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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – Vietos savivaldos 

įstatymas) numatytomis mero funkcijomis ir Šilutės rajono  savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 

(toliau - Reglamentas), teikiu Jums 2012 metų veiklos ataskaitą. 

Šilutės rajono savivaldybės  

merė Daiva Žebelienė 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 Šilutės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) narių skaičius 2012 metais 

nekito. Savivaldybės teritorijoje gyventojų interesams įgyvendinti  atstovavo 27 Tarybos nariai.  
 Savivaldybės taryboje 2012 m. birželio 13 d.  keitėsi Tarybos daugumos (koalicijos) ir 

mažumos (opozicijos) narių sudėtis. Tarybos posėdžiams iki birželio 13 d. pirmininkavusį Virgilijų 

Pozingį, Savivaldybės merą, pakeitė  Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė. Naujai suformuotos Šilutės 

rajono savivaldybės mero ir vykdomoji institucijos.   

Savivaldybės tarybos frakcijos ir grupės. Praėjusiais metais dėl partijų politinių pažiūrų bei 

įsitikinimų keitėsi frakcijų skaičius ir jų narių sudėtis. Šiuo metu Savivaldos politikoje dalyvauja 

penkios frakcijos ir viena Tarybos narių grupė, į kurios sudėtį įeina šeši Tarybos nariai. 

 

Frakcijos pavadinimas Frakcijos 

seniūnas 

Frakcijos nariai 

Darbo partijos frakcija S. Stankevičius Algimantas Čeponis, Darijus Pundžius, 

Darius Soščeka, Povilas Tunaitis, 

Juozas Sauspreškis. 

Lietuvos socialdemokratų 

partijos frakcija 

S. Vytuvis Algirdas Balčytis, Antanas Kubaitis, Alfonsas 

Vanagas. 

Liberalų ir centro sąjungos 

partijos frakcija 

V. Laurinaitis Arvydas Jakas, Algirdas Gečas, 

Steponas Kazlauskas.  

TS – LKD partijos frakcija  

Š. Laužikas 

Vincenta Bubilienė, Albina Bumblauskienė,  

Birutė Kleinaitė.  

Liberalų partijos frakcija E.Vitkauskas Vladas Kainovaitis, Jonas Purlys. 
 

Tarybos narių grupė  

(nesukūrusi  frakcijos) 

 Gintaras Bružas, Virgilijus Pozingis, 

Genovaitė Kimbrienė, Vaidas Pavilonis, 

Stasė Skutulienė. 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 

 

Savivaldybės tarybos nariai, vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatyme apibrėžtomis jų 

teisėmis ir pareigomis, aktyviai dalyvavo Tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių  posėdžiuose, 

dvidešimt Tarybos narių pateikė kasmetinę Tarybos nario veiklos ataskaitą. Su Tarybos narių 

ataskaitomis galima susipažinti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.silute.lt, nuorodoje 

„Savivalda“/ „Tarybos veikla“. 

http://www.silute.lt/
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Taryba, įgyvendindama savo įgaliojimus, 2012 metais  posėdžiavo penkiolika kartų, įvyko 

keturi neeiliniai Tarybos posėdžiai. 2012 m. birželio mėnesį sušaukti du neeiliniai Tarybos posėdžiai 

dėl naujai formuojamų mero ir vykdomosios institucijų.  

2012-08-14 sušauktas neeilinis Tarybos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai:  
Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas 

T1-503 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr.T1-262 ,,Dėl ilgalaikės 

paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ 

papildymo 

T1-504 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-456 „Dėl 

pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės dienos paslaugų centro, esančio „Raudonkepuraitės“ 

lopšelyje-darželyje, pastato sutvarkymas“ pripažinimo netekusiu galios 

T1-505 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimų Nr. T1-457 ir Nr. T1-458 

pripažinimo netekusiais galios 

T1-506 Dėl pastatų energinio naudingumo ir jų energinio efektyvumo didinimo galimybių įvertinimo 

studijos ir energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos  

 

Pažymėtinas, rugsėjo 27 d. sušauktas neeilinis iškilmingas Tarybos posėdis, skirtas Šilutės 

miesto garbės piliečio J. Plonaičio 110 - osioms gimimo metinėms paminėti. Pritarus šiai prasmingai 

Tarybos nario Algirdo Gečo idėjai ir jo bendraminčiams,  kartu su visa Šilutės bendruomene 

pasidžiaugta didžiausiomis vertybėmis – pagarba, istorija, bendravimu.  

2012 metais nei vieno Tarybos posėdžio nepraleido 15 Tarybos narių: Vitkauskas Edvardas, 

Vanagas Alfonsas, Tunaitis Povilas, Darius Soščeka, Purlys Jonas, Virgilijus Pozingis, Birutė 

Kleinaitė, Algirdas Gečas, Algimantas Čeponis, Vincenta Bubilienė, Gintaras Bružas, Juozas 

Sauspreškis, Daiva Žebelienė.  

Per ataskaitinį laikotarpį Tarybos posėdžiuose iš viso svarstyti 385 sprendimo projektai, 

Tarybos narių balsų dauguma priimti 367 Tarybos sprendimai.  

2012 m. vasario 23 d. Taryba patvirtino Savivaldybės 2012 metų biudžetą, kuris priimant 

Tarybos sprendimus buvo tikslinamas 14 kartų.  

Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais 2012 metais patikslintos valstybės 

biudžeto specialiosios dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti Savivaldybės taryboje 

priimti trys Tarybos sprendimai. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms asignavimai padidinti 4 

143,6 tūkst. litų. Specialioji dotacija mokinio krepšeliui dėl migruojančių tarp savivaldybių moksleivių 

tikslinta tris kartus ir dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. specialioji dotacija 

sumažinta 504,7 tūkst. litų. Gavus neplanuotų pajamų, Savivaldybės biudžeto pajamų planas 

padidintas 729,7 tūkst. litų. Šios gautos viršplaninės pajamos įstatymų nustatyta tvarka skirtos skoloms 

dengti. Savivaldybės taryboje taip pat priimti penki Tarybos sprendimai dėl biudžetinių įstaigų 

pajamų, gautų už teikiamas paslaugas planų patikslinimo. 2012 metų Savivaldybės biudžeto 

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. 

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.  

http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-2012-01-26-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-sprendimo-NrT1-262-Del-ilgalaikes-paskolos-is-valstybes-vardu-pasiskolintu-lesu-emimo-investiciju-p/8/1035449797/3249
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-2012-01-26-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-sprendimo-NrT1-262-Del-ilgalaikes-paskolos-is-valstybes-vardu-pasiskolintu-lesu-emimo-investiciju-p/8/1035449797/3249
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-2012-01-26-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-sprendimo-NrT1-262-Del-ilgalaikes-paskolos-is-valstybes-vardu-pasiskolintu-lesu-emimo-investiciju-p/8/1035449797/3249
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-2012-m-birzelio-28-d-tarybos-sprendimo-Nr-T1-456-Del-pritarimo-dalyvauti-projekte-Silutes-dienos-paslaugu-cent/8/1035449797/3250
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-2012-m-birzelio-28-d-tarybos-sprendimo-Nr-T1-456-Del-pritarimo-dalyvauti-projekte-Silutes-dienos-paslaugu-cent/8/1035449797/3250
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-2012-m-birzelio-28-d-tarybos-sprendimo-Nr-T1-456-Del-pritarimo-dalyvauti-projekte-Silutes-dienos-paslaugu-cent/8/1035449797/3250
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-2012-06-28-sprendimu-Nr-T1-457-ir-Nr-T1-458-pripazinimo-netekusiais-galios/8/1035449797/3251/1
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-Silutes-rajono-savivaldybes-tarybos-2012-06-28-sprendimu-Nr-T1-457-ir-Nr-T1-458-pripazinimo-netekusiais-galios/8/1035449797/3251/1
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-pastatu-energinio-naudingumo-ir-ju-energinio-efektyvumo-didinimo-galimybiu-ivertinimo-studijos-ir-energinio-efektyvumo-daugiabuciuose-namuose-prog/8/1035449797/3252
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Del-pastatu-energinio-naudingumo-ir-ju-energinio-efektyvumo-didinimo-galimybiu-ivertinimo-studijos-ir-energinio-efektyvumo-daugiabuciuose-namuose-prog/8/1035449797/3252
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Biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 96,3 procento. Palyginus su praėjusiais 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 procentais. Analizuodami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir papildomojo 

ugdymo mokyklų išlaidas galime 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 procento.  

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

procento.  

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

procento.  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. 

Tarybai priėmus sprendimą „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų, žemės nuomos 

mokesčių tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo“ buvo pasiekta teigiamų rezultatų įgyvendinant 

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymą. 2012 m. žemės mokesčio plane buvo numatyta surinkti 600 

tūkst. litų, surinkta 754,2 tūkst. litų.  Valstybinės žemės nuomos mokesčio plane - 400 tūkst. litų, 

surinkta 463,3 tūkst. litų. 

Planavimo ir plėtros klausimais Tarybai buvo pateikti 39 sprendimo projektai ir priimti 

Tarybos sprendimai. Ataskaitiniais metais Tarybos sprendimais papildytas Šilutės rajono 2005-2014 

metų strateginis plėtros planas, patikslintas Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginis 

veiklos planas bei patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginis veiklos planas. 

2012 metais buvo vykdomas 31 savivaldybės investicinis projektas, finansuojamas iš įvairių 

finansavimo šaltinių. Tais pačiais metais Savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl šių projektų 

įgyvendinimo:  

 Nr. Data Projekto pavadinimas 

T1-276 2012-01-26 „Sveikas žmogus Katyčių bendruomenėje“ 

T1-277 2012-01-26 „Poilsio parkas Gardamo bendruomenei“ 

T1-278 2012-01-26 „Miško gėrybės – bendruomenės gerovė“ 

T1-279 2012-01-26 „Saugų artuma“ 

T1-312 2012-02-23 „Parubežio miestelio kultūrinių tradicijų puoselėjimas“ 

T1-311 2012-02-23 „Bendruomenės užimtumas, gyvenimo kokybės gerinimas“ 

T1-532 2012-09-27 „Rusnės kultūros namų pastato sutvarkymas“ 

T1-533 2012-09-27 „Sveikas žmogus Katyčių bendruomenėje. II etapas“ 

T1-548 2012-09-27 „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ 

T1-579 2012-10-25 „Aktyvaus poilsio erdvės įrengimas Šyliuose“ 

T1-313 2012-02-23 „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ 

T1-455 2012-06-28 „Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas“ 
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T1-397 2012-04-26 
„Šilutės rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų 

parengimas“ 

T1-459 2012-06-28 

„Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas) 

sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ (Kintų ir Vainuto vidurinėse 

mokyklose) 

T1-662 2012-12-13 
,,Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas“ 

pakeitimo  

T1-621 2012-12-13 

,,Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, 

finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir 

įgyvendinimą, mokymai“ 

 

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės strateginį plėtros 2005-2014 m. planą:  

- inicijuotas tarptautinio vandens turizmo plėtojimo Kuršių  mariose teisinių klausimų 

sprendimas – kartu su  visomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis įgyvendinamas projektas regioninė 

galimybių studija „Vakarų krantas“ („Klaipėdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens 

transporto sistemos optimizavimo galimybių studija“); 

- įsteigti vandens maršrutai:  Rusnė - Nida, Ventė - Nida; 

- informacija apie Šilutės rajono apgyvendinimo ir kitas turizmo paslaugas buvo teikiama 

tarptautinėse turizmo parodose: „Vivattur 2012“ (Vilnius); „LESURE 2012“ Minske (Baltarusija) ; 

„Jantur 2012“ Kaliningrade (Rusija) „Tour Salon 2012“ (Poznanė, Lenkija)., Šilutės turizmo 

informacijos centre. 

- Tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-1518 patvirtinus detalųjį planą, 2012 metais pradėti 

įgyvendinti miesto parko tvarkymo projektai, finansuojami ES lėšomis: 

1. „Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių-pėsčiųjų takų rekonstrukcija. I etapas“ (2012 m. 

sausio mėn. projektas baigtas); 

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

3. Šilutės miesto dviračių-pėsčiųjų takų rekonstrukcija“; 

4. „Minijos kaimo krantinių sutvarkymas“; 

- reguliariai keičiamasi informacija apie galimybes dalyvauti bendravalstybiniuose 

projektuose, rengiamos projektinės paraiškos su Lenkijos ir Kaliningrado srities (Rusija) partneriais. 

Įgyvendinamas projektas „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ 

kartu su partneriais iš Lenkijos ir Švedijos. 

2012 metais Tarybos sprendimu pritarta Neringos ir Šilutės rajono savivaldybių 

bendradarbiavimui siekiant plėsti ir stiprinti bendrus projektus ir iniciatyvas investicinių projektų, 

kultūros, turizmo, aplinkosaugos, ekologinio švietimo, jaunimo politikos, socialinės rūpybos, 

teritorinio planavimo bei paveldo apsaugos srityse. Neringos savivaldybė įsipareigojo kasmet skirti 

Šilutės rajono savivaldybei 30 nuotolinių nuskaitymo kortelių – leidimų, suteikiančių teisę mechanine 

transporto priemone nemokamai įvažiuoti į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko 

Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. A1-110 yra parengtas Nuotolinių nuskaitymo kortelių-leidimų naudojimo ir 

grąžinimo tvarkos aprašas, kuris Šilutės rajono gyventojams suteikia teisę mechanine transporto priemone 

nemokamai įvažiuoti į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės 

administruojamą teritoriją.  
Švietimo klausimais priimta 30 Tarybos sprendimų, reglamentuojančių švietimo įstaigų veiklą: 

dėl mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano 2012-2015 m., išorės vertinimo organizavimo ir 

vykdymo, švietimo įstaigų pedagogų atestacijos programų patvirtinimo, klasių, grupių komplektavimo 
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ir komplektų skaičiaus, pareigybių ir etatų, nuostatų pakeitimo ir patvirtinimo, pritarimo strateginiams 

planams, vadovų veiklos ataskaitoms, mokinių priėmimo į mokyklas tvarkų ir kt.  

Įgyvendinant Šilutės rajono strateginio plėtros pano 3.1.1. uždavinį „Sukurti visuomenės 

poreikius tenkinantį švietimo įstaigų tinklą“ buvo patvirtintas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas. 2012 metais įvykdyti pertvarkymai: 
- reorganizuota Šilutės pradinė mokykla nutraukiant pradinio ugdymo programos vykdymą 

Naujakurių skyriuje ir prijungiant ją prie Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos; 
- reorganizuota Šilutės r. Degučių pagrindinė mokykla tapo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 

skyriumi; 

- nutrauktas pradinio ugdymo programų vykdymas Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 

Šylių skyriuje; 

- reorganizuotas Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis prijungiant Šylių skyrių ir 

tęsiant pradinio ugdymo programų vykdymą. 

 2012 metais Taryba patvirtino Jaunimo programos 2012 metų projektų sąrašą ir skyrė 30 

000 litų devynioms Šilutės rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 2012 m. 

Jaunimo programai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 30 000 Lt. Finansuoti 9 projektai. Iš šių 9 

projektų 4 projektai tęstiniai.  

 Daugiausiai lėšų skirta Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Jaunimo parkas“. 

Kūrybinėse erdvėse šio projekto koordinatoriai organizavo konkursines programas, kuriose dalyvavo 

vienuolikos rajono seniūnijų jaunimo komandos bei pavieniai lankytojai. Pagrindinis projekto tikslas 

buvo suburti seniūnijų jaunimą, įtraukti į bendrą veiklą, suteikti galimybę įgyvendinti savo kūrybines 

idėjas. Tikslas pasiektas. Šis projektas tapo tęstiniu ir bus organizuojamas ir 2013 metais. Iš jaunimo 

programai skirtų lėšų finansuoti ir jaunimo meno kolektyvų veikla: NVO Šilutės vaikų ir jaunimo šokių 

klubas „Žvaigždūnė“ ir vokalinė instrumentinė jaunimo muzikos grupė „Karčemėlė“. Šie kolektyvai 

garsino Šilutės vardą Lietuvoje ir už jos ribų. Taip pat kolektyvai dalyvavo ir mūsų rajono 

strateginiuose renginiuose. Vienas iš jaunimo programos prioritetų – Jaunimo ir iniciatyvų ir 

organizacijų bendradarbiavimo skatinimas, potencialo stiprinimas. Remiantis šiuo prioritetu buvo 

finansuojami 6 projektai: NVO Vainuto jaunimo klubo „Saulėtekis“ projektas „Lai širdis dainuoja“; 

„Pamario talentai“; VšĮ Vakarų kranto jaunimo studijos projektas „Gatvės muzikos diena“; Šilutės 

rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka „Atrask save: jaunų žmonių socialinis dialogas“; 

Saugų seniūnijos šeimos klubo projektas „Iš praeities į ateitį“ ir Salos etnokultūros ir informacijos 

centro edukacinė stovykla „Rusnė 2012“. Visas šiais projektais buvo siekiama skatinti jaunių žmonių 

idėjas, jų bendradarbiavimą tarpusavyje.  

Kasmetinė „Lietuvininkų vilties premija“ įteikta Remintai ir Vygantui Stoškams. Renginio metu 

buvo suteikta galimybė koncertuoti Šilutės jaunimo meno kolektyvams.  

Kultūros skyrius 2012 metais parengė 13 Tarybos sprendimų projektų, susijusių su kultūrinės 

veiklos konkursų organizavimu, kultūros projektų, mėgėjų meno kolektyvų programų, strateginių 

rajono renginių sąrašų tvirtinimu. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos kultūros centrų 

stebėtojų tarybos. Lapkričio mėnesį patvirtintas Šilutės rajono etninės kultūros saugos ir pritaikymo 

turizmui priemonių planas, kuris leis rajono etnokultūros puoselėtojams nuosekliai įgyvendinti 

veiksmus. Taip pat Tarybos sprendimu papildytas ir patikslintas Šilutės rajono kultūros paveldo 

išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos 2008-2014 m. priemonių planas. 

Sveikatos ir sanitarijos klausimais priimti 28 Tarybos sprendimai. 2012 metais patvirtinta 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programa ir Maudyklų vandens 

kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros Šilutės rajone 2012-2014 metų programos. Papildyta 
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Šilutės rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos profilaktikos ir kontrolės 2010-2015 metų 

programa. 

Taryba, vykdydama Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos teikimą, panaikino 2011 

metų liepos 21 dieną priimtą sprendimą Nr. T1-111 „Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Šilutės 

rajono savivaldybės viešose vietose“.  

Gamtosaugos klausimais priimti 4 Tarybos sprendimai. Patvirtinta 2011 m. aplinkos apsaugos 

rėmimo programos ataskaita bei 2012 metų sąmata, Šilutės rajono savivaldybės darnios energijos 

veiksmų planas, kuriame pateikta bendra energetikos sektorių rinkos apžvalga, statistinė informacija 

apie Šilutės rajono savivaldybės energetikos sektorių – gamybą bei vartojimą, ataskaitos linijos emisijų 

inventorizacijai, preliminarūs Šilutės rajono savivaldybės tikslai iki 2020.  

2012 metais Taryba, atsižvelgdama į Kintų bendruomenės prašymą, nepritarė parengtam 

sprendimo projektui „Dėl UAB ,,Minijos nafta“ naftos  gavybos Gargždų licencinio ploto 

pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos projekto“ ir neleido UAB 

„Minijos nafta“ vykdyti veiklą Kintų seniūnijos teritorijoje.  

Socialinei paramai įgyvendinti ir rajono socialinės paramos strategijai formuoti 2012 metais 

parengta 17 sprendimo projektų Savivaldybės tarybai. Ataskaitinių metų pradžioje pritarta Šilutės 

rajono socialinių  globos įstaigų vadovų 2011 metų veiklos ataskaitoms, papildyti ir pakeisti  Socialinių 

paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo, mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašai, pašalinti 

pertekliniai reikalavimai dėl papildomų dokumentų pateikimo vertinant asmens poreikį socialinėms 

paslaugoms, patikslintos paslaugų nutraukimo aplinkybės, reglamentuotas socialinių paslaugų poreikio 

vertinimo periodiškumas socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.  

Tarybos sprendimu Nr. T1-360 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. socialinių 

paslaugų planas. Tarybos sprendimais patvirtinti Šilutės rajono socialinių globos įstaigų teikiamų 

paslaugų išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai, jų 

pakeitimai, 2013 metų socialinių paslaugų kainos. 

Ataskaitiniais metais spalio 25 d. priimtas sprendimas Nr. T1-562 Dėl  Socialinių paslaugų 

centro steigimo. Įgyvendinta Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 m. punkto 3.3.1.1. 

nuostata.  

Tarybos sprendimu Nr. T1-454 patvirtinus „Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia 

negalia, finansavimo tvarkos aprašą“, Šilutės senelių globos namuose, Šilutės dienos paslaugų centre ir 

Saugų vaikų globos namuose paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas bus finansuojamas iš 

Savivaldybės biudžetui skiriamų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Socialinės  globos 

teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšų dalis bus skiriama konkretaus asmens su sunkia negalia 

socialinei globai finansuoti ir priklausys nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines 

paslaugas ir nuo socialinės globos kainos. Šilutės rajono biudžetinėse globos įstaigose bus vykdoma 

tiksli specialiųjų tikslinių dotacijų apskaita ir efektyvus jų panaudojimas. 

Per 2012 metus priimti 4 tarybos sprendimai dėl palaikų parvežimo iš užsienio išlaidų 

kompensavimo. Gyventojams išmokėta 26 tūkst. Lt.  

Savivaldybės tarybos sprendimais į privatizavimo objektų sąrašą įtraukta dvylika  Savivaldybės 

nekilnojamojo turto objektų. 

Pagal LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą Šilutės rajono 

savivaldybės nuosavybėn perimti 23 nekilnojamojo turto objektai. 

Pagal panaudos sutartis bei patikėjimo teise valdyti perduotas Savivaldybės nekilnojamasis  bei 

kitas ilgalaikis turtas Savivaldybės bei valstybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, 

asociacijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms ir kitiems. 

http://www.silute.lt/publ/tarybos/2012-03-29(12)/T1-343.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/2012-03-29(12)/T1-343.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/2012-03-29(12)/T1-360.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/2012-03-29(12)/T1-360.doc
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Tarybos sprendimu pakeisti Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 

nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktai bei patvirtintos naujos 

Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklės.   

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. 

Parengtos Savivaldybės turto bei Valstybės turto 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). 

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės bendrąjį planą, per 2012 metų laikotarpį, Tarybos 

posėdžiuose priimti 23 Tarybos sprendimai dėl detaliųjų planų patvirtinimo Savivaldybėje teritorijoje.  

Tarybos posėdžiuose patvirtinti Tarybos sprendimai viešai publikuojami Savivaldybės interneto 

portalo skiltyje „Teisinė informacija/Teisės aktai“. 

 

 

 

 

 

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS 

KONTROLĖ 

 

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnyba, vykdydama Savivaldybės administracinę 

priežiūrą, Tarybai ir Administracijos direktoriui 2012 metais pateikė 13 Reikalavimų ir 9 Teikimus 

dėl įvairių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų neatitikimų.  
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Išsamiau su Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos pateiktais Reikalavimais ir 

Teikimais galima susipažinti interneto tinklalapyje: http://vyr-

atstovai.lrv.lt/klaipeda/index.php?p=37&l=LT&n=1042. 

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLA 
 

http://vyr-atstovai.lrv.lt/klaipeda/index.php?p=37&l=LT&n=1042
http://vyr-atstovai.lrv.lt/klaipeda/index.php?p=37&l=LT&n=1042
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Tarnyba 2012 metų I pusmetį baigė finansinius auditus, pradėtus 2011 metais: Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Šilutės lopšelyje - darželyje ,,Žvaigždutė“, 

Šilutės rajono savivaldybės Saugų vaikų globos namuose, Savivaldybės administracijoje bei 

Savivaldybės iždo ir Privatizavimo fondo. Audito procedūros ilgalaikio turto srityje  atliktos: Šilutės 

lopšelyje - darželyje ,,Ąžuoliukas‘‘, Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, Šilutės pradinėje mokykloje. 

Minėti auditai sudarė 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito dalį. Tarnyba parengė 

veiklos 2011 metų ataskaitą ir atsiskaitė Savivaldybės tarybai (Tarybos 2012-06-28 sprendimas Nr. T1-

471). Tarybos reglamente nustatytais terminais Savivaldybės tarybai teikė išvadas dėl Savivaldybės 

2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitų.  

2012 metų II pusmetį atliktas Savivaldybės administracijos reprezentacinių išlaidų 

panaudojimo ribotos apimties finansinis auditas ir pradėti auditai, kurie bus baigti 2013 metais.  

Reikšmingų audito sričių ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų atranka atlikta pagal audito 

strategiją. Savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės 2012 metų nuosavybės teise priklausančio ir 

valstybės patikėjimo teise valdomo turto, ir metinių statistinių turto ataskaitų finansiniam (teisėtumo) 

auditui atlikti pagal 2012 metų atrankinį tyrimą atlikti finansiniai auditai Švėkšnos ir Rusnės 

specialiosiose mokyklose. Audituotos mokinio krepšelio, darbo užmokesčio, ilgalaikio turto sritys: 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje, Pamario pagrindinėje mokykloje, Martyno Jankaus pagrindinėje 

mokykloje, lopšelyje - darželyje „Gintarėlis“, lopšelyje - darželyje „Raudonkepuraitė“, Savivaldybės 

administracijoje. Audito procedūros ilgalaikio turto srityje atliktos: Usėnų pagrindinėje mokykloje, 

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba, Rusnės pagrindinėje mokykloje, Visuomenės sveikatos biure, 

Vydūno gimnazijoje, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Šilutės senelių globos namuose. Aukščiau 

išvardintose įstaigose audituota iš viso: Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų – 15 386,3 tūkst. Lt, 

ilgalaikio turto – 55 895,4 tūkst. Lt.  

Taip pat audituotas Savivaldybės iždas, Privatizavimo fondas. Per 2012 metus atlikti 4 

ribotos apimties neplaniniai finansiniai auditai ir pateiktos išvados Tarybai: dėl ilgalaikės paskolos iš 

valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams, dėl trumpalaikės paskolos iš valstybės 

biudžeto laikinam pajamų trūkumui dengti, dėl įsiskolinimų bankams refinansavimo. Rengiant išvadas 

dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo, ypatingas dėmesys kreiptas į 

Savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus, kad nebūtų viršyti teisės aktuose nustatyti limitai.  

Kontrolės ir audito tarnybos auditų ataskaitos ir išvados bei kita su Tarnyba susijusi 

informacija yra vieša ir  pateikiama Šilutės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.silute.lt, 

nuorodoje – „Kontrolės ir audito tarnyba“. 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA 

 

Kontrolės komiteto, skirtingai negu kitų komitetų, sudarymą ir jo veiklą reglamentuoja Vietos 

savivaldos įstatymas, kuriuo komitetas vadovaudamasis dirba pagal Tarybos patvirtintą Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2012 m. veiklos programą.  

2012 metais Kontrolės komiteto sudėtis patvirtinta Savivaldybės tarybos 2011-05-19 

sprendimu Nr. T1-60 buvo pakeista Tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T1-477. Tarybos 2012-07-19  

sprendimu Nr. T1-502 Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Virgilijus Pozingis. Tarybos 2012-10-

25 sprendimu Nr. T1-576 Kontrolės pirmininko pavaduotoju paskirtas Šarūnas Laužikas. 

Savivaldybės tarybos 2013-01-31 posėdyje priimti sprendimai, susiję su Kontrolės komiteto 

narių skaičiaus (Nr. T1-473) ir sudėties (Nr. T1-662) pakeitimais. Šiuo metu Kontrolės komitetą 

http://www.silute.lt/
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sudaro 6 Tarybos nariai: Virgilijus Pozingis, Arvydas Jakas, Algirdas Balčytis, Šarūnas Laužikas, 

Saulius Stankevičius, Jonas Purlys.  

Kontrolės komitetas posėdžiavo 8 kartus, apsvarstyti 7 sprendimo projektai, išklausyta 16 

informacijų. 

Kontrolės komiteto pirmininkas Virgilijus Pozingis 2013-01-31 pateikė Tarybai informaciją 

apie Kontrolės komiteto 2012 metų veiklą. Kontrolės komiteto 2012 m. veiklos ataskaitoje (pateikta 

Tarybai 2012-01-31 posėdyje) akcentuota: „Vertinant Komiteto veiklos programoje patvirtintas 

prioritetines veiklos kryptis ir numatytų priemonių vykdymą tenka pripažinti, kad padaryta ne viskas. 

Liko nesvarstyti šie klausimai: ,,Dėl rajono švietimo įstaigų tinklo" (planuotas balandžio mėnesį); 

,,Dėl saugos tarnybų darbo, mokyklų priežiūros“ ir ,,Dėl Savivaldybės vardu pasirašomų sutarčių“ 

(abu – birželio mėnesį, Nei karto nesvarstyta, kaip vykdomi Savivaldybes tarybos priimti sprendimai 

ir Savivaldybes vardu priimti įsipareigojimai.“ 

Kiti komitetai. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, Tarybai teikiamiems 

klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi 

įstatymų ir vykdomi Tarybos, Mero sprendimai sudaryti 3 nuolatiniai komitetai.  Per 2012 metų 

laikotarpį komitetų sudėtis keitėsi 2 kartus, išskyrus Socialinių reikalų komitetą, kurio sudėtis keitėsi 

3 kartus (žr. lentelę): 

 Iki 2012-06-28 Nuo 2012-06-28 
Tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-7 Tarybos 2012-06-28 sprendimu 

Nr. T1-474 
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Daiva Žebelienė (pirmininkė),  

Algirdas Balčytis,  

Vincenta Bubilienė,  

Algimantas Čeponis,  

Arvydas Jakas,  

Steponas Kazlauskas,  

Šarūnas Laužikas,  

Vaidas Pavilonis,  

Darius Soščeka,  

Saulius Stankevičius,  

Alfonsas Vanagas,  

Edvardas Vitkauskas 

Arvydas Jakas (pirmininkas), 

Vincenta Bubilienė,  

Algimantas Čeponis,  

Steponas Kazlauskas,  

Šarūnas Laužikas,  

Vaidas Pavilonis,  

Virgilijus Pozingis, 

Darius Soščeka,  

Saulius Stankevičius,  

Alfonsas Vanagas,  

Edvardas Vitkauskas. 
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Tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-9 Tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T1-476 

Darijus Pundžius (pirmininkas), 

Gintaras Bružas, 

Genovaitė Kimbrienė,  

Birutė Kleinaitė,  

Vytautas Laurinaitis, 

Jonas Purlys, 

Saulius Vytuvis. 

Algirdas Balčytis (pirmininkas), 

Gintaras Bružas, 

GenovaitėKimbrienė, 

Birutė Kleinaitė,  

Antanas Kubaitis, 

Darijus Pundžius, 

Jonas Purlys. 
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 Tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-8 
*
Tarybos 2011-06-30 sprendimu Nr. T1-105 

Tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T1- 

Stasė Skutulienė (pirmininkė), 

Albina Bumblauskienė, 

Algirdas Gečas, 

Dainora Butvydienė    Vladas Kainovaitis
*
, 

Vytautas Laurinaitis, 

Stasė Skutulienė (pirmininkė) 

Albina Bumblauskienė, 

Algirdas Gečas, 

Vladas Kainovaitis, 

Antanas Kubaitis, 
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Saulius Vytuvis, 

Juozas Sauspreškis, 

Povilas Tunaitis. 

Povilas Tunaitis, 

Juozas Sauspreškis, 

Saulius Vytuvis. 

Komitetuose priimami sprendimai yra tik rekomenduojamo pobūdžio. 

 

Ekonomikos ir finansų komitetas posėdžiavo 12 kartų, buvo apsvarstyti 226 sprendimo 

projektai, išklausyta 60 informacijų.  

Įgyvendinant Tarybos veiklos I ir II pusmečio planus, Ekonomikos ir finansų komiteto nariai 

išklausė informacijas apie Šilutės autobusų parko privatizavimą, Asociacijos „Lamatos žemė“ vietos 

plėtros strateginio projekto „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo 

vietovėse“ įgyvendinimą, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos vykdymą. Susipažinta su 

komunalinių atliekų tvarkymo ir rūšiavimo situacija Savivaldybėje, su asbesto šalinimo programos 

įgyvendinimu. 

Nei vieno komiteto posėdžio nepraleido Algimantas Čeponis, Alfonsas Vanagas, Edvardas 

Vitkauskas. 
Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas posėdžiavo 11 kartų, svarstė 245 sprendimo projektus 

bei  išklausė 55 informacijas.   

Įgyvendinant Tarybos veiklos I ir II pusmečio planus, Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas 

išklausė informaciją apie ES fondų finansuojamų melioracijos projektų vykdymą ir lėšų panaudojimą.  

Socialinių reikalų komitetas. Per 2012 m. laikotarpį įvyko penkiolika Socialinių reikalų 

komiteto posėdžių, iš jų 4 išvažiuojamieji. Socialinių reikalų komiteto posėdžiuose analizuoti ir 

svarstyti 256 sprendimo projektai, išklausytos 46 informacijos. 

Įgyvendindamas Tarybos 2012 metų  I ir II pusmečio veiklos planus, Socialinių reikalų 

komitetas išklausė informaciją apie viešųjų darbų bei visuomenei naudingų darbų vykdymą mūsų 

rajone, suorganizavo keturis išvažiuojamuosius posėdžius.  

2012 m. vasario 22 d. Socialinių reikalų komiteto nariai lankėsi viešojoje įstaigoje Šilutės 

ligoninėje. Susipažino su Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus veikla bei aptarnaujančiu 

personalu. Komiteto nariai, atsižvelgdami į nepakankamą slaugos lovų skaičių, kurių poreikis auga 

kasmet, pasiūlė įstaigos vyriausiajam gydytojui Dariui Steponkui ieškoti galimybės plėsti Šilutės 

ligoninės slaugos skyrių. 

2012 m. balandžio 27 d. Socialinių reikalų komiteto nariai (pirmininkas Juozas Sauspreškis) 

lankėsi Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje, Vainuto vidurinėje mokykloje bei Degučių ir Katyčių 

pagrindinėse mokyklose ir domėjosi teikiamomis maitinimo paslaugomis. Mokyklų vadovai 

pristatydami situaciją nusiskundimų ar esminių pastabų dėl maitinimo kokybės ir pan.  mokykloje 

neturėjo. 

2012 m. spalio 26 d. Socialinių reikalų komiteto nariai (pirmininkas Algirdas Gečas) lankėsi 

Rusnės specialiojoje mokykloje. Mokyklos vadovas Romualdas Blechertas informavo, kad mokykla 

jau pirmais metais įsiskolino uždarajai akcinei bendrovei „Juta Heat“ dėl mokyklos patalpų šildymo. 

Pažymėjo tai, kad mokykla turi naujai įrengtas maisto ruošimo patalpas ir gali pamaitinti visus 

mokyklos mokinius, įskaitant ir negalią turinčius. Taip pat pristatė mokinių pavežėjimo bei 

nenaudojamų patalpų užimtumo klausimus.   

2012 m. lapkričio 27 d. Socialinių reikalų komiteto nariai (pirmininkas Algirdas Gečas) lankėsi 

Švėkšnos specialiojoje mokykloje. Mokyklos direktorė Laima Navickienė pristatė pagrindines 

problemas: nepakankamą mokinio krepšelio finansavimą, nepakankamas mokinių maitinimas. 

Socialinių reikalų komiteto nariai, susipažinę su  Rusnės ir Švėkšnos specialiųjų mokyklų 

socialinėmis, finansinėmis problemomis bei atsižvelgdami į vadovų išsakytas pastabas, parengė 

Savivaldybės merei du kreipimusis, kuriuose prašyta pateikti .....  
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Peticijų komisijos sudėtis patvirtinta Tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-14 buvo pakeista 

Tarybos 2012-07-19 sprendimu Nr. T1-492. Komisiją sudaro penki nariai: Vaidas Pavilonis, Tarybos 

narys (komisijos pirmininkas); Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko 

pavaduotojas); Darius Soščeka, Tarybos narys; Birutė Kleinaitė; Tarybos narė, Vygantas 

Kamarauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta peticijų, todėl Peticijų komisija nė karto neposėdžiavo.  

Visuomeninė administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija) sudaryta Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2011-10-30 sprendimu Nr. T1-186. Komisijos sudėtis pakeista Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2012-07-19 sprendimu Nr. T1-491. Komisiją sudaro penki nariai: Komisijos 

pirmininkas Artūras Silius – Tauragės AVPK Šilutės rajono policijos komisariato Prevencijos 

poskyrio viršininkas, Komisijos nariai: Povilas Tunaitis – Tarybos narys, Alfonsas Vanagas – Tarybos 

narys, Birutė Kleinaitė – Tarybos narė, Komisijos sekretorė - Lina Pašinskytė – Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.  

2012 metais Komisija gavo vieną skundą dėl Šilutės rajono policijos komisariato nutarimų. 

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija nagrinėja asmenų skundus dėl Savivaldybės viešojo administravimo 

subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat subjektų atsisakymo 

ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo, o policijos 

komisariatas nėra Savivaldybės viešojo administravimo subjektas, byla buvo nutraukta kaip 

nežinybinga. 

2013-01-31 Tarybos sprendimu Nr. T1- 659 pritarta Visuomeninės administracinių ginčų 

komisijos 2012 metų veiklos ataskaitai. 

Bendruomenės sveikatos tarybos narių sudėtis pakeista Tarybos 2012-07-19 sprendimu 

Nr. T1-159: Daiva Žebelienė (pirmininkė), Merė, Albina Bumblauskienė, Tarybos narė, Marius 

Bartkus, vyr. specialistas - Savivaldybė gydytojas,  Darius Steponkus, VšĮ Šilutės ligoninės vyr. 

gydytojas, Jonas Bendžius, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktorius, Kristina Surplė, Šilutės 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė, Virginija Macijauskienė, Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus draugijos Šilutės komiteto sekretorė, Dana Butkienė, Šilutės rajono moterų, 

sergančių onkologinėmis ligomis, draugijos „Viva femina“ pirmininkė, Elytė Čerlinskienė,  Astmos 

klubo „Ave Vita“ pirmininkė. 2012 m. įvyko vienas Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės 

sveikatos tarybos posėdis, kuriame buvo pristatyta Šilutės rajono demografinė situacija, gyventojų 

sveikatos būklė, sveikatos priežiūros veikla ir ištekliai, socialinė-ekonominė būklė ir fiziniai aplinkos 

veiksniai, darantys įtaką mūsų sveikatai. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės 2011 

metų ataskaita parodė, kad toliau mažėja gyventojų. Didėja vyresnių nei 60 m. amžiaus gyventojų 

dalis. Pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties 

priežastys. Dažniausiai gyventojai serga kvėpavimo, kraujotakos ir jungiamojo audinio ir skeleto 

raumenų sistemos ligomis. Aprūpinimas medicinos personalu mažesnis nei Klaipėdos apskrityje ar 

Lietuvoje. Šilutės rajono savivaldybė viršija šiuos respublikos rodiklius: sergamumas priklausomybės 

ligomis ir tuberkulioze bei savižudybių skaičius. Statistiniai duomenys atskleidė, kad rajone mažėja 

sunaudojamo vandens kiekis, nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandenis, ir nepakankamai išvalytų 

nuotekų. Centralizuotai tiekiamo geriamo vandens kokybė atitinka ribines vertes. Maudyklų vandens 

kokybės rodikliai neatitiko higienos normų reikalavimus tris kartus.  

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė bendruomenės 

sveikatos posėdyje taip pat pristatė Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokinių sergamumo 

2012/2013 m. analizę. Analizės metu nustatyta, kad bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius 

kasmet mažėja. 2012 m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino visi mokiniai. Daugiausiai mokinių 

priklauso pagrindinei fizinio ugdymo grupei  
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Posėdyje bendru sutarimu nuspręsta Tilžės gatvės skvero, H. Šojaus dvaro parko, Šeimos 

teritorijas skelbti nerūkymo zonomis.  

Narkotikų kontrolės komisija. Sudarant prielaidas efektyvesnei Savivaldybės institucijų, 

teisėsaugos įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-

09-27 sprendimu Nr. T1-524 sudaryta nauja Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija. 

2012 metais  organizuoti 4 Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai. Pirmo posėdžio metu nagrinėti 

klausimai apie nepilnamečių nusikalstamumą, jų nelegalias susibūrimo vietas ir susipažinta su 

Policijos komisariato vykdomomis prevencinėmis priemonėmis. Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Ūkio skyriaus specialistas pateikė informaciją apie rajone veikiančių tauriųjų metalų ir 

brangakmenių supirktuvių, lombardų veiklą, darbo laiką. Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos 

specialistė pristatė tyrimą „Žalingų įpročių paplitimas tarp Šilutės rajono gyventojų“. UAB Šilutės 

psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro specialistė supažindino su pakaitinio gydymo metadonu 

programa. Posėdyje nutarta, kad  Vaiko teisių apsaugos, Švietimo,  Socialinės  paramos skyriaus 

specialistai ir Policijos pareigūnai organizuos reidus į nepilnamečių susibūrimo vietas. Susitarta, kad 

Savivaldybės administracijos atstovai ir policijos pareigūnai aktyviau kontroliuos tauriųjų metalų ir 

brangakmenių supirktuvių, lombardų darbo laiką ir jų veiklą. Socialinės paramos skyrius įpareigotas 

surinkti informaciją, kiek iš įkalinimo įstaigų yra grįžusių asmenų ir ką jie veikia.  

Antras Narkotikų kontrolės komisijos posėdis įvyko Saugų vaikų globos namuose.  Tauragės 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato specialistai pateikė 

informaciją apie nepilnamečių nusikalstamumą Šilutės rajone ir Saugų seniūnijoje. Vaiko teisių 

apsaugos skyrius pateikė reidų į nepilnamečių susibūrimo vietas apžvalgą. Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė supažindino su prevencine veikla rajono švietimo įstaigose. Šilutės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras pristatė 2011 metais vykdytas alkoholio, tabako, narkotinių 

bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemones.  Išklausyta Saugų vaikų globos namų 

specialistų pranešimas „Vaikų, gyvenančių globos namuose, užimtumas – psichoaktyviųjų medžiagų 

prevencija“ ir susipažinta su vaikų gyvenimo sąlygomis.  

Kitame posėdyje naujiems komisijos nariams ir svečiams iš Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento pristatyta Savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veikla 2011-2012 

metais. Išklausytas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimas apie politikos 

formavimą savivaldybėse ir prevencijos programų įgyvendinimą. Diskusijose aptarta, kaip įgyvendinti 

prevencines programas. Komisijos nariai dalyvavo mokymuose, kur susipažino su psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencija, Vaiko gerovės komisijos prevencine veikla, sveikatos ugdymo ir 

Žmogaus saugos bendrųjų programų įgyvendinimu Lietuvos mokyklose, bendradarbiavimo 

galimybėmis vykdant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją.  

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T1-205 patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo prevencijos ir kontrolės programa 2012-

2014 metams, todėl toliau bus įgyvendinami prioritetai, išsikelti tikslai bei uždaviniai ir vykdomos 

numatytos priemonės.  

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, 
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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.  

2012 metais bendruomenės tarybos nariai 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  rajono asmenų, auginančių vaikus yra išvykę į 

užsienio valstybes. 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 mūsų rajone yra išvykę 544 asmenys, kurie turi nepilnamečių vaikų. Taip pat 

susumavus visus duomenis paaiškėjo, kad iš rajono kartu su tėvais yra išvykę 404 vaikai (žr. lentelę): 

 

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 

 

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.  

Susumavus visus seniūnijų pateiktus duomenis paaiškėjo, kad rajone 78 vaikai yra palikti 

artimų giminaičių ar svetimų asmenų priežiūrai.  

Taip pat iš atlikto tyrimo paaiškėjo, kad daugiausia rajono asmenų išvyksta į Airiją bei 

Jungtines karalystes : 
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Vykusio posėdžio metu taip pat buvo aptartos rajone vyraujančios vaiko teisių apsaugos  

tendencijos, problemos. Bendruomenės tarybos nariai išreiškė susirūpinimą vaikų psichine sveikata, 

pagalbos galimybėmis rajone, todėl nutarta sekantį posėdį organizuoti UAB Šilutės psichikos 

sveikatos ir psichoterapijos centre. 

Antikorupcinė komisija. Siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo galimybės bei sumažinti 

korupcijos riziką, Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-15 kadencijos 

laikotarpiui patvirtino Antikorupcijos komisijos sudėtį iš 5 asmenų. Į komisijos sudėtį įeina trys 

tarybos nariai: Darijus Pundžius (pirmininkas), Algirdas Gečas, Edvardas Vitkauskas, visuomenės 

atstovas Romualdas Jovaiša ir Savivaldybės administracijos specialistė Jūratė Bandzienė. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Komisijos posėdžiai vyko pagal poreikius, 2012 metais komisija 

posėdžiavo 6 kartus. 

Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai pateikta Šilutės 

rajono savivaldybės 2008-2011 metų korupcijos programos 2011 metų priemonių įgyvendinimo plano 

ataskaita. 

2012 m. kovo 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-377 patvirtinta nauja Šilutės 

rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo planas. 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateikta ataskaita, kaip Šilutės rajono 

savivaldybėje vykdomas Nacionalinės kovos su korupcija programos 2011-2014 metų priemonių 

plano įgyvendinimas. 

Antikorupcijos komisijos siūlymu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23  sprendimu 

Nr. T1-298 pakeistas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimas T1-1242 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

Šilutės rajono savivaldybėje atlikta 2012 metų III ketvirčio korupcijos tikimybės pasireiškimo 

analizė Savivaldybei priklausiančių socialinių būstų, gyvenamųjų patalpų ir tarnybinių butų nuomos 

administravimo. Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada pateikta Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Pagal galiojančius teisės aktus Specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateiktos informacijos apie 

asmenis, siekiančius eiti arba einančius  pareigas Savivaldybės įstaigoje. 

Viešinant antikorupcinę veiklą Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuorodoje 

,,Gyventojams“-,,Korupcijos prevencija“ nuolatos skelbiama informacija apie vykdomas 

antikorupcines prevencijos priemones. Antikorupcijos komisija rajono gyventojams parengė 

http://www.silute.lt/
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informaciją, kurioje nurodyta, kaip elgtis ir kur kreiptis žinant apie vykdomas ar planuojamas vykdyti 

korupcines veikas.  

2012 metų gruodžio mėnesį buvo vykdoma rajono gyventojų anoniminė apklausa apie sąlyginį 

korupcijos išplitimą Šilutės rajone. 

Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį gavo tik vieną skundą iš Jungtinio 

demokratinio judėjimo Šilutės skyriaus dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, esančios V. 

Kudirkos g. 8, Šilutėje. Skundas išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas JDJ Šilutės skyriui. 

Antikorupcijos komisijos dėka Savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

pasitvirtino 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. 

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programą ir 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą buvo vykdomas antikorupcinis švietimas 

rajono ugdymo įstaigose, kuris diferencijuojamas į ugdymo procesus. Ekonomikos pamokose 

akcentuojama  sąžiningumo konkurencija, etikos pamokose - demokratinės vertybės ir moralinė 

politika. Pilietinio ugdymo pamokose analizuojamos temos: ,,Visuomenės pažinimas ir tyrinėjimas‘‘, 

,,Socialinių ryšių kūrimas ir palaikymas“, ,,Politinė bendruomenės esmė ir piliečių atsakomybė“. 

Antikorupcijos komisijos siūlymu Šilutės rajono savivaldybė už veiksmingų antikorupcinių 

iniciatyvų puoselėjimą Lietuvos savivaldybių asociacijai apdovanoti pateikė Žemaičių Naumiesčio 

gimnaziją. 

Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną Šilutės rajono savivaldybėje vyko mokinių ir 

mokytojų konferencija ,,Korupcija, jos prevencija ir kontrolė“. Jos metu Žemaičių Naumiesčio 

moksleiviai ir mokytojai pristatė projektą, už kurį Lietuvos Respublikos mastu pelnė aukščiausią 

įvertinimą.  

Šilutės rajono mokyklose 2012 metų spalio-lapkričio mėn. buvo paskelbtas rašinių konkursas 

,,Korupcija jaunimo akimis“. Konkurso nugalėtojai apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir diplomais. 

Per 2012 metus Antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose: ,,Valstybės 

valdymas ir kova su korupcija“, ,,Vietos savivaldos ir teisėsaugos gebėjimų stiprinimas nusikalstamo 

bei korupcijos prevencijos srityje“ ir ,,Skaidrus viešasis sektorius. Realu ar utopiška?“ Seminaruose 

buvo aptariama ir diskutuota apie korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumą, korupcijos 

prevencijos, tyrimo, politinės korupcijos ribojimo problemas. 

Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija inicijuoja, kad Tarybos sprendimai, 

Administracijos direktoriaus įsakymai, viešieji pirkimai, turto privatizavimas, socialinių butų eilės, 

licencijų išdavimų sąrašai ir kt. būtų viešinami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt  

Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį nenustatė korupcijos apraiškų ar korupcinių 

teisės pažeidimų. Komisija ir toliau sieks vykdyti Savivaldybėje korupcijos prevencijos politiką, 

plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono visuomene 

korupcijos prevencijos srityje.  

Etikos komisija sudaryta 2011 m. gruodžio 15 d. Šilutės rajono savivaldybės sprendimu Nr. 

T1-259 iš penkių narių: Alfonso Vanago, Tarybos nario (Komisijos pirmininkas (iki 2012-09-27), 

Vlado Kainovaičio, Tarybos nario, Juozo Sauspreškio, Tarybos nario, Vytauto Vinco Liutkaus, Saugų 

seniūnijos Vilkyčių seniūnaitijos seniūnaičio, ir Romualdo Jovaišos, Šilutės seniūnijos Macikų 

seniūnaitijos seniūnaičio. 

Savivaldybės taryba 2012-09-27 sprendimu Nr. T1-541 paskyrė Juozą Sauspreškį Etikos 

komisijos pirmininku. 

Etikos komisijos 2012 metų veikla pateikiama lentelėje: 
Eil. 

Nr. 

Įvykusio 

posėdžio data 

Svarstyti klausimai Priimti sprendimai 

1. 2012-01-24 1. Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo 1. Vienbalsiai išrinkti Etikos komisijos 

http://www.silute.lt/
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išrinkimo. 

2. Dėl Tarybos nario J. Purlio 2011-11-02 rašto 

„Dėl galimai netinkamo Tarybos narės V. 

Bubilienės elgesio“ tolesnio tyrimo. 

pirmininko pavaduotoju Juozą 

Sauspreškį.  

2.Pakartotinai kreiptis dėl informacijos 

apie V. Bubilienę į Tarptautinį Palangos 

oro uostą ir į kitas institucijas, kurios 

nurodytos atsiųstuose raštuose, 

remiantis Valstybės politikos elgesio 

kodeksu. 

2. 

 

 

2012-02-07 

 

 

 

1. Arvydo Jako 2012-01-30 pareiškimo. 

2. Dėl Savivaldybės mero V. Pozingio 2012-02-

07 rašto Nr. R3-(2.15)-879 „Dėl Tarybos nario 

Algirdo Balčyčio elgesio“. 

 

1. Nutraukti tyrimą, nes Savivaldybės 

meras V. Pozingis buvo suklaidintas. 

2. Vadovaujantis Etikos komisijos 

veiklos nuostatų 28 straipsniu, tyrimą 

nutraukti. 

3. 

 

2012-04-12 

 

1. Dėl Tarybos narių A. Jako, A. Balčyčio, Š. 

Laužiko 2012-03-29 kreipimosi. 

2. Dėl Tarybos nario J. Purlio 2011-11-02 rašto 

„Dėl galimai netinkamo Tarybos narės V. 

Bubilienės elgesio“ tolesnio tyrimo. 

1. Vadovaujantis Etikos komisijos 

nuostatų 27.2 punktu, apsiriboti 

svarstymu Komisijoje. 

2. Vadovaujantis Etikos komisijos 7 

straipsniu, tyrimą nutraukti. 

4. 2012-05-03 1. Dėl Tarybos nario D. Soščekos 2012-04-26 

kreipimosi. 

1. Pakartotinai sušaukti Komisijos 

posėdį 2012 m. gegužės 10 d. 

5. 2012-05-10 1. Dėl Tarybos nario D. Soščekos 2012-04-26 

kreipimosi tolesnio tyrimo. 

2. Dėl Tarybos nario A. Jako 2012-05-03 

pareiškimo. 

1. Vadovaujantis Etikos komisijos 

nuostatų 27.1 punktu, konstatuota, kad 

politikas nepažeidė Kodekso ar 

institucijos, kurioje jis eina pareigas, 

veiklą reglamentuojančių įstatymų ar 

kituose teisės aktuose nustatytų 

valstybės politikų elgesio principų ar 

reikalavimų. 

2. Vadovaujantis Etikos komisijos 

nuostatų 27.1 punktu, konstatuota, kad 

politikas nepažeidė Kodekso ar 

institucijos, kurioje jis eina pareigas, 

veiklą reglamentuojančių įstatymų ar 

kituose teisės aktuose nustatytų 

valstybės politikų elgesio principų ar 

reikalavimų. 

6. 2012-10-12 1. Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos 

frakcijos 2012-09-27 prašymo. 

 

1. Nutarta pakartotinai prašyti S. 

Skutulienės pateikti dokumentus, 

pateisinančius jos, kaip Tarybos narės, 

nedalyvavimą penkiuose Tarybos 

posėdžiuose. Į Komisijos posėdį kviesti 

S. Skutulienę. 

7. 2012-10-23 1. Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos 

frakcijos 2012-09-27 prašymo. 

1. Vadovaujantis Komisijos nuostatų 

27.1 punktu konstatuota, kad Tarybos 

narė S. Skutulienė nepažeidė Valstybės 

politikų elgesio kodekse ar Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamente, ar kituose teisės aktuose 

nustatytų valstybės politikų elgesio 

principų ar reikalavimų. 

 

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

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



19 

 

Apibendrinus metų veiklą ir palyginus su 2011 m. veikla, konstatuojama, kad Tarybos nariai 

viešajame gyvenime atidžiau laikosi valstybės politikų elgesio principų ir taip yra sumažinamas 

skundų ir visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos skaičius apie politikų galimai 

padarytus pažeidimus. 

Sporto taryba. Nuo 2012 metų pradžios iki spalio mėnesio Šilutės rajono savivaldybės Sporto 

tarybą sudarė J. Jaunius (pirmininkas), A. Gečas (pirmininko pavaduotojas), D. Gricevičius, J. 

Gurevičiūtė, L. Čičirka, V. Pavilonis, A. Lileikis, A. Maigienė, A. Pupšys, R. Skiudulienė ir E. 

Vitkauskas. Per tą laikotarpį įvyko du Sporto tarybos posėdžiai.    

2012 m. kovo 1 d. Sporto tarybos posėdyje buvo pritarta 2011 m. Sporto tarybos ataskaitai, 

aptartas 2012 m. Kultūros ir sporto plėtros programos finansavimas. Pažymėtina, kad  pagal šią 

programą buvo gautos 22 Šilutės rajono  sporto klubų paraiškos. Įvertinusi tai, Sporto taryba priėmė 

rekomendacinius   siūlymus sporto klubų paraiškų vertinimo komisijai. Tame posėdyje buvo aptartas 

klausimas ir priimtas nutarimas dėl Sporto mokyklos grupių plėtros Šilutės rajone. Taip pat buvo 

pateikta informacija dėl Lietuvos sporto enciklopedijos redakcijos prašymo patikslinti pateiktą 

medžiagą. Buvo svarstytas ir 2012 m. Šilutės rajono Sporto tarybos darbo planas. 

2012 m. antrą ketvirtį įvyko antrasis Sporto tarybos posėdis, kuriame iš esmės buvo svarstomi ir 

tikslinami bei pildomi pirmojo posėdžio darbotvarkės klausimai. 

2012 m. birželio mėnesį pasikeitus Šilutės rajono savivaldybės valdančiajai daugumai ir Šilutės 

rajono savivaldybės vadovams, Sporto tarybos veikla sustojo. Didžiąja dalimi tokią Sporto tarybos 

padėtį nulėmė tai, kad iš darbo buvo atleista Šilutės rajono savivaldybės administracijos Jaunimo ir 

sporto reikalų koordinatorė J. Gurevičiūtė. Paprastai ji ruošdavo Sporto tarybos posėdžių medžiagą bei 

sukviesdavo tarybos narius. 

2012 m. spalio 25 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-574 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos pakeitimo“. Šiuo sprendimu buvo pakeistas Sporto tarybos 

pirmininkas ir jos personalinė sudėtis. Dabar Sporto tarybą sudaro A. Gečas (pirmininkas), A. 

Šimelionis, V. Pavilonis, E. Vitkauskas, L. Čičirka, D. Gricevičius, J. Jaunius, A. Lileikis, A. 

Maigienė, A. Pupšys ir R. Lukošius. Per laikotarpį iki šios ataskaitos pateikimo, Šilutės rajono 

savivaldybės Sporto taryba organizavo tris posėdžius, kuriuose aptarė daugiau nei dešimt svarbių 

klausimų ir priėmė nutarimus. Tai buvo klausimai dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų 

skatinimo tvarkos aprašo pakeitimo, dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto 

klubų ir kitų sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo, dėl 

Šilutės rajono savivaldybės sporto organizatoriaus pareigybės, dėl papildomų sporto grupių įsteigimo 

Vainute ir Žemaičių Naumiestyje, dėl merginų sporto grupės steigimo prie VšĮ „Šilutės sportas“, dėl 

kandidatų pateikimo „Sidabrinės nendrės“ premijai gauti, dėl Savivaldybės sporto struktūros galimo 

keitimo, dėl Sporto tarybos veiklos plano 2013 m. sudarymo ir kiti klausimai. 

Sporto taryba 2012 12 05  posėdyje priėmė nutarimą ir dėl geriausių 2012 metų Šilutės rajono 

sportininkų pagerbimo. Buvo sudarytas ir skatinamų sportininkų bei jų trenerių sąrašas, aptarti 

skatinimo principai bei finansiniai ištekliai. 

2013 01 09 Sporto taryba Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje organizavo geriausių 

2012 m. Šilutės rajono sportininkų ir jų trenerių pagerbimo šventę. Joje dalyvavo ir Šilutės rajono merė 

D. Žebelienė, Administracijos direktorius R. Ambrozaitis, jo pavaduotojai A. Šimelionis ir V. 

Kamarauskas, Šilutės rajono sporto įstaigų vadovai. Tai buvo graži šventė, kurioje Sporto tarybos 

pirmininkas A. Gečas apžvelgė ir Šilutės sportininkų olimpinių metų pasiekimus ir jų ateities lūkesčius. 

Sportininkams ir jų treneriams buvo įteiktos atminimo dovanos, garbės raštai ir premijos.  

2013 m. vasario mėnesį iš Sporto tarybos narių buvo sudaryta sportinės veiklos dalinio 

finansavimo programų vertinimo komisija. Ją sudarė: A. Gečas (pirmininkas), A. Šimelionis, E. 
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Vitkauskas, A. Pupšys ir A. Lileikis. Ši komisija vasario 14 d. paskirstė lėšas sporto klubams pagal 

sporto klubų dalinio finansavimo  tvarką. Galutinį sprendimą šiuo klausimu priims Šilutės rajono 

savivaldybės taryba kovo 28 d. posėdyje. 

Šilutės rajono savivaldybės Sporto tarybos  nuostatai skelbia, kad Sporto taryba yra nuolatinė 

Savivaldybės tarybos komisija, sudaryta Šilutės rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto 

klausimams nagrinėti ir spręsti. Pagal savo kompetenciją Sporto taryba apibendrina ir sporto klubų 

veiklos patirtį mieste ir seniūnijose, ji teikia siūlymus ir rekomendacijas Šilutės rajono savivaldybės 

tarybai, Merei sprendžiant kūno kultūros ir sporto srities problemas Šilutės rajone.   

  Šilutės rajono savivaldybės Sporto tarybos 2012 m. veiklą vertinu gerai ir tikiuosi, kad 2013 

m. ši Sporto taryba dirbs dar aktyviau, siekdama įgyvendinti savo veiklos planą bei atsiliepdama į 

aktualius sporto organizavimo Šilutės rajone klausimus.  

Savivaldybės turto privatizavimo komisija. Privatizavimo komisijos posėdžiai 2012 metais 

vyko dėl Savivaldybės turto objektų privatizavimo programų sudarymo, privatizavimo būdo bei 

privatizuojamų turto objektų pradinių pardavimo kainų, privatizavimo sąlygų, registracijos mokesčių 

dydžių bei galutinių atsiskaitymo terminų nustatymo bei dėl Savivaldybės turto objektų privatizavimo 

viešuose aukcionuose parduotų privatizavimo objektų pirkimo – pardavimo sutarčių projektų 

patvirtinimo. Privatizavimo komisija 2012 metais pritarė 12 Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų 

įtraukimui į Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą. Iš viso 2012 metais vyko dvylika Šilutės 

rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos posėdžių. 

 Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracijoje organizuoti 92 Savivaldybės turto 

objektų privatizavimo vieši aukcionai, iš kurių įvyko 11, parduota 11 turto objektų už 313,301 tūkst. Lt, 

iš kurių žemės sklypų pardavimo kaina sudaro 26,923 tūkst. Lt, žemės sklypų  planų parengimo 

išlaidos 1,394 tūkst. Lt: 

1. Patalpa - 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 kurių valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina  – 845 Lt. 

3. 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 kurių 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 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. Patalpa - 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 kurių valstybinės žemės 

sklypo pardavimo kaina  – 1 447 Lt. 

7. 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 kurių valstybinės žemės sklypo pardavimo kaina  – 1 

001 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos –  115 Lt. 
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8.  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 kurių 

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 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. 

11. Sandėlio patalpos (unikalus numeris 4400-0794-1857:8514, plotas 31,2 kv. m); Tilžės g. 

8A, Šilutė.   Pardavimo kaina – 6 100 Lt. 

Administracinėje komisijoje iki 2012-09-27 (Tarybos 2011-04-28 sprendimas Nr. T1-12) 

dirbo Tarybos nariai Algimantas Čeponis (komisijos pirmininkas), Saulius Vytuvis ir Algirdas Gečas, 

policijos atstovas Arūnas Pupšys bei Savivaldybės administracijos atstovai Birutė Tekorienė ir Laima 

Stirbienė. 

Nuo 2012-09-27 (Tarybos sprendimas Nr. T1-538) sudaryta tokia Administracinė komisija: 

Algimantas Čeponis, Tarybos narys (komisijos pirmininkas); Saulius Vytuvis, Tarybos narys; 

Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja; Laima Stirbienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

vyriausioji specialistė; Audrius Lukošius, Tauragės AVPK Šilutės PK Viešosios policijos skyriaus 

Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas. 

Komisija per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjo 6 administracines bylas pagal Administracinių 

teisės pažeidimų kodeksą: 2 bylas pagal 124-5 straipsnį (vietinės   rinkliavos   už   naudojimąsi   

savivaldybių   tarybų nustatytomis  vietomis  automobiliams  statyti nuostatuose nustatytos vietinės 

rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas), 2 bylas pagal 188 straipsnį (savavališkas,  nesilaikant 

įstatymų nustatytos tvarkos, vykdymas savo  tikros  ar  tariamos  teisės, ginčijamos kito asmens, 

nepadaręs esminės   žalos   piliečių  teisėms  ar  teisėtiems  interesams), 1 bylą pagal 78 straipsnio 1 

dalį (neteisėtas  želdynų  naikinimas) ir 1 bylą pagal 137 straipsnio 3 dalį (rūkymas autobuse, 

troleibuse ar maršrutiniame taksi). 

Kultūros centrų tarybos. Savivaldybės taryba yra pagrindinė Šilutės rajono biudžetinių 

kultūros įstaigų steigėja. Kiekviena iš šių kultūros įstaigų turi kolegialų patariamojo balso teise 

turinčią kultūros centro tarybą, sudaromą iš steigėjo pasiūlytų atstovų - dviejų Savivaldybės tarybos 

narių, dviejų paskirtų Savivaldybės administracijos atstovų, vieno įstaigos visuotinio darbuotojų 

susirinkimo paskirto atstovo. Tarybos nariai, jų sutikimu, yra skiriami į šias kultūros centrų tarybas 

(žr. lentelę): 

 

Kultūros centrų tarybos Tarybos nariai 

Šilutės kultūros ir pramogų centro taryba Algirdas Gečas, Juozas Sauspreškis; 

Kintų Vydūno kultūros centro taryba Stasė Skutulienė (iki 2013-01-31), Alfonsas 

Vanagas (iki 2013-01-31), Jonas Purlys; 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro taryba Algimantas Čeponis, Vladas Kainovaitis; 

Salos etnokultūros ir informacijos centro taryba Edvardas Vitkauskas, Vaidas Pavilonis; 

Žemaičių krašto etnokultūros centro taryba Antanas Kubaitis, Darius Soščeka. 

 

Dalyvavimas kultūros centrų tarybose sudaro sąlygas Tarybos nariams formuoti Šilutės rajono 

kultūros politiką, matyti problemas, veiklos pasiekimus ir trūkumus, teikti rekomendacijas, 

pasiūlymus įstaigos veiklos tobulinimo, problemų sprendimų klausimais ir pan.  

http://masis88:7777/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=26&Zd=administrac%2Bteis%2Bpa%FEeidim%2Bkodeksas&BF=4#1502z#1502z
http://masis88:7777/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=26&Zd=administrac%2Bteis%2Bpa%FEeidim%2Bkodeksas&BF=4#2204z#2204z
http://masis88:7777/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=26&Zd=administrac%2Bteis%2Bpa%FEeidim%2Bkodeksas&BF=4#2205z#2205z
http://masis88:7777/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=26&Zd=administrac%2Bteis%2Bpa%FEeidim%2Bkodeksas&BF=4#2206z#2206z
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Savivaldybės įstaigų, įmonių stebėtojų tarybos. 2012 metų pabaigoje Šilutės rajono 

savivaldybės nuosavybės teise priklausė: 

 Uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų 

visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklausančios Savivaldybei yra šios:  UAB 

„Šilutės autobusų parkas“; UAB „Šilutės šilumos tinklai“; UAB „Šilutės vandenys“. 

 Viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Savivaldybė: VšĮ Juknaičių ambulatorija, VšĮ Šilutės 

pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Vainuto 

ambulatorija, VšĮ Šilutės ligoninė, VšĮ Šilutės krepšinis.  

 Šių uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklai prižiūrėti yra steigiami kolegialūs 

organai – stebėtojų tarybos.  

 

Pavadinimas Tarybos nariai  
Nuo 2011-05-19 Nuo 2012-07-19 

Uždaroji akcinė bendrovė  

„Šilutės šilumos tinklai“ 

Edvardas Vitkauskas, 

Juozas Sauspreškis, 

Vaidas Pavilonis. 

Steponas Kazlauskas, 

Saulius Stankevičius, 

Edvardas Vitkauskas. 

Uždarosios akcinės bendrovės 

 „Šilutės vandenys“ 

Saulius Stankevičius, 

Algimantas Čeponis, 

Gintaras Bružas. 

Šarūnas Laužikas,  

Virgilijus Pozingis,  

Alfonsas Vanagas. 

Uždaroji akcinė bendrovė  

„Šilutės autobusų parkas“ 

Genovaitė Kimbrienė, 

Darius Soščeka,  

Daiva Žebelienė. 

Vytautas Laurinaitis, 

Vaidas Pavilonis, 

Saulius Vytuvis.  

Viešoji įstaiga  

„Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 

Jonas Purlys, 

Vladas Kainovaitis 

Jonas Purlys,  

Vladas Kainovaitis. 

Viešoji įstaiga 

„Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras“ 

Gintaras Bružas, 

Darius Soščeka. 

Algirdas Gečas, 

Darius Soščeka. 

Viešoji įstaiga  

„Vainuto ambulatorija“ 

Daiva Žebelienė, 

Darijus Pundžius. 
Darijus Pundžius, 

Antanas Kubaitis. 

Viešoji įstaiga  

„Juknaičių ambulatorija“ 

Saulius Stankevičius, 

Stasė Skutulienė. 

Birutė Kleinaitė, 

Povilas Tunaitis. 

Viešoji įstaiga  

„Šilutės ligoninė“ 

Juozas Sauspreškis, 

Povilas Tunaitis. 

Juozas Sauspreškis, 

Vincenta Bubilienė. 

 

 Savivaldybė yra viena iš dalininkių: VšĮ „Pasienio žuvys“, VšĮ „Šilutės sportas“. Taryba 

priėmė sprendimą ir nuo vietos valdžios delegavo du Šilutės rajono savivaldybės atstovus: Edvardą 

Vitkauską, Tarybos narį ir Vygantą Kamarauską, Savivaldybės administracijos direktorių. 

 

SAVIVALDYBĖS MERO VEIKLA 

 

Iki 2012 m. birželio 13 d. Šilutės rajono savivaldybei vadovavo meras Virgilijus Pozingis. 

Mero pavaduotojų pareigas, pagal Tarybos sprendimais nustatytas veiklos sritis, atliko Vaidas 

Pavilonis ir Stasė Skutulienė: 

 

Mero pavaduotojas Vaidas Pavilonis Mero pavaduotoja Stasė Skutulienė 
 investicijų politikos formavimo, socialinės ir  asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, 
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ekonominės raidos bei verslo plėtros programų rengimo 

koordinavimo; 

 gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir 

perkvalifikavimo bei viešųjų darbų organizavimo; 

 komunalinio ūkio, infrastruktūros priežiūros ir plėtros; 

 aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos; 

 kūno kultūros ir sporto plėtojimo. 

invalidų bei senelių slaugos ir rūpybos; 

 vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, 

ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo 

ugdymo; 

 gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros 

puoselėjimo; 

 vaikų ir jaunimo teisių apsaugos, vaikų ir jaunimo 

užimtumo veiklos 

 

 Savivaldybės administracijai vadovavo Ida Vasiljevienė, jos pavaduotojais buvo paskirti  

Raimundas Ambrozaitis ir Dainora Butvydienė. Tarybos sekretoriate politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo pagrindu  dirbo Jonas Jaunius.  

Nuo 2012 m. birželio 13 d. Šilutės rajono savivaldybės mero reikalai perduoti man, Daivai 

Žebelienei. Mero pavaduotojais paskirti Šarūnas  Laužikas ir Algirdas Balčytis, Tarybos 2012-06-20 

posėdyje priimtais sprendimais savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais ir kuruoja šias veiklos 

sritis: 

Mero pavaduotojas Šarūnas Laužikas Mero pavaduotojas Algirdas Balčytis 
 Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo; 

investicijos politikos formavimo; 

 socialinės ir ekonominės raidos bei verslo plėtros 

programų rengimo; 

 gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, 

etnokultūros puoselėjimo, kūno kultūros ir sporto 

plėtojimo;  

 LR lygių galimybių įstatymo vykdymo priežiūros 

savivaldos lygmeniu. 

 investicijos politikos formavimo, socialinės ir 

ekonominės raidos bei verslo plėtros programų rengimo;  

 komunalinio ūkio, infrastruktūros priežiūros ir plėtros; 

 aplinkos apsaugos ir kokybės gerinimo; gyventojų 

užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei 

viešųjų darbų organizavimo; 

 bendradarbiavimo su nevyriausybinių visuomeninių 

organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos 

fondų ir kitų) skatinimo ir iniciatyvų palaikymo. 

 

2012 m. keitėsi ir Savivaldybės administracijos vadovų sudėtis. Į Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigas paskirtas Raimundas Ambrozaitis, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojams politinio pasitikėjimo pagrindu pareigos paskirtos Alvidui Šimelioniui ir Vygantui 

Kamarauskui.  

Politinio pasitikėjimo pagrindu Tarybos sekretoriate nuo 2012-06-26 pradėjo dirbti Tarybos 

sekretorė Gintarė Tamašauskė. 

Tarybos posėdžiai. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, per ataskaitinius metus sušaukta 

15 posėdžių, sudarytos darbotvarkės, pasirašyti posėdžių protokolai,  pateikti 385 sprendimo projektai, 

pasirašyti Tarybos narių daugumos priimti 367 sprendimai.  

Tobulinant Tarybos posėdžių organizavimo bei dalyvavimo veiklą, 2012 metais Tarybos 

posėdžių salėje pradėjo veikti elektroninės demokratijos priemonės: Tarybos posėdžių vaizdo ir garso 

transliacija internetu, elektroninis balsavimas bei kitos elektroninės posėdžių organizavimo ir 

vykdymo galimybės. Ši naujai įdiegta sistema suteikia gyventojams stebėti ir vertinti Tarybos narių 

darbą, peržiūrėti priimtus dokumentus, teikti pasiūlymus, komentuoti ir diskutuoti.   

Savivaldybės meras kartu su pavaduotojais gyventojus priima antradieniais nuo 9.00 iki 16.00 

val. Dažniausiai kreipiasi gyventojai dėl socialinio būsto suteikimo, turto mokesčio atleidimo, turimo 

būsto privatizavimo, būsto remonto, paramos gavimo, kelių nužymėjimo, remonto bei inžinerinių 

tinklų techninių projektų parengimo ir t. t. Visų prašymai buvo išnagrinėti kartu su Savivaldybės 

administracija ir, esant teisinėms ir finansinėms galimybėms, buvo stengiamasi padėti. 

Atstovavimas teismuose. Savivaldybės mero įgaliojimu mero pareiga atstovauti Savivaldybei 

teisminiuose ginčuose yra perleista Savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus 

specialistams.  
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Per visus 2012 m. iš viso buvo nagrinėjamos 72 bylos. Personalo ir teisės skyrius teismams  

parengė procesinius dokumentus: 

Dėl iškeldinimo ir nuomos mokesčio priteisimo 24 

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo 8 

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo 3 

Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo 5 

Dėl skolų priteisimo 25 

Dėl viešųjų pirkimų 2 

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu 2 

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį  3 

 

Tarybos sekretoriatas padeda organizuoti Mero, Mero pavaduotojų darbą, tvarko jų 

einamuosius reikalus. Vadovaudamasis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sekretoriato nuostatomis, 

2012 metais parengė 23 sprendimo projektus, protokolavo Tarybos, komitetų, komisijos, darbo grupių 

posėdžius. Tarybos nariams nuolat siunčiama informacija, susijusį su jų įgyvendinama veikla. Persiųsti 

Tarybai adresuoti raštai, išsiųsta  papildoma informacija. 

Meras pasirašė ir išsiųsta 721 įvairių raštų bei išleido 163 potvarkius.  

Savivaldybės mero fondo lėšos  2012 metais buvo naudojamos: 
- užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidoms 

(transporto, nakvynės, maitinimo, vertėjų, gidų ir kitų paslaugų, gėlių, suvenyrų, atminimo dovanų 

pirkimo) – 7 070 Lt; 

- užsienyje arba Lietuvoje rengiamų oficialių priėmimų išlaidoms (vaišių, pobūvių, rengiamų 

delegacijų, svečių garbei, įstatymais nustatytų atmintinų ir švenčių dienų, valstybės ar Savivaldybės 

jubiliejų, oficialių darbo susitikimų proga organizavimo (maisto produktų, alkoholinių ir nealkoholinių 

gėrimų, kitų prekių ir paslaugų pirkimo) – 9 643,79 Lt; 

- atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo ir padėkų raštams, nuotraukoms, 

leidiniams, Savivaldybei ar valstybei nusipelniusių asmenų, įstaigų (įmonių, organizacijų) jubiliejų, 

švenčių, kitų apdovanojimų išlaidoms – 11 452,03 Lt; 

- darbo susitikimų išlaidoms (maisto produktų, gėrimų, kitų prekių, skirtų mero ar kitų 

Savivaldybės atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, 

organizacijų atstovais, Tarybos, Tarybos komitetų, įvairių komisijų nariais) –  10 007,02 Lt; 

- išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, švietimo, kultūros, globos, ugdymo ir 

sveikatos priežiūros įstaigų renginiuose, labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose 

renginiuose – 9 808,04 Lt; 

- reprezentaciniams suvenyrams, vizitinėms kortelėms, leidiniams – 4 100 Lt.  

Darbo grupės. Per ataskaitinį laikotarpį, sprendžiant aktualius ir svarbius klausimus mūsų 

bendruomenei, Savivaldybės mero potvarkiais sudaryta 11 darbo grupių. Darbo grupės sudarytos iš 

Tarybos narių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, visuomenės atstovų aktyviai 

analizavo, teikė pasiūlymus, palankius sprendimo būdus Tarybai, Merui. 

2012 m. sausio 30 d. Mero potvarkiu Nr. M1-9 sudaryta darbo grupė „Savivaldybės Smulkaus 

ir vidutinio verslo skatinimo fondo veiklai įvertinti ir nuostatams tobulinti“ posėdžiavo 4 kartus. 

Darbo grupė nutarė smulkaus ir vidutinio verslo fondą palikti ir patobulintus bei papildytus 

„Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo komisijos nuostatus“ pateikė Savivaldybės merui.  

Savivaldybės strateginiams tikslams įgyvendinti ir strateginiam priemonių planui parengti 

2012-01-30 Mero potvarkiu Nr. M1-9 sudaryta Strateginio planavimo darbo grupė, kuriai 

pirmininkavo Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras. Nuo 2012-07-18 Savivaldybės merės Daivos 
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Žebelienės potvarkiu Nr. M1-57 sudaryta nauja Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo 

darbo grupė.  

2012-05-11 Mero potvarkiu Nr. M1-26 „Dėl darbo grupės sudarymo“, kuriai pirmininkavo 

Virgilijus Pozingis, pavesta parengti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Salos etnokultūros ir 

informacijos centro prašymo įsigyti patalpas Rusnėje. Darbo grupė pateikė pasiūlymą atlikti 

ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimą bei kitus veiksmus dėl Salos etnokultūros ir 

informacijos centro nuostatuose numatytai veiklai vykdyti reikalingų patalpų nuomos Rusnės 

miestelyje. Savivaldybės administracija pateikė Ekonomikos ir finansų komitetui informaciją „Dėl 

pavedimo Šilutės rajono savivaldybės administracijai“. 

2012-07-18 Mero potvarkiu Nr. M1-57 sudaryta nauja Šilutės rajono savivaldybės strateginio 

planavimo darbo grupė, kuriai pavesta koordinuoti Šilutės rajono savivaldybės strateginio veiklos 

plano (toliau – SVP) projekto rengimą, apsvarstyti SVP metmenų projektą, maksimalaus finansavimo 

programoms planą bei suvestinę informaciją apie SVP programų vykdymą. 

2012-08-30 Mero potvarkiu Nr. M1-77 sudaryta Šilutės sporto komplekso ir miesto stadiono 

statybos veiksmų koordinavimo darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir spręsti klausimus susijusius su 

Šilutės sporto komplekso ir miesto stadiono statybomis. 

2012-09-21 Mero potvarkiu Nr. M1-87 „Dėl buitinių atliekų tvarkymo klausimų sprendimo 

darbo grupės sudarymo“ Vygantas Kamarauskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas paskirtas darbo grupės pirmininku. Darbo grupės iniciatyva pakeisti ir Taryboje priimti 

sprendimai sulaukė teigiamų rezultatų. 

2012-10-15 Mero potvarkiu Nr. M1-99 sudaryta darbo grupė „Dėl kurortinės teritorijos statuso 

suteikimo Kintų ir Rusnės gyvenamosioms vietovėms“ buvo susirinkusi į posėdžius 2 kartus. 

Posėdžiuose buvo analizuojami Regioninės galimybių studijos „Vakarų kranto“ parengti kurortinės 

teritorijos statuso suteikimo reikalavimai. Regioninės galimybių studijos rengėjams pateiktos pastabos 

ir pasiūlymai dėl šių reikalavimų pataisymo ir papildymo. Pagal pateiktas pastabas Regioninės 

galimybių studijos „Vakarų krantas“ patikslino kurortinės teritorijos statuso suteikimo reikalavimus. 

Darbo grupė tęsia savo veiklą 2013 metais. 

2012-10-16 sudarytai darbo grupei Mero potvarkiu Nr. M1-100 „Dėl daugiabučių namų 

renovacijos programos parengimo darbo grupės sudarymo“ pirmininkauja Šarūnas Laužikas, mero 

pavaduotojas. Darbo grupei pavesta iki 2013 metų gegužės 1 d.  parengti ir pateikti Savivaldybės 

tarybai tvirtinti namų renovacijos programos projektą.  

2012-10-16 d. Mero potvarkiu Nr. M1-101 sudarytai darbo grupei „Dėl Šilutės miesto istorinio 

Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos bei renovacijos darbų 

programos parengimo“ pirmininkauja Arvydas Jakas, Tarybos narys. 2012 metais lapkričio 20 d. buvo 

susirinkusi į posėdį, kuriame aptarė turimą informaciją, dokumentus, nutarta susitikti su Architektų 

sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovais tolimesniam minėtos programos parengimui. Darbo grupei 

pavesta iki 2012 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Tarybai tvirtinti Šilutės miesto istorinio 

Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos bei renovacijos darbų 

programos projektą.   

2012-10-25 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-575 sudarytai darbo grupei „Dėl naujos redakcijos 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti“ terminas parengti naujos redakcijos Reglamentui 

pratęstas du kartus. Darbo grupė, atsižvelgdama į Tarybos narių bei Vyriausybės atstovės Klaipėdos 

apskrityje išreikštas pastabas, nusprendė atsisakyti galiojančio Reglamento modelio ir parengti naują, 

paprastesnį, lengviau skaitomą ir aiškesnį Tarybos nariams. Darbo grupė savo veiklą tęs iki 2013 m. 

balandžio 1 d.   
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2012-11-29 Mero potvarkiu Nr. M1-113 sudarytos darbo grupės „Dėl Šilutės rajono etninės 

kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių plano darbo grupės sudarymo“ nariai surengė vieną 

posėdį, kurio metu parengė Savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2013-2014 

metų priemonių planą. Savivaldybės taryba 2013-01-31 sprendimu Nr. T1-635 jį patvirtino. 

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 

UAB „Šilutės vandenys“. Lyginant 2012 metų finansinius rezultatus su praėjusiais metais, 

pajamų bendrovė gavo 18 proc. daugiau (1059,7 tūkst. Lt), sąnaudos 0,3 proc. didesnės. 2012 m. 

bendrovė turėjo (- 404,95) tūkst. Lt nuostolio. Palyginus su 2011 m. šis rezultatas 72 proc. geresnis. 

2012 m. bendrovė turėjo 6 822,2 tūkst. Lt pajamų, apskaičiuota (- 404,9) tūkst. Lt nuostolių. 2012 m. 

rekonstravo 552 metrus tinklų, nutiesė naujus 477 metrus, sudarė 212 naujų sutarčių su individualių 

namų gyventojais, kurių nuotekos tinklai prijungti prie centralizuotų  nuotekų tinklų,  atnaujino 1471 

sutartį.   

2012 metų viduryje uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandenys“ suformavo gamybinį skyrių, 

kuris  atsakingas už  esamų statinių, nuotekų valyklų eksploatacijos  priežiūrą, naujai statomų ir 

rekonstruojamų  statinių, nuotekų valyklų, inžinerinių komunikacijų techninę priežiūrą.  

Įgyvendinus projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone, 

Švėkšnos mstl., Rusnės mstl. bei Šilutės m.“ 831 būstui buvo suteikta galimybė  naudotis centralizuota 

nuotekų tvarkymo paslauga. 2012 m. gruodžio mėn. duomenimis tik 470 gyvenamųjų namų būstų 

prijungti prie nuotekų sistemos, tai yra 57 proc.  

Bendrovės direktorius A. Markvaldas 2013 metams planuoja, kad 2013 m. turėtų ženkliai 

padidėti eksploatacinės sąnaudos, susijusios su naujai pradėtų eksploatuoti objektų veikla. 2013 vasario 

mėn. pradėti eksploatuoti dumblo apdorojimo įrenginiai sunaudos apie 200 tūkst. kwh  daugiau elektros 

energijos (apie 102 tūkst. Lt). Objektui dirbant visu pajėgumu, planuojama, kad reikės apie 135 t. 

suskystintų dujų (apie 500 tūkst. Lt),  taip pat numatomos ir didesnės darbo užmokesčio sąnaudos. 

2013 m. planuojamas darbuotojų skaičiaus didinimas, kadangi 2013 m. vasario mėn. Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuoti buvo perduoti lietaus nuotekų 

tinklai, esantys Šilutės mieste ir Žemaičių Naumiesčio miestelyje. 

UAB „Šilutės vandenys“ siekia įgyvendinti įstatymuose numatytus tikslus, kad  iki 2015 m. 

nemažiau kaip 95 proc. vartotojų būtų aprūpinti centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugomis.   

 2013-2015 metais planuojama įgyvendinti „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės 

rajone (Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)“ projektą, kurio esmė – nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros gerinimas Šilutės rajono teritorijoje. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis, 

technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų nuotekų tvarkymo paslaugų 

teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė. 

 Savivaldybės taryboje priimti sprendimai, susiję su šia įstaiga: „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 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). 

 2012 metais UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pagamino 95009 MWh šilumos: biokuru 

(smulkinta mediena) – 77914 MWh (82 proc.), mazutu – 9738 MWh (10,25 proc.), skalūnų alyva – 56 

MWh (0,07 proc.), dyzelinu  - 567 MWh (0,6 proc.), akmens anglimi – 1575 MWh (1,66 proc.), 
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malkine mediena – 1328 MWh (1,4 proc.), medienos granulėmis – 631 MWh (0,7 proc.), šiaudais – 

3200 MWh (3,32 proc.). Dėka eksploatuojamo kondensacinio ekonomaizerio, kuris gamina šilumą 

nenaudojant kuro, įmonė sutaupė 1085 tūkst. litų.  

 2012 m. kovo 29 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-353 „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės Šilutės šilumos tinklai „2012 - 2014 metų investicijų plano papildymo derinimo“ 

papildė investicijų planą 2012-2014 m. šiomis priemonėmis: Šilutės ligoninės rezervinės katilinės 

įrengimas; kuro kokybės laboratorijos įrengimas; automobilinių platforminių svarstyklių įrengimas. 

 2012 m. gegužės 24 d. rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-432 „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės Šilutės šilumos tinklai „2012 - 2014 metų investicijų plano papildymo derinimo“ 

nusprendė papildyti investicijų planą 2012-2014 m. šiomis priemonėmis: Šilutės rajoninės katilinės 

rekonstrukcija įrengiant 8 MW galios biokuro katilą ir biokuro sandėlį; autokrautuvo biokuro 

perkrovimui įsigijimas. 

 Šilutės rajono savivaldybės taryba 2012 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T1-484, „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė 

šilumos kainos dedamąsias.  

 Šilutės rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T1-597 „Dėl UAB 

„Šilutės šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo“ nusprendė perduoti Šilutės rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kaip Savivaldybės turtinį įnašą uždarajai akcinei 

bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“, didinant įstatinį kapitalą 505,00 tūkst. litų.  

Savivaldybės taryboje priimti sprendimai susiję su šia įstaiga: „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 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). 

UAB „Šilutės autobusų parkas“ misija yra aprūpinti Šilutės rajono gyventojus visuomeninio 

transporto paslaugomis. UAB „Šilutės autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas 

autobusais tolimojo ir vietinio susisiekimo reguliariais maršrutais. Įmonė aptarnauja 3 tolimojo,  1 

miesto ir 27 priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutus. 

2012 m. įvyko 6 stebėtojų tarybos posėdžiai. Juose įvertinta bendrovės 2011 m. finansinė 

atskaitomybė, nepriklausomo audito išvados, Šilutės rajono savivaldybės skolos ir dotacijos 

nuostoliams reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutuose padengti, reguliaraus susisiekimo 

priemiesčio maršrutų 1 km. tarifas,  kiti klausimai. 

Bendrovei priklauso 46 autobusai, 1 specialusis . autobusas. Per 2012 metus nuvažiuota 1921 

tūkst. kilometrų, pervežta  909 tūkst. keleivių: iš jų vietinio susisiekimo maršrutais 250 tūkst., tolimojo 

susiekimo maršrutais 152 tūkst. keleivių, 507 tūkst. moksleivių. 

Pajamos iš pagrindinės veiklos per  2012 m. sudarė 2 903 tūkst. Lt. 

UAB „Šilutės autobusų parkas“ vykdoma ir papildoma veikla:  stovėjimo aikštelės nuoma, 

patalpų nuoma, padangų montavimo, įvairių automobilių mazgų, padangų remonto darbai, siuntų 

vežimas. Iš kitos veiklos gauta 84 tūkst. Lt pajamų. 

Bendrovės 2012 metų pajamos iš viso: 5 119 tūkst. Lt, iš to skaičiaus 2191 tūkst. Lt dotacijos 

nuostolingiems maršrutams padengti. 

Bendrovės 2012 metų išlaidos iš viso:  5 485 tūkst. Lt. 

Vidutinis įmonės dirbančiųjų skaičius 83 darbuotojai, iš to skaičiaus 49 autobusų vairuotojai – 

konduktoriai, 4 vadovaujančio personalo darbuotojai, 30 aptarnaujančio ir pagalbinio personalo 
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darbuotojų. Įmonės darbuotojų vidutinis atlyginimas per 2012 metus sudarė 1 831 Lt, vairuotojų 1 873 

Lt. 

2012 metais Taryboje priimtas sprendimas „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės 

autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų 

nustatymo“ (2012-12-13 Nr. T1-615).  

 

ATSTOVAVIMAS ASOCIACIJOSE, TARYBOSE 

 

2012 m. Regiono plėtros taryboje Šilutės rajono savivaldybės interesams atstovavo Virgilijus 

Pozingis, Vaidas Pavilonis (iki 2012-06-28), Vytautas Laurinaitis, Daiva Žebelienė (nuo 2012-06-28).  

2012 metais įvyko 23 šios Tarybos posėdžių, svarstyti 105 klausimai. Pagrindinės svarstomų klausimų 

temos, susijusios su ES struktūrinių fondų regioninių projektų finansavimu.  

2012 metais vyko 5 asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotinių narių susirinkimai, 

apsvarstyta 20 klausimų. Ataskaitiniais metais, Klaipėdos regiono merai kreipėsi į LR Ministrą 

Pirmininką dėl regatos „Volvo Ocean Race“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu, į žemų kaštų oro 

linijas su kvietimu atvykti į Klaipėdos regioną susipažinti su oro uosto infrastruktūra, regiono turizmo 

ištekliais, plėtros planais ir perspektyvomis. 

Asociacija „Klaipėdos regionas“ ir Klaipėdos regiono plėtros taryba pritarė:  

- Klaipėdos regiono pasiekiamumui skatinti per rinkodaros priemones, orientuojantis į vienos 

naujos oro linijos įdiegimą per vienintelį regiono tarptautinį oro uostą. Asociacija „Klaipėdos regionas“ 

parengė projekto „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas“ projekto aprašymą ir pateikė Klaipėdos 

regiono savivaldybėms.   

- parengtam projekto „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas“ finansavimo modeliui  

suplanavo lėšas 2013 m. savivaldybių biudžetuose.  

Asociacijos Klaipėdos regionas ir Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) Klaipėdos skyriaus 

iniciatyva organizavo „Kūrybines dirbtuves“, pakvietė dalyvauti Klaipėdos regiono savivaldybių 

turizmo specialistus. 

2012 metais asociacija „Klaipėdos regionas“ parengė keturiolikos priemonių rinkodaros idėjų 

planą, padėsiantį pritraukti turistų srautus į pajūrio regioną. Plane siūlomos rinkodaros priemonės 

pristatytos asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Asociacijos narių susirinkime buvo nutarta 

rezervuoti internetinio tinklapio adresus: www.klaipedosregionas.lt,  www.klaipedaregion.lt,  

www.klaipedaregion.com,  www.klaipedaregion.eu.    

Išsamesnė informacija apie Klaipėdos regiono plėtros tarybos veiklą yra pateikta Vidaus reikalų 

ministerijos interneto nuorodoje http://www.vrm.lt/nrp/index.php?id=404. 

Į Lietuvos savivaldybių asociaciją Tarybos sprendimu deleguoti Virgilijus Pozingis, Arvydas 

Jakas, Vaidas Pavilonis (iki 2012-06-28), Daiva Žebelienė (nuo 2012-06-28).  Tarybos narys Virgilijus 

Pozingis yra Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto narys.  

2012 m. balandžio 30 d. Tbilisyje (Gruzijoje) vykusiame Lietuvos ir Gruzijos savivaldybių 

forume, suorganizuotame Lietuvos savivaldybių asociacijos, pasirašyta pirmoji Lietuvos savivaldybių 

asociacijos ir Gruzijos nacionalinės savivaldybių asociacijos bendra deklaracija. Šiame forume Šilutės 

rajono savivaldybei atstovavo buvęs meras Virgilijus Pozingis. Asociacijos įsipareigojo 

bendradarbiauti įvairiose vietos savivaldos kompetencijos srityse bei stiprinti partnerystę 

tarptautiniuose formatuose. 

http://www.vrm.lt/nrp/index.php?id=404
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2012 m. balandžio 24 d. Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pakvietė Merų paktą 

pasirašiusiųjų savivaldybių atstovus bei šios europinės iniciatyvos nacionalinius koordinatorius aptarti 

būdus, kaip geriausiai vykdyti įsipareigojimus aplinkosaugos ir energetikos srityse. 

 

2012 METAIS PASIRAŠYTOS SUTARTYS 

 

2012 m. vasario 20 d. pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono 

savivaldybės, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. 

Pagrindinis tikslas - gerinti studijų kokybę, tęstinio mokymosi, specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir 

projektinės veiklos sritis.  

2012 m. gegužės 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos. Šia sutartimi siekiama sudaryti palankias sąlygas energetiškai 

efektyviems sprendimams plėtoti ir Šilutės rajono savivaldybėje sukurti dalykiškumo, pasitikėjimo, 

ūkiškumo vystant regioną bei abipusio naudingumo principais paremtus partnerių interesų ryšius. 

 2012 m. spalio 4 d. pasirašyta Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių bendradarbiavimo ir 

draugystės sutartis, kuria siekiama plėsti ir stiprinti bendrus projektus ir iniciatyvas investicinių 

projektų, kultūros, turizmo, aplinkosaugos, ekologinio švietimo, jaunimo politikos, socialinės rūpybos, 

teritorinio planavimo bei paveldo apsaugos srityse, ypatingai akcentuojant Pamario krašto, kaip atskiro 

istoriškai susiklosčiusio etnografinio regiono, plėtrą ir aktyvų dalyvavimą Europos Sąjungos 

programose. 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS, UŽSIENIO PARTNERIAIS IR 

BENDRUOMENE 

  

2012 m. spalio 29 dienomis Neringos savivaldybėje (Lietuvoje) vykome į euroregiono „Baltija” 

(ERB) valdybos posėdį, kuriame dalyvavo aštuonių, šiai organizacijai priklausančių, Danijos, Lietuvos 

(Klaipėdos), Lenkijos, Švedijos regionų vadovai, savivaldybių merai bei euroregiono veikloje 

dalyvaujančios Rusijos Federacijos Kaliningrado srities atstovai.  

2012 m. sausio 16-20 dienomis kartu su Savivaldybės atstovais vykome į Lenkiją, Gdansko 

Pruščo miestą. Vizito metu pasirašyta kultūrinio projekto „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos 

regione – Craftland“ įgyvendinimo sutartis, kurios pagrindinis tikslas - užmegzti tarptautinį-

tarpkultūrinį dialogą, įtraukti vietos bendruomenę į programos veiklą, siekti išsaugoti kultūrinį paveldą 

bei užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp partnerių.  

2012 m. gegužės 26 dieną vyko Tarptautinis festivalis Šilutėje. Dalyvavo svečiai iš Lenkijos, 

Švedijos, Lietuvos Respublikos Seimo.  

2012 m. gegužės 31 dieną Šilutės rajono savivaldybės oficiali delegacija išvyko į Gdansko 

Pruščo (Lenkiją), kur įvyko antrasis Projekto renginys „Miestų turnyrai“.  

2012 m. rugsėjo 6-9 dienomis kartu su  Administracijos direktoriumi Raimundu Ambrozaičiu, 

Tarybos nariu Vytautu Laurinaičiu kartu su amatininkais dalyvavome trečiame projekto „Kultūros 

paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ akordas Švedijoje.  
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2012 m. gegužės 17 dieną Savivaldybės vadovai priėmė mokytojų delegaciją iš Portugalijos, 

Ispanijos ir Turkijos mokyklų, kurie dalyvauja „Mokymosi visą gyvenimą programos“ tarptautiniame 

„Comenius“ projekte „Come2gether“ ir bendradarbiauja su Šilutės lopšeliu-darželiu „Pušelė“.  

2012 m. gegužės 25 dieną Savivaldybės vadovai priėmė gausią Šilutės pirmosios gimnazijos ir 

jų svečių iš Buchtehudės (Vokietija) Halepagheno gimnazijos delegaciją, kurie jau 23-ius metus vykdo 

bendrą bendradarbiavimo programą.  

2012 m. gegužės 29 dieną Savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Skutulienė priėmė Šilutės 

pirmosios gimnazijos vadovus, moksleivius ir jų svečius.  

2012 m. birželio 18 dieną kartu su Administracijos direktoriumi Raimundu Ambrozaičiu, 

Švietimo skyriaus vedėja Birute Tekoriene priėmėme ir pasveikinome Rusijos Federacijos Slavsko 

savivaldybės švietimo ugdymo įstaigų vadovus. Delegacija iš Rusijos atvyko pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartis su Vainuto ir Kintų vidurinėmis, Pamario pagrindine mokyklomis ir Šilutės 

vaikų lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“.  

2012 m. rugpjūčio 5-6 dienomis Mero pavaduotojas Algirdas Balčytis ir Tarybos narys Saulius 

Vytuvis Slavsko (Rusijos) savivaldybės vadovo kvietimu dalyvavo Slavsko miesto šventėje.  

2012 m. rugpjūčio 16-19 d. kartu ir Administracijos direktoriaus pavaduotoju Vygantu 

Kamarausku, Šilutės ir Ljungby miestų draugystės organizacijos kvietimu, dalyvavo Ljungby miesto 

šventėje, kur iškilmingai buvo paminėtas ir draugystės su Šilutės miestu dvidešimtmetis.  

2012 m. rugsėjo – spalio mėn. kartu su Administracijos vadovais priėmėme delegacijas iš 

Saksonijos žemės, Tangermundės (Vokietija) miestelio pagrindinės mokyklos, Vokietijos Beveršteto 

miesto gimnazijos. COMENIUS projekto dalyviai yra iš penkių Europos šalių: Lenkijos, Turkijos, 

Italijos, Ispanijos, Graikijos. Juknaičių pagrindinėje mokykloje 2012-2014 metais vykdoma šio 

projekto mokyklų partnerysčių programa „Į žmogų per etnokultūrą“. 

2012 m. lapkričio 12-16 d. delegacija, sudaryta iš 6 asmenų: Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo Alvido Šimelionio, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių 

Birutės Kleinaitės ir Vytauto Laurinaičio, Administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo 

Remigijaus Budriko, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojos Dianos Benkunskienės, 

Asociacijos „Lamatos žemė“ koordinatorės-konsultantės Linos Misiukonytės lankėsi tarptautiniuose 

teminiuose susitikimuose Portugalijoje. Lankymosi tikslas – pristatyti Šilutės rajono savivaldybę bei 

susipažinti su Šiaurės Portugalijos gerąja patirtimi, įgūdžiais ir žiniomis žemės ūkyje, maisto ūkyje, 

kaimo plėtros srityse.  

Savivaldybės vadovai priėmė ir pagerbė geriausius Šilutės rajono savivaldybės abiturientus, jų 

mokytojus ir tėvelius, Lietuvos moksleivių dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“ šilutiškių meno 

kolektyvų vadovus, apdovanojo ryškiausius Savivaldybės kultūros renginių organizatorius pagerbimo 

ceremonijoje „Atverkime dvasios turtų skrynią“, geriausius Savivaldybės sportininkus, puikiai išlydėjo 

į Olimpines žaidynes, o po to sutiko olimpietį, boksininką Evaldą Petrauską, dalyvavo ir pasveikino 

„Lietuvos kaimo spindulys“ laureatus pedagogą, kraštotyrininką Petrą Algimantą Čeliauską ir ūkininką 

Stasį Matulevičių Kaune ir t.t. Merė sukvietė verslo įmonių vadovus, savininkus bei įvairių Šilutės 

rajono savivaldybės renginių rėmėjus į Padėkos vakarą.  

2012 metais kartu su Mero pavaduotoju Algirdu Balčyčiu bei seniūnu Raimondu Steponkumi 

apžiūrėjome įrengtas Šilutės miesto daugiabučių teritorijoje įrengtas vaikų žaidimo aikštelės, kiemus ir 

šaligatvius. Domėjomės visais strateginiais statomais ar rekonstruojamais objektais, tarp jų: Hugo 

Šojaus dvaro ansamblio, Šilutės socialinių paslaugų centro pastato, Šilutės senelių namų. 

Apie Savivaldybėje vykdomą korupcijos prevencijos politiką kalbėta su Specialiųjų tyrimų 

tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininku Leonu Barišausku. Dėl 

teisėtvarkos ir saugumo klausimų ne kartą buvo kalbama susitikimuose su Tauragės apskrities 
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vyriausiojo policijos komisariato vadovybe ir Šilutės rajono policijos skyriaus pareigūnais, dalyvauta jų 

ataskaitiniame susirinkime, susitikta su Generaliniu policijos komisaru Sauliumi Skverneliu ir kt. 

Aplankytos Savivaldybės teritorijoje veikiančios įmonės ar įstaigos: uždaroji akcinė bendrovė 

„Šilutės vandenys“, akcinė bendrovė „Biofuture“, Šilutės dienos paslaugų centras, Šilutės turizmo ir 

paslaugų verslo mokyklas, Šilutės regioninė ligoninė, Vilkyčių, M. Jankaus, Pamario pagrindinės 

mokyklos, Šilutės pirmoji gimnazija, Kintų vidurinėje mokykloje. Ne kartą susitikta su visų švietimo, 

Savivaldybės įstaigų vadovais, seniūnais ir aptarti bendri rūpesčiai bei jų sprendimo būdai. Lankytasi 

valstybinėje įmonėje „Klaipėdos regiono keliai“, Šilutėje, prie apskrito stalo kalbėtasi su Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos atstovais dėl kelių remonto darbų. 

2012 m. Savivaldybės merė priėmė ir diskutavo bendruomenei rūpimais reikalais su Sveikatos 

apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovais, Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos 

vyriausiu gydytoju Rimvydu Juodviršiu. Priėmė Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Teisingumo ir kt. 

ministrus.  

Lankėmės Telšių rajono savivaldybėje, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete, kur 

susitikome su kolegomis savivaldybininkais bei akademine bendruomene ir aptarėme 

bendradarbiavimo galimybes. Tą dieną pasirašėme vėliau bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus dailės 

akademija.  

Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis keletą kartų susitiko su Vilkyčių, Saugų 

bendruomenėmis, aptarė paramos gavimo klausimus, lankėsi Kintų liuteronų evangelikų bažnyčioje, 

kur susitiko su parapijos atstovais, pabuvojo šventojo Roko koplyčioje, Bikavėnuose, prie apskrito 

stalo kalbėjosi su Šilutės krašto katalikų parapijų klebonais.  

Savivaldybės vadovai dalyvavo visuose Savivaldybės strateginiuose kultūros renginiuose, 

Savivaldybės merė aktyviai dalyvavo kituose bendruomenės renginiuose, tokiuose kaip dviračių žygis 

„Kritinė masė“, talka „Darom“.  

Šilutė 22 - ąjį kartą iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kur tą 

dieną „Sidabrinės nendrės“ premija buvo įteikta mokytojui, poetui, renginių vedėjui Mintarui 

Smelevičiui – žmogui, kuris savo gyvenimą paskyrė kūrybinei, pedagoginei, pilietinei patriotinei 

veiklai, tam, kad garsintų Šilutės kraštą, kad ateities kartoms paliktų savo talento perlus. 

„Lietuvininkų vilties“ premija įteikta ir laureatais 2012 m. pripažinti Reminta ir Vygantas 

Stoškai, kurių vadovaujami kolektyvai per metus surengia daugiau nei 60 koncertų. 

Per 2012 metų laikotarpį Savivaldybėje lankėsi LR Seimo nariai Arūnas Valinskas, Audrius 

Endzinas, Kęstas Komskis, Remigijus Žemaitaitis, Artūras Skardžius. Šilutės rajono savivaldybėje 

viešėjo ir spaudos konferencijose dalyvavo tuo metu LR susisiekimo ministro pareigas ėjęs Eligijus 

Masiulis, buvę LR teisingumo ministras Remigijus Šimašius ir LR švietimo ir mokslo ministras 

Gintaras Steponavičius. 

Išsamiai Savivaldybės vadovų darbotvarkės ir veikla skelbiama kiekvieną savaitę Savivaldybės 

interneto svetainės portalo skyrelyje „Veikla-Vadovų darbotvarkė“ ir „Savivalda-Savaitės veikla“. 

 

 

Savivaldybės merė      Daiva Žebelienė 

 

 


