems darbams atlikti skirta 65,3 tūkst. litų: 

       
Eil. Nr. Programos/priemonės 2012 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

2011 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Palyginami 

duomenys su 

2011 m.  

(tūkst. Lt) 

             1. Valdymo tobulinimo programa 28,7 29,8 -1,1 

1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų 

pirkimas  (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis  ir 

kanalizacija  

ir kt. paslaugos) 

15,5 20,21 -4,7 

 

1.2. seniūnijos materialinis aprūpinimas 

(transporto aptarnavimas, kitos prekės)                

12,7 9,6 +3,1 

 

1.3. kvalifikacijos tobulinimas 0,5 - +0,5 

             2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio         

programa (sanitarija)                                        

 

30,5 
 

32,3 
 

-1,8 

2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms                                                         18,7 18,0 +0,7 

2.2. medžiagos ir darbo priemonės                              2,6 5,5 -2,9 

2.3. atliekų išvežimas   4,2 3,8 +0,4 

2.4. gatvių apšvietimas (elektros energija)                  5,0 5,0         - 

             3. Viešųjų darbų programa 6,1 10 -3,9 

 

Pagal Viešųjų darbų programą dirbo 10 asmenų. Tvarkė bendro naudojimo teritorijas, 

prižiūrėjo žaliuosius plotus, paplūdimius, tvarkė kapinių prieigas, gatves. Vykdant priskirtas 

funkcijas seniūnijos darbuotojai nuolat prižiūri 2 kapines, 26 km šaligatvių ir takų, šienaujama ir 

prižiūrima 12,0 ha žaliųjų plotų. Žaliosios vejos sezono metu šienaujamos po keletą kartų. Rusnėje 

lankosi daug turistų, todėl sezono metu tenka keletą kartų nušienauti ir vietinių kelių pakeles. 

Turime traktorių, savaeigę ir rankinę šienavimo techniką. Didelė parama seniūnijai yra darbo biržos 

siunčiami darbininkai ir asmenys, atliekantys visuomenei naudingus darbus už mokamas socialines 

pašalpas. 

Panaudojant Kelių fondo lėšas, seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą. Atlikti 

tokie darbai: sniego valymas – 4 321 Lt.; duobių užtaisymas asfaltu – 6 500 Lt.; kelių greideriavimas 

– 17 837 Lt.; duobių žvyravimas – 509 Lt.; kelio remontas – 24 980 Lt. Iš viso panaudota 54 147 Lt. 

fondo lėšų.   

Seniūnijoje yra įsikūrusios 3 bendruomenės, kurios padeda spręsti įvairius miestelyje 

iškilusius klausimus, problemas. Veikia 4 nevyriausybinės organizacijos.  

Taip pat aktyviai seniūnijos bendruomenės gyvenime dalyvavo ir seniūnaičiai. Įvyko 3 

seniūnaičių sueigos (yra 3 seniūnaitijos). Kartu sprendė problemas dėl programos įgyvendinimo 

skirtų lėšų, dėl vietinių kelių būklės. Aktyviausi seniūnaičiai - Petras Lengvinas (Rusnės 

seniūnaitija) ir Birutė Gustienė (Pakalnės seniūnaitija).  

Seniūnijoje kultūrinę veiklą vykdo: Salos etnokultūros ir informacinis centras, Rusnės 

pagrindinė mokykla, specialioji mokykla ir biblioteka. 

2012 m. kultūros renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, įvairios parodos, pristatymai, 

edukaciniai užsiėmimai, stovyklos, miestelio pavasario šventė „Šaktarpis“, Atvelykio šventė 

vaikams, autorinės dainos festivalis „Vėjopatis“. Paminėtas Rusnės salos ir etnokultūros 

informacinio centro 10-ies metų jubiliejus, įvyko tarptautinis renginys „Muziejaus naktys“, 

respublikinis renginys muziejų metams „Muziejų kelias“, dailininkų pleneras ir edukacinė stovykla,  

įžiebta Kalėdinė eglutė. Aktyviai Savivaldybės renginiuose dalyvavo sportininkai (futbolininkai, 

krepšininkai, šaškininkai). 

Šilutės rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas bendruomenių 2012 m. pareikštų 

pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas: 

 
Eil. 

Nr. 

Pastabos, pasiūlymai Vykdymas 

1.  Dėl prastos vandens kokybės AB „Šilutės vandenys“ kasmet daro artezinio gręžinio 

vandens tyrimus. Informavo, kad Rusnės  seniūnijos geriamo 

vandens tyrimai geri, atitinka visus reikalavimus.  
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2.  Dėl senosios kino salės apleisto 

pastato 

Paruoštas techninis projektas – 107 tūkst.Lt. 

Asociacija „Lamatos žemė“ pagal projektą skiria 912 306 Lt - 

pastato remonto I etapui. 

 

Seniūnijos problemos ir pasiūlymai: 

1. Užliejamo kelio ruožo Rusnė-Šilutė rekonstrukcija. 

2. Kultūros namų rekonstrukcija. 

3. Bažnyčios rekonstrukcija. 

4. Miestelio šaligatvių rekonstrukcija. 

5. Miestelio apšvietimo rekonstrukcija. 

 

 Saugų seniūnija 

Seniūnijos plotas – 172 km², naudmenų apie 11000 ha, seniūnijoje 33 kaimai, 2012 m. sausio 

1 d. duomenimis seniūnijoje – 3836 gyventojai. Trečdalis teritorijos potvynių metu yra užliejama. 

Seniūnijoje, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje yra: valdyme - 4,5 

etatai, sanitarijoje – 6 etatai, dotuotos lėšos – 3 etatai. Taupant lėšas, 0,5 etato kūrikas nebuvo 

įdarbintas pusę metų.  

Tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją: seniūnas – 4, specialistas – 2, raštvedė – 3, socialinės 

darbuotojos – 3, ž. ū. specialistas – 2 seminaruose ir kursuose. 

Per 2012 m. išduota pažymų ir parašyta (atsakyta) raštų – 2676. 

Įregistruota gyvūnų (šunų), pratęsta registracija – 4. Išduota 30 leidimų viešajai prekybai. 

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

pašalpai, išmokoms vaikui gauti – 1334.  

Parašyta seniūnės įsakymų veiklos klausimais – 62. Surašytas 1 administracinės teisės 

pažeidimo protokolas. 

Deklaravusių atvykimą – 261, deklaravusių išvykimą – 41, išduota pažymų apie: asmens 

deklaruotą gyvenamąją vietą – 371; apie įtraukimą į GVNA apskaitą – 14. 

Išduoti leidimai laidoti seniūnijos kapinėse – 18, atsakyta į 325 gyventojų pareiškimus, išduoti 

2 leidimai šalinti 20 medžių. 

Vykdant Administracijos direktoriaus 2009-09-30 įsakymą „Dėl asbesto turinčių gaminių 

inventorizacijos ir paraiškų užterštumo asbestu stebėsenai išorinėje (gyvenamoje) ir darbo aplinkoje 

atlikti surinkimo“, suinventorizuoti 63 pastatai su asbesto turinčiais gaminiais.  

Vykdant 2011 m. birželio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymą Nr. A1-802 „Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų 

kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams“ suteikti adresai ir padaryti pakeitimai 32 kaimuose. 

Savivaldybės administracijai seniūnija pateikė siūlymus dėl socialinės paramos šeimoms 

reikalingumo ir paramos būdų. Pateikiami paskutinių 2 metų duomenys: 

 
Eil. 

Nr. Paramos pavadinimas 

2011 m. 2012 m. 

Šeimų skaičius Suma Lt 
Šeimų 

skaičius 
Suma Lt 

1. Socialinė pašalpa 294 1133068,07 284 933383,67 

2. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 32 45760,00 38 57200,00 

3. Globos (rūpybos) išmoka 50 247688,53 74 272397,54 

4. Šildymo išlaidų kompensacija 70 39004,10 47 31978,53 

 Iš viso: 446 1465520,7 443 1294959,74 

 

Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas glaudžiai bendradarbiaujama su 

Saugų J. Mikšo ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis. Seniūnijoje pagal kompetenciją organizuota 

vaikų teisių apsaugos prevencija bei darbas su socialinės rizikos grupės, su probleminėmis 

šeimomis, kuriose apribotos tėvų teisės į vaikus. Pateikiame paskutinių dvejų metų duomenis: 
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Metai 

Kiek buvo soc. 

rizikos šeimų 

apskaitoje 

Kiek įtraukta į 

soc. rizikos 

šeimų sąrašą 

Kiek įtraukta į 

prevencinį 

sąrašą 

Kiek išbraukta 

iš soc. rizikos 

šeimų sąrašo 

Kelioms šeimoms 

apribotos mot./tėv. 

teisės nuolat 

2011 18 - 4 4 - 

2012 25 7 7 3 - 

 

Žemės ūkio srityje iš žemės naudotojų gauta paraiškų: 

 
Eil. Nr. Pavadinimas 2011 m. 2012 m. 

1. Pateikta paraiškų (deklaracijų) 536 527 

2. Atnaujinti valdų duomenys 600 650 

3. Priimta paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis 29 39 

4. Konsultavimas ir pagalba atsakant į laiškus, kuriuos gauna valdų 

turėtojai, iš NMA 
250 300 

 

Seniūnijoje – 40 kapinaičių, iš jų prižiūrima ~ 30. Parkų vejų ir žaliųjų plotų nušienaujama 

virš 30 ha, pakelių – 25 km. Valoma 10 km šaligatvių ir takų. Pakelėse iškirsta 15 km krūmų. 

Siekiant išsaugoti kultūros paveldą, dirbantieji viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, 

nukreipti tvarkyti senąsias evangelikų liuteronų kapines. 

Seniūnijos vietinių kelių ilgis – 183 km: iš jų asfaltuotų – 10,00 km, žvyro - 160,00 km, 

grunto – 7,00 km. 2012 m. kelių priežiūra ir remonto darbai atlikti už 171470,08 Lt. 

 
  

Kiekis 

2012 m. 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

             1. KELIŲ PRIEŽIŪRA:  100,7 

1.1. vietinių kelių greideriavimas 124 km 25,0  

1.2. duobių taisymas (asfaltbetonio danga) 246 m 
3
 15,0 

1.3. kelio ženklų keitimas 51 vnt. 5,4 

1.4. duobių taisymas (žvyro danga) 426 m
3
 37,5 

1.5. sniego valymas 62 km 17,8 

2. KELIŲ REMONTAS:  60,6 

2.1. kelio 7v2 Lapalių k. su žvyro danga remontas 3825 m
2
 60,6 

             3. POTVYNIO SUGADINTŲ KELIŲ TAISYMAS  10,0 

3.1. vietinės reikšmės keliai su žvyro danga 119 m
2
 10,0 

 

Seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu: vykdo Valdymo tobulinimo, 

Teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros bei Viešųjų darbų programas. 

2012 m. seniūnijai Valdymo tobulinimo, Teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei 

Viešųjų darbų programų vykdymui skirta: 

       
 Programa, priemonė 2012 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

2011 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Palyginami 

duomenys su 

2011 m.  

(tūkst. Lt) 

             

1. 

Valdymo tobulinimo programa 36,4 34,1 -2,3 

1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų 

pirkimas  (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis  ir 

kanalizacija  

ir kt. paslaugos) 

36,4 34,1 -2,3 

             

2. 

Teritorijų vystymo ir žemės ūkio         

programa (sanitarija)                                        

33,1             31,6 -1,5 

2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms                                                         25,1 21,8 -3,3 

2.2. gatvių apšvietimas (elektros energija)                  8,0 9,8 +1,8 

             

3. 

Viešųjų darbų programa 11,1 14,4 +3,3 

 



117 

 

Pagal Viešųjų darbų programą dirbo 17 asmenų. Tvarkė viešųjų erdvių ir gyvenviečių aplinką, 

pakeles, kapines. Visuomenei naudingus darbus dirbo 211 asmenų. 

Administracijos direktoriaus įsakymu iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos skirta 1400 Lt. Už šias lėšas įrengti gėlynai, sutvarkyta kapinių 

aplinka. 

Aktyviai kaimo gyvenimo gerovės kūrime dalyvavo seniūnijos kaimo bendruomenės. „Saugų 

artuma“ paruošė ir įgyvendino du mažuosius projektus daugiau kaip už 50 tūkst. Lt (sutvarkytas 

skveras prie skulptūros „Tautos kančiai atminti“ ir suremontuoti bendruomenės namai). 

Bendruomenė „Veiviržo slėnis“ taip pat paruošė ir įgyvendino du projektus iki 50 tūkst. Lt 

(sutvarkytos senosios evangelikų kapinės Vikyčiuose ir viešosios erdvės prie Vilkyčių maldos 

namų). 

Seniūnijoje organizuojamos šventės ir renginiai: 

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (Vasario 16-oji) paminėta Saugose – organizatoriai 

(vykdytojai) ansamblis: „Vakarė“, seniūnija, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, bendruomenė 

„Saugų artuma“; 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (Kovo 11-oji) paminėta Vilkyčiuose - 

organizatoriai (vykdytojai): šokių kolektyvas „Veiviržas“, Vilkyčių pagrindinė mokykla; 

Motinos diena paminėta Vilkyčiuose ir Saugose - organizatoriai (vykdytojai): moterų 

vokalinis ansamblis „Vakarė“, šokių kolektyvas „Veiviržas“, Saugų ir Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos, seniūnija; 

Gedulo ir vilties diena paminėta Saugose - organizatoriai (vykdytojai): Saugų tremtinių grupė, 

moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“, seniūnija; 

Seniūnijos šventė „Po malūno sparnais“ vyko Saugose - organizatoriai (vykdytojai): Saugų 

bendruomenė, seniūnija, seniūnaitijos, biblioteka, Kintų Vydūno kultūros centas. 

Bendruomenės pareikštų pastabų vykdymas: 

1. Dėl kelių greideriavimo pavasarį. Kelių priežiūros darbai seniūnijoje pradedami pasirašius 

sutartį tarp Savivaldybės ir rangovų (nupirkusių vietinės reikšmės kelių žvyro dangos profilio 

taisymo darbus); 

2. Dėl mokinių išlaipinimo aikštelės prie Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos. Esama 

sustojimo aikštelė ir nuovaža į mokyklos kiemą nuo kelio Nr.141 suremontuota. Aikštelė yra maža, 

jos praplėtimui reikalingas papildomas žemės plotas. Sena sustojimo aikštelė ribojasi su krašto keliu 

Nr.141. Šio kelio remontas pagal ruošiamą projektą numatomas artimiausiu metu. Kol nesibaigs šio 

kelio remonto darbai, sunku prognozuoti apie sustojimo aikštelės praplėtimą. Bet kokiu atveju 

reikalingas projektas, sąlygos iš Kelių direkcijos. Paprastesnis ir saugesnis variantas – mokinių 

išlaipinimas mokyklos kieme.  

Pageidavimai ir problemos: 

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas kelyje Nr.141 nuo Lapynų k. iki Vilkyčių k.; 

Pylimų remontas Alkos vasaros polderyje. 

Mažosios Lietuvos gatvės Saugose apšvietimas. 

Senų medžių pašalinimas šalia rajono kelio Nr.4206 Žemaitkiemis – Sakūčiai. 

 

 Šilutės seniūnija 

Šilutės seniūnija – tai Šilutės miestas ir aplink jį išsidėsčiusios 6 gyvenvietės bei kaimai. 

Seniūnijos plotas užima 11694 ha. Seniūnijoje paskutiniais (2011 m. ) gyventojų registro 

duomenimis gyvena 24508 gyventojai, iš kurių 11325 vyrai ir 13183 moterys.  

Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo 

administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos 

struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. Palyginus su praėjusiais metais, seniūnijoje per 2012 m. 

apsilankė žymiai daugiau interesantų, kuriems buvo suteikta reikalinga juridinė bei kita informacija 

dėl socialinių išmokų mokėjimo, dėl įvairių kompensacijų ir kitų buityje iškylančių problemų. Per 
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praėjusius 3 metus ženkliai padidėjo bedarbių skaičius seniūnijoje. Vien per 2012 metus visuomenei 

naudingus darbus atliko 4 484 seniūnijos gyventojai. Didėjant bedarbių skaičiui, padidėjo ir 

socialinių išmokų, kompensacijų už šildymą ir vandenį, skaičiavimas. Be to, seniūnija vykdo ir 

maisto produktų dalinimo labiausiai nepasiturinčių asmenų iš intervencinių atsargų programą. Per 

praėjusius metus maisto produktai buvo dalinami 5 kartus, kurių metu šią paramą gavo 1090 

gyventojų. Seniūnija tvarko ir buitinių atliekų turėtojų (gyventojų) prašymus dėl rinkliavos lengvatų 

taikymo. Vykdant šį darbą, yra atliekami patikrinimai vietose, sudaromi sąrašai, kurie pateikiami 2 

kartus per mėnesį Šilutės rajono savivaldybei. Seniūnija vykdo ir Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2011-06-23 įsakymą Nr. A1-802, tai yra seniūno įsakymu suteikia 

numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams, 

esantiems seniūnijos teritorijoje. 

Per 2012 m. buvo išnagrinėta įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų – 18098 vnt. 

Per ataskaitinį laikotarpį seniūno organizacinės veiklos klausimais buvo parašyti 478 seniūno 

įsakymai. Per 2012 m. išduoti 292 leidimai palaidoti mirusius seniūnijos gyventojus. Įregistruoti 

167 naminiai gyvūnai (šunys ir katės). Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui 

buvo pateikti būsimųjų pirmokų sąrašai.  

Seniūnijos socialinės darbuotojos darbui su rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus teikia 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimai, siekiant palaikyti ir atstatyti 

savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas. Šių 

paslaugų tikslas - padėti šeimoms spręsti socialines, psichologines, finansines problemas, ugdyti 

tėvų socialinius įgūdžius bei atsakomybę už vaikus, jų ateitį. Paslaugos yra teikiamos šeimų 

namuose bei Šilutės seniūnijoje. Tokios paslaugos buvo suteiktos 26 socialinės rizikos šeimoms 

kaimiškoje seniūnijos dalyje ir 56 šeimoms Šilutės mieste. Seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų, 

auginančių vaikus, apskaitą buvo įtraukta 19 šeimų (7 - kaimiškoje seniūnijos dalyje, 12 - mieste), iš 

socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos buvo išbraukta 11 šeimų (visos Šilutės 

mieste). 

2012 m., teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos 

šeimoms, buvo surašyta 115 buities patikrinimo aktų, 102 kartus nustatytas socialinių paslaugų 

poreikis. Siekiant užtikrinti kokybišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimą į 

įvairias įstaigas (medicinos, ugdymo įstaigas, Vaiko teisių apsaugos skyriui, Socialinės paramos 

skyriui) buvo išsiųsti 198 raštai, gauti 124 raštai. Socialinės rizikos šeimose, kilus socialinėms 

problemoms, paimti 113 paaiškinimų. Be to, socialinės darbuotojos teikia informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo paslaugas rizikos 

šeimoms, atsižvelgiant į šeimų poreikius. 

Be to, socialinės darbuotojos glaudžiai bendradarbiauja su Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Darbo birža, policija 

ir kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis socialinėje srityje. 

Sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas, dirbama kompleksiškai, tai yra ne su vienu 

asmeniu, o su visa šeima. 

Socialinio darbo organizatorė per ataskaitinį laikotarpį priėmė 1847 prašymus, iš kurių: 

dėl išmokų šeimoms - 1369, nemokamam maitinimui mokyklose - 231, dėl kompensacijų būsto 

šildymui - 172, kietojo kuro kompensacijoms - 75. 

Buvo suteikta pagalba vienišiems senyvo amžiaus žmonėms nuvykti į gydymo įstaigas, 

sukapotos malkos, sutvarkyti dokumentai šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui 

kompensacijoms apskaičiuoti. 

Be to, buvo apgyvendintas 1 suaugęs asmuo globos namuose, 2-iems gyventojams buvo 

nustatyti socialinių paslaugų poreikiai ir paskirtos paslaugos – pagalba į namus, kurią teikia Šilutės 

senelių globos namų struktūrinis padalinys – Socialinės priežiūros tarnyba. Buvo lankomos ir 

pagyvenusių asmenų šeimos, dėl joms iškilusių problemų surašyti 43 buities tyrimo aktai. 

Vienkartinių pašalpų sunkios ligos ir sudėtingos operacijos atvejais 28 seniūnijos gyventojams buvo 

skirta 6140 litų.  

Seniūnijos inžinierė žemėtvarkininkė ir specialistė kaimo reikalams per 2012 m. priėmė 840 

gyventojų paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Buvo 

atnaujinti 986 pareiškėjų žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenys Lietuvos Respublikos 
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žemės ūkio ir kaimo verslo registre be to, buvo užregistruota 12 naujų valdų. Buvo pildomos nuimto 

derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitinės (ketvirtinės) ataskaitos. 

Inžinierė žemėtvarkininkė rengė planus, organizavo Šilutės miesto gyventojų susirinkimus dėl 

pagalbinių patalpų privatizavimo. 

Vykdant LR Vyriausybės nutarimą, ištisus metus buvo sudaromi gyventojų sąrašai dėl 

gyvenamųjų namų stogų asbesto dangos pakeitimo, nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateikta 

nekilnojamojo turto ataskaita. Dėl stogų dangos pakeitimo į seniūniją kreipėsi 34 gyventojai. 

Per 2012 m. buvo vykdoma apskaita ir organizuojami visuomenei naudingi darbai dėl 

socialinių pašalpų išmokėjimo šeimoms. Per metus visuomenei naudingus darbus atliko 4484 

asmenys, vidutiniškai per mėnesį 550 gyventojų. Visi šie asmenys buvo registruojami sąrašuose apie 

atliktus ar neatliktus naudingus darbus. Ataskaitos buvo pateikiamos Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui.   

Per praėjusius metus specialistė gyventojų registrui išdavė 11835 pažymas, tai yra apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaravimo duomenų taisymą, keitimą ir naikinimą, įtraukimą 

asmenų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rašė pažymas bendrasavininkiams dėl 

kompensacijų, registravo atvykusių ir išvykstančių asmenų deklaracijas, pažymas apie mirusiųjų 

asmenų gyvenamąją vietą iki mirties dėl artimųjų turto paveldėjimo dokumentų tvarkymo.  

Šilutės seniūnijos apskaitininkė pagal jai priskirtas pareigybines funkcijas atlieka apskaitą dėl 

lauko prekybos ir reklamos leidimų išdavimo. Per 2012 m. buvo išduoti 7 leidimai įrengti išorinę 

reklamą, užregistruoti 167 naminiai gyvūnai, dėl invalidumo ir senatvės pensijos dydžio nustatymo 

buvo išduota 64 archyvinės pažymos apie asmenų draudžiamąsias pajamas. Be to, apskaitininkė 

atliko ir dalį socialinio darbo organizatoriaus funkcijų. 

Šilutės seniūnija veiklą vykdo pagal tris programas: 

1. Šilutės seniūnijos valdymo funkcijų plėtros programą; 

2. Šilutės  seniūnijos teritorijų  planavimo ir žemės ūkio plėtros programą; 

3. Viešųjų darbų programą. 

 
01. Šilutės seniūnijos  valdymo funkcijų plėtros programa: 

Veiksmai: Žinios apie  vykdymą: 

Siekti, kad seniūnijos  gyventojams                      

laiku būtų suteikta visokeriopa parama  ir informacija; 

Parama ir informacija buvo teikiama laiku. 

Siekti, kad seniūnijos  darbuotojams  būtų suteikta  

galimybė  tobulintis  kursuose, seminaruose ir jų  metu  

įgytas žinias  perteikti  seniūnijos gyventojams 

Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo rengiamuose 

kursuose  ir seminaruose 

02. Šilutės  seniūnijos teritorijų  planavimo ir žemės ūkio plėtros programa : 

Veiksmai: Žinios  apie  vykdymą: 

Tinkamai prižiūrėti Šilutės seniūnijos gatvių apšvietimą numatytiems darbams atlikti skirta 380000 Lt 

Tinkamai  prižiūrėti Šilutės  miesto  ir gyvenviečių 

viešąsias erdves. 

Viešosios erdvės buvo prižiūrimos. 

Prižiūrėti  ir vykdyti miesto gatvių šaligatvių, takų valymą Miesto gatvės, šaligatviai ir  takai buvo valomi,  tačiau dėl 

lėšų trūkumo tai buvo atliekama rečiau 

Tinkamai  prižiūrėti vietinius  kelius ir  gatves Vietiniai keliai ir gatvės buvo prižiūrimos, tam iš Kelių 

plėtros programos buvo skirta 771 tūkst.Lt.                                                                                                                                                                                             

Suremontuoti  kelius  su  žvyro danga. Numatyti  kelių  ir  gatvių  ruožai suremontuoti, tam skirta 

91000 Lt. kelių plėtros programos lėšų. 

Įrengti ir suremontuoti  šaligatvius. Pradėti remontuoti Taikos g. šaligatviai. Tam skirta 49 

tūkst. lt lėšų iš Kelių plėtros programos. 

03 Viešųjų darbų programa 

Veiksmai: Žinios  apie  vykdymą: 

Planingai panaudoti turimą  darbo jėgą  prižiūrint bendro 

naudojimo plotus įdarbinant darbo biržos siustus 

darbuotojus. 

Darbai  buvo  atliekami  seniūnijoje prižiūrint bendro  

naudojimo plotus,  per viešųjų darbų programą buvo 

įdarbinti 99 asmenys, iš kurių 9 nepilnamečiai.  

                                                                                                

Kaip buvo vykdomos aukščiau minėtos programos 2012 m. (lyginant su 2011 m.) žiūrėti 

lentelėje: 

 
Programos 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Tikslų pavadinimas 2011 m. 2012 m. Pastaba 
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01 Šilutės seniūnijos  

valdymo funkcijų 

plėtros programa. 

 

Pasiekti, kad Šilutės seniūnija 

taptų šiuolaikiška, patrauklia 

bendruomenei įstaiga, teikianti 

tas paslaugas, kurios numatytos 

seniūnijos veikloje  

321100 300000   

02 Šilutės seniūnijos 

teritorijų 

planavimo ir 

žemės ūkio 

plėtros programa. 

 

Viešojo  ūkio 

priežiūra 

1458900  1522000  

 

 

 

 

 

Gatvių apšvietimas 320000 380000  

Vietinių kelių priežiūra ir 

remontas 

1041046 771570 iš jų 14301 Lt. 

potvynio 

išgadintų kelių 

remontui iš KPP 

lėšų 

03 Viešųjų darbų 

programa. 

 

Planingai panaudoti turimą 

darbo jėgą prižiūrint bendro 

naudojimo plotus, įdarbinti 47 

darbo biržos siųstus 

darbuotojus 

55700 93190  

Iš viso programoms 3196746 3066760  

Tame skaičiuje Savivaldybės biudžeto lėšos 21557000 3052459  

 

2012 m. seniūnui aktyviai padėjo seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai. Jų pagalba 

jaučiama renkant įvairią informaciją apie kaimuose ir mieste iškilusias problemas, sprendžiant 

socialinius reikalus, tvarkant gyvenvietes. Susitikimuose su bendruomenių nariais buvo išreikštos 

pastabos ir pasiūlymai dėl Naujakurių kvartalo gatvių sutvarkymo, pėsčiųjų takų įrengimo į 

Grabupių, Traksėdžių, Macikų ir Pagrynių kaimus. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys ir į Taikos 

gatvės, Šilutės mieste, šaligatvio blogą būklę.  

Atsižvelgiant į gyventojų išsakytas nuomones, buvo pradėtas Taikos gatvės šaligatvio 

remontas, kurį tikimasi užbaigti 2013 metais. Užbaigta Komunarų ir Gluosnių gatvių rekonstrukcija. 

Taip pat buvo gautas finansavimas iš vietos bendruomenių savivaldos 28 698 Lt. Šios lėšos bus 

panaudotos tinklinio aikštelei įrengti Traksėdžių kaime, Šyšos kaime kapinaitėms aptverti, vaikų 

žaidimo aikštelės „Šeimos skveras“ įrengti Šilutės mieste, Naujakurių parko sporto aikštelei įrengti, 

viešosios erdvės prie Pagrynių ąžuolo sutvarkyti, tvoros, esančios prie bendrijos „Heide“ remonto, 

sporto aikštelei atnaujinti Grabupių kaime ir sporto aikštelei įrengti Laučių kaime. 

Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijoje vyko ir kultūriniai renginiai. Buvo organizuojamos 

pavasarinės talkos su mokyklų moksleiviais, kartu su Šilutės miesto grąžinimo draugija tvarkomi 

Šyšos upės krantai. Be to, buvo pravesta jau tradicine tapusi Šilutės miesto šventė. Iškilmingai buvo 

pravesta ir Kalėdinės eglės įžiebimo šventė, organizuotas gražiausių Kalėdinių vitrinų konkursas. 

Aktyviai savo veiklą plečia Šyšos, Traksėdžių, Grabupių, Macikų kaimų bendruomenės. 

 

 Švėkšnos seniūnija 

Seniūnijos plotas – 18361 ha, seniūnijos centras Švėkšnos miestelis. Švėkšnos seniūnijoje 

gyvena 3506 gyventojai, kaimų – 59, įkurtos 9 seniūnaitijos.  

Seniūnijos personalas: 

 
Seniūnijos darbuotojai 2011 m. 2012 m. 

Valdymas 6 (5,5 etato) 5 etatai 

Iš jų: 

Su aukštuoju išsilavinimu: 

 

4 

 

4 
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Spec. vidurinis: 1 1 

Sanitarija 9 (7,75 etato) 6 

Dotuotos lėšos 2 (2 etatai) 2 

Iš jų: 

Su aukštuoju išsilavinimu: 

Spec. vidurinis: 

 

1 

1 

 

1 

1 

Valstybinių ir socialinių pašalpų bei 

kompensacijų už šilumą ir vandenį 

skaičiavimo ir mokėjimo 

1 (1etatas) 1 

Iš jų: 

Spec. vidurinis 

Aukštasis 

 

 

1 

 

 

1 

 

Per 2012 m. parengti 555 siunčiami dokumentai, užregistruoti 197 gauti raštai. Užregistruoti ir 

išnagrinėti 286 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą lengvatų suteikimo. Išduota 70 leidimų laidojimui seniūnijos kapinėse. Parengti 27 mirties 

aktų įrašai, išduoti 27 mirties liudijimai, atlikta 30 notarinių veiksmų, parašyti 78 seniūno įsakymai 

veiklos klausimais. Vykdant Administracijos direktoriaus 2009-09-30 įsakymą „Dėl asbesto turinčių 

gaminių inventorizacijos ir paraiškų užterštumo asbestu stebėsenai išorinėje (gyvenamoje) ir darbo 

aplinkoje atlikti surinkimo“, padėta užpildyti 81 asmeniui 314 asbesto turinčių gaminių 

inventorizacijos ataskaitų. Išduoti 48 leidimai viešai prekybai.  

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 

2012 m. išduotos 357 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, naikinti, pakeisti ar taisyti 17 

asmenų deklaravimo duomenys, 38 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam 

nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Švėkšnos seniūnijoje naujai deklaravo 117 

asmenų. Į GVNA apskaitą įtraukta 18 asmenų, išduotos pažymos apie įtraukimą į GVNA - 7. 

Priimtas 31 prašymas ir išduotos pažymos apie savininkams priklausančioje patalpoje gyvenamąją 

vietą deklaravusius asmenis. Priimtas 31 prašymas ir išduota tiek pat pažymų apie mirusio asmens 

paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Išduotas 1 leidimas medžiams šalinti (7 medžiams). Surašytas 1 ATPK protokolas (99
a 
str.). 

Švėkšnos seniūnijoje 2012 m. socialinei pašalpai gauti kreipėsi 283 asmenys, išmokėta – 

934057,99 Lt.; išmokai vaikui – 168 asmenys, išmokėta – 191551,39 Lt.; išmokai nėščiai moteriai 

11 prašymų, išmokėta – 2860 Lt.; paramai mokinio reikmėms gauti kreipėsi 204 asmenys, išmokėta 

– 318240 Lt.; globos išmokai kreipėsi 14 asmenų, išmokėta – 71324,08 Lt.; vienkartinei išmokai 

vaikui kreipėsi 36 asmenys, išmokėta 51480 Lt., šildymo kompensacijai kreipėsi 35 šeimos, 

išmokėta – 26109,38 Lt., išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti, 

kompensacijai kreipėsi 85 šeimos, išmokėta – 7906,60 Lt., grįžę iš nelaisvės atėmimo vietų kreipėsi 

2 asmenys, jiems išmokėta 210 Lt. 

Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto kreipėsi 28 asmenys, išmokėta: 

sunkios ligos ar sudėtingos operacijos atveju 7 asmenims –1470 Lt, 

nukentėjusiam nuo gaisro 1 asmeniui – 350 Lt, 

ilgaamžiams 6 asmenims – 1050 Lt, 

asmens dokumentams įsigyti 2 asmenims – 60 Lt, 

gydymo išlaidoms iš dalies finansuoti 4 asmenims – 840 Lt, 

susiklosčius nepalankioms gyvenimo aplinkybėms bei kritinėje situacijoje 6 asmenims – 630 

Lt, 

Vienkartinėms pašalpoms išmokėta iš viso 5 180 Lt. 

Keturiolikai asmenų teikiamos socialinės paslaugos namuose, išmokėta pagalbos pinigų – 

6600 Lt. 

Seniūnijos gyventojams 2012 m. įvairių išmokų ir pašalpų išmokėta už 1466605 Lt. 

Švėkšnos seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 2012 m. buvo 

teikiamos 22 šeimoms, kuriose auga 44 vaikai. Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių 

vaikus, sąrašą buvo įrašyta 1 šeima, kurioje auga 1 vaikas. Viena šeima, auginanti 2 vaikus buvo 

išbraukta iš Švėkšnos seniūnijos rizikos šeimų apskaitos, nes pakeitė gyvenamąją vietą. 15 

socialinės rizikos šeimų gavo socialinę pašalpą. Dviejų šeimų socialinėmis išmokomis disponavo 
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socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis bei dar vienos šeimos socialinės išmokos 

buvo mokamos kitam šeimos nariui. Buvo net dvi šeimos, kurių vaikams skirtos trumpalaikės 

socialinės globos: 6 vaikams globa paskirta įstaigoje, 3 vaikai sugrąžinti į šeimą. Visoms šioms 

šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius įgūdžius. 

Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, įregistruotos 23 naujos valdos, įregistruoti 6 ir 

išregistruoti valdose 19 partnerių, surašyti 3 valdų perdavimo aktai. Išduotos 57 pažymos apie 

ūkininkavimą bei žemės dirbimą. Atnaujinti 820 valdų registracijos duomenys, priimta ir perduota 

elektroniniu būdu 618 pasėlių deklaracijų, elektroniniu būdu įbraižytas 3631 laukas. Bendras 

deklaruotas plotas 5275,71 ha. Parašyti 2 atsakymai į Nacionalinės mokėjimų agentūros nustatytų 

neatitikimų ir dvigubų deklaravimų pranešimus. Suorganizuoti 8 seminarai. Žemės ūkio specialistas 

tobulinosi ir kvalifikaciją kėlė 13 seminarų.  

Įregistruoti 9 naminiai gyvūnai, surinktos lėšos – 64 Lt. 

2012 m. seniūnijai Valdymo tobulinimo, Teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarijai) bei 

Viešųjų darbų programų vykdymui skirta –127,70 tūkst. Lt. (be mokos fondo): 

 
Eil. Nr. Programos/priemonės 2011 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

2012 m.  

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Palyginami 

duomenys  

su 2011 m.  

(tūkst. Lt) 

             1. Valdymo tobulinimo programa 45,7 41,7 -4,0 

1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų pirkimas 

(ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis ir kanalizacija  

bei kt. paslaugos) 

17,2 19,0 +1,8 

1.2. seniūnijos materialinis aprūpinimas 

(transporto aptarnavimas, kitos prekės, paslaugos)                

28,5 22,7 -5,8 

1.3. ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2,0 - -2,0 

             2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio         

programa (sanitarija)                                        

48,0 42,0 -6,0 

2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms                                                         25,0 25,0 0 

2.2. kitos prekės ir paslaugos 13,0 9,0 -4,0 

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas   2,0 - -2,0 

2.4. gatvių apšvietimas (elektros energija)                  8,0 8,0 0 

             3. Viešųjų darbų programa 12,5 44,0 +31,5 

 

Pagal Viešųjų darbų programą dirbo 39 asmenys. Tvarkė viešųjų erdvių aplinką, gyvenviečių 

aplinką, pakeles, kapines. 

Nemokamus viešuosius darbus atliko 692 asmenys, kurie dirbo 31000 žm. valandų. 

Švėkšnos seniūnijoje vietinių kelių ilgis 224,34 km, iš jų: asfaltuotų – 17,52 km, žvyro – 

117,63 km, grunto – 89,19 km.  

Per 2012 m. kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta 216,833 tūkst. Lt, iš jų: sniegui 

valyti 5461,46 Lt, keliams greideriuoti - 29999,77 Lt, kelio ženklams įrengti - 3722,64 Lt, asfalto 

duobėms taisyti - 11696,74 Lt, gatvėms asfaltuoti - 165952,53 Lt (Šalnos g., Pavasario g., Parko g., 

Aušros g.). 

Administracijos direktoriaus įsakymais 2012 m. paskirtos lėšos seniūnijai: 

2012-03-29 įsakymu Nr. A1-380 „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos“ skirta 1400 Lt. Už šias lėšas įrengti gėlynai, sutvarkyta aplinka 

prie evangelikų bažnyčios. 

Iš Vietos bendruomenių programos skirta 7 476 Lt. Iš jų panaudota: 

1. Informaciniams stendams įrengti – 3 700 Lt. 

2. Inkaklių bendruomenės centrui – 2 000 Lt. 

3. Vilkų kampo kaimą reprezentuojančios vietos sutvarkymui - 1776 Lt. 

Miestelio šventei „Dvaro šventė“ finansuoti iš Savivaldybės kultūros rėmimo programos skirta 

3700 Lt. Taip pat iš šios programos skirta kolektyvui „Dainoriai“ 5 500 Lt, šokių kolektyvui „Šalna“ 

– 10 000 Lt, sporto klubui „Meška“ – 1 000 Lt. 

Investicijos: 
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1. Pradėta Švėkšnos tradicinių amatų centro statyba. 

2. Inkakliuose įgyvendintas Inkaklių bendruomenės patalpų sutvarkymas. 

3. Užbaigtas vandentvarkos ir kanalizacijos projektas Inkaklių gyvenvietėje. 

4. Užbaigta Švėkšnos bendruomenės centro pastato statyba. 

Švėkšnos seniūnijoje įkurtos 9 seniūnaitijos. Įvyko 2 sueigos. 

Seniūnijoje įsikūrusios trys bendruomenės: 

Stemplių kaimo bendruomenė „Gimtinė“. Pirmininkė Ramutė Kungienė; 

Inkaklių kaimo bendruomenė „Ašva“. Pirmininkas Valentinas Vanagas. 2012 m. bendruomenė 

organizavo Inkaklių vasaros šventę, Motinos dienos renginį. 

Asociacija „Švėkšnos bendruomenės centras“, pirmininkė Ona Jurjonienė. 

Seniūnijoje aktyviai veikia šios nevyriausybinės organizacijos: 

Švėkšniškių draugija „Tėviškė“, pirmininkė O. Pintverienė. Draugijai priklauso 60 narių. 

Draugijos veiklos kryptis – kultūrinė-visuomeninė. 2012 m. draugijos organizuoti renginiai: Popietė 

su rašytojais D.A. Žibaičiais ir P. Čeliausku, Knygnešio dienos minėjimas ir P. Čeliausko knygos 

„Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai“ pristatymas, sakralinės muzikos ir poezijos koncertas, skirtas 

Maironiui, organizuotas kūrybinės saviraiškos moterų pleneras Švėkšnoje, fortepijoninio dueto „Non 

stop“ koncertas „Viloje“. 

Sporto klubas „Meška“, vadovas M. Urmulevičius. Klubui priklauso 60 narių. Klubo tikslas – 

aktyvi sportinė veikla, užimtumo organizavimas. 2012 m. organizuoti renginiai: krepšinio varžybos 

A. Bartušio taurei laimėti, gatvės krepšinio turnyras, šeimų krepšinio turnyras Budrio taurei laimėti, 

šuolio į aukštį varžybos I. Pavinkšnytės-Mikulėnienės prizui laimėti, bėgimo varžybos „Auksinis 

Švėkšnos ruduo“ ir „Olimpinis pavasaris“. 

Šilutės neįgaliųjų draugijos Švėkšnos skyrius, pirmininkė I. Riterienė. Draugijoje - 96 nariai. 

Neįgalieji aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 2012 m. organizuoti renginiai: „Duonos 

šventė“, Užgavėnės Švėkšnoje, įrengti gėlių kilimai prie bažnyčios, Adventinio vainiko pynimas. 

Klubas „Šalna“ vienija 19 narių. Vadovė A. Sapetkienė. Kolektyvas organizuoja tradicinius 

renginius: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę, Motinos dieną, respublikinį šokių festivalį 

„Šokim šokimėlį“. 

Vietinės iniciatyvos 2012 m.: 

1. Sutvarkytos Žagatpurvių kaimo kapinaitės (Eugenijus Šuldiakovas). 

2. Akcija „Mes už šviesą (Vaidotas Didžiūnas). 

3. Įrengti gėlių kilimai prie bažnyčios (I. Riterienė, Švėkšnos neįgaliųjų skyrius). 

4. Sukurtas Švėkšnos internetinis puslapis www.sveksna.com (Jonas Girskis). 

5. Išleista P. Čeliausko knyga „Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai“ (P. Čeliauskas, draugija 

„Tėviškė“). 

6. Suorganizuotas koncertas šeimos mėnesiui ir Tėvo dienai buvusiuose Švėkšnos dvaro 

rūmuose (seniūnija). 

7. Europos paveldo dienos. Koncertas „Čiurlionis kitaip“ (Savivaldybė, seniūnija, M.K. 

Čiurlionio kultūros rėmimo fondas). 

8. Kūrybinės grupės „Mostas“ iš Palangos pleneras Švėkšnoje (seniūnija, Švėkšnos 

specialioji mokykla). 

Tradicijos: 

1. Gražiai tvarkomų sodybų konkursas – 11 sodybų įteiktos „Gražiai tvarkomų sodybų“ 

lentelės. 

2. Išleistas seniūnijos metraštis „Švėkšnos metai 509“ 

3. „Jokūbėlio“ nominacija už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą (Danguolei 

Jančauskienei). 

Pareikštų bendruomenės pastabų 2012 m. vykdymas: 

1. Dėl Vilkėno gatvės apšvietimo, šaligatvių ir lietaus kanalizacijos įrengimo. Darbai 

nepradėti, nes Savivaldybė derina projekto vykdymą su LR susisiekimo ministerija ir Lietuvos 

automobilių kelių direkcija. 

2. Dėl užlūžusių melioracijos pralaidų, prastos visų melioracijos įrenginių kokybės. 

Sutvarkytas melioracijos trasos gedimas Pavasario g. kvartale. Darbus vykdė firma „Stamela“. 

http://www.sveksna.com/
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3. Dėl muziejaus iškėlimo į kitas patalpas. Nurodyta Planavimo ir plėtros skyriui įtraukti į 

strateginius Savivaldybes planus. 

 

Seniūnijos problemos, pageidavimai ir perspektyva: 

1. Švėkšnos miestelyje atlikus oro linijų keitimo į požeminius kabelius, panaikintas gatvių 

apšvietimas Vilkėno, Žalgirio, Žemaitės, Stanevičiaus, Knygnešių, Lauko, Rugio, Nemuno, Vyturių, 

Užlaukio gatvėse. Reikalinga skubiai spręsti šių gatvių apšvietimo problemą. 

2. Vilkėno ir Žalgirio gatvėse nėra šaligatvių ir dviračio takų, didelis ir intensyvus 

judėjimas šiose gatvėse, todėl nesaugu pėstiesiems ir dviratininkams. Yra paruoštas rekonstrukcijos 

projektas. Reikalinga inicijuoti šio projekto vykdymą. 

3. Problematiškas eismas miestelio centre, sankryžoje prie bažnyčios. Šioje vietoje yra 

apsunkintas eismas dėl statomų automobilių. Yra paruoštas žiedinės sankryžos įrengimo projektas. 

Reikalinga inicijuoti žiedinės sankryžos įrengimą. 

 

 Usėnų seniūnija 

Seniūnijos plotas – 7491,8 ha, seniūnijos centras Usėnų gyvenvietė. Usėnų seniūnijoje gyvena 

1400 gyventojų, kaimų – 18, įkurtos 2 seniūnaitijos.  

Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams 

administracines ir viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip 

Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. 

 

Seniūnijos darbuotojai / Valdymas Etatai 

Seniūnas 1 

Specialistas 1 

Raštvedė 0,75 

Socialinio darbo organizatorius 1 

Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis 1 

Ž.Ūkio specialistė 0,75 

Valytoja 0,75 

Darbuotojai / Sanitarija Etatai 

Darbininkas 2  

Traktorininkas darbininkas 1 

Elektrikas - darbininkas 1 

 

Per 2012 m. parengti 197 siunčiami dokumentai, užregistruoti 144 gauti raštai. Užregistruoti ir 

išnagrinėti 69 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą lengvatų suteikimo. Atlikti 59 notariniai veiksmai, parašyti 19 seniūno įsakymų veiklos 

klausimais. Vykdant Administracijos direktoriaus 2009-09-30 įsakymą „Dėl asbesto turinčių 

gaminių inventorizacijos ir paraiškų užterštumo asbestu stebėsenai išorinėje (gyvenamoje) ir darbo 

aplinkoje atlikti surinkimo“, padėta užpildyti 15 asmenų asbesto turinčių gaminių inventorizacijos 

ataskaitų. Išduoti 8 leidimai viešai prekybai. Išduota 12 pažymų apie ūkininkavimą bei žemės 

dirbimo faktą. 

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 

2012 m. išduotos 312 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, naikinti, pakeisti ar taisyti  

asmenų deklaravimo duomenys, 4 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam 

nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Usėnų seniūnijoje naujai deklaravo 62 

asmenys. Į GVNA apskaitą įtraukti 4 asmenys, išduotos pažymos apie įtraukimą į GVNA - 2. 
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Priimtas 31 prašymas ir išduotos pažymos apie savininkams priklausančioje patalpoje gyvenamąją 

vietą deklaravusius asmenis. Priimti 6 prašymai ir išduota tiek pat pažymų apie mirusio asmens 

paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Usėnų seniūnijoje 2012 m. socialinei pašalpai gauti kreipėsi 138 asmenys (šeimos), išmokėta 

493 089,30 Lt; išmoka vaikui pagal 61 prašymą išmokėta – 82 460,31 Lt; išmoka nėščiai moteriai 

prašymų - 9, išmokėta – 2 340,00 Lt; vienkartinė išmoka vaiko gimimui - 24 prašymai, išmokėta – 

34 320,00 Lt; paramai mokinio reikmenims gauti 34 prašymai, išmokėta – 8 580,00 Lt. 

Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto kreipėsi 7 asmenys, išmokėta 1 715 Lt. 

Sunkios ligos ar sudėtingos operacijos atveju kreipėsi 3 asmenys, išmokėta 630 Lt. 

Nukentėję nuo gaisro kreipėsi 2 asmenys išmokėta 700 Lt. 

Įsiskolinimams dengti 1 asmeniui išduota 210 Lt. 

Ilgaamžiams 1 asmuo – 175 Lt. 

Gauti 53 prašymai išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti, išmokėta 4 

930,00 Lt. 

Socialinio darbo organizatorė tobulino kvalifikaciją 1 seminare. 

2012 m. Usėnų seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 

14 šeimų, kuriose auga 23 vaikai.  

Nuo 2012-02-01, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų darbo krūvius, dirbančių su socialinės 

rizikos šeimomis, prižiūrimos 3 šeimos iš Juknaičių seniūnijos, kuriose auga 3 vaikai. 3 šeimos, 

auginančios 7 vaikus  buvo išbrauktos iš Usėnų seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitos, nes 

pakeitė gyvenamąją vietą. 

12 socialinės rizikos šeimų gavo socialinę pašalpą. Devynių rizikos šeimų socialinėmis 

išmokomis disponavo socialinė darbuotoja. Buvo 4 šeimos, kurių vaikams skirtos trumpalaikės 

socialinės globos - 4 vaikams globa paskirta šeimoje. Visoms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys 

padedant ugdyti socialinius įgūdžius. 

Žemės ūkio specialistė 2012 m. elektroniniu būdu priėmė ir perdavė 212 paraiškų tiesioginėms 

išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Elektroniniu būdu įbraižyti 1134 laukai, 

bendras deklaruotas žemės plotas - 3326,85 ha. Priimta paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos 

duomenis - 11 vnt. Buvo atnaujinti 249 pareiškėjų žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenys 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre be to buvo užregistruotos 8 naujos valdos, 

įregistruotos 2 naujos jungtinės veiklos (partnerystės) sutartys ir išregistruotos valdose 3 partnerystės 

sutartys, surašyti 3 valdų perdavimo aktai, išregistruotos 2 valdos. 

Buvo priimta ir įregistruota 4 pareiškėjų prašymai dėl pūdymo neapsėjimo, priimti prašymai ir 

išduotos 2 pažymos dėl EDV dydžio, priimti prašymai ir išduoti 5 pranešimai apie žemės ūkio 

valdos įregistravimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir identifikavimo 

kodo suteikimą, priimti 2 prašymai dėl deklaracijų kopijų išdavimo. Užpildyta 30 

savaitinų/ketvirtinių ataskaitų GS-5 (apie nuimtą derlių). Ūkininkai nuolat konsultuojami įvairiais 

žemės ūkio klausimais. Žemės ūkio specialistė tobulinosi ir kvalifikaciją kėlė 8 seminaruose. 

Įregistruoti 9 naminiai gyvūnai, surinktos lėšos – 54 Lt. 

2012 m. seniūnijai Valdymo tobulinimo, Teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei 

Viešųjų darbų programų vykdymui skirta 127,70 tūkst. litų: 

Pagal viešųjų darbų programą dirbo 20 asmenų. Tvarkė viešųjų erdvių aplinką, gyvenviečių 

aplinką, pakeles, kapines. 

Nemokamus viešuosius darbus atliko 250 asmenų. 

Usėnų seniūnijoje  vietinių kelių ilgis 127,6 km. 

Per 2012 m. kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta 81630 litų. 

2012 m. Administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos lėšos seniūnijai: 

2012-03-29 įsakymu Nr. A1-380 „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos“ skirta 1 200 Lt. Už šias lėšas įrengti gėlynai. 

Iš vietos bendruomenių programos skirta 5 394 Lt. Iš jų panaudota: 

1. Nupirkti lauko vazonai gėlėms – 1 350 Lt. 

2. Nupirktos šiukšliadėžės – 100 Lt, 

3. Sutvarkyti lauko šviestuvai - 650 Lt, 

4. Nupirkta eglutės girlianda – 1 500 Lt, 
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5. Kaimo šventei organizuoti skirta 1 000 Lt, 

6. Krepšinio turnyrui „Dėduko taurė“ išleista 794 Lt. 

Tradicinės seniūnijos šventės, renginiai. Pagrindinė Usėnų seniūnijos šventė „Mūsų kaimas – 

pilnas gerumo“, švenčiama rugpjūčio mėnesį. Organizuota Užgavėnės, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, 

Motinos diena. Vyko šaškių, šachmatų konkursai. 

Pareikštų bendruomenės pastabų 2012 m. vykdymas: 

1. Dėl kelio Usėnai - Galzdonai - sutvarkyta; 

2. Dėl parapijos namų sutvarkymo - sutvarkyta; 

3. Gydytojo darbo laiko Usėnuose pratęsimo – nepratęsta; 

4. Medžių pjovimas kelyje Usėnai - Kalnujai - nenupjauti; 

5. Apšvietimas – sutvarkytas (įrengtas). 

Seniūnijos problemos, pageidavimai ir perspektyva: 

1. Reikalinga renovacija kultūros namų salei; 

2. Reikėtų atnaujinti šaligatvius Usėnų gyvenvietėje; 

3. Pagrindinėse gyvenvietėse atnaujinti asfalto dangas. 

 

 Vainuto seniūnija 

Seniūnija nuo Savivaldybės centro –Šilutės - nutolusi 30 km. Vainuto seniūnijoje yra 14 

kaimų, kuriuose  gyvena apie 2500 gyventojų, įkurtos 7 seniūnaitijos: 

teritorijos plotas -15132,50 ha; 

vietinių kelių ilgis -167,32 km;  

valomų gatvių ir šaligatvių ilgis – 22,3 km; 

užstatytas teritorijos plotas – 259 ha.. 

Vainuto seniūnijoje yra 3 veikiančios kapinės. Gatvėse įrengtas 181 šviestuvas. 

Seniūnijoje yra: Vainuto vidurinė mokykla ir 2 jos skyriai - Gorainių bei Bikavėnų, Vainuto 

paštas, VšĮ Vainuto ambulatorija, Vainuto, Bikavėnų ir Kivylių bibliotekos (Šilutės F. Bajoraičio 

bibliotekos filialai), Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras Bikavėnuose. Seniūnijoje išrinkti 7 

seniūnaičiai, susibūrusios Vainuto, Kivylių, Gorainių ir Bikavėnų bendruomenės. 

Vainuto seniūnija, vykdydama jai deleguotas funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka teikia 

gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės 

administracijos struktūrinio teritorinio padalinio darbą. Didelė parama jaučiama iš seniūnaičių 

planuojant aplinkos tvarkymo darbus, organizuojant kultūrinius renginius, renkant informaciją iš 

nutolusių seniūnijos kaimų, vykdant socialinius reikalus, rašant charakteristikas ir pan. Aktyviausi 

seniūnaičiai yra Jonas Sudeikis, Balčių seniūnaitis, Salomėja Pakalnienė, Gorainių seniūnaitė, Sigita 

Ežerinskienė, Bikavėnų seniūnaitė, Renata Lukočienė, Lazduonėnų seniūnaitė ir kiti.  

Įvykdytas Balčių kaimo bendruomenės „Kivylių žiburiai“ projektas Balčių bendruomenės 

pastato sutvarkymas. Taip pat įgyvendintas projektas „Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys“, 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro pastato renovacija bei Vainuto bendruomenės patalpų 

remontas buvusiuose Vainuto kultūros namuose. 

Seniūnijos valdymo sektoriuje yra 5 etatai, sanitarijos vykdymo programoje – 5,5 etato.  

Valdymo sektoriuje 2 darbuotojai yra su aukštuoju išsilavinimu, kiti turi aukštesnįjį 

išsilavinimą. 

Vykdydami deleguotas funkcijas, seniūnijos darbuotojai siekia užtikrinti kokybišką paslaugų 

suteikimą bei kultūringą interesantų aptarnavimą. 

Priima interesantus ir išduoda jos teritorijoje gyvenantiems asmenims reikalingas pažymas, 

kurių per 2012 m. gauta ir išnagrinėta įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų - 1991. 

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, išduota 443 pažymos, iš jų: apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą – 288, deklaravusių atvykimą - 83, išvykusių - 13, kreipėsi dėl 

duomenų taisymo – 13. 

Atlikta 216 notarinių veiksmų. 

Išregistruota 17 mirčių, išduoti 44 leidimai laidoti seniūnijai priklausančiose kapinėse. 
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Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, 2012 m. priimta 613 pareiškėjų, deklaravusių 

žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, taip pat atnaujinta 670 pareiškėjų valdų, įvairiais žemės 

ūkio klausimais kreipėsi 69 gyventojai. 

Išduotas 31 leidimas viešai prekybai, 195 gyventojams suteiktos lengvatos už komunalinių 

atliekų išvežimą. 

Vykdant 2011-06-23 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 

A1-802 ,,Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, 

butams, patalpoms ir korpusams” suteikti gatvių pavadinimų adresai 3 kaimams bei suteikti 

numeriai butams. 

Seniūnijos darbuotojai nuolat tobulinasi ir kelia kvalifikaciją: 

Socialinio darbo organizatorė bei socialinė darbuotoja 2012 m. kėlė kvalifikaciją 

mokymuose „Pozityvios socializacijos ir visapusiškos asmenybės ugdymo galimybės mokykloje“. 

Socialinė darbuotoja dalyvavo seminare „Savižudybių prevencija mokykloje“. 

Seniūnijoje 511 šeimų gavo įvairias socialines išmokas už 904 108 Lt, iš jų: 

išmokėta 2 590 Lt vienkartinių pašalpų seniūnijos gyventojams ligos, gaisro atveju ar 

ilgaamžiams, 

226 šeimoms mokama socialinė pašalpa, iš viso išmokėta 657 089 Lt, 

išmoka vaikui buvo mokama 112 šeimų ir iš viso išmokėta – 133 631 Lt, 

buvo 8 šeimos globojančios vaikus, kurioms išmokėta – 33 766 Lt, 

2012 m. 500 gyventojų gavo paramą maisto produktais iš intervencinių atsargų labiausiai 

nepasiturinčioms šeimoms. 

Socialinės rizikos šeimų seniūnijoje yra 18. Per 2012 m. 2 šeimos iš šio sąrašo išbrauktos, nes 

vaikai tapo pilnamečiais. Naujai įtraukta 1 šeima dėl socialinių įgūdžių stokos. 13 socialinės rizikos 

šeimų gauna socialinę pašalpą, 7 šeimų pinigais disponuoja socialinė darbuotoja. 

Gerinant seniūnijos sanitarinę būklę, pasodinta želdinių viešose erdvėse Bikavėnų 

gyvenvietėje, gerai prižiūrimos teritorijos visose seniūnijos gyvenvietėse, sutvarkytos Aušbikavio 

kapinaitės, aptverta nauja tvora. 

Seniūnijos iškeltų uždavinių vykdymui pagal veiklos programas skirta lėšų: 

Valdymo programai 2012 m. buvo skirta - 165500 Lt (2011 m. – 192 900 Lt) kartu su darbo 

užmokesčiu ir soc. draudimo įmokomis; 

Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programai 2012 m. skirta – 103 200 Lt (2011 

m. – 116 100 Lt) kartu su darbo užmokesčiu ir soc. draudimo įmokomis. 

Pagal viešųjų darbų programą seniūnijoje įdarbintas 61 asmuo, 56 iš jų dirbo po 2 mėnesius, o 

5 žmonės po 3 mėnesius, kurie tvarkė seniūnijos gerovę, šalino krūmus, esančius prie vidūkinių 

kelių, tvarkė Aušbikavio kaimo kapinaites bei Žydų genocido kapines, remontavo Vainuto miestelio 

šaligatvius. Suremontuotas kabinetas administraciniame pastate. 

Panaudojant Kelių fondo lėšas, seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą. Kaip ir 

kiekvienais metais keliai buvo žvyruojami: 

užtaisytos duobės žvyrkeliuose – skirta 40 000 Lt; 

užtaisyta asfalto duobių – 10 000 Lt; 

baigta išasfaltuoti Parko gatvė Balčių kaime – 40 000 Lt; 

nugreideriuota 184 km kelių – 30 000 Lt; 

Seniūnijoje vyko kultūriniai renginiai: 

1. Sausio 13-osios paminėjimo popietė – renginys, skirtas Bikavėnų kaimo gyventojams. 

Bikavėnų jaunimo folkloro ansamblis „Bikavėlė“ pateikė istoriniais faktais paremtus pristatymus 

apie sausio 13-osios įvykius. 

2. Vasario 16-osios minėjimas - koncertas. Ši šventė įvyko Vainute. Koncertavo Vainuto 

seniūnijos saviveiklininkai, Vainuto vidurinės mokyklos moksleiviai. Kaip ir kiekvienais metais į 

Garbės knygą įrašytas nusipelnęs seniūnijos gyventojas. 

3. Užgavėnės. Užgavėnių papročiai kartu su Bikavėnų jaunimo folkloro ansambliu 

„Bikavėlė“. 

4. Giesmių vakarai. Tradiciniai giesmių vakarai skirti vyresnio amžiaus auditorijai. 

Gavėnios laikotarpiu buvo giedami „Kalna“ ir kitos giesmės. 
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6. Vainuto Joninės. Šiuo renginiu buvo siekiama įprasminti Joninių šventimą pagal senąsias 

liaudies tradicijas. 

7. Liaudies amatų stovykla. Ši dviejų dienų stovykla buvo organizuojama Vainuto 

miestelyje. Stovyklos metu apie 100 įvairaus amžiaus dalyvių mokėsi tradicinių liaudies amatų 

(medžio drožybos, šiaudelių pynimo, žvakių liejimo, juostų audimo, papuošalų iš vilnos, piešimo ant 

akmenų ir medinių lentelių, veltinio gamybos, kulinarinio paveldo) bei folkloro. Liaudies amatų 

mokė patyrę meistrai, buvo skaitomos paskaitos apie amatų reikšmę senovėje ir dabar. Pagamintų 

gaminių buvo galima įsigyti stovyklos uždarymo metu. 

8. Advento vakaras – eglutės įžiebimas Vainuto miestelyje. 

9. Tęstinę projektinę veiklą vykdo Vainuto moterų ansamblis „Lazduona“, Bikavėnų 

moterų vokalinis ansamblis, Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta“ ir liaudiškos muzikos kapela 

„Lolytėlė“. Ansamblių veikla skatina Vainuto seniūnijos moterų laisvalaikio užimtumą, aktyvina 

kaimo bendruomenę. 

Seniūnijoje taip pat vyksta jau tradicinėmis tapusios šventės, tai Balčių kaimo Vasaros šventė, 

Gorainiuose – Oninių šventė. 

Pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras 

(direktorė M. Matevičienė). Daug prie kultūrinio gyvenimo seniūnijoje prisideda bendruomenių 

pirmininkai, seniūnaičiai ir Vainuto biblioteka, rengianti kultūrinius projektus, pažintines keliones 

seniūnijos skaitytojams bei seniūnijos bendruomenėms. 

2012 m. vykdomos bendruomenės pastabos ir pasiūlymai: 

1. Dėl saugaus eismo kalnelių įrengimo Vainuto miestelio pagrindinėje gatvėje yra priimtas 

sprendimas Saugaus eismo komisijoje - jie bus įrengti. 

2. Ikimokyklinio ugdymo grupės atidarytos Vainuto ir Bikavėnų mokyklose. 

3. Gorainių bendruomenė informavo Savivaldybę, kad Gorainių mokyklos pastatą perima į 

bendruomenės balansą. 

Seniūnijos problemos ir pasiūlymai: 

1. Planuojama baigti įrengti ekonomišką gatvių apšvietimą Lazduonėnų kaime. 

2. Reikalingas Vainuto tvenkinio valymas. 

3. Reikalingi nuotekų valymo įrenginiai seniūnijos gyvenvietėse: Balčių, Bikavėnų, 

Gorainių. 

4. Siekti, kad būtų gerinama tiekiamo geriamojo vandens kokybė. 

5. Reikalingos didesnės lėšos archeologinių paminklų ir žydų genocido kapinių priežiūrai. 

6. Reikalinga suremontuoti Pajūriškių kaimo kapinių akmeninę tvorą. 

 

 Žemaičių Naumiesčio seniūnija 

Žemaičių Naumiesčio seniūnijai priklauso 33 kaimai ir miestelis. Seniūnijoje gyvena 3604 

gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų. Įkurtos 9 seniūnaitijos. 

Vykdant priskirtas funkcijas seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 15 – pagal darbo 

sutartis (4 iš jų po 0,5 etato). Taupant lėšas nuo 2012 m. balandžio mėn. atsisakyta apskaitininko 

etato. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengti ir užregistruoti 52 seniūno įsakymai. Per 2012 m. išnagrinėti 

4266 įvairaus pobūdžio prašymai ir raštai, parengti 345 siunčiami dokumentai. Seniūnas 

neatlygintinai atliko seniūnijos gyventojams 205 notarinius veiksmus. Išduoti 108 leidimai laidoti į 

seniūnijos kapines. Išduoti 77 leidimai prekybai, 9 leidimai medžių kirtimui. 

Gyventojų skaičius pagal amžių grupes: 
 

Eil. Nr. Grupė Vyrų  Moterų Iš viso 

1 Iki 7 metų 108 125 233 

2 Nuo 7 metų iki 16 metų 180 176 356 
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3 Nuo 16 metų iki18 metų 50 46 96 

4 Nuo 18 metų iki 25metų 219 225 444 

5 Nuo 25 metų iki45 metų 550 444 994 

6 Nuo 45 metų iki 65 metų 434 453 887 

7 Nuo 65 metų iki 85 metų 200 324 524 

8 Nuo 85 metų 19 45 70 

 

2012 m. seniūnija vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo 

funkciją. Išduotos pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą:  
 

Eil.

Nr. 

Pažymų pavadinimas Metai 

2011m. 2012m. 

1  Pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą 451 484 

2 Pažyma apie įtraukimą į GVNA 6 15 

3 Pažyma gyvenamosios patalpos  savininkams 138 231 

4 Išsiųsta prašymų dėl duomenų patikslinimo 8 6 

 

Gyvenamą vietą deklaravo 202 asmenys, 32 gyventojai deklaravo išvykimą.  

Vadovaujantis patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudinga 

veikla, seniūnijos darbuotoja per metus išdavė 830 nukreipimų. Su kiekvienu visuomenei naudingos 

veiklos atlikėju buvo sudaroma rašytinė visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis, kurioje 

buvo susitariama dėl visuomenei naudingos veiklos trukmės, nustatomos saugos ir sveikatos darbe 

taisyklių taikymo sąlygos, atsakomybė už visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarties 

nesilaikymą bei pasirašoma apskaitos žurnale. Asmenys dirbo po 16 valandų, o nuo spalio mėnesio 

po 32 valandas per mėnesį. Visi asmenys buvo registruojami, pažymima apie atliktus ir neatliktus jų 

darbus. Visuomenei naudingų darbų atlikėjai rinko šiukšles, valė susikaupusias žemes ir sniegą nuo 

šaligatvių, kirto krūmus pakelėse, tvarkė apleistus plotus, genėjo medžius, rinko šiukšles upių 

pakrantėse ir slėniuose. 

Seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, teikia 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimai, siekiant palaikyti ir atstatyti 

savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas. Šių 

paslaugų tikslas – padėti šeimoms spręsti socialines, psichologines, finansines problemas, ugdyti 

tėvų socialinius įgūdžius bei atsakomybę už vaikus, jų ateitį. 2012 m. Žemaičių Naumiesčio 

seniūnijos sąrašuose buvo 20 socialinės rizikos šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos. Per 

2012 metus išsikėlė 2 šeimos ir naujai įtrauktos 2 šeimos. Socialinės rizikos šeimose auga 53 

nepilnamečiai vaikai, iš jų iki 7 metų amžiaus – 13, o nuo 7 iki 17 metų amžiaus – 40. Devynioms 

šeimoms socialinėmis išmokomis disponuoja socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos 

šeimomis. Prevenciškai lankomos 5 šeimos, kuriose auga 12 nepilnamečių vaikų. Per 2012 m. iš 

prevenciškai prižiūrimų šeimų į kitas seniūnijas išsikėlė 2 šeimos. Iš socialinės rizikos šeimų sąrašo 

per metus nebuvo išbraukta nė viena šeima. Vienai šeimai vykdomos minimalios priežiūros 

priemonės. Per 2012 m. surašyti 26 buities tyrimo aktai, gauta 17 pranešimų dėl netinkamo vaikų ar 

šeimos elgesio.  

Į Žemaičių Naumiesčio seniūniją per 2012 m. dėl socialinės pašalpos kreipėsi 336 šeimos ar 

vieni gyvenantys asmenys, kuriems per metus buvo išmokėta 1 183 826 Lt (44 411 Lt. mažiau nei 

2011 m.); jiems išduoti 830 nukreipimai visuomenei naudingai veiklai. Dėl išmokos vaikui kreipėsi 

150 šeimų, išmokėta – 192 456 Lt; dėl kieto kuro kompensacijos kreipėsi 131 šeima, jiems išmokėta 

85 262 Lt; dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui kreipėsi 53 asmenys, jiems išmokėta – 75 790 Lt; 

dėl paramos mokinio krepšeliui kreipėsi 107 šeimos, išmokėta – 31512 Lt . 

Paskutiniųjų 2 metų palyginamieji duomenys parodyti lentelėje: 

 
Eil. Nr. Paramos pavadinimas 2011 m. 2012 m. 

Šeimų skaičius Išmokama suma Šeimų skaičius Išmokama suma 

1 Socialinė išmoka 317 1228237 336 1183826 

2 Vienkartinė išmoka, gimus 

vaikui 

40 57200 53 75790 



130 

 
3 Kieto kuro kompensacija 112 54986 131 85262 

4 Parama mokiniui 182 99008 107 31512 

5 Išmoka vaikui 151 192375 150 192456 

 

Seniūnijoje pagalbos į namus paslaugomis naudojasi 11 asmenų, iš jų – trys šeimos, vienai 

vienišai ilgaamžiai gyventojai mokami pagalbos pinigai. 2 asmenys 2012 m. apgyvendinti globos 

namuose. 950 asmenų teikiama pagalba maisto produktais iš intervencinių atsargų. 

Seniūnijos darbuotojai kas antrą mėnesį išdalina po 6-8 tonas maisto iš intervencinių atsargų 

labiausiai nepasiturintiems asmenims. 

Elektroniniu būdu priimtos 576 paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų 

ir pasėlių plotus, įbraižyti 4109 laukai. Bendras deklaruotas plotas 5580,54 ha. Parašyti 95 atsakymai 

į NMA pranešimus dėl nustatytų neatitikimų ir deklaravimų pareiškėjų paraiškose. Užpildytos 72 

savaitinės /ketvirtinės ataskaitos GS (apie nuimtą derlių). 2012 m. įregistruotos 4 naujos valdos, 

atnaujintos - 530, išregistruota - 11 valdų.  

Vykdant Administracijos direktoriaus 2009 m. įsakymą „Dėl asbesto turinčių gaminių 

inventorizacijos ir paraiškų užterštumo asbestu stebėsenai išorinėje ir darbo aplinkoje atlikti 

surinkimo“, gyventojams padėta užpildyti 40 ataskaitų. 

Žemaičių Naumiesčio seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu pagal tris 

programas: 

Valdymo funkcijų plėtros programa,  

Teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa,  

Viešųjų darbų programa.  

2012 m. seniūnijai Valdymo tobulinimo, Teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei 

Viešųjų darbų programų vykdymui skirta 101 360 Lt (2011 m. - 91660 Lt): 

 
Eil.  

Nr. 

Programa  2012 m. (Lt) 2011 m.(Lt) Duomenys 

palyginimui su 2011 

m.(Lt) 

1. Valdymo tobulinimo programa 29200 34760 -5560 

1.1 seniūnijos funkcijų atlikimui, reikalingų 

paslaugų pirkimas,(ryšiai, elektra, šildymas, 

vandentiekis, kanalizacija ir kt. paslaugos)  

16800 15500 +1300 

1.2 seniūnijos materialinis aprūpinimas 

(transporto aptarnavimas, kitos prekės) 

12400 13700 -1300 

1.3 Ilgalaikio turto einamas remontas 0 5560 -5560 

2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio programa 

(sanitarija) 

43400 44400 -1000 

2.1 išlaidos technikos ir transporto priemonėms 24000 25500 -1500 

2.2 medžiagos ir darbo priemonės 5200 6200 -1000 

2.3 atliekų išvežimas (komunalinės paslaugos) 5200 4700 +500 

2.4 gatvių apšvietimas (elektros energija) 9000 8000 +1000 

3. Viešųjų darbų programa 28760 12500 +16260 

3.1 Prekių ir paslaugų naudojimas 2600 700 +1900 

 

Sprendžiant užimtumo problemas, vykdyta Viešųjų darbų programa. Seniūnijoje dirbo 27 

suaugę asmenys ir keturi nepilnamečiai moksleiviai. Jie prižiūrėjo žaliuosius plotus, tvarkė bendro 

naudojimo teritorijas, paplūdimius, kapinių prieigas, gatves bei alpinariumus. 

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos kelių ilgis yra: 120,576 km. Iš jų kelių ilgiai pagal dangas – 

12,294 km asfaltbetonio, 100,420 km – žvyro, 5,702 km- grunto, cementbetonio – 1,660 km, grįstos 

0,5 km. Per 2012 m. iš Kelių plėtros ir priežiūros programos gauta 132835,37 Lt. Vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių asfaltbetonio išdaužoms taisyti išleista 5000 Lt, vietinės reikšmės keliams greideriuoti 

– 32882 Lt, žvyruoti – 34303 Lt. Seniūnijos kelio ženklų su atramomis ir tvirtinimo elementais 

įsigyti panaudota 4540 Lt. Kelių ir gatvių priežiūrai žiemos laikotarpiu atlikta darbų už 10597 Lt, 

asfaltbetonio dangai įrengti išleista 45 512 Lt. 

Administracijos direktoriaus 2012-03-29 įsakymu Nr. A1-380 „Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės 

rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ skirta 1 400 Lt, už šias 
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lėšas pirktos vienmetės ir daugiametės gėlės, dekoratyviniai medeliai, trąšos, herbicidai bei vazonai 

gėlėms. 

2012 m. seniūnijoje kartu su Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojais, biblioteka, 

bendruomenėmis ir seniūnaičiais buvo organizuota daug bendrų renginių: Valstybinių dienų 

paminėjimai, Užgavėnių šventė, Sekminės, popietės ir susitikimai, skirti meno ir knygos 

aktualizavimui. Ypač aktyviai į Dagotuvių šventę įsijungė seniūnaitijos, mokyklų bendruomenės. Į 

tradicinę Advento popietę buvo pakviesti Žemaičių Naumiesčio ir Degučių kaimo neįgalieji ir 

senjorai. Suorganizuota didėlė šventė vaikams - Kalėdinės eglutės įžiebimas, kurios metu kiekvienas 

vaikas iki 12 metų gavo po dovanėlę ir po saldainių krepšelį. Šventėje dalyvavo virš 300 vaikų. Šios 

šventės pagrindiniai rėmėjai: seniūnas Jonas Budreckas, Tadas Girčius, Žemaičių Naumiesčio 

bendruomenė. 

Seniūnijos gyventojai nuolat prižiūri ir puoselėja savo sodybas, rengiami gražiausių sodybų 

šeimininkai, tvarkingiausia gatvė. Seniūnija skatina gražiausių sodybų savininkus, kurie kiekvienais 

metais apdovanojami Mykolinių šventės metu. 

Seniūnijoje veikia šios nevyriausybinės organizacijos: Žemaičių Naumiesčio bendruomenė 

(pirmininkė Nijolė Rimkienė), Degučių kaimo bendruomenė „Rytdiena“ (pirmininkas Stasys 

Šikšnius), sporto klubas „Naujas Parkas“ (vadovas Arūnas Pupšys). 

Žemaičių Naumiesčio bendruomenė 2012 m. pateikė projektą NMA prie Žemės ūkio 

ministerijos „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant erdvę bendruomenės poilsio veiklai“ ir gavo 

paramą 22 900 Lt. 

2012 m. pateikti bendruomenės pasiūlymai ir pastabos: 

 
Eil. 

Nr. 

Pateikta pastaba  Eiga, faktas 

1 Dėl greitį ribojančių ženklų pastatymo Seniūnija kreipėsi į Saugaus eismo komisiją su prašymu 

dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo. Gautas atsakymas iš VĮ 

,,Klaipėdos regiono keliai“, kad perėja yra už 280 metrų 

nuo norimos vietos, todėl nauja perėja nebus įrengiama. 

2 Dėl prastos seniūnijos kelių būklės Seniūnijos keliai yra tvarkomi ir prižiūrimi pagal 

Savivaldybės skiriamas lėšas. Tačiau lėšų nepakanka net 

minimaliai prižiūrėti vietinius kelius. Jų būklė kasmet 

blogėja. 

3 Dėl turėklų per upelį uždėjimo Turėklas per upelį bus pastatytas 2013 m. pavasarį 

seniūnijos lėšomis. 

 

Seniūnijos problemos, pageidavimai: pagrindinis dėmesys skiriamas gyvenviečių gerovei, 

švaros ir tvarkos palaikymui. Seniūnijai didelę problemą kelia traktoriaus MTZ būklė (1981m.), 

todėl seniūnijai reikalingas kitas MTZ grupės tipo traktorius. Pakelių, vejų ir pakrančių šienavimui 

reikia naujos krūmapjovės.  

Visuose kaimuose yra suteikti gatvių pavadinimai. Būtina įsigyti ir pastatyti kaimo gatvių 

pavadinimų lenteles. 

 

Kaip anksčiau minėta Šilutės rajono savivaldybėje yra įkurtos ir veikia 77 seniūnaitijos. 

Komunikacijos skyrius organizavo seniūnų ir seniūnaičių apklausą dėl seniūnaičių rinkimų ir 

jų veiklos statuso. Iš viso buvo išdalintos 88 anketos, atsakė 58 respondentai. Tokie apibendrinti 

duomenys 2012-03-12 buvo išsiųsti Vidaus reikalų ministerijai dėl galimų pataisų Vietos savivaldos 

įstatyme: 

 

1. Ar kaimo ir miesto seniūnaičių rinkimų procedūros ir veikla turi būti reguliuojami 

tapačiai?  

Taip, nes abiem atvejais seniūnaičio veikla skirta atstovauti gyventojų poreikius 33 

Ne, nes skirtinga kaimo ir miesto gyvenamoji aplinka sąlygoja skirtingus rinkimų ir atstovavimo 

būdus 21 
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Neturiu nuomonės 3 

2. Ar seniūnaičio įgaliojimai turėtų būti:  

Išplėsti 8 

Susiaurinti 1 

Palikti tokie patys 45 
Neturiu nuomonės 3 

3. Ar pritariate, kad seniūnaičio veiklos kadencija – 2 metai? 

Taip 27 

Ne, manau turiu būti ilgesnė – 28 metai (dauguma siūlė pratęsti iki 4 m.) 

Ne, manau turi būti trumpesnė – 1 metai 

Neturiu nuomonės 1 

4. Ar manote, kad seniūnaičio veikla turi būti atlygintina? 

Taip 16 

Ne 1 

Tai turi nuspręsti kiekvienos savivaldybės taryba 20 

Turi būti tik kompensuojamos vykdant seniūnaičio pareigas patirtos išlaidos 19 

Neturiu nuomonės 1 

5. Ar seniūnaitis: 

Turi būti išrenkamas visais atvejais 15 

Turi būti išrenkamas tik ten, kur nėra įsisteigusios vietos bendruomeninės organizacijos 13 

Turi būti išrenkamas tik kaimo gyvenamosiose vietovėse 14 

Gali būti išrenkamas pagal vietos gyventojų poreikį 9 

Seniūnaičio gali visai nebūti 6 

Neturiu nuomonės 0 

 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus 2011 m. veiklos 

ataskaitos buvo pristatytos seniūnijų bendruomenėms 2012 m. vasario mėnesį, o ši ataskaita – 2013 

m. balandžio pirmoje pusėje. 

 

 

 

Raimundas Ambrozaitis 

Savivaldybės administracijos direktorius 

2013-03-26 


