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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,

patvirtinto 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento patvirtinimo“, 247 ir 252 punktais, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a : 

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, būtina parengti ir pateikti

Tarybai pritarimui Administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-39 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 247 ir 252 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

    Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Savivaldybės tarybos nariai ir rajono gyventojai susipažins su ataskaitoje pateikiama detalia

informacija apie Savivaldybės administracijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą 2019 m.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

     Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Administracijos direktorius                                                                                      Valdemaras Jasevičius



PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario      d. sprendimu

Nr.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje 2019 m. sausio 1 d. dirbo 245 darbuotojai: iš jų

74 valstybės tarnautojai ir 171 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Laisvų pareigybių buvo 6,

iš jų: 3 valstybės tarnautojų (jaunimo reikalų koordinatoriaus, Investicijų ir statybos skyriaus

vyriausiojo architekto ir vyriausiojo specialisto) ir 3 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (1

Kaltinėnų seniūnijos kūriko ir 2 Laukuvos seniūnijos kūriko pareigybės). 2020 m. sausio 1 d. dirbo

243 darbuotojai: iš jų 70 valstybės tarnautojai ir 173 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Laisvų pareigybių buvo 7, iš jų 4 valstybės tarnautojų (Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo ir

vyriausiojo specialisto, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo, Žemės ūkio skyriaus vedėjo) ir 3

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus,

Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio ir kūriko) pareigybės. 

2019 metais panaikintos 2 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės (Laukuvos

seniūnijos kūriko, Šilalės miesto seniūnijos traktorininko), įsteigtos 3 darbuotojų, dirbančių pagal

darbo sutartis, pareigybės (Personalo ir ūkio skyriuje – ūkio administratoriaus, Šilalės miesto

seniūnijoje – ūkvedžio ir aplinkos tvarkytojo). 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. konkursai į valstybės tarnautojo pareigas organizuojami

centralizuotai, konkursus organizuoja Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos. 2019 metais skelbti 8 konkursai valstybės tarnautojo pareigoms užimti,

iš jų 3 konkursai (Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto 2 ir vyriausiojo specialisto

1) neįvyko, 4 konkursai įvyko: priimta po 1 valstybės tarnautoją į Investicijų ir statybos skyriaus

vedėjo, Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto, Bijotų seniūnijos seniūno ir Teisės ir

viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas, 1

konkursas bus baigtas tik 2020 m. 

Skelbti 5 konkursai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigoms užimti, t. y. 3

konkursai Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus (keliams) pareigoms užimti, tačiau

šie konkursai neįvyko, kadangi nebuvo pretendentų, 1 atranka Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio

pareigoms užimti – neįvyko (nebuvo pretendentų), 1 atranka Palentinio seniūnijos kūriko

pareigoms, atrankoje dalyvavo 2 pretendentai, 1 atrinktas ir priimtas į kūriko pareigas 2019/2020 m.

šildymo sezonui.

2019 m. skelbti konkursai Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio ir Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazijų bei Obelyno pagrindinės ir Upynos Stasio Girėno mokyklų direktorių pareigoms

užimti. Konkursas įvyko tik Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pareigoms

užimti, jį laimėjo Virginijus Andrejauskas ir į pareigas bus priimtas 2020 m. sausio mėn. Kiti

konkursai neįvyko, nes nebuvo pretendentų.   

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje per 2019 metus priimta 20 darbuotojų (iš jų 4

valstybės tarnautojai), o atleista – 20 darbuotojų (iš jų 5 valstybės tarnautojai).

Į pareigas (laimėjęs konkursą) priimtas UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ direktorius, atleistas

(šalių susitarimu) UAB ,,Šilalės vandenys“ direktorius.

2019 metais išleisti 3249 Administracijos direktoriaus įsakymai, iš jų: veiklos klausimais –

1563, personalo klausimais – 864, komandiruočių klausimais – 58, atostogų klausimais – 764.

Savivaldybės administracijoje 2019 m. iš viso gauti 15240 raštai: 12537 iš įvairių įstaigų ir

2703 rajono gyventojų prašymai, iš jų 425 raštai ir prašymai dėl archyvinių pažymų išdavimo.

Išsiųsta 2787 raštai: 4632 įstaigoms ir 1155 rajono gyventojams, iš jų 565 archyvinės pažymos.
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2019 metais skyriaus darbuotojai įregistravo 567 sutartis, iš jų 60 darbo sutarčių ir

susitarimų dėl papildomo darbo.

Skyriaus darbuotojai 2019 m. parengė ir suderino su Tauragės apskrities archyvu 10

dokumentų naikinimo aktų, pagal kuriuos sunaikinta 1062 bylos, kurių saugojimo terminas yra

pasibaigęs.

2019 metais atliktas 1 valstybės tarnautojo tarnybinis tyrimas, 2020 m. sausio mėn. paskirta

tarnybinės nuobauda – pastaba. Atlikti 4 darbo pareigų patikrinimai, po kurių įstaigų vadovams

įteikti mero įspėjimai, kad padarius antrą tokį patį pažeidimą per ateinančius 12 mėnesių gali būti

nutraukta darbo sutartis be įspėjimo ir nemokant išeitinės išmokos. Atliktas 1 tarnybinis

patikrinimas, po kurio įstaigos vadovas, Tarybos sprendimu, buvo atleistas iš pareigų, dėl šiurkštaus

darbo pareigų pažeidimo. 

2019 metais į Savivaldybės archyvą tolimesniam saugojimui dokumentus pridavė 7 įstaigos.

Saugoti priimtos 122 bylos ilgo saugojimo dokumentų ir 347 bylos laikino saugojimo dokumentų.

2019 metais kasmetinio vertinimo metu tiesioginiai vadovai labai gerai įvertino 60 valstybės

tarnautojų, kuriems siūlė nustatyti didesnį pareiginės algos koeficientą. 

2019 metais savo kvalifikaciją kėlė 72 Savivaldybės administracijos darbuotojai, iš jų 43

valstybės tarnautojai ir 29 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš viso dalyvauta 201

seminare.   

Šilalės rajono savivaldybėje 2019 metais per E. pristatymo sistemą gauti 1768 raštai,

išsiųstas 621 atsakymas.

Piliečiai, kurie kreipiasi dėl paslaugų suteikimo į ,,vieną langelį“, informuojami apie

galimybę dėl paslaugų kreiptis elektroniniu būdu, t. y. per elektroninius valdžios vartus adresu

www.epaslaugos.lt ir skatinami kitą kartą kreiptis elektroniniu būdu. Per 2019 metus dėl paslaugų

suteikimo elektroniniu būdu kreipėsi 43 piliečiai.

Šilalės rajono savivaldybės administracija kartu su kitomis Tauragės apskrities

savivaldybėmis, siekdama gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir

didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei bei piliečių pasitenkinimą jomis,

įgyvendindama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10

prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.3-

ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Europos

Socialinio fondo, nacionalinio biudžeto ir savivaldybių lėšomis projektą Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-

71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono

savivaldybėse. I etapas“ 2019 m. lapkričio 13 d. pasirašė Šilalės rajono piliečių chartiją. Šilalės

rajono piliečių chartijos projekto aptarimui buvo organizuotos 9 viešosios konsultacijos 9 rajono

seniūnijose.

Švietimas, kultūra, sportas

Parengti dokumentai Švietimo ir mokslo ministerijai dėl mokyklinių autobusų. 2019 metais

mokyklinis autobusas skirtas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.

2019 metais įvyko visos suplanuotos Šilalės rajono mokyklų varžybos, parengti ir Švietimo,

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais patvirtinti 2018–2019 mokslo metų Šilalės rajono

mokyklų žaidynių nuostatai, varžybų teisėjų kolegijos, surinktos mokyklų paraiškos dėl dalyvavimo

varžybose.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo

ir tęstinio mokymosi veiksmų planas (Tarybos 2019-11-29 sprendimas Nr. T1-254).

Atlikta mokinių skaičiaus prognozė 2019–2020 mokslo metams ir Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-17 patvirtintas klasių komplektų ir

priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius mokyklose. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m.

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-189 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

patikslintas. Išlieka mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija.
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Eil.

Nr.
Grupė

Mokinių skaičius
Pokytis

+/-
2019 m. sausio 1 d. 2020 m. sausio 1 d.

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai 488 500 +12

2. Priešmokyklinio amžiaus vaikai 246 210 -36

3. 1–4 klasių mokiniai 848 875 +27

4. 5–8 klasių mokiniai 869 821 -48

5. 9–12 klasių mokiniai 1106 1049 -57

Pastaba. Ikimokyklinio amžiaus vaikai – vaikai, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo grupes.

Švietimo įstaigų skaičius

Tipai 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. Pastabos

Ikimokyklinio ugdymo

įstaigos
1 2

Šilalės r. Kvėdarnos Prano

Liatuko pradinė mokykla

pertvarkyta į Šilalės r.

Kvėdarnos darželį „Saulutė“
Pradinės mokyklos 1 -

Pagrindinės mokyklos 3 3

Iš jų dvi pagrindinės

mokyklos, kuriose yra ne visi

klasių komplektai

Progimnazijos 1 1

Gimnazijos 6 6

Neformaliojo švietimo 

įstaigos
2 2

Kitos švietimo įstaigos 1 1

Iš viso 15 15

Gyventojų registro duomenimis (2019-12-31) Šilalės rajone 2014–2017 metais gimusių

vaikų skaičius – 917, iš jų 500 vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo grupes (54,53 % nuo 2014–2017

metais gimusių vaikų skaičius), iš jų 449 visos dienos grupes (48,96 % 2014 – 2017 metais gimusių

vaikų skaičius.

Visos dienos ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimas

Įstaigos pavadinimas

Lanko

ikimokyklinio

ugdymo

įstaigą

(2020-01-01)

Nepatenkinti

prašymai

2019 m.

(2019-12-10)

Norinčių pradėti lankyti

ikimokyklinio ugdymo

grupę

2020  m. 2021 m.

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 235 122 241 39

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija
19 0 15 4

Šilalės r. Kvėdarnos darželis 

„Saulutė“
99 4 24 10

Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazija
54 9 22 8
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Šilalės r. Pajūrio Stanislovo 

Biržiškio gimnazija
42 4 16 3

Atnaujintas Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų

vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,

pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos

aprašas (Tarybos 2019-06-21 sprendimas Nr. T1-140). Parengti dokumentai dėl apmokėjimo už

2019 m. brandos egzaminų vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą. Už brandos egzaminų

administravimą, vykdymą ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą pedagogams

sumokėta 5440,43 Eur. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius koordinavo brandos egzaminų

organizavimą, sudarė vykdymo ir vertinimo komisijas.

Šilalės rajono mokinių 2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų

procentinis palyginimas su šalies mokinių rezultatais

Matematika

Įvertinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Įvertinimo

vidurkis

Šilalės r. 2.53 14.77 13.5 22.36 12.66 11.39 8.44 10.55 1.69 2.11 4,07

Lietuva 1.74 8.74 10.63 23.52 13.03 12.01 10.26 9.79 6.07 4.22 4,74

Lietuvių kalba

Įvertinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Įvertinimo

vidurkis

Šilalės r. 0 1.69 3.38 12.24 8.86 18.14 16.03 19.41 16.03 4.22 6,58

Lietuva 0.48 2.29 4.79 14.74 13.01 17.19 16.66 16.38 11.21 3.24 6,26

Šilalės rajono abiturientų 2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai (procentais)

Valstybinis brandos

egzaminas
Neišlaikė 16–35 balai 36–85 balai 86–100 balų

Lietuvių kalba ir literatūra 7,82 43,58 37,43 11,17

Matematika 22,45 49,66 23,21 4,68

Anglų kalba 9,09 20,58 53,48 16,85

Biologija 1,75 42,11 50,88 5,26

Geografija 4,88 36,58 51,22 7,32

Istorija 1,16 50,6 44,19 4,05

Chemija 0 8,33 66,67 25

Fizika 10,34 55,17 31,04 3,45

Informacinės technologijos 9,52 38,1 33,33 19,05
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Šilalės rajono abiturientų 2019 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai (procentais)

                        Įvertinimas

      Dalykas
Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10

 Lietuvių kalba ir literatūra 4,44 34,44 15,56 22,22 17,78 2,22 2,22 1,11

 Menai 0 0 0 1,89 11,32 3,77 15,09 67,92

 Technologijos 0 0 0 6,56 6,56 13,11 42,62 31,15

Šilalės rajono savivaldybės mokyklų mokinių, 2019 m. laikiusių VBE, vidutinių VBE

įvertinimų palyginimas su šalies VBE vidutiniais įvertinimas pagal dalykus

VBE įvertinimų vidurkis
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Šilalės rajono 

mokyklų mokiniai
42,1 28,4 53,7 46,1 62,8 32,9 42,3 41,0 47,6

Šalies mokyklų 

mokiniai
46,1 34,9 65,9 51,6 57,1 48,1 47,8 43,7 54,7

VBE laikiusių mokinių procentinės dalies palyginimas su šalies procentinėmis dalimis

VBE laikiusių abiturientų procentinė dalis
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Šilalės rajono 

mokyklų mokiniai
78,9 64,3 82,4 25,1 5,3 12,8 37,9 17,2 9,3

Šalies mokyklų 

mokiniai
81,0 74,6 84,8 25,5 5,5 11,1 38,3 11,6 11,4

Įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų

bendrąjį planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu

Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo

plano patvirtinimo“, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. :

1. Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla pertvarkyta į Šilalės r. Kvėdarnos

darželį „Saulutė“ – nutrauktas pradinio ugdymo programos vykdymas, patvirtinti Šilalės r.

Kvėdarnos darželio  „Saulutė“ nuostatai (Tarybos 2019-06-21 sprendimas Nr. T1-143).

2. Pertvarkyta Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vidaus struktūra –

pradėta vykdyti pradinio ugdymo programa, atnaujinti nuostatai (Tarybos 2019-06-21 sprendimas

Nr. T1-142).

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 str., dėl pasibaigusios švietimo

įstaigos vadovo kadencijos organizuoti viešieji konkursai:
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1. Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti: du konkursai, kurie neįvyko, nes

nebuvo pretendentų. 

2. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti:

konkursas įvyko, dalyvavo 1 pretendentas.  

Dėl švietimo įstaigų vadovų kaitos buvo paskelbti konkursai Šilalės r. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazijos, Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos, Šilalės r. Upynos Stasio Girėno

mokyklos direktorių pareigoms užimti, kurie neįvyko, nes nebuvo pretendentų.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji

specialistė Jovita Voverienė atstovavo Šilalės rajono savivaldybę Tauragės regioninėje kultūros

taryboje (toliau – TRKT). TRKT įvertino paraiškas ir pateikė Lietuvos kultūros tarybai dėl jų

dalinio finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo programos „Tolygi kultūrinė raida“.

2019 m. Kultūros rėmimo fondo finansuoti Šilalės rajono projektai

 (programa „Tolygi kultūrinė raida)

Eil.

Nr.

Projekto

vykdytojas
Projekto pavadinimas

Finansavimo

suma (Eur)

1.

Šilalės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras

XIII Medvėgalio menų festivalis, skirtas 

Žemaitijos metams
12000

Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“ 1700

Respublikinė gegužinė „Muštinis – priemuštinis“ 2800

Respublikinis suaugusiųjų chorų maratonas 3700

2.
VšĮ „Etnoklubas“

Etnokultūrinės dirbtuvės – Mitologija, 

atgimstanti teatre
5400

2019 m. birželio 8 d. Vilniuje vyko Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventė „Mes vėl kartu“,

skirta Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms, kurioje dalyvavo

2 Šilalės rajono meno mėgėjų kolektyvai.

Vyko paruošiamieji darbai dėl Šilalės rajono savivaldybės delegacijos dalyvavimo 2020 m.

liepos 1–6 d. Lietuvos moksleivių dainų šventėje. Dalyvauti dainų šventėje paraiškas pateikė 24

švietimo ir kultūros įstaigų meno mėgėjų kolektyvai (apie 500 dalyvių).  

Dionizo Poškos Baublių muziejuje 2019 m. gegužės 24 d. surengtas 55-asis tarptautinis

festivalis „Poezijos pavasaris“, kuriame Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto

dėstytojui Giedriui Alkauskui už geriausią 2018 m. išleistą poezijos knygą „Keliaujantis akmuo“

įteikta Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos vardo premija.

2019 m. gegužės 25 d. K. Jauniaus klėtelėje-muziejuje Lembo kaime organizuotas

respublikinis klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“, skirtas Pasaulio lietuvių ir Žemaitijos metams

pažymėti.

2019 m. išduoti 57 leidimai renginių organizavimui viešojo naudojimo teritorijose. Leidimai

išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Trumpiausias leidimo išdavimo laikas – ta pati darbo

diena.

Bendradarbiaujant su Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija atlikti Laukuvos Šv.

Kryžiaus Atradimo bažnyčios (u. k. 24830) interjero, didžiojo Nukryžiuotojo altoriaus taikomieji

moksliniai tyrimai, polichromijos tyrimai, interjero polichrominiai tyrimai (20 497,58 Eur),

parengtas tvarkybos darbų projektas (25 410 Eur) „Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios

(unik. kodas 24830), Taikos g. 1, Laukuvoje, tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo,

konservavimo, restauravimo, remonto) darbų projektas“. Abu projektai pateikti Kultūros paveldo

departamentui prie Kultūros ministerijos dėl lėšų kompensavimo. Kompensavimas už parengtus

projektus gautas (KPD kompensavo 32 000 Eurų). Tvarkybos darbų projektas pateiktas Kultūros

paveldo departamentui į Švento sosto programą tvarkybos darbams finansuoti.
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Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos

institutu atlikti archeologiniai tyrimai Medvėgalio piliakalnio komplekse. Į mokslinę-pažintinę

veiklą įtrauktos Šilalės r. Norberto Vėliaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos.

Bendradarbiaujant su Bilionių kaimo bendruomene, Bilionių seniūnija atlikti archeologiniai tyrimai

Bilionių piliakalnyje.

Organizuoti Europos paveldo dienų renginiai „Pažink Žemaitijos paveldą pramogaudamas:

Šilalė“. Šilalės rajono visuomenei organizuotos 3 ekskursijos į Plungės, Mažeikių ir Šilalės rajonus.

Išleistos kortos, reprezentuojančios Žemaitijos paveldą (312 vnt.). Renginiuose dalyvavo apie 200

dalyvių.

Vykdyta 26 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena: 11 archeologinių, 4

smulkiosios architektūros, 2 sakralinių objektų, 1 architektūros objekto, 8 memorialinių vietų.

Surašyti patikrinimo aktai, patikslinta esama informacija, įvertinta būklė, atlikta fotofiksacija.

Ataskaita pateikta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriui.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 metais vykdytos programos (projektai):

1. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas. Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. DĮV-335 patvirtintas Šilalės rajono

savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašas, 2019 m. gegužės 29 d.

įsakymu Nr. DĮV-417 patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio

programų paraiškų vertinimo nuostatai. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimui panaudota

17650 Eur, finansuota 13 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų, kuriose dalyvavo 554

mokiniai.

Eil.

Nr.
Organizacijos pavadinimas Programos pavadinimas

Skirta lėšų

(Eur)

1. VšĮ ,,Kraštomanija“
Pažink savo parapijos 

šventuosius
775

2.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazija
Atverk duris vasarai 760

3.
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus 

gimnazija

Vėliukai ir Stulginskiečiai 

archeologijos šalyje
1 500

4.
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus 

gimnazija
Keliauk, pažink, pramogauk 1 150

5. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Mėgstu gyvenimą! Čia yra ką 

veikti. (R. Šeiksas)
532

6. Šilalės dviračių sporto klubas ,,Kvėdarna“ Vasara su dviračiu 950

7. Koordinacinis centras ,,Gilė“ Gilė 2019 2 020

8. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija Smalsučiai 673

9. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla Vasaros malonumai 2019 500

10. VšĮ „Etnoklubas“
Etnokultūrinės dirbtuvės  ̶

„Mitologija, atgimstanti teatre“
5 000

11. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla Pajūralio tarzaniukai 2019 790

12. VšĮ R. Matučio sporto klubas Vasaros krepšinio stovykla 1 500

13. VšĮ M. Čepausko sporto klubas
Lūšiukų vasaros krepšinio 

stovykla 2019
1 500

Iš viso 17650
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2. Neformaliojo vaikų švietimo programa (lėšos skirtos Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos).

 

Eil.

Nr.
Finansuotos neformaliojo

vaikų švietimo programos

pavadinimas

Programos teikėjas

Vaikų skaičius

Lėšos

(Eur)
I

pusmetis

II

pusmetis

1.
Mokinių sveikatinimas ir 

mokymas plaukti 2018–2020 

metais Šilalės sporto 

mokykla

143 142 19245

2.
Saugus ir aktyvus vandenyje 

2018–2020
138 140 18750

3. Šiuolaikinis šokis Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros

centras

9 9 981

4. Etnokultūros studija 28 30 3160

5.
Sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas ir skatinimas

Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos

biuras

50 59 5936

6.
Lietuvos skautijos vaikų ir 

jaunimo programa (Šilalės r.)
Lietuvos skautija 11 11 1199

7.
Šilalės jaunųjų šaulių pakopinė

programa (Šilalės r.)

Lietuvos šaulių 

sąjunga
23 25 2615

8.

Robotika ir būsimųjų 

technologijų startuolių 

ugdymas Šilalėje

VšĮ „Robotikos 

mokykla“
38 35 4950

9.
Emocinio ir fizinio lavinimo 

kūrybinės dirbtuvės (Šilalės r.)

VšĮ „Tolerancijos ir 

fizinės gerovės 

ugdymo centras

29 25 2945

10. Susidraugauk sportuodamas

VšĮ „Mindaugo 

Čepausko sporto 

klubas“

37 23 3277

11. Sveikai sportuok
VšĮ „R. Matučio 

sporto klubas“
- 19 1026

12. Gamtos tyrėjas (Šilalės r.)
Varnių regioninio 

parko direkcija
25 25 2725

13.
Šviesti, pristatyti, išbandyti, 

ugdyti

Laisvasis mokytojas

Gintaras 

Cemnalianskis

34 34 3706

14. Etnomuzikavimo tradicijos
Laisvoji mokytoja

Gražina Pameditienė
23 27 2723

15. Robotika
Laisvoji mokytoja

Danutė Norbutienė
13 15 1875

16. Fitneso pratybos
Laisvasis mokytojas

Kęstutis Laurinaitis
90 123 11592

17. Šiuolaikinis šokis
Laisvoji mokytoja

Giedrė Fasci
25 32 3103

18.

Šilalės jaunųjų maltiečių 

savanoriška socialinė veikla
Laisvoji mokytoja

Rozvita Beržinienė
57 53 5997
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19. Teatro raiška

Laisvoji mokytoja

 Sauga 

Vaičikauskienė

18 14 1746

20. Aktyvus laisvalaikis
Laisvoji mokytoja

Jurgita Rupšienė
20 - 1100

21. Mąstymo mokykla

Laisvoji mokytoja

Raimonda 

Kauneckienė

21 - 1155

Iš viso 832 841 99806

3. Šilalės rajono religinių bendruomenių ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos

programa. Patvirtinta Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros

paveldo tvarkybos programa 2019–2021 m. (Tarybos 2019-01-31 sprendimas Nr. T1-13).

Eil.

Nr.
Atlikti darbai

Lėšos

(Eur)

1.
Pajūrio Švč. Trejybės parapijos kondicionieriaus įrengimo Pajūrio parapijos 

namuose darbų išlaidų daliai padengti
600

2.
Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijos pastato remonto darbų išlaidų daliai 

padengti
1000

3.
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios grindų remonto projekto 

parengimo išlaidų daliai padengti
4000

4.
Šilalės evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios langų pakeitimo darbų išlaidų 

daliai padengti
1000

5.
Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos bažnyčios fasado dažymo darbų 

išlaidų daliai padengti
2000

6.
Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos bažnyčios fasado 

pusės langų keitimo darbų išlaidų daliai padengti
3200

7.
Varsėdžių Šv. Roko parapijai priešgaisrinės signalizacijos remonto darbų išlaidų 

daliai padengti
700

8.
Šilalės kaimiškajai seniūnijai – Kiaukų k. esančios koplytėlės su Šv. Juozapo 

skulptūra tvarkymas
1500

9.
Lietuvos aviacijos muziejui – kultūros paveldo objekto, memorialinės S. Girėno

gimtinės, stendų atnaujinimo išlaidų daliai padengti
1000

Iš viso 15000

4. Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa. 2019 m. pateiktos 24 paraiškos,

Savivaldybės biudžete šiai programai numatyta – 8000 Eur, iš kurių 1450 Eur pagal programą skirta

Dionizo Poškos premijai.

Eil.

Nr.
Programos teikėjas Programos (priemonės) pavadinimas

Skirta

(Eur)

1.
Kaltinėnų miestelio 

bendruomenė

 „Žemaičių sueiga Kaltinėnuose, skirta 

Žemaitijos metams paminėti“ 
600

2. Pajūrio vaikų globos namai „Atrask.. save praeities lobiuose... 9“ 200

3. Šilalės krašto žemaičių draugija
Straipsnių ciklas, skirtas Žemaitijos metams 

„Šilale, tu mano mieliausia“ 
350

4.
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija
 „Modernus folkloras – 4“ 200
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5.

Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos Bilionių 

seniūnija

„Šimtmečio veidai ir vaizdai“ 700

6.

Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos Palentinio 

seniūnija

Gegužinių giesmių giedojimo tradicijos 

puoselėjimui 
300

7.

Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centro Kvėdarnos 

kultūros namai

IV respublikinis klojimo teatrų festivalis 

„Pri klietelis“ 
1000

8.
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras

Respublikinė gegužinė „Muštinis-

priemuštinis“
500

9.

Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centro Kaltinėnų 

kultūros namai

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Aš myliu 

kūrybą“ 
200

10.

Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centro Pajūralio 

laisvalaikio salei

 „Po žemaitiška pastoge“ 250

11.

Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centro Traksėdžio 

laisvalaikio salė

Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos 

kapelų šventei-varžytuvėms „Kaip sako 

mūsų senoliai“ organizuoti)

200

12.
Šilalės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
 „Etnografinis ekslibrisas gimtajam miestui“ 250

13.
Šilalės švietimo pagalbos 

tarnyba
„Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“ 600

14.
Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus 

Knygos „Vlado Statkevičiaus surinkti 

vietovardžiai“ maketavimas
800

15. VšĮ „Etnoklubas“ „Žemaitijos regiono etnokultūrinė naktis“ 400

16.
Šilalės rajono savivaldybės 

administracija

Dionizo Poškos premija (skirta poetui 

Giedriui Alkauskui už geriausią 2018 m. 

išleistą poezijos knygą „Keliaujantis 

akmuo“)

1450

Iš viso: 8000

5. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas. Pateikta

viena paraiška (Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga). Jos įgyvendinimui lėšas skyrė Neįgaliųjų reikalų

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (3212 Eur) ir Šilalės rajono

savivaldybė (683 Eur). Projekto veiklose dalyvavo 42 asmenys.

6. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programa 2016 – 

2020 m.

Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas Vykdytojas

Lėšos

(Eur)

1. Ekspedicija „Šilalės pakrašty“ Šilalės gidų asociacija 500

2.
Projektas „Mūsų paveldas – ateities ir 

praeities gijų pynė“

Šilalės krašto žemaičių kultūros 

draugija
2200

3. Šokio spektaklio sukūrimas

Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras 1200
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4. Projektas „Šimtmečio veidai ir vaizdai“
Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos Bilionių seniūnija
1600

5.
Projektas „Lietuvos laisvės kovų 

paveldo įamžinimas“

Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Šilalės filialas
2000

6.
Projektas „Lauko informacinis 

terminalas Pajūrio tremtinių aikštėje“

Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus
12500

Iš viso 20000

Socialinė parama

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius per 2019 metus

vidutiniškai per mėnesį apskaičiavo ir paskyrė pašalpas ir išmokas daugiau kaip 5400 mūsų rajone

gyvenančioms šeimoms. Joms buvo mokamos socialinės, tikslinės ir vienkartinės pašalpos,

valstybinės vaiko išmokos, globos ( rūpybos) išmokos, skiriamos būsto šildymo, karšto ir šalto

vandens išlaidų kompensacijos, tikslinės kompensacijos, parama mokiniams ir kt. 

Pašalpų ir išmokų gavėjų skaičius pagal pašalpų ir išmokų rūšis ir bendra pašalpų ir išmokų

suma per 2019 metus:

Išmokėtų pašalpų iššifravimas

Pašalpų gavėjų

(asmenų/šeimų)

skaičius per

metus

Įvykdymas

Eurais

Valstybės deleguotos ir tikslinės pašalpos,  išmokos ir 

parama

Laidojimo pašalpa 275 84512

Mokinių  nemokamas maitinimas 1110 230682

Parama mokinio reikmenimis 975/542 74100

Iš viso - 389294

Išmokos ir pašalpos iš valstybės biudžeto

Globos ( rūpybos) išmoka 119 110994

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 32 2432

Vienkartinė kūdikio gimimo išmoka 203 85690

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui 7 9202

Išmoka vaikui 3050 2 907949

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko 

priežiūros
4 6289

Našlaičių įsikūrimo vienkartinė išmoka 21 48032

Neįgaliųjų bendruomenės projektai

(4 paraiškos)
- 35689

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 4 14562

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 497 1 334918

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija 930 669582

Išmoka mirus tikslinės kompensacijos gavėjui 98 30391

Tikslinis globos (rūpybos) priedas 87 125476

Iš viso - 5 381206

Iš savivaldybės biudžeto pašalpos ir išmokos

Kompensacija kietajam kurui 477 170725

Būsto šildymo geriamojo ir karšto vandens kompensacijos 421 57173

Kredito ir palūkanų dengimas už renovuotus namus 79 32435
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Socialinė pašalpa           599 563141

Vienkartinės ir tikslinės pašalpos           730 108715

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 4 10165

Neįgaliųjų bendruomenės projektai (4 paraiškos)             - 7238

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką            91   92092

Iš viso             - 1 041684

IŠ VISO             - 6 812184

Piniginės paramos ir išmokų klausimais iš viso į skyrių kreipėsi ir buvo aptarnauti 5816

asmenų.

Per 2019 metus nustatytas socialinių paslaugų poreikis: ilgalaikei socialinei globai – 19

asmenų, trumpalaikiai socialinei globai – 18 asmenų, pagalba į namus – 58 asmenims, dienos

socialinei globai – 6 asmenims.

Stacionarias socialines paslaugas mūsų rajono gyventojai gauna Kaltinėnų ir Kvėdarnos

parapijos senelių globos namuose, Adakavo, Dūseikių, Stonaičių, Linkuvos ir Ventos globos

namuose bei Skalvijos vaikų globos namuose. 2019 metais Kaltinėnų parapijos globos namuose

gyveno 37 asmenys. Per tuos metus naujai apgyvendinta 2 asmenys. Kvėdarnos parapijos globos

namuose per praėjusius metus apgyvendinta 8 asmenys. Čia gyvena 30 rajono gyventojų. Skalvijos

vaikų globos namuose gyvena 3 mūsų rajono vaikai, kurie yra netekę tėvų globos. Per 2019 metus

valstybinėse globos įstaigose buvo apgyvendinta – 1 asmuo. Iš viso kitose valstybinėse įstaigose

gyvena 25 asmenys su negalia, 4 asmenys laukia eilėje. Trumpalaikės socialinės paslaugos buvo

pirktos iš VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės. Šiomis paslaugomis

pasinaudojo 18 rajono gyventojų, atsidūrusių ypatingai sunkioje socialinėje padėtyje. Į Šilalės

rajono socialinių paslaugų namus dienos socialinei globai 2019 m. pasiųsti 2 asmenys, iš viso šias

paslaugas gauna 25 asmenys. 140 pagyvenusių ir neįgalių asmenų gauna pagalbos į namus

paslaugas bei 40 asmenų, turinčių sunkią negalią, gauna integralios pagalbos (slaugos ir globos)

paslaugas. Jas taip pat teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namai taip pat šie paslaugų namai

teikia ir bendrąsias paslaugas (maitinimosi, skalbimo, lyginimo, dušo, transporto). Šiomis

paslaugomis pasinaudojo 90 rajono gyventojų. Kompensacine technika aprūpinti 190 rajono

gyventojų.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose per 2019 metus Krizių centre laikino

apgyvendinimo paslaugas gavo 41 asmuo (14 moterų ir 27 vaikai), laikino apnakvindinimo

paslaugas gavo 3 asmenys. Savarankiško gyvenimo namuose naujai apgyvendinta 12 pagyvenusių

ir neįgalių asmenų, dėl 44 vaikų buvo priimti sprendimai teikti trumpalaikės socialinės globos

paslaugas vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, sprendimai dėl pagalbos globėjams ir

rūpintojams paslaugų teikimo buvo priimti sprendimai 65 asmenims. Rajone yra 128 šeimos,

patiriančios socialinę riziką, jose gyvena 213 vaikų, iš jų 99 šeimoms taikoma atvejo vadyba. Pagal

Valstybės vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymą parengti Administracijos direktoriaus įsakymai

ir paskirti globėjai laikinai netekus tėvų globos 87 vaikams, tėvų prašymu paskirti laikini globėjai ir

parengti Administracijos direktoriaus įsakymai – 32 vaikams.

Teismui pateikta 24 išvados dėl rūpintojų ir globėjų paskyrimo bei paruošti ir pateikti 2

pareiškimai dėl neveiksnumo nustatymo, globos ir globėjo paskyrimo. Gauta prašymų dėl būsto

(aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems – 7, iš jų 4 prašymai patenkinti. Įvyko 28 posėdžiai dėl

socialinių paslaugų skyrimo. Sudaryta 318 sutarčių ir papildomų susitarimų dėl socialinių paslaugų

teikimo. Priimti 818 sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo ar sustabdymo ir 161

prašymas dėl socialinių paslaugų skyrimo. Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėta įgyvendinti nauja

funkcija – asmens savarankiškumo vertinimas kasdieninėje veikloje. Buvo vertinta 111 asmenų ir

išvados pateiktos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisijai.

Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo įvyko 35 posėdžiai, dėl paramos teikimo mokiniams

skyrimo 6 komisijos posėdžiai. Užsienio išmokų tarnybai pateikta informacija apie 119 šeimų. Iš

turto registro duomenų bazės išimta 2061 pažyma. Maisto produktų išdalijimas rajono gyventojams

buvo organizuotas 6 kartus, 3 kartus higienos prekių. Produktus ir higienos priemones gavo 1733
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šeimos (3627 asmenys). Skyriuje užregistruota gyventojų prašymų – 188, gauta įvairių raštų ir

dokumentų – 1227, išsiųsta įvairių raštų ir dokumentų – 706. 

Paruošta ir priimta 14039 sprendimai dėl kompensacijų ir įvairių socialinių išmokų

skyrimo.

Parengtas ir patvirtintas Socialinių paslaugų planas 2019 metams. Įgyvendinamas projektas

,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“. Šio projekto paslaugomis

per 2019 metus pasinaudojo 707 asmenys. Pradėti ir parengti teisės aktai dėl Šilalės rajono

savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimo. Surinkta ir pateikta projektinės paraiškos

dėl Grupinio gyvenimo namų ir Socialinių dirbtuvių steigimo informacija. Pardėtas rengti

Socialinių paslaugų planas 2020 m.  

Civilinė metrikacija

Skyriuje 2019 metais įregistruota 194 gimimo, 117 santuokos sudarymo, 56 santuokos

nutraukimo, 295 mirties ir 111 civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašų. 4 santuokos

įregistruotos norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje.

Praėjusiais metais įtraukti į apskaitą užsienyje įregistruotų Lietuvos Respublikos piliečių

42 gimimo, 5 santuokos sudarymo, 2 mirties įrašai.

Duomenys apie įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus

Civilinės būklės akto pavadinimas

Civilinės būklės aktų įrašų

papildymas,

pakeitimas, ištaisymas

Gimimas
Santuoka

Santuokos

nutraukimas
Mirtis

Dėl vardo,

pavardės ar

tautybės

pakeitimo

Dėl kitų

priežasčių

Registravimas 152 112 54 293 18 93

Užsienio valstybėje

sudarytų aktų

įtraukimas į apskaitą

42 5 2 2 - -

Iš viso: 194 117 56 295 111

Piliečiams išduoti 772 civilinės būklės akto įrašą patvirtinantys išrašai, iš jų gimimo – 407,

santuokos sudarymo – 256, santuokos nutraukimo – 61, mirties – 38, civilinės būklės akto įrašo

pakeitimo ar papildymo – 10.
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Išduota civilinės būklės akto įrašą patvirtinančių išrašų procentais

2019 metais sudaryta 80 bylų dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo,

12 bylų dėl asmens vardo ir (ar) pavardės pakeitimo.

2019 metais iš įstaigų  gauti 203 dokumentai, išsiųsta 350 dokumentų.

Praėjusiais metais gauti 923 piliečių prašymai. Išduotos 55 pažymos, taikant 1976 m.

rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo

įvairiomis kalbomis. Taip pat išduotos 6 pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama

užsienio valstybėje. Skyriuje gautas 91 prašymas įregistruoti santuoką, 507 piliečių prašymai

išduoti civilinės būklės akto įrašą patvirtinantį išrašą. Įregistruota 50 tėvystės pripažinimų ir 5

tėvystės (motinystės) nustatymai ar nuginčijimai. 

Už civilinės būklės aktų registravimą, įtraukimą į apskaitą ir kitas civilinės metrikacijos

įstaigų teikiamas paslaugas imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės

rinkliava. 2019 metais surinkta 4019,40 euro.

Pateiktos metinės ataskaitos Teisingumo ministerijai. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos

medicininiai mirties liudijimai išsiųsti Higienos instituto Mirties priežasčių registrui.

Taip pat atstovaujame valstybės interesams teisme pagal išduodamą įgaliojimą, aiškiname

gyventojams Civilinio kodekso šeimos teisės įstatymus.

Pagal patvirtintas dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, parengti skyriaus veiklos

dokumentų 2017–2018 metų nuolatinio saugojimo ir ilgo saugojimo bylų apyrašai, paruoštos

trumpai saugomų dokumentų bylos ir parengtas jų sąrašas.
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Buhalterinė apskaita

Pagal patvirtintą savivaldybės 2019 metų biudžetą Savivaldybės administracijai skirta –

9873,9 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 8609,2 tūkst. Eur arba įvykdymas 87 proc. Pagal

įgyvendintas programas ir finansavimo šaltinius  išlaidos pasiskirsto taip:

(tūkst. Eur)

Programos/priemonės pavadinimas

Metinis

asignavimų

planas

Panaudota pagal finansavimo šaltinius

Savival-

dybės

biudžeto

lėšos

Valsty-

bės

biudže-

to lėšos

ES

struktū-

rinių

fondų

lėšos

Iš pajamų

gautų už

teikiamas

paslaugas

(spec.

lėšos)

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir 

valdymo tobulinimo programa (01)
1720,9 1588,7 11,4 11,1

Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir 

higienos sąlygų užtikrinimo 

gyvenamojoje aplinkoje programa (02)

158,3 66,9 4,1

Šilalės rajono viešosios tvarkos ir 

visuomenės priešgaisrinės apsaugos 

programa (03)

641,1 63,5 54,9 461,3

Sveikatos apsaugos programa (04) 68,7 66,9

Kultūros ugdymo ir etnokultūros 

puoselėjimo programa (05)
128,8 108,9 2,5 2,7

Kūno kultūros ir sporto programa (06) 30,0 29,4

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos

užtikrinimo programa (07)
153,1 18,6 19,7 99,7

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) 

funkcijų programa (08)
1100,1 87,9 948,5 0,1

Socialinės apsaugos plėtojimo

programa (09)
1567,3 1368,8 54,8 17,0

Žemės ūkio plėtros ir melioracijos 

programa (10)
17,3 17,3

Komunalinio ūkio ir turto programa (11) 745,6 70,2 620,1

Iš jų:

Kelių priežiūros ir plėtros programos 

įgyvendinimui (remontui)
654,4 620,1

Laisvalaikio ir sporto komplekso 

Šilalėje sporto salės statyba (12)
2,7

Savivaldybės infrastruktūros objektų 

priežiūros ir plėtros programa (13)
3521,0 651,4 994,3 1149,6

Iš jų:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų 

rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone 

(Kaltinėnuose)
413,1 70,2 342,4

Kelių priežiūros ir plėtros programos 

įgyvendinimui (turtui)
903,0 468,4

Projektas „Šilalės r. Kvėdarnos mstl. 

atnaujinimas“
521,5 30,1 74,1 408,0
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Projektas „Laukuvos mstl. kultūros 

namų  stogo dangos  pakeitimas bei  

turgavietės atnaujinimas“

282,8 137,1 21,8 123,5

Projektas „Upynos kultūros namų 

pastato ir infrastruktūros atnaujinimas“
236,3 56,1 25,3 143,4

Projektas „Ikimokyklinio ugdymio 

prieinamumo didinimas Šilalės mieste“
399,2 205,2 8,7 99,0

Projektas „Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos  pastato dalies patalpų 

modernizavimas ir aprūpinimas įranga“

209,1 3,4 17,7 146,7

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra

Šilalės rajono savivaldybėje“
263,1 0,4 27,8 172,4

Bendruomeninių vaikų namų steigimas 65,2 65,1

Jaunimo politikos įgyvendinimo 

programa (14)
19,0 18,9

Iš viso 9873,9 4157,4 2644,1 1779,5 28,2

Savivaldybės administracijos skolos pagal programas finansuojamas iš savivaldybės Iždo

2019-12-31 sudaro – 361,4 tūkst. Eur

(palyginimo lentelė)

Priemonės/projekto pavadinimas

Mokėtinos sumos,

tūkst. Eur

2019 m. 2018 m.

 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo 

programa (01) – ryšių ir komunalinės paslaugos už 12 mėn.
1,8 4,0

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja

tvarkymo priemonė (padangų išvežimas)
2,4

Projektas „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės miesto ir 

rajono gyvenvietėse“ (03) 34,0 177,1

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų programa (08) – ryšių

ir komunalinės paslaugos už 12 mėn. 0,4

Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09) – socialinės išmokos už 

12 mėn.
80,7

Komunalinio ūkio ir turto programa (11) 14,0 2,7

Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba (12) 2,7

Savivaldybės infrastruktūros objektų ir plėtros programa (13) 6,9 13,0

Projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio atnaujinimas“ 191,5

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ –  automobilio 

įsigijimas
17,6

Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas už 12 mėn. 11,8

Iš viso 361,4 199,2
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2019 m. tiesiogiai iš valstybės biudžeto gauta piniginių lėšų Socialinės paramos programos

įgyvendinimui:

Priemonės pavadinimas
Asignavimų

planas

Panaudota

lėšų

Išmokos vaikams mokėti ir administruoti 3396,0 3342,2

Tikslinės kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti

vertinant asmens savarankiškumą kasdieninėje veikloje
2101,2 2095,2

Būsto pritaikymas neįgaliesiems 11,2 10,3

Būsto vaikams su negalia pritaikymui 5,9 5,9

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje 38,0 38,0

Iš viso 5552,3 5491,6

2019 m. įgyvendinant projektą „2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinės paramos,

skiriamos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims“ iš Europos socialinio fondo

agentūros gauta parama:

Straipsnio pavadinimas

Bendra

suma

Gauta pagal finansavimo šaltinius

ES lėšos Valstybės biudžeto

Maisto produktai ir higienos prekės 136,4 115,9 20,5

Piniginės lėšos 13,6 11,6 2,0

Iš viso 150,0 127,5 22,5

Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimui 2019 m. tiesiogiai iš

ministerijų gauta – 374,0 tūkst. Eur, iš jų: Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir

sportą programa – 2,9 tūkst. Eur, priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ – 16,5

tūkst. Eur, palūkanų dengimas už lengvatinius kreditus butams įsigyti – 0,1 Eur, Valstybės

nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti – 354,5 tūkst.

Eur.

2019 m. gautas finansavimas Lietuvos–Rusijos tarpvalstybinės bendradarbiavimo per

sieną programos: projekto „Aktyvaus dialogo tarp vietos valdžios institucijų ir pilietinės

visuomenės skatinimas, kaip modernios savivaldos pagrindas Šilalėje ir Slavske“ įgyvendinimui –

66,7 tūkst. Eur, iš jų: pervesta projekto partneriui Slavsko miesto savivaldybės administracijai –

17,3 tūkst. Eur, projekto „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“

įgyvendinimui – 220,2 tūkst. Eur, iš jų: pervesta projekto partneriui Sovetsko miesto savivaldybės

administracijai – 100,0 tūkst. Eur.

Paramos lėšų likutis 2019-01-01 – 10,9 tūkst. Eur, per 2019 m. gauta paramos lėšų – 12,4

tūkst. Eur, iš jų UAB „Šilalės vėjo elektra“ – 12,4 tūkst. Eur, gauta parama paskirstyta Laukuvos

seniūnijai – 11,0 tūkst. Eur, Šiauduvos kaimo bendruomenei – 6,3 tūkst. Eur. Paramos lėšų likutis

2019-12-31 – 6,0 tūkst. Eur.

Administracija, 2019-12-31 duomenimis, disponuoja ilgalaikiu turtu už 74 milijonus 450

tūkst. Eur, trumpalaikiu turtu – 214,7 tūkst. Eur.

2019 m. padarytų mokėjimo pavedimų skaičius – 4999, apyvarta per metus sudaro – 17 

milijonų 27 tūkst. Eur.
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Finansai

Strateginis planavimas. Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos

planas parengtas ir patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimu

Nr. 66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Planas užtikrins tolygią rajono plėtrą, leis tinkamai formuoti veiklos prioritetinius tikslus, užtikrins

savivaldybės ir jos įstaigų suplanuotų projektų paraiškų, teikiamų ES struktūrinių ir kitų fondų

finansinei paramai gauti, atitiktį specialiesiems kriterijams.

Savivaldybės biudžetas. Finansų skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį –

užtikrinti savivaldybės institucijų sprendimų finansinį pagrįstumą, ataskaitiniu laikotarpiu rengė 

sprendimų projektus bei direktoriaus įsakymus dėl savivaldybės biudžeto,  teikė Savivaldybės

tarybai svarstyti rajono biudžeto projektą, taip pat metų eigoje teikė biudžeto patikslinimus. 

2019 metais Finansų skyrius parengė 7 sprendimų projektus Savivaldybės tarybai dėl

biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo. Analizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų

plano vykdymą, susidariusius kreditinius įsiskolinimus. Taip pat parengti 30 savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymai. 

2019 m. iš rajono savivaldybės biudžeto nuo metų pradžios buvo finansuojama 39

biudžetinės įstaigos, iš jų: 15 rajono švietimo įstaigos, 14 seniūnijų ir 10 kitų biudžetinių įstaigų.

Vykdytos 14 savivaldybės biudžeto patvirtintų programų.

Finansų skyrius kiekvieną mėnesį ir ketvirtį sudarė biudžeto vykdymo mėnesines ir

ketvirtines ataskaitas. Ketvirtinės ir metinės ataskaitos su aiškinamaisiais raštais buvo pateikiamos

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei atitinkamoms valstybines (valstybės perduotas

savivaldybėms), mokymo lėšas ir Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų

kapitalo investicijų naudojimą kuruojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms už jų kuruojamų

funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą pagal šių institucijų ir įstaigų patvirtintus atsiskaitymo tvarkos

aprašus.

Pagal Savivaldybės tarybos sprendimus ir administracijos direktoriaus įsakymus įstaigoms

paruošta ir pateikta 490 pažymų-pranešimų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms apie

biudžeto lėšų sumažinimą, padidinimą ar perkėlimą, priimamos ir tikrinamos asignavimų valdytojų

patikslintos programų sąmatos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos

pagrindų įstatymu, kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymu patvirtinta

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, buvo tvarkoma biudžeto pajamų ir išlaidų

buhalterinė apskaita. Buvo priimtos ir patikrintos iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų

programų sąmatų vykdymo ataskaitos ir kita finansinė atskaitomybė, kuruojamais klausimais

įvairioms institucijoms rengti raštai, atsakymai, skaičiavimai, nagrinėti įstaigų raštai dėl papildomų

lėšų skyrimo bei numatytų lėšų patikslinimo.

Finansų skyriaus specialistai parengė Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto

vykdymo ataskaitų rinkinį ir Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį,

kurie buvo pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai. Tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.

T1-185 Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir 2019 m.

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-184 Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų finansinių ataskaitų

rinkinys buvo patvirtinti.

Finansų skyriaus specialistai 2019 metais dalyvavo įvairiuose seminaruose ir pasitarimuose

dėl biudžeto projekto sudarymo bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

įgyvendinimo. Skyriaus specialistai dalyvavo įvairių komisijų darbe. Taip pat skyrius, vykdydamas

savo funkcijas, nuolat bendravo ir bendradarbiavo su visais Savivaldybės administracijos skyriais,

savivaldybės biudžetinėmis ir kitomis įstaigomis, teikė konsultacijas biudžeto planavimo ir

atskaitomybės sudarymo klausimais.
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Patvirtinus 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymą, Šilalės rajono savivaldybei nustatytos biudžeto pajamos, kurios buvo

nepakankamos net būtiniausioms savivaldybės reikmėms tenkinti.

Taryba 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtino 2019 metų Šilalės rajono

savivaldybės biudžetą – 25 490 880 Eur pajamų, 26 530 457 Eur asignavimų (asignavimai viršija

pajamas 1 039 577 Eur 2018 m. nepanaudotas apyvartos lėšų likutis). 

Tuo pačiu sprendimu 1 039 577 Eur nepanaudotų 2018 metų Savivaldybės biudžeto lėšų

likučiai paskirstyti asignavimų valdytojų įsiskolinimams, susidariusiems iki 2019 m. sausio 1 d.,

dengti ir tikslinėms išlaidoms finansuoti. 

Metų eigoje pagal Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus  buvo padidintos lėšos  –

1 653 670 Eur iš jų:

 Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iš viso padidintos –
15 600 Eur, iš jų:

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – sumažintos 46 900 Eur;

socialinei paramai mokiniams teikti (išlaidoms už įsigytus produktus ir mokinio reikmės)

– sumažintos  36 200 Eur;

socialinėms paslaugoms  – padidintos 93 700 Eur;

jaunimo teisių apsaugai – padidintos  5 000 Eur.

 Skirtos valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytoms kapitalo
investicijoms finansuoti lėšos padidintos 1 553 400 Eur.

 Mokymo ugdymo reikmėms finansuoti –  padidinta  52 300 Eur.

 Metų eigoje pagal Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus buvo padidintos lėšos –
32 370 Eur iš jų:

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai, D. Poškos g. 24, Šilalė, projekto išlaidoms

finansuoti – 16 390 Eur; projektui „Pažink Žemaitijos paveldą pramogaudamas: Šilalė“

įgyvendinimo dalinis finansavimas“ finansuoti – 2 500; projektui „Laukuvos seniūnijos Vabalų

kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. La-12 Vabalų keliui (Paršežerio gatvei) kapitališkai remontuoti“

finansuoti –  4 000 Eur ir Neformaliojo vaikų švietimui   iš Europos Sąjungos lėšų – 9 480 Eur.

Biudžetinėms įstaigoms padidintos – 30 699 Eur pajamos, gautos už teikiamas paslaugas,

padidintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (lėšos gautos, kurios atstatytos už

investicinius projektus) – 62 640 Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 380 954 Eur,

planuojamos skolintos lėšos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktiems

investiciniams projektams finansuoti – 575 390 Eur (Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytos galimybės

savivaldybei pagal finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama

prie regiono ir savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo

dokumentuose. Savivaldybė galės skolintis 5 procentus šio įstatymo 6 priede nurodytų

prognozuojamų pajamų (Šilalės rajono savivaldybė – 669,4 tūkst. Eur) investicijų projektams.

Mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos,

tačiau su sąlyga, kad savivaldybės biudžeto balanso rodiklis per ketverių metų laikotarpį turės būti

lygus nuliui), o taip pat mokestis už valstybinius gamtos išteklius – 38 582 Eur.

Patikslintas 2019 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas, įskaitant

apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti bei skolintas lėšas, sudarė 29 272 392 Eur. Metinis

pajamų planas buvo įvykdytas 100,1 %.
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Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas 2019 m. gruodžio 31 d.

1 lentelė (tūkst. Eur)

Eil. 

Nr.
Pajamų pavadinimas

2019 metų pajamų plano įvykdymas

Patikslintas

metinis planas

Vykdymas

2019-12-31

Įvykdymas

Suma Procentai
1 2 3 4 5 6

1. MOKESČIAI (2+5+9 eilutės) 13292,0 14093,8 801,8 106,0

2. Pajamų ir pelno mokesčiai (3 eilutė) 12873,0 13524,2 651,2 105,1

3. Gyventojų pajamų mokestis 12873,0 13524,2 651,2 105,1

5. Turto mokesčiai (6+7+8 eilutės) 380,0 531,4 151,4 139,8

6. Žemės mokestis 180,0 342,5 162,5 190,3

7. Paveldimo turto mokestis 5,0 3,6 -1,4 72,3

8. Nekilnojamojo turto mokestis 195,0 185,3 -9,7 95,0

9.
Prekių ir paslaugų mokesčiai (10 

eilutė)
39,0 38,2 -0,8 98,0

10. Mokestis už aplinkos teršimą 39,0 38,2 -0,8 98,0

11.
KITOS PAJAMOS 
(12+16+20+21+22+23 eilutės)

1756,1 1652,3 -103,8 94,1

12. Turto pajamos (13+14+15 eilutės) 114,6 159,5 44,9 139,2

13. Nuomos mokestis už valstybinę 50,0 94,9 44,9 189,8

14.
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų 

išteklius
20,0 19,6 -0,4 98,0

15.
Kiti mokesčiai už valstybinius 

gamtos išteklius
44,6 45,0 0,4 100,9

16.
Pajamos už prekes ir paslaugas 

(17+18+19 eilutės)
976,5 834,6 -141,9 85,5

17.
Biudžetinių įstaigų pajamos už 

prekes ir paslaugas
696,8 516,4 -180,4 74,1

18.
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio

materialiojo turto nuomą
34,4 57,5 23,1 167,4

19.

Įmokos už išlaikymą švietimo, 

socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose

245,3 260,7 15,4 106,3

20. Valstybės rinkliavos 55,0 50,8 -4,2 92,5

21. Vietinės rinkliavos 550,0 547,5 -2,5 99,6

22.
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto 

ir kitos netesybų
26,0 17,7 -8,3 68,2

23. Kitos neišvardintos pajamos 34,0 42,2 8,2 124,1

24.
Materialiojo ir nematerialiojo 

turto realizavimo pajamos 
(25+26+27 eilutės)

95,0 53,8 -41,2 56,6

25. Žemės realizavimo pajamos 30,0 53,8 23,8 179,2

26.
Pastatų ir statinių realizavimo 

pajamos
65,0 0 -65,0

27. DOTACIJOS (28+33 eilutės) 13089,7 12466,3 -623,4 95,2

28.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus 

subjektų einamiesiems tikslams 

(29+30+31+32 eilutės)

10166,9 10111,5 -55,4 99,5

29.
Valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti
2328,0 2263,5 -64,5 97,2

30. Dotacija mokymo reikmėms  5504,2 5504,2 0 100,0
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finansuoti

31. Kita tikslinė dotacija 190,9 182,8 -8,1 95,8

32.

Dotacija savivaldybėms iš Europos 

Sąjungos, kitos tarptautinės 

finansinės paramos ir bendrojo 

finansavimo lėšų 

2143,8 2161,0 17,2 100,9

33.
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus 

subjektų turtui įsigyti (34+35 eilutės)
2922,8 2354,8 -568,0 80,6

34.
Speciali tikslinė dotacija 

savivaldybėms
2347,4 1717,6 -629,8 73,2

35.

Planuojamos skolintos lėšos LR  

finansų ministerijos nustatyta tvarka 

atrinktiems investiciniams 

projektams finansuoti

575,4 637,2 61,8 110,7

36.
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR

DOTACIJOS (1+11+24+27 eilutės)
28232,8 28266,2 33,4 100,1

37. 2018 m. nepanaudotų lėšų likučiai 1039,6 1039,6 0 100,0

38. IŠ VISO PAJAMŲ (36+37 eilutės) 29272,4 29305,8 33,4 100,1

Kaip matyti iš 2 lentelėje pateiktų duomenų, 2019 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudota

1477,9 tūkst. Eur. Mažiausiai skirtų lėšų panaudota Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros

ir plėtros programai – 490,2 tūkst. Eur, nes vykdomi projektai persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį. 

Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimai pagal programas

2 lentelė (tūkst. Eur)

Programos

Nr.
Programos pavadinimas

Patikslintas

metinis planas
Vykdymas

Įvykdymas

Suma Procentai

01
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo 

ir valdymo tobulinimo programa
3464,1 3341,6 -122,5 96,5

02
Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos

ir higienos sąlygų užtikrinimo

gyvenamojoje aplinkoje programa

158,3 71,5 -86,8 45,2

03
Šilalės rajono viešosios tvarkos ir 

visuomenės priešgaisrinės apsaugos 

programa

641,1 579,8 -61,3 90,4

04 Sveikatos apsaugos programa 117,6 112,3 -5,3 95,5

05
Kultūros ugdymo ir etnokultūros 

puoselėjimo programa
1774,1 1724,4 -49,7 97,2

06 Kūno kultūros ir sporto programa 40,2 39,5 -0,7 98,3

07
Švietimo kokybės ir mokymosi 

aplinkos užtikrinimo programa
11439,1 11236,5 -202,6 98,2

08
Valstybinių (perduotų 

savivaldybėms) funkcijų vykdymo 

programa

2473,1 2398,5 -74,6 97,0

09
Socialinės apsaugos plėtojimo 

programa
2805,1 2654,8 -150,3 94,6

10
Žemės ūkio plėtros ir melioracijos 

programa
17,3 17,3 - 100,0
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11 Komunalinio ūkio ir turto programa 2219,8 2153,5 -66,3 97,0

12
2019–2021 metų Šilalės rajono 

savivaldybės investicijų programa
796,7 629,1 -167,6 79,0

13
Savivaldybės infrastruktūros objektų 

priežiūros ir plėtros programa
3306,9 2816,7 -490,2 85,2

14
Jaunimo politikos įgyvendinimo 

programa
19,0 19,0 - 100,0

Iš viso 29272,4 27794,5 -1477,9 95,0

2019 m. liko nepanaudota ir valstybės biudžetui grąžinta 64,4 tūkst. Eur gautų tikslinės

paskirties lėšų:

dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti – 64,4 tūkst. Eur, iš jų:

-  6,0 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams (už įsigytus maisto produktus);

- 4,0 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms (socialinės globos teikimo asmenims su

sunkia negalia užtikrinimui);

- 12,0 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

(mirimo atveju pašalpos);

- 41,0 tūkst. Eur – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir

hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti; 

- 0,4 tūkst. Eur – žemės ūkio funkcijoms atlikti;

- 0,1 tūkst. Eur – savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti;

- 0,6 tūkst. Eur – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijoms (būsto nuoma);

- 0,3 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos

neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti.

2019 m. gruodžio 31 d. bendras mokėtinų sumų (įskaitant ir paskolas) likutis sudarė

3514,1 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 291,7 tūkst. Eur  (3 lentelė).

Savivaldybės įsiskolinimai

       3 lentelė (tūkst. Eur)

Eil.

Nr.
Mokėtinos sumos

Atitinkamų metų gruodžio 31 d.
Palyginus su

2018 m.

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. Suma
Procenta

i

1. Iš viso mokėtinų sumų 4937,7 4124,6 3805,8 3514,1 -291,7 92,3

2. iš jų paskolos 4080,3 3757,2 3230,2 2916,5 -313,7 90,3

3.
Iš viso mokėtinų sumų 

be paskolų 
857,4 367,4 575,6 597,6 22,0 103,8

4.
iš jų darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas
48,9 23,1 18,4 19,7 1,3 107,1

5.
prekių ir paslaugų 

naudojimas
196,2 248,5 153,0 150,7 -2,3 98,5

6. subsidijos 0,4 3,1 35,8 1,0 -34,8 2,8

7. socialinės išmokos 53,8 58,3 80,7 132,1 51,4 163,7

8. kitos išlaidos 386,1 34,4 37,3 23,3 -14,0 62,4

9.
materialiojo ir 

nematerialiojo turto 
172,0 0 250,4 270,8 20,4 108,2
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įsigijimo išlaidos

10

.

Pradelstos mokėtinos 

sumos
0 0 0 0 0 0

11

.
Iš viso gautinų sumų 76,4 49,6 73,7 99,7 26,0 135,3

Didžiausią kreditinį įsiskolinimą sudaro turimos ir negrąžintos ilgalaikės paskolos, tai yra

2916,5 tūkst. Eur arba 83,0 proc. nuo visų biudžetinių lėšų kreditinio įsiskolinimo. 

Biudžeto lėšų likutis, kuris persikėlė į 2020 metus, sudaro 1771,8 tūkst. Eur.(4 lentelė).

4 lentelė (tūkst. Eur)

Lėšų likutis, nepanaudotas 2019 m.  

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 934519

Už investicinius projektus, iš jų: 464419

Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės 

regiono savivaldybėse“
4

Projektas „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų 

modernizavimas ir aprūpinimas“
20908

Projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ 238545

Projektas „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės m.“ 2261

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 55708

Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų 

tinko plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“
1039

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone 

(Kaltinėnuose)“ 61859

Projektas  „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono 

gyvenvietėse“
56767

Projektas „Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas 

vietos bendruomenės poreikiams“
27328

Už žemės pardavimą 124364

Socialinio būsto pardavimas 63590

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 70684

Specialiųjų programų lėšų likutis, iš jų: 114192

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Buhalterinės apskaitos skyrius 21531

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Bijotų seniūnija 322

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Didkiemio seniūnija 41

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Kaltinėnų seniūnija 3707

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Palentinio seniūnija 310

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Šilalės kaimiškoji seniūnija 12271

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Traksėdžio seniūnija 220

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Upynos seniūnija 706

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 52

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 18983

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 397

Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 14

Šilalės r. Upynos Stasio Girėno  mokykla 842

Šilalės  meno mokykla 226
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Šilalės sporto mokykla 54570

IŠ VISO 1771768

Centralizuotas vidaus auditas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 straipsnio

1 dalimi Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) – viešojo juridinio asmens

struktūrinis padalinys, įsteigtas atlikti vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje bei visuose

jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Skyriuje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 2 darbuotojai (toliau tekste – vidaus auditoriai):

skyriaus vedėjas ir vyriausiasis specialistas.

Skyriaus veikla buvo organizuojama pagal patvirtintą 2019 m. veiklos planą, sudarytą

atsižvelgiant į atliktą audituotinų subjektų rizikos vertinimo analizę ir raštu suderintą su

Savivaldybės administracijos direktoriumi. Skyriaus vidaus auditoriai vykdė nepriklausomą,

objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekė užtikrinti Savivaldybės administracijos,

jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja

Savivaldybės turtą bei juo disponuoja, veiklos gerinimą. Skyriaus vidaus auditoriai prieš atlikdami

vidaus auditus savarankiškai rengė audito programas, pasirinko audito procedūras, ir siekė, kad

vidaus auditas būtų atliktas išsamiai, o nustatyti pažeidimai būtų pagrįsti patikimais įrodymais ir

dokumentais. Su kiekvienu parengtu vidaus audito ataskaitos projektu buvo supažindinti

audituojamų įstaigų vadovai ir vyr. buhalteriai bei aptartos nustatytos klaidos ir galimybės jas

ištaisyti. 

Skyriaus vidaus auditoriai 2019 m. atliko 9 vidaus auditus Savivaldybės administracijoje

bei jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. 

Savivaldybės administracijoje buvo atlikti 2 vidaus auditai: vadovaujantis Lietuvos

Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Administracinės

naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas už 2018 m. II pusmetį ir Administracinės naštos

mažinimo priemonių vykdymo vertinimas už 2019 m. I pusmetį. Šilalės rajono savivaldybės

Priešgaisrinėje tarnyboje, Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, Šilalės rajono Socialinių paslaugų

namuose, Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Traksėdžio, Pajūrio ir Šilalės miesto seniūnijose  atlikti veiklos vertinimo vidaus auditai. 

Vidaus auditoriai, laikydamiesi patvirtintų profesinės etikos taisyklių, atlikdami vidaus

auditus buvo objektyvūs ir nešališki, susilaikė nuo išankstinio viešo vertinimo.

Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, tikrino ir vertino audituojamų subjektų vidaus

kontrolės funkcionavimą, rizikos valdymą, kaip valdomas, naudojamas valstybės ir savivaldybės

turtas ir juo disponuojama, ar jis naudojamas taupiai ir racionaliai, pagal norminius teisės aktus ir

sutartis, ar jų veikla atitiko įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ar pasiekti nustatyti tikslai ir

uždaviniai, ar Savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšos (mokinio krepšelio lėšos darbo

užmokesčiui) buvo naudojamos taupiai ir pagal paskirtį, ar vykdomos administracinės naštos

mažinimo priemonės, numatytos Šilalės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos

plane, ir kiti dalykai.  

Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, nustatė darbo užmokesčio darbuotojams

skaičiavimo pažeidimų. Nustatyta tarnybinių automobilių naudojimo, ilgalaikio turto ir atsargų

apskaitymo ir nurašymo pažeidimų. Vykdant viešuosius pirkimus ne visada buvo laikomasi

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimų, nes nustatyta atvejų, kai paslaugos buvo įsigyjamos

ne visiškai vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Audituojant seniūnijas pateikti pastebėjimai dėl

leidimų išdavimo įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybėje bei dėl rinkliavos rinkimo už

prekybą viešose vietose. Atliekant vidaus auditus, nebuvo nustatyta pažeidimų, kuriuos turėtų

nagrinėti teisėsaugos institucijos.

Įvertinę audituotų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių

įtaką, 2019 m. vidaus auditoriai vidaus audito ataskaitose pateikė 42 rekomendacijas, kaip
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sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ir rizikos valdymą viešajame juridiniame asmenyje bei

padėti įgyvendinti veiklos tikslus. 

Vidaus auditoriai pažangos stebėjimą atliko stebėdami ir dokumentuodami, kaip vykdomos

vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame subjekte.

Atlikę rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, vidaus auditoriai surašė pažymas apie vidaus audito

ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Siekdami gerinti atliekamų vidaus auditų kokybę, Skyriaus vidaus auditoriai 2019 m.

tobulino savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus dalyvaudami įvairiuose

seminaruose ir mokymuose. Skyriaus vedėjas 2019 metais įvairiuose seminaruose bei mokymuose

išklausė 42 akademines valandas, vyriausiasis specialistas –  42.  

Turto valdymas ir ekonomika

Savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės. Šilalės rajono savivaldybė 2019

m. valdė penkias Savivaldybės uždarąsias akcines bendroves (toliau – Savivaldybės valdomos

įmonės): UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“, UAB ,,Šilalės autobusų parkas“, UAB ,,Šilalės vandenys“,

UAB ,,Gedmina“ ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą (24 % akcijų).

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius atstovavo Savivaldybės kapitalui Savivaldybės

valdomose įmonėse, analizavo jų veiklos rezultatus, organizavo Savivaldybės ir uždarųjų akcinių

bendrovių vadovų pasitarimus finansinių rodiklių ir veiklos klausimų aptarimui. 

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracijos direktoriaus)

įsakymais:

- patvirtinti Savivaldybės valdomų įmonių 2018 m. finansinių atskaitų rinkiniai ir pelno

(nuostolio) paskirstymai;

- išrinktos Savivaldybės valdomų įmonių audito įmonės 2019–2020 m. metinių

finansinių ataskaitų rinkinių auditams atlikti;

- pakeisti ir panaikinti UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo

autobusų maršrutai;

- kiti reikalingi Administracijos direktoriaus įsakymai ir jų pakeitimai.

Savivaldybės valdomų įmonių ekonominė finansinė veikla. Išsamios Savivaldybės

valdomų įmonių veiklos ataskaitos bus teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybai

iki 2020 m. gegužės 1 d. 

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos

veikla. Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija (toliau

– komisija) sudaryta Savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-317, šios

komisijos sudėtis buvo pakeista Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu

Nr. T1-170. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Šilalės

rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais. Per 2019

m. įvyko šeši komisijos posėdžiai, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi vietinio reguliaraus

susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo klausimai, susiję su mokinių pavėžėjimo organizavimu. 

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo

programos vykdymas. Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų

tvarkymo programos paraiškų atrankai Savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.

T1-309 sudaryta Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo

programos paraiškų atrankos komisija (toliau – komisija). 2019 m. įvyko du komisijos posėdžiai. Iš

rajono savivaldybės biudžete numatytų 12000 Eur lėšų paskirta: UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ –

4000,00 Eur (autobuso iki 35 vietų įsigijimui keleivių ir mokinių pavėžėjimui), UAB ,,Gedmina“ –

4000,00 Eur (šarvojimo namų 1 salės lubų, 2 salės giminių kambario, 3 salės tualeto ir

administracinių patalpų remontui ir atnaujinimui), UAB ,,Šilalės vandenys“ – 2000,00 Eur (vandens
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gręžinio Girdiškės k., Šilalės r., remontui), UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ – 2000,00 Eur (deguonies

kiekio reguliavimo įdiegimui katilinėje Nr. 3, Kvėdarnos mstl., Šilalės r.). Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-235 buvo pripažinta netekusia galios

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programa.

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos vykdymas. Savivaldybės tarybos 2010

m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-123 patvirtinta Daugiabučių namų savininkų rėmimo

programa ir sudaryta Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija

(toliau – komisija). 2019 m. įvyko trys komisijos posėdžiai. Iš rajono Savivaldybės biudžete

numatytų 5000 Eurų lėšų buvo paskirta: Laisvės g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 500,00 Eur (penkis šimtus eurų), namo

laiptinės bendro naudojimo langų keitimo darbų išlaidų daliai padengti; Daugiabučio namo

savininkų bendrijai ,,Dobilas“ (D. Poškos g. 3, Šilalė) – 500,00 Eur (penkis šimtus eurų), ventilių

sumontavimui ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų ir laiptinių durų remonto darbų išlaidų

daliai padengti; Dariaus ir Girėno g. 24, Pajūris, Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie

sudarę jungtinės veiklos sutartį – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų), namo laiptinės remonto darbų

išlaidų daliai padengti; Raudžio g. 7, Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r., daugiabučio namo

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų), namo

laiptinės durų remonto ir keitimo darbų išlaidų daliai padengti; Surplio g. 23, Jucaičių k., Šilalės

kaimiškoji sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį –

1000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų), namo lietaus nuvedimo sistemos darbų išlaidų daliai padengti;

Laisvės g. 3, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės

veiklos sutartį – 1100,00 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą eurų), namo išorinių sienų sujungimų tarp

blokų remonto darbų išlaidų daliai padengti; Laisvės g. 7, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio

namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 500,00 Eur (penkis šimtus eurų), namo

laiptinės remonto darbų išlaidų daliai padengti.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-238 buvo

pakeista šios komisijos sudėtis.

Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų

bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų

jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

savivaldybėje buvo 4 daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB): DNSB ,,Dobilas“ (D.

Poškos g.3, Šilalė), DNSB ,,Linas“ (D. Poškos g. 5, Šilalė), DNSB ,,Energetikas“ (D. Poškos g. 18,

Šilalė), DNSB ,,Kelininkas“ (Kovo 11-osios g. 27, Šilalė), 50 daugiabučių gyvenamųjų namų

savininkai buvo sudarę jungtinės veiklos sutartis, 1 bendrojo naudojimo objektų administratorius

(UAB Mano Būstas Vakarai - 152 administruojami daugiabučiai namai).

2019 m. buvo atlikti aštuoni kompleksiniai planiniai valdytojų veiklos patikrinimai:

administratoriaus UAB ,,Šilalės būstas“ atrankos būdu pasirinkti 6 daugiabučiai namai Šilalės m. (J.

Basanavičiaus g. 20, Maironio g. 22, D. Poškos g. 11, Dariaus ir Girėno g. 47, Vasario 16-osios g.

28) ir Šilalės r. Kvėdarnos mstl. (K. Jauniaus g. 5b, Žalioji g. 1) ir Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus

ir Girėno g. 22 daugiabučio namo jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Taip pat buvo atliktas

vienas neplanuotas administratoriaus UAB ,,Šilalės būstas“ veiklos patikrinimas pagal daugiabučio

namo K. Jauniaus g. 5d, Kvėdarnos mstl., Šilalės r. savininkų prašymą. 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuoma. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuoma.

Šilalės rajone šiuo metu yra sudarytos 203 nuomos sutartys su Savivaldybės gyvenamųjų patalpų

nuomininkais. 94 nuomos sutartys sudarytos Šilalės mieste ir 109 nuomos sutartys – rajono

seniūnijose. Per 2019 metus nuomos mokesčio už Šilalės miesto būstus surinkta 17 370,00 Eur.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remontui išleista 10 000,00 Eur, atlikti pagerinimo darbai 9

savivaldybės būstuose.

Valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti. Per 2019 m. išduota 3 Pažymos apie teisę

į paramą būstui įsigyti, per 2019 m. gauti ir sutvarkyti 25 prašymai dėl teisės į finansinę paskatą
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pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Per 2019 m. finansine paskata pasinaudojo 8 jaunos

šeimos.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta, kad asmenys

ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir nuomojantys socialinį būstą, pasibaigus

kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) turi pateikti Gyventojų turto deklaravimo

įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas. Iš viso per 2019 metus

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas

už 2019 metus pateikė 230 asmenų ir šeimų. 

Per 2019 metus pateikė dokumentus ir įregistruoti bei įvesti duomenys į Socialinės paramos

šeimai informacinę sistemą (SPIS) 29 asmenų ir šeimų dėl socialinio būsto nuomos. 2019-12-31

duomenimis į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą buvo įrašyta 130

asmenų ir šeimų. Iš sąrašų būstui išsinuomoti per 2019 metus Administracijos direktoriaus

įsakymais išbraukta 35 asmenys ir šeimos. 20 asmenų ir šeimų išbraukimo priežastis – nepateikė

turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijų už 2018 metus.

Per 2019 m. buvo išnuomota 11 socialinių būstų šeimoms ir asmenims iš Asmenų ir šeimų,

turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų bei 2 savivaldybės būstai išnuomoti socialinio

būsto nuomos sąlygomis. 8 būstai šeimoms ir asmenims išnuomoti savivaldybės būsto nuomos

sąlygomis, iki ateis eilė išsinuomoti socialinį būstą, 14 šeimų ir asmenų Administracijos

direktoriaus įsakymais bei Tarybos sprendimais atnaujintos nuomos sutartys. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, per 2019 m., Šilalės

rajono savivaldybės tarybai leidus, pakeistos nuomos sąlygos ir išnuomoti socialiniai būstai

savivaldybės būsto nuomos sąlygomis, 5 asmenims ir šeimoms dėl viršytų 2018 m. asmenų (šeimų)

pajamų daugiau kaip 25 %.

Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“, per 2019

m. įsigyta savivaldybės nuosavybėn 9 socialiniai būstai, kurie išnuomoti asmenims ir šeimoms iš

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir

nefasuotais naftos produktais išdavimas rajono savivaldybėje. 2019 metais išduota: 1 licencija

viešojo maitinimo įmonei verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Šilalės rajono

savivaldybės teritorijoje; 3 licencijos įmonėms verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje; 15 vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus

mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio

koncentracija neviršija 7,5 %, masiniuose renginiuose ir mugėse.

2019 metais panaikinti galiojimai, sustabdytas licencijų galiojimas neterminuotai: 1

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas panaikintas; 1 licencijos

verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdytas neterminuotai;

1 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikintas;1 licencijos verstis

mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas sustabdytas neterminuotai.

Išvardintų licencijų išdavimai, licencijų būklės koregavimai vykdomi naudojantis Licencijų

informacine sistema (LIS).

Licencijų kopijų vežėjams, vežantiems keleivius rajono savivaldybės teritorijoje,

išdavimas. 2019 metais išduota: 2 licencijų kopijos, galiojančios iki 2026 m. gruodžio 5 d.,

transporto priemonėms vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas

prasideda arba baigiasi savivaldybės teritorijoje. 

Licencijų kopijos išduodamos naudojantis Lietuvos vežėjų informacine sistema „Vektra“ (IS

„Vektra“).

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi

išdavimas. 2019 metais išduota: 3 leidimai vežėjui (fiziniam asmeniui) vežti keleivius lengvaisiais

automobiliais taksi; 4 pateiktų deklaracijų apie ketinimą teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais

automobiliais paslaugą duomenys suvesti į Licencijų informacinę sistemą (pagal galiojančius teisės

aktus prilyginama išduotiems leidimams); 1 leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
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galiojimas panaikintas vežėjo prašymu; 1 leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais

automobiliais paslaugos veiklą galiojimas panaikintas.

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos (SVV

Programa) įgyvendinimas. 2019 metais SVV Programos įgyvendinimui skirta 12 tūkst. Eur. Visos

programai skirtos lėšos panaudotos skiriant negražinamą paramą 44 smulkaus ir vidutinio verslo

subjektams, vykdantiems veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, bei Šilalės verslininkų

asociacijos, rajono verslininkų ir Savivaldybės vadovų susitikimo (konferencijos) išlaidoms

padengti.

Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija,

bešeimininkio turto tvarkymas. Turto valdymo ir ekonomikos skyrius vykdo savivaldybei

nuosavybės teise priklausančių statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos darbų

organizavimą. 

Iš viso savivaldybei nuosavybės teise šiuo metu priklauso 563 nekilnojamojo turto objektai

(butai, pastatai, statiniai, gatvės, patalpos, žemės sklypai, žemės sklypai su pastatais).

Per 2019 m. atlikta 8 savivaldybės turto objektų kadastriniai matavimai, kurių darbų vertė

1915,02 Eur. 2019 m. VĮ Registrų centre nuosavybės teisė įregistruota 19 nekilnojamųjų daiktų,

išregistruota 3 pastatai, įregistruoti 85 juridiniai faktai (iš to sk. 43 žemės sklypams), išregistruota

18 juridinių faktų. 2019 m. atliktas 2 objektų turto vertinimas. Atliktų darbų vertė 850,00 Eur.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas. 2019 metais iš Nacionalinės

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus, VĮ Registrų centro ir juridinių

asmenų gauti duomenys apie nuomojamus ir naudojamus 3651 valstybinės žemės sklypą (1780

mokėtojų), apmokestinamas plotas 3577 ha. Valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2019 m.

priskaičiuota 98 445,05 Eur. Fiziniams asmenims išsiųsta 1697 pranešimai, juridiniams asmenims

suformuota 83 deklaracijos. 2019 metais surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio 95 256,57

Eur, pervesta biudžetui 95 045,99 Eur. Pritaikius Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m.

birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo

Šilalės rajone tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo“ 25.16 ir 25.17 papunkčius valstybinės žemės

nuomos mokestis sumažėjo 2 612,80 Eur (UAB „Šilalės vandenys“). Į valstybinės žemės nuomos

mokesčio surenkamąją sąskaitą surinktos lėšos pervedamos į biudžetą, jos yra apskaitytos. Banko

išrašų, AB Lietuvos pašto duomenys yra suvesti į MASIS mokėjimo programą. Šis darbas yra

atliekamas kiekvieną dieną. Apie surinktas ir panaudotas lėšas mėnesinė ataskaita yra teikiama

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui. Finansų skyriui perduoti valstybinės

žemės nuomos mokesčio apmokėjimų ir gautinų sumų inventorizavimo dokumentai (2019-12-31

duomenys).

Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus gauti ir

įvykdyti 4 prašymai dėl 35 pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo, 4

prašymai dėl 47 sklypų žemės nuomos mokesčio tikslinimo/perskaičiavimo. 2019 m. gauti 4

mokėtojų prašymai dėl nuomos mokesčio permokos, neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo.

Savivaldybės turto pardavimas viešo aukciono būdu. Viešame aukcione parduodamo

Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše, patvirtintame

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-230 „Dėl Viešame

aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų

sąrašo patvirtinimo“, įrašyti 6 objektai, iš kurių 2 nekilnojamojo turto objektai su priklausančiu

žemės sklypu parduoti 2019 m. už pasiūlytą kainą 6419 eurų, vadovaujantis Valstybės ir

savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir

savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės

informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio

direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 ir Šilalės rajono savivaldybės

organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti

nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis
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Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. DĮV-

1382 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas

savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių

technologijų priemonėmis taisyklių tvirtinimo“.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų

veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas

2019 m. Šilalės rajono savivaldybėje. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.

balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-222 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“

Šilalės rajono savivaldybei skirta 16 542 Eur. 2019 m. birželio 13 d. pasirašyta Valstybės biudžeto

lėšų naudojimo sutartis Nr. BVS46-17/2019-06-19 Nr. B6-71(V). Per 2019 m. įgyvendinant šią

priemonę Šilalės rajono nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos pateikė 27 paraiškas 16

218 Eur sumai. Šilalės rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai dėl

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų

plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 2019 metais 27

paramos gavėjams skirta parama 16 218 Eur, 324 Eur skirta darbo užmokesčiui ir socialinio

draudimo įmokoms apmokėti. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti visi 27 projektai tinkamomis

finansuoti išplėstinėse seniūnaičių sueigose patvirtintoms veikloms: socialinei veiklai, skirtai

socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams; vaikų ir jaunimo užimtumui; kultūrinei ir

švietėjiškai veiklai; sporto ir sveikatinimo veiklai; bendruomeninei veiklai ir kitai vietos

bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai; bendruomenės akcijoms ir

iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Informacija apie vykdomus ir

įgyvendintus projektus paviešinta įvairių renginių metu, seniūnijų interneto svetainėse, skelbimų

lentose, socialiniame tinkle „Facebook“.

Investicijos, plėtra

2019 metais buvo tęsiamos procedūros dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių

fondų paramos 2014–2020  metams įsisavinimo. 

Investicijų bei ES paramos lėšų pritraukimui neigiamos įtakos turėjo projektų finansavimo

sąlygų aprašų pakeitimai arba jų nebuvimas, ilgos darbų bei paslaugų viešųjų pirkimų konkursų

vertinimo procedūros. 

Žemiau pateikiama informacija apie 2019 m. pateiktus projektinius pasiūlymus, paraiškas 

ir vykdomus projektus:

Eil

Nr

Projekto

pavadinimas
Eiga

Planuojama

PastabosBendra

suma, Eur

ES,

Eur

SB,

Eur

1.

Socialinio būsto 

fondo plėtra 

Šilalės rajono 

savivaldybėje

Įgyvendinamas 557 789,41 474 121,00 83 669,41

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

172379,81 Eur,

ES lėšų;

28187,97 Eur, SB

lėšų.

Iš viso nupirkti 9

butai

(8 butai – 2-jų

kambarių, vienas

butas – 1 kambario)



30

2.

Šilalės rajono 

Kvėdarnos 

gyvenamosios 

vietovės 

atnaujinimas

Vykdomi

darbai
975 848,52

829 471,24

ES lėšos;

73 188,64

LR valstybės

biudžeto lėšos

73 188,64

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

408 020,78 Eur

ES lėšos;

35 999,89 Eur

Valstybės biudžeto

lėšos (VB);

30 056,28 Eur

SB lėšos;

38 140 Eur skolintos 

lėšos LR finansų

ministerijos nustatyta

tvarka atrinktiems

investiciniams

projektams finansuoti

3.

Savivaldybes 

jungiančių 

turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų 

infrastruktūros 

plėtra Tauragės 

regione. 

(Projektas 

įgyvendimas su 

partneriais – 

apskrities 

savivaldybėmis. 

Projekto 

vedantysis 

partneris – 

Jurbarko r. sav. 

administracija)

Projektas

vykdomas
466 925,52 396 886,69 70 038,83

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

  ES lėšos;

5 172,96 Eur, SB

lėšos

(įrengta 19

informacinių stendų,

2 atminimo lentos, 4

vandens turizmo

ženklai, 58 kelio

ženklai Nr.628, 1

kelio ženklas Nr.629)

4.

Paslaugų teikimo 

ir asmenų 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimas 

Tauragės regiono 

savivaldybėse

Projektas

vykdomas
502 569,92 427 184,43 75 385,49

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

11 368,85 Eur,

ES lėšos;

2 001,47 Eur,

SB lėšos

5.

Lauko 

prekyvietės 

įrengimas Pajūrio 

mst., Šilalės r.“ 

pagal 2014-2020 

metų ES fondų 

investicijų 

veiksmų 

programos 

priemonę

Projektas

vykdomas
174 281,10 50 000 124 281,10

Projektas

pradedamas vykdyti

6.

Bendruomeninių 

vaikų globos 

namų steigimas ir 

vaikų dienos 

centrų tinklo 

plėtra Šilalės 

rajono 

savivaldybėje

Projektas

vykdomas
217 925,82 185 657,00 32 268,82

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

13 961,13 Eur,

ES lėšos;

2 673,29 Eur,

 SB lėšos

(Įrengtas vaikų dienos

centras Kaltinėnuose.
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Atliktas paprastasis

remontas, nupirkti

reikalingi baldai ir

įranga)

7.

Pastato, esančio 

Jūros g. 16, 

Drobūkščių k., 

Traksėdžio sen., 

remonto ir 

projektavimo 

darbai, keičiant 

pagrindinę pastato

paskirtį iš mokslo 

į gyvenamosios 

paskirties (įvairių 

socialinių grupių 

asmenims)

Projektas

baigtas
64 636,61 0 64 636,61

Darbai pabaigti

2019-11-30

8.

Preservation of 

Šilalė and Sovetsk

historcal and 

cultural heritage

Projektas

vykdomas

815 503,84

(iš jų

445 137,48

Šilalės r. sav.)

733 953,45

44 513,75

(37 036,64

Sovetsko

SB)

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

1 685,77 Eur,

ES lėšos;

187,29 Eur, SB lėšos

9.

Šilalės Simono 

Gaudėšiaus 

gimnazijos  

pastato dalies 

patalpų 

modernizavimas 

ir aprūpinimas 

įranga

Projektas

Baigtas
342 134,69 316 474,57 25 660,12

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

141 009,91 Eur,

ES lėšos;

9 505,32 Eur,

SB lėšos;

4 751,71 Eur,

dotacijos

10.

Eismo saugumo 

priemonių 

diegimas Šilalės 

mieste ir rajono 

gyvenvietėse 

Vykdomi

darbai
882 450,43 679 182,07 203 268,46

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

461 333,68 Eur,

ES lėšos;

45 000 Eur,

SB lėšos;

54 951,1 dotacijos

(užbaigti objektai: 1.

Pėsčiųjų ir dviračių

tako dalyje Struikų g.

(nuo sankryžos su

Pūtvės Pilies g. iki

Sodininkų g.) Šilalės

m., dalyje Sodininkų

g. (nuo Struių g. iki

sankryžos su

Ramunės g.) Struikų

k., ir dalyje Ramunės

g. (nuo sankryžos su

Sodininkų g. iki

sodininkų bendrijos

„Dobilas“ vartų)
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Struikų k., Šilalės r.

įrengimas; 2.

Pėsčiųjų takų A.

Stulginskio g. ir

dalyje Gardavos g.

Tūbinių I k., Šilalės r.

rekonstrukcija bei

pėsčiųjų perėjos per

Gardavos gatvę

įrengimas; 3.

Pėsčiųjų ir dviračių

tako dalyje Lelijų g.

(nuo Rytinio Kelio g.

iki sodininkų

bendrijos „Dobilas“

vartų) Struikų k.,

Šilalės r. įrengimas;

4. Pėsčiųjų ir dviračių

tako nuo Vasario 16-

osios g. Šilalės m. iki

Šilo g. Šilalės m.

įrengimas.

Vykdomi darbai

Pėsčiųjų tako

rekonstrukcija nuo

Dvaro Kaimo g.

Šilalės mieste iki

Baranausko g. Šilų

k., Šilalės r.

11.

Ikimokyklinio 

ugdymo 

prieinamumo 

didinimas Šilalės 

m.

Vykdomi

darbai 731 164,31 256 199,97 475 164,34

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

62 467,74 Eur,

 ES lėšos;

5 511,85 Eur.

VB lėšos;

205 233 Eur,

SB lėšos

12.

Aktyvaus dialogo

tarp vietos 

valdžios ir 

pilietinės 

visuomenės 

skatinimas 

Šilalėje ir Slavske

Projektas

vykdomas
246.975,83 222.278,24

24 697,59

(Šilalės r.

sav. dalis

18.301,93)

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

2 141,10 Eur,

ES lėšos;

1700,48 Eur,

SB lėšos

(Šilalės rajono

savivaldybės

administracijos bendra

projekto suma –

183.019,27)

13.

Laukuvos mstl. 

kultūros namų  

stogo dangos  

pakeitimas bei  

turgavietės 

atnaujinimas

Projektas

užbaigtas
293 600,27 145 302,00 148 298,27

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

123 498,09 Eur,

ES lėšos;

21 793,78 Eur,

VB lėšos;

137 071,10 Eur,

SB lėšos
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14.

Upynos kultūros 

namų pastato ir 

infrastruktūros 

atnaujinimas

Projektas

užbaigtas
231 920,44 168 757,00 63 163,44

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

143 442,63 Eur,

ES lėšos;

25 313,41 Eur,

VB lėšos;

56 090,90 Eur,

SB lėšos

15.

Žadeikių buvusios

mokyklos pastato 

pagerinimas 

pritaikant 

bendruomenės ir 

kultūros veiklai 

Projektas

vykdomas
177 606,30 101 692,00 75 914,30

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

4 112,00 Eur,

SB lėšos

16.

Šilalės rajono 

savivaldybės 

teritorijos 

bendrojo plano 

gamtinio karkaso 

sprendinių 

koregavimas ir 

bešeimininkių 

apleistų pastatų 

likvidavimas 

rajone

Projektas

vykdomas
54 387,74 26 840,00 27 547,74

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

12 582,79 Eur,

SB lėšos

(Vienu projekto bus

pakoreguotas Šilalės

rajono savivaldybės

teritorijos bendrasis

planas ir gamtinio

karkaso sprendiniai bei

griaunami

bešeimininkiai apleisti

pastatai. Griaunami

bešeimininkiai

pastatai, esantys šiuose

kaimuose: Tūjainių k.,

Gūvainių k., Bardžių

k.).

17.

Užterštos 

teritorijos Kraikų 

kaime, Upynos 

sen., Šilalės r. 

sav. sutvarkymas

Projektas

vykdomas
73 899,34 70 204,37 3 694,97

Per 2019 metus

panaudota lėšų:

5 091,70 Eur,

SB lėšos

Savivaldybė yra partneris regioniniuose projektuose: „Savivaldybes jungiančių turizmo

trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“, „Paslaugų teikimo ir asmenų

aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ ir „Tauragės regiono

komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Teritorijų planavimas ir adresų suteikimas

Viena iš savivaldybių funkcijų – teritorijų planavimas. Vystant infrastruktūrą ir sudarant

palankias sąlygas verslui, formuojami nauji žemės sklypai, reikalingi savivaldybės funkcijoms

įgyvendinti. Tai žemės sklypai prie savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, inžinerinių

komunikacijų, skverų, miesto parkų bei kitų objektų, kurių eksploatavimui, statybai ar

rekonstrukcijai reikalingi žemės sklypai. Naujiems žemės sklypams suformuoti ir privačios žemės

sklypams pertvarkyti rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kompleksiniai

teritorijų planavimo dokumentai, o jų pagrindu – žemės sklypų planai su kadastrinių matavimų
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duomenimis ir topografinės nuotraukos. 2019 metams šiai funkcijai įgyvendinti iš savivaldybės

biudžeto buvo panaudota 6957,17 Eur. 

Šiuos darbus atlieka konkursą laimėjusios įmonės: žemės sklypų formavimo ir

pertvarkymo projektus rengia Remigijaus Pužo IĮ, žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų

duomenimis ir topografines nuotraukas rengia MB „Geometita“. Dalis žemės sklypų suformuoti

žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metu. 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Saulės jėgainių statybos plėtros

teritorijų specialusis planas Pajūrio seniūnijos teritorijoje.

Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė pradėti rengti Šilalės rajono savivaldybės

teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimą.

2019 m. parengtos ir patvirtintos Šilalės miesto ir rajono bendrųjų planų sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (2007–2018 m.).

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė leisti rengti vietovės lygmens

specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus – inžinerinės infrastruktūros vystymo planus,

numatant vėjo jėgainių statybą Kaltinėnų sen., Rėzgalių k. ir Laukuvos sen., Mėčių k. Buvo

parengtas ir patvirtintas specialusis planas  Laukuvos sen., Mėčių k.

Šilalės rajono savivaldybės taryba sutiko apmokėti vienkartinę 2000 (du tūkstančių eurų)

Eur kompensaciją tarnaujančiuoju tampančio daikto savininkei dėl servitutinio privažiavimo kelio

iki Pajūrio senųjų kapinių. 

2019 m. ŽPDRIS (žemės planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema) priimta 21

gyventojų prašymas dėl sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo. Suderinta 37 planai,

išduoti 63 reikalavimai ūkininko ūkio sodybai suformuoti.  

Savivaldybės administracijos direktorius įsakymais patvirtino 7 žemės sklypų formavimo

ir pertvarkymo projektus; išnagrinėjo gyventojų prašymus ir priėmė 21 sprendimą leisti pradėti

rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; priėmė 24 sprendimus pakeisti

pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą paskirtį; priėmė 4 sprendimus dėl fizinių asmenų

lankymosi miške apribojimo. Priėmė sprendimą dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento

Aušros ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalo Šilalės mieste detaliojo plano rengimo.

2019 metais atsižvelgdamas į gyventojų prašymus priėmė 77 sprendimus dėl adresų

suteikimo ir keitimo. 

Teritorijų planavimo komisijos posėdyje patvirtinti 7 specialieji planai, kaimo plėtros

žemėtvarkos projektai.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Priimti ir išnagrinėti prašymai 177

Atmesti prašymai 62

Neatitikę reikalavimų prašymai 33

Išduoti leidimai 90
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Pateiktų prašymų išdavimo suvestinė:

2019 metais išduoti  statybą leidžiantys dokumentai

Leidimas

pakeisti

statinio

(-ių) /

patalpos

(-ų)

paskirtį

Leidimas

nugriauti

statinį

 (-ius)

Leidimas

statyti

naują (-

us) statinį

(- ius)

Leidimas

atlikti

statinio

(-ių)

paprastąjį

remontą

Leidimas

atnaujinti

(moderni-

zuoti)

pastatą

 (- us)

Leidimas

rekons-

truoti

statinį

 (- ius)

Leidi-

mas

atlikti

statinio

(-ių)

kapita-

linį

remontą

Iš viso

išduota

leidimų

3 1 48 5 8 11 3 79

2019 metais surinkta rinkliava už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą ir savavališkos 

statybos įteisinimą:

Laikotarpis
Rinkliava už statybą leidžiančius

dokumentus, Eur

Rinkliava už savavališkos

statybos įteisinimą, Eur

I ketvirtis 1 024 11866,69

II ketvirtis 2224 -

III ketvirtis 1387 -

IV ketvirtis 1903 -



Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Nuo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos pradžios iki 2019 m. gruodžio 31 d. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

visiškai baigti renovuoti 26 namai iš 41 namo, dalyvaujančio programoje.

Įgyvendinus daugiabučių namų atnaujinimą visada sutaupoma daugiau nei 40 % energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karšto vandens

ruošimui.

Pagal 2018 metų kvietimą suderinti ir patvirtinti 4 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai. Šiuo metu vyksta

projektavimo darbai.

Atnaujinta Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programa (Šilalės rajono

savivaldybės kultūros centras).

Pagal 2019 m. rugpjūčio 14 d. Kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal daugiabučių namų

atnaujinimo (modernizavimo) programą parengti 7 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai. Investicijų planai pateikti VšĮ

„Būsto energijos taupymo agentūrai“ tvirtinimui.

Viso į renovacijos procesą įtraukti 48 daugiabučiai gyvenamieji namai.

Informacija apie programoje dalyvaujančius daugiabučius namus pateikiama lentelėse:

Adresas Renovacijos vertė Priduota/nepriduota

I etapas

Dariaus ir Girėno 50 239746,68 Priduota

Dariaus ir Girėno 27 134894,38 Priduota

Kovo 11-osios g.Nr.4 154915,8 Priduota

Nepriklausomybės 2 83841,52 Priduota

D.Poškos g.Nr.14 245355,05 Priduota

D.Poškos g.Nr.4 206846,05 Priduota

Basanavičiaus g.Nr.18 170416,64 Priduota

Basanavičiaus g.Nr.16 221817,03 Priduota

Basanavičiaus g.Nr.8 107156,46 Priduota

Maironio g.Nr.24 297097,31 Priduota

Viso: 1862086,92
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Adresas
Renovacijos

vertė
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019-05 2019-07

Viso atlikta

darbų

Priduota/

nepriduota

II etapas (aktavimai)

D.Poškos g. 

22
82377,99 Priduota

D.Poškos g. 

16
115833,84 Priduota

Dariaus ir 

Girėno  g. 57
120409,54 Priduota

Dariaus ir 

Girėno g. 59
90122,58 Priduota

Žalioji g. 3
290951,58 Priduota

Dariaus ir 

Girėno 45
115383,44 11974,93 Priduota

Dariaus ir 

Girėno 47
104 243,4 Priduota

Dariaus ir 

Girėno 2
77 189,16 Priduota

Žemaitės g. 6
203 979,5 81286,44 101203,17 9515,05 9554,93 2420 203979,59 Priduota

Viso
1200491,09 81286,4 101203,17 9515,05 9554,93 14394,93 215954,52



Adresas
Renovacijos

vertė

2018

aktavimai
1 mėn 2 mėn 3 mėn 4 mėn 5 mėn 6 mėn 7 mėn 8 mėn 9 mėn 12 mėn Viso

Priduota/

nepriduota

III etapas

Vytauto

Didžiojo

g. 15,

Šilalė

162364,7 171036,47 0,00 Priduota

Žalioji g. 

5,

Kvėdarna

577777,78 596007,12 0,00 Priduota

D.Poškos

g. 11,

Šilalė

299991,43 282289,91 27366,54 309656,45 Priduota

Dariaus ir

Girėno

37, Šilalė

428888,88 449318,52 0,00 Priduota

D.Poškos

g. 12,

Šilalė

267668,31 180249,35 21432,1 12817,98 23828,41 18924,1 10416,41 7391,93 275060,24 Priduota

Dariaus ir

Girėno

49, Šilalė

138482,15 132034,63 14414,89 146449,52 Priduota

D.Poškos

g 8,

Šilalė

299970,62 133074,11 11035,2 12414,6 23633,72 28485,53 38048,45 29139,51 24139,5 4779,98 304750,60 Priduota

Vasario

16-osis

28, Šilalė

311994,99 49368 18876 18876 42100,74 25168 63809,16 69116,3 13327,36 11353,43 311994,99 Priduota

Viso 2487139 1993378 78710 44108,58 89562,87 53653,53 116272,50 117179,91 13327,36 34555,91 16133,41 7391,93 2556881,98
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Adresas Sutartis
Proj.

sutartis

Tech.

proj.
6 mėn 7 mėn 8 mėn 9 mėn 10 mėn 11 mėn 12 mėn Viso

IV etapas

D.Poškos g. 

9
461893,48 7623,0 4570,17 21148,38 98360,02 102088,59 80814,21 45903,54 40314,44 18738,67 407367,85

Dariaus ir

Girėno 31
549000,11 12199,22 50450,93 109094,7 55465 215010,59

Dariaus ir

Girėno 51
134998,21 6413,0 1570 6984,36 32690,6 9994,12 16654,51 34169,9 23603,63 124097,20

Dariaus ir

Girėno 53

negautas

finansavimas
0,00

Dariaus ir

Girėno 55
191793,28 6413,0 2178 6521,9 16216,4 16285,4 30379,47 20963,25 90366,44

Dariaus ir

Girėno 63
12464,21 0,00

Žemaitės g. 8 555555,55 7623,0 5200 6933,15 38500,92 56471,5 19855,02 31332,96 75518,29 46711,84 275323,68

Maironio g. 

21
9277,07 0,00

Maironio g. 

23
9949,8 0,00

Maironio g 

25
9142,76 0,00

Žalioji g. 6 8228,00 0,00

1893240,63 21148,38 150367,20 207467,15 177399,68 233365,1 205468 974066,84



Adresas Proj. sutartis

V etapas

Dariaus ir Girėno g. 1 7925,5

Basanavičiaus g. 6 12342

Kovo 11-osios g. 27 9401,7

Žalioji g. 2 9401,7

Geodezija

1. Geodezininkai prieš pradėdami rengti topografinius ir inžinerinius planus,

savivaldybėje užsako informaciją apie matuojamoje vietoje esančias požemines komunikacijas.

Geodezininkams perduota pradinių duomenų buvo – 292 vnt.

2. Geodezininkai parengę topografines nuotraukas ir inžinerinius planus perduoda

savivaldybei derinti. Šie parengti planai turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai

parengta dokumentacija šių reikalavimų neatitinka, savivaldybės geodezininkas rašo neigiamas

išvadas bei teikia pastabas.

Geodezininkams pateikta pastabų ir priimta neigiamų išvadų (nesuderinta topografiniu ir

išpildomųjų geodezinių planų) 497 vnt.

3. Kai planai atitinka teisės aktų reikalavimus bei geodezininkai išsitaiso pastabas,

parengti topografiniai ir inžineriniai planai yra teikiami derinti pakartotinai. Savivaldybės

geodezininkas šiuos planus suderina ir suteikia unikalius numerius.

Geodezininkams pateikti derinimo unikalūs numeriai (suderinti planai, topografinės

nuotraukos ir išpildomosios geodezinės nuotraukos):

3.1. Sausio mėn. – 32vnt. (64,79 ha);

3.2. Vasario mėn. – 15 vnt. (48,63 ha);

3.3. Kovo mėn. – 20 vnt. (21,92 ha);

3.4. Balandžio mėn. – 16 vnt. (9,90 ha);

3.5. Gegužės mėn. – 21 vnt. (37,34 ha);

3.6. Birželio mėn. – 18 vnt. (11,15 ha);

3.7. Liepos mėn. – 25 vnt. (35,00 ha);

3.8. Rugpjūčio mėn. – 53 vnt. (182, 70 ha);

3.9. Rugsėjo mėn. – 15 vnt. (14,42 ha);

3.10. Spalio mėn. – 26 vnt. (68,25 ha);

3.11. Lapkričio mėn. – 27 vnt. (18,46 ha);

3.12. Gruodžio mėn. – 27 vnt. (28,82 ha).

VISO – 292 vnt. (563,36 ha)
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Savivaldybės geodezininkui yra labai aktualu kokio dydžio žemės sklypai yra pateikiami

derinti. Kuo didesnę teritoriją geodezininkai matuoja ir teikia derinti, tuo tikrinant ir peržiūrint

darbus reikalingos yra didesnės laiko sanaudos. Atkreipiu dėmesį į tai, kad nors vasario mėnesį

buvo suderinta 15 darbų, o rugpjūtį – 53 vnt. darbų, vidutinis sklypo dydžio skirtumas yra nežymus

truputį virš 3 ha.

4. Nuo 2018 m. liepos mėn. Žemės ūkio ministerija, topografiniams ir inžineriniams

planams archyvuoti sukūrė vieningą sistemą, savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį (SEDR) bei

paskyrė šios sistemos Lietuvos erdvinės informacijos portalo (LEIP) tvarkytoju GIS – Centrą.

Sukurdama šią sistemą Žemės ūkio ministerija kiekvienais metais savivaldybėms skiria pinigines

dotacijas, kurias savivaldybė turi panaudoti SEDR rinkinio tvarkymui (savivaldybės geodezininko

atlyginimui, programinės įrangos atnaujinimui ir kt.).Sukurdama SEDR sistemą priėmė ir naujus

teisės aktus, kuriais vadovaujantis savivaldybės geodezininkas turi visus per ataskaitinį mėnesį

geodezininkų suderintus topografinius ir inžinerinius planus pakoreguoti pagal SEDR reikalavimus
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ir kiekvieną mėnesį teikti GIS – Centrui šiuos planus, kad juos integruotų į vieningą archyvavimo

sistemą SEDR. SERD reikalavimuose yra nurodyta, kad integruoti į SEDR galima jei pakoreguotų

planų klaidų kiekis neviršija – 5 proc. GIS-Centras gavęs iš savivaldybės geodezininko šiuos planus

tikrina ar klaidų kiekis neviršija 5 procentų. Jei neviršija šie planai yra integruojami į SEDR, o jei

viršija jie yra grąžinami savivaldybės geodezininkui pasitaisyti. Klaidas savivaldybės geodezininkas

turi ištaisyti iki sekančio mėnesio ataskaitos davimo. Neįvykdžius 5 procentų klaidų ribos

savivaldybėms yra rizika netekti skiriamų dotacijų.

Atnaujinto Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (toliau – SEDR), Lietuvos erdvinės

informacijos portalo (toliau – LEIP) tvarkytojo klaidų ataskaita:

4.1. Sausio mėn. – 12,59 proc.;

4.2. Vasario mėn. – SEDR buvo teiktas su kovo mėnesiu;

4.3. Kovo mėn. – 2,70 proc.;

4.4. Balandžio mėn. – 4,55 proc.;

4.5. Gegužės mėn. – 7,94 proc.;

4.6. Birželio mėn. – 4,65 proc.;

4.7. Liepos mėn. – 4,83 proc.;

4.8. Rugpjūčio mėn. – 2,42 proc.;

4.9. Rugsėjo mėn. – 3,50 proc.;

4.10. Spalio mėn. – 1,14 proc.;

4.11. Lapkričio mėn. – 1,40 proc.;

4.12. Gruodžio mėn. – 1,23 proc.

5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į SEDR galima integruoti tik pagal SEDR reikalavimus

sutvarkytus darbus. Pažymėtina tai, kad savivaldybės archyve topografinės nuotraukos pradėtos

kaupti jau nuo 1999 m., kurios buvo rengtos pagal anksčiau galiojančius teisės aktus ir šių darbų

nėra galimybės integruoti į SEDR, tačiau jie yra labai svarbūs teikiant pradinius duomenis

geodezininkams apie požeminius tinklus esančius įvairiose vietose. Pažymima, kad anksčiau Šilalės

rajono savivaldybė neturėjo jokios georeferencinės duomenų bazės, kurioje būtų kaupiami šie

darbai. Jie tiesiog buvo padrikai saugomi arba popierinėse laikmenose arba kompiuteryje. Nuo

2018 m. gruodžio mėn. buvo sukurta Šilalės rajono savivaldybės georeferencinė duomenų bazė ir
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darbai pradėti kelti ir archyvuoti joje pririšant kiekvieną darbą prie konkrečių koordinačių. Šis

duomenų bazės sukūrimas palengvina pradinių duomenų pateikimą geodezininkams.

Į georeferencinę duomenų bazę patalpinta darbų per 2019 m.  - 3159 vnt.

Kelių priežiūra

Vietinės reikšmės kelių Šilalės rajone yra 1628,10 km. Vietinės reikšmės kelius sudaro

viešieji keliai, kurių ilgis 733,61 km, miesto, miestelių ir kaimų gatvės – 122,82 km, vidaus keliai –

771,67 km. Be kelių, dar yra pėsčiųjų ir dviračių takai – 10,95 km. 2019 m. Lietuvos automobilių

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Šilalės rajono savivaldybės

administracijai skyrė 1 547 450 Eur lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir statybai, tai

sudaro priežiūrai – 645,67 tūkst. Eur ir kapitalui formuoti – 901,78 tūkst. Eur. Įsisavinant

finansavimą atlikti:

dalies Struikų g. (nuo sankryžos nuo su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalies

Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) ir dalies Ramunės g. (nuo sankryžos su

Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų g. Šilalės r. rekonstrukcijos darbai;

Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo Šilalės k. sen., kelio Nr. Si-26 (Lelijų g.), nuo Rytinio Kelio

iki sodų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. rekonstravimo I etapo darbų užbaigimas;

Šilalės m. D. Poškos g. ir Kovo 11-osios g. dalies I ir II etapo projektavimo ir viešųjų pirkimų

vykdymo darbai. Darbai bus pradėti 2020 m. vasario mėn., oro sąlygoms leidus. Pirmiasia bus

atliekami darbai nuo Pietinio Kelio g. iki Kovo 11-osios g., įrengiant automobilių sustojimo aikštelę

prie lopšelio – darželio „Žiogelis“.

Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m.

Baigta vykdyti Miškelio gatvės, Kvėdarnos sen., Šilalės r., rekonstrukcija.

Vykdoma Šilalės r. sav., Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo, Bijūnų gatvės rekonstrukcija.

Vykdoma Bijotų k., Baublių ir Malūno g. rekonstrukcija.

Baigiami naujų gatvių, kelių rekonstrukcijos ir inžinerinių paslaugų projektai:

1. Pepliškės k. – Bokštų k., Ąžuolų g. – Mokyklos g. kelias Nr. Tr-17, Traksėdžio sen.

(kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė).

2. Šilalės r. sav., Luakuvos sen., Vabalų k., Paršežerio g., kelias Nr. La-12 (kapitalinio

remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė).

3. Juodainių k., Žibintų g., kelias Nr. La-11, ir Lygumų g. kelias Nr. La-02, Laukuvos sen.

(kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė).

4. Upynos sen., Naujojo Obelyno k., Akmenos g., kelias Nr. Up-03 (kapitalinio remonto

projekto parengimas, projekto ekspertizė).

5. Lakštingalų g., kelias Nr. Ssi-22, Šilalės m. (kapitalinio remonto projekto parengimas,

projekto ekspertizė).

6. Šilalės kaimiškoji sen., Tūbinių I k., Gaardavos g., kelias Nr. Ssk-27 (kapitalinio remonto

projekto parengimas, projekto ekspertizė).

7. Palentinio sen., Palentinio k., Raudžio g., kelias Nr. Pl-12 ir Palangos g., kelias Nr. Pl-04

(kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė).

8. Kaltinėnų sen., Gineikių k., D. Poškos g., kelias Nr. SKA-2 (kapitalinio remonto projekto

parengimas, projekto ekspertizė).

9. Grimzdų k., Liepų g., kelias Nr. Skv-2, Kvėdarnos sen. (kapitalinio remonto projekto

parengimas, projekto ekspertizė).

10. Bilionių k., Aukštagirės kelias Nr. Bl-06, ir Sartalės g. kelias Nr. Sbl-3, Bilionių sen.

(kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė).

11. Šilalės r. Bijotų sen. Bijotų gyv. Baublių kelias Nr. Sbj-1 ir Malūno kelias Nr. Sbj-2

(kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė).

Atlikti vietinės reikšmės kelių su žvyro danga nuolatinė priežiūra, dangos

atstatymo/papildymo darbai.
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Atsižvelgiant į LAKD rekomendacijas parengtas Tarybos sprendimo dėl vietinės reikšmės

kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo projektas. Projektas patvirtintas 2018-11-29 Tarybos sprendimu

Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“.

Žemės ūkis

Bendras rajono plotas – 118797,00 ha, iš jų 65959,75 ha žemės ūkio naudmenų. Žemės

ūkio naudmenos užima 55,5 % skaičiuojant nuo bendro rajono žemės ploto, miškai užima

33741,00 ha arba 28 % bendro rajono ploto.

Registruotų ūkininko ūkio registre ūkių skaičius – 3998, iš jų jaunieji ūkininkai iki 40

metų amžiaus – 476 ūkiai.

Valdų registre įregistruota 5486 valdų.

Pateikta paraiškų išmokoms už deklaruotus pasėlius ir kitus plotus

 bei gyvulius 2019 m. gauti

Eil.

 nr.
Seniūnija

Patvirtintos Patvirtinti laukai Vidutinis ūkio 

dydisparaiškos Skaičius Plotas, ha

1 Bijotų sen. 259 2813 5237,91 20,22

2 Bilionių sen. 152 1523 2421,91 15,93

3 Didkiemio sen. 54 554 1090,13 20,19

4 Kaltinėnų sen. 573 4826 8097,05 14,13

5 Kvėdarnos sen. 563 4278 5684,45 12,28

6 Laukuvos sen. 641 5798 8140,28 12,70

7 Pajūrio sen. 351 3272 4928,39 14,04

8 Palentinio sen. 78 1033 2684,75 34,42

9 Šilalės kaim. sen. 584 4899 7395,47 12,66

10 Tenenių sen. 125 1342 2429,90 19,44

11 Traksėdžio sen. 542 4067 5950,56 10,98

12 Upynos sen. 583 4515 6950,88 11,92

13 Žadeikių sen. 223 2188 3417,10 15,34

14 Žemės ūkio skyrius 45 408 916,6 20,13

Iš viso: 4673 41516 65345,08 13,98

Rajono žemdirbiai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, seniūnijų ir žemės

ūkio skyriaus specialistams 2019 m. pateikė reikiamus dokumentus ir įregistravo 4673 vnt. paraiškų

tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius 2019 m. išmokoms

gauti. Visų paraiškų laukai įbraižyti elektroniniu būdu. Patvirtintų laukų skaičius 41516 vnt.

Deklaravimas atliktas tiesiogiai prisijungus prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro

duomenų bazės. Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas 65345,08 ha, tai sudaro 99 % visų

rajone esančių žemės ūkio naudmenų ploto. Vidutinis  ūkio dydis 13,98 ha.  

Mažo našumo žemes deklaravo 4673 pareiškėjai. Deklaruota 62890 hektarų. Mažo našumo

žemių skirtumui išlyginti prašoma išmoka – 3,2 milijonai eurų. Žemės ūkio ministro patvirtintos

išmokos: didelio nepalankumo vietovių 61,5 Eur/ha, mažo nepalankumo vietovių išmoka – 51,05

Eur/ha., pereinamojo laikotarpio išmoka 25 Eur/ha.

Pagal priemonę ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ Ekologinis ūkininkavimas 91

pareiškėjai pateikė paraiškas. Sertifikuotas žemės ūkio naudmenų plotas – 7397,01 ha arba 11,1 %

deklaruoto ploto. Sertifikuoti 6990 galvijai ( 2181 melžiamos karvės, 760 karvės žindenės, 4015

galvijų prieauglis, 34 buliai reproduktoriai), 33 arkliai,  434 avys ir 32 elniniai gyvūnai.
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Gyvulininkystė

2020 m. sausio 1 d.

 

2017 m.

sausio 1 d.

2018 m.

sausio 1 d.

2019 m.

sausio 1 d.

2020 m.

sausio 1 d.

Palyginus 2020 m.

su 2017 m.

Galvijų laikytojų 

skaičius
3250 3218 2957 2832 -418

Galvijų skaičius 43511 42817 41829 41146 -2365

Karvių laikytojų 

skaičius
2626 2421 2230 2068 -558

Karvių skaičius 16631 16101 15433 14894 -1737

Mėsinių ir 

mišrūnų veislių 

galvijų laikytojų 

skaičius

2017 1991 1847 1776 -241

Mėsinių ir 

mišrūnų veislių

galvijų skaičius

14148 14962 14471 14648 +500

Lietuvos mastu esame rajonas, turintis daugiausiai galvijų. Pastaruosius trejus metus

sumažėjusios pieno bei galvijų supirkimo kainos lėmė laikytojų skaičiaus ir galvijų skaičiaus

mažėjimą. Ypač smulkieji ūkininkai atsisako pieninių veislių galvijų, dažnas pereina prie mišrūnų

ir/ar grynaveislių galvijų auginimo. Per pastaruosius trejus metus rajone galvijų laikytojų skaičius

sumažėjo 418. Bendras galvijų skaičius rajone sumažėjo 2365 vienetais. Pieninių galvijų skaičiaus

mažėjimas jaučiamas įvairaus ūkio dydžio laikytojų grupėse. Galvijų ir karvių laikytojų mažėjimas

asimiliuojasi su ūkininkų senėjimu, dažno ūkininko vaikai, įsitvirtinę mieste ir/ar užsienyje, į kaimą

nebeplanuoja grįžti. 

Galvijų pasiskirstymas pagal seniūnijas 2020-01-01

Eil.

Nr.
Seniūnija

Pieninės

karvės

Mėsinės

karvės

Pieniniai

buliai

Mėsiniai

buliai

Pieninės

telyčios

Mėsinės

telyčios
Avys Ožkos Arkliai

1. Bijotų 967 167 217 266  521 221 24 5 7

2. Bilionių 345 120 90 114 194 169 19 4 -

3. Didkiemio 259 40 95 54 229 63 16 - 12

4. Kaltinėnų 2039 639 396 731 902 863 158 12 24

5. Kvėdarnos 1509 447 286 702 587 797 201 16 17

6. Laukuvos 1765 873 1252 918 914 1008 298 - 21

7. Pajūrio 1538 158 301 255 803 337 122 14 72

8. Palentinio 558 190 207 207 386 263 10 - 2

9. Šilalės k. 1337 339 363 412 759 467 265 15 26

10. Tenenių 760 69 298 151 473 143 10 2 7

11. Traksėdžio 1196 147 214 343 612 396 443 13 10

12. Upynos 1940 339 340 482 957 511 111 11 12

13. Žadeikių 681 188 215 294 437 321 247 12 6

Iš viso:

2020-01-01: 14894 3716 4274 4929 7774 5559 1924 104 216
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2019 m iš viso: 15433 4011 3979 4908 7925 5687 1918 113 228

+ padidėjimas,

  - sumažėjimas
-539 -295 +295 +11 -151 -128 +6 -9 -12

Iš lentelės duomenų matyti, kad šiuo metu laikomų ūkininkų galvijų struktūroje didžiąją 

dalį  galvijų sudaro pieninių veislių karvės bei telyčios.  Kasmet didėja mėsinių bei mėsinių-

mišrūnų galvijų skaičius.

Už 2019 metus gautų/gaunamų išmokų suvestinė

                                                                                                           2019-12-30 duomenimis

Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas

Pateikta

paraiškų

vnt.

Deklaruotas

Plotas ha

galvijų skaičius

vnt./

peno kiekis t.

Prašoma

paramos

suma

Eur

Išmokėta

suma

Eur

1 2 3 4 5 6

1

Išmokos už deklaruotus pasėlius 

(pagrindinė išmoka - 64 Eur)

 3D-897, 2015-12-04

4673 65345 4182080 4065615

2

Išmokos už deklaruotus pasėlius

(už pirmuosius 30 ha (59,68 Eur)

3D-897, 2015-12-04

4673 47500 2834800 2730832

3

Išmokos už deklaruotus pasėlius 

Jauniesiems ūkininkams (54,22Eur)

3D-897 2015-12-04 iki 90 ha

309 3958 214602 187597

4
Žalinimo išmoka (51,47 Eur)

 3D-897, 2015-12-04
4673 65392 3365726 3213105

5
Susietoji parama už plotą

3D-897, 2015-12-04
451 2152 122517 121418

6

Išmokos ūkininkaujantiems mažo

našumo žemėse (50,05 Eur)

3D-585, 2016-10-12

4675 62890 3175945 2802488

7
Ekologinis ūkininkavimas

(nauja redakcija) Nr.375, 2009-01-18
89 6526,55 1193517 1111312

8

Susietoji parama už pienines karves  

(114,86 Eur už karvę)

 3D-673,

1807 14894 1710724 1655516

9

Susieta parama už: Iš viso išmokų:

mėsinius galvijus 100,43 Eur;

mėsines avis 11,52 Eur;

pieninių veislių bulius 89,98 Eur;

pienines ožkas 24,23 Eur               

3D-84,

2098

19999

13722

2096

3979

71

1587111 1632218

10

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė 

parama už pieną (2006-2007 kvotos 

metais parduotą pieną (14,00 Eur/t)  

3D-625,  2018-09-06

1499 52566 73592 74000

11

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė

parama už karves žindenes ir telyčias

(111,00 Eur) 3D-836, 2018-11-22

962 2909 323899 323899
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12

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė

parama už bulius (2010-2011 m.)

 (212 Eur) 3D-836, 2018-11-22

1416 3389 718468 718000

13 Parama už papildomą bičių 

maitinimą (5,79 Eur. šeimai)

2017-07-25, 3D-493
102 2031 11759 10837

14
KPP 2014-2020 agrarinė 

aplinkosauga ir klimatas
114 833 111282 101779

15

Tęstiniai įsipareigojimai pagal KPP 

2007-2013 m. Agrarinė aplinkosauga

ir ekologinis ūkininkavimas 

62 244 34164 32474

Iš viso išmokų: 19660186 18782862

Gaunamos išmokos už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pagal įvairias kaimo plėtros

priemones ūkininkams sudaro galimybę išgyventi. Už 2019 metus rajono ūkininkus turi pasiekti

virš 19 milijonų Eur išmokų.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro tvarkymas,

 techninė apžiūra. Dalies palūkanų kompensavimo skaičiavimas.

Traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų registro duomenimis rajone registruotos 7652

priemonės, iš to skaičiaus 5331 traktorius ir kita savaeigė technika, 2215 priekabų ir puspriekabių

ir 106 javų kombainai, 758 kitos žemės ūkio ir statybinės technikos. 2019 metais įregistruotos 48

naujos technikos priemonės. Per 2019 metus, vykdant valstybės deleguotas funkcijas susijusias su

traktorių registru, atlikta 796 priemonių įregistravimo, duomenų keitimų ir išregistravimo

operacijos. Vykstant į traktorių buvimo vietas atlikta 4081 techninė apžiūra, surinkta valstybinių

rinkliavų už žemės ūkio technikos registravimą ir technines apžiūras 34775,90 Eur.

Vykdant dalies palūkanų kompensavimo skaičiavimą per 2019 metus įvertintos 2

paraiškos. Priskaičiuotų palūkanų sumos perduotos Nacionalinei mokėjimo agentūrai. 

Melioracija 2019 metai

Šilalės rajone nusausinta 57628.70 ha, iš jų drenažu 49440.50 ha. Nusausintoje žemėje

pagal visas nuosavybės formas melioracijos statinių yra: 1246.11 km magistralinių nuvedamųjų

griovių ir 348.27 km apsauginių griovių, 6768.20 km rinktuvų, 28472,82 km sausintuvų, 1693

pralaidos, 16 tiltų.

Pagal 2006 metų inventorizacijos duomenis, blogos būklės yra 6076,03 ha nusausintų

žemių, 882,24 km magistralinių griovių, 780 pralaidų, 5 tiltai. Skaičiuojant pagal ilgaamžiškumą

magistraliniai grioviai nusidėvėjo daugiau negu 58 proc., drenažas daugiau negu 45 proc. 2019

metais iš valstybės biudžeto buvo skirta 201 000 Eur. 

2019 metais iš valstybės biudžeto skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio

ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

buvo atlikti šie darbai: pavalyta 10,19 km magistralinių griovių, pakeistos senos žiotys naujomis

153 vnt., suremontuota 18 pralaidų, suremontuota 29 vietose avariniai drenažo gedimai. Atlikta

24,3 km griovių priežiūros darbai ir 3-jų užtvankų priežiūros darbai. Per 2019 metus gauta 16

prašymų atlikti valstybinio drenažo remontą. Išduota 1 techninės sąlygos miškų sodinimui, 6 vnt.

techninių sąlygų įvairiems statiniams. Išduota 28 pažymos, apie melioracijos statinius kūdros

kasimui, statyboms, atliktiems melioracijos darbams. Suderinta 303 vnt. topografinių planų

įvairiems statiniams. Žodžiu įspėti daugiau negu 10 žemės ūkio naudotojų dėl melioracijos statinių

gadinimo. Vykdomuose melioracijos objektuose patikrinta griovių ir jų statinių, drenažo ir jų

statinių kokybės parametrai, medžiagų atitikties sertifikatai ir kita. Dėl projektavimo klaidų ir
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rangovo nekokybiškai atliktų remonto darbų objektas „Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės

vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose remonto darbai“ nepriduotas eksploatacijai.

Lėšos – 40470,59 Eur, gražintos į valstybės biudžetą.  

Į rajoną siekiama pritraukti ES lėšas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

2019 metais pateikta paraiška projektui „Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ ES paramai gauti. Bendra projekto vertė

362 575,08 Eur su PVM.

2019 metais atlikti objekto „Šilalės rajono Kaltinėnų ir Požerės kadastrinių vietovių

Ašvijos, Akmenos, Raudžio ir Nakačios upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija“

priežiūros darbai 24,3 ha plote pagal ES įsipareigojimus.

2019 metais įvykdytas projektas „Šilalės rajono Šiauduvos, Žadeikių, Balsių, Traksėdžio

ir Jucaičių kadastro vietovėse dėl liūčių pažeistų melioracijos statinių, remonto darbai“ pagal

priemonę „Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos

infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti“. Darbų atlikimo vertė 354500 eurų. 

Apžiūrėti ir atrinkti blogiausi magistraliniai grioviai 20,99 km, pralaidų 23 vnt., žiočių 209

vnt. Iki 2020 balandžio 30 d. bus pateikta NMA paraiška pagal 2014–2020 metų programos

priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Informacinės technologijos ir komunikacija

Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriuje dirba 4 darbuotojai, gaunantys darbo

užmokestį iš savivaldybės biudžeto. Du darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir du

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

2019 metais dalyvauta mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų

komisijų ir darbo grupių veikloje. Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir mero potvarkių

Skyrius neruošė, buvo ruošiami atsakymai į Savivaldybės administracijoje gaunamus raštus,

nukreipiamus Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriui, Skyriaus kompetencijos ribose

ruošti  Administracijos direktoriaus įsakymų projektai.  

Per 2019 m. savivaldybės administracijos padaliniuose atnaujinti 8 kompiuteriai darbo

vietose, Dokumentų valdymo sistema KONTORA perkelta į naują serverį, įdiegtas „Archyvų

modulis“.

Nuolat atliekama savivaldybės kompiuterių ūkio ir lokalaus tinklo priežiūra, jo plėtros

įgyvendinimas, serveryje esančių duomenų rezervinių kopijų darymas, duomenų bazių ir

programinės įrangos priežiūra bei atnaujinimas. Informacinių sistemų ir Savivaldybės

administracijos bei jos padalinių kompiuterių apsaugai užtikrinti nuolat vykdomas atnaujinimų

persiuntimas ir įdiegimas E S E T  N O D 3 2  antivirus Business edition antivirusinės programos

savivaldybės darbuotojų kompiuteriuose ir serveryje. Nuolat konsultuojami rajono įstaigų,

seniūnijų darbuotojai kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimo klausimais,

remontuojami ir, kiek leidžia galimybės, atnaujinami Savivaldybės administracijai bei jos

padaliniams priklausantys kompiuteriai ir kita kompiuterinė technika.

Per ataskaitinius metus nuolat atliekami informacijos atnaujinimo svetainėje www.silale.lt

darbai, taipogi pačios svetainės priežiūra, savivaldybės elektroninių pašto dėžučių priežiūra.

Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojai internetinėje svetainėje publikavo,

įskaitant gautą informaciją iš kitų įstaigų, apie 700 straipsnių, informacinių pranešimų ir

sveikinimų, parengė apie 180 straipsnių, 30 sveikinimų. Savivaldybės informacija ir sveikinimai

spausdinti Šilalės krašto laikraštyje „Šilalės artojas“, kuriame publikuota daugiau nei 160 straipsnių,

skelbimų. Taip pat detaliai aprašyti kiekvieną mėnesį vykę Savivaldybės tarybos posėdžiai, pateikta

vykusių renginių ir susitikimų apžvalga. Didesniems įvykiams ir renginiams (Šilalės miesto šventė,

Savivaldybės padėkos diena, Verslininkų dienos minėjimas ir pan.) parengti atskiri straipsniai.

Aktuali informacija talpinta ir Savivaldybės „Facebook“ socialiniame tinkle (pasidalinta apie 400

http://www.silale.lt
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aktualių žinučių). Socialiniame tinkle sekėjų skaičius nuo 2019 m. sausio 5 d. iki 2019 m. gruodžio

31 d. išaugo nuo 2 459 iki 3 080 sekėjų. Informacija taip pat viešinta internetinėje svetainėje

www.manokrastas.lt, „Savivaldybių žinios“, www.zemaitija.lt ir kitose viešinimo priemonėse.

Renginiuose fotografuota, fiksuoti kiti svarbūs savivaldybės įvykiai. Rinktas fotografijų archyvas.

Sukaupta daugiau nei 1 500 nuotraukų.

Teisė ir viešoji tvarka

Teisės ir viešosios tvarkos skyrius vykdo viešosios tvarkos funkciją savivaldybėje. Per

2019 m. buvo palaikomi ryšiai su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės

rajono policijos komisariatu dėl Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimo, bendradarbiavimo

užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas, siekiant

organizuoti glaudesnį bendradarbiavimą ir tarpusavio tarnybinės pagalbos vieni kitiems teikimą.

Skyrius teikė pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams. Valstybės garantuojamos

pirminės teisinės pagalbos per ataskaitinį laikotarpį iš viso kreipėsi 303 pareiškėjai. Iš jų šeimos

teisės klausimais – 155, darbo teisės klausimais – 18, socialinės apsaugos teisės klausimais – 5,

žemės teisės klausimais – 3, administracinės teisės ir administracinio proceso – 11, civilinės teisės ir

civilinio proceso klausimais – 86, baudžiamosios teisės – 4, baudžiamojo proceso klausimais – 4

pareiškėjai; kitais klausimais kreipėsi 17 pareiškėjų. Iš jų 85 asmenims padėta surašyti arba surašyti

prašymai dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo bei parengta 10 dokumentų. Skyriaus vedėjas ir

vyriausiasis specialistas teisininkas atstovavo Savivaldybei teisėsaugos institucijose ir teismuose,

savo kompetencijos ribose rengė ir derino Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių,

Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų raštų projektus, rengė procesinius

dokumentus teismams, teisiniais klausimais konsultavo kitus Administracijos padalinius. ė

procesinius dokumentus teismams, teisiniais klausimais konsultavo kitus Administracijos

padalinius. 

Valstybės perduotos funkcijos – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo

kontrolės įgyvendinimas. Valstybės perduotos funkcijos – valstybinės kalbos vartojimo ir

taisyklingumo kontrolės įgyvendinimas. Vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu

2019 metų valstybinės kalbos patikrinimų planu, atlikta iš viso 36 planiniai subjektų patikrinimai. Iš

jų 14 administracijos seniūnijų dokumentų, 6 švietimo įstaigų: Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro

Stulginskio gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazijos, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero

Jauniaus gimnazijos, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos dokumentų kalbos

patikrinimai; 2 valstybės įstaigų: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos Šilalės skyriaus, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo Šilalės skyriaus viešųjų

užrašų, klientams pateikiamos informacijos, dokumentų kalbos patikrinimai; 8 ūkio subjektų:

draudimo bendrovės „Gjensidige“ Šilalės klientų aptarnavimo skyriaus, UAB „Mobilus spektras“

Šilalės ir Laukuvos degalinių, prekybos centro „Norfa“, UAB „Kvėdarsta“, degalinės „Baltic

Petroleum“, Žemės ūkio kooperatyvo „Šilalės Agro“, UAB „LTP Texdan“ Šilalės siuvimo cecho

viešųjų užrašų ir dokumentų patikrinimai; 5 savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių

bendrovių: „Šilalės autobusų parkas“( ir Šilalės autobusų stoties), „Šilalės šilumos tinklai“,

„Gedmina“, „Šilalės vandenys“ viešųjų užrašų ir dokumentų patikrinimai bei Šilalės Vlado

Statkevičiaus muziejaus filialo – Bijotų Dionizo Poškos Baublių muziejaus viešųjų užrašų,

klientams pateikiamos informacijos, dokumentų kalbos patikrinimai. Patikrintos 8 interneto

svetainės: http://aukstagireskalnas.lt, http://aurumgrozis.lt, http://mobils.lt, http://silalesvsb.lt,

http://prezo.lt, http://bambapica.lt, http://jonvaira.lt, http://silalessuaugusiuju.lt. Protokolų pagal

Administracinių teisės nusižengimų kodeksą nesurašyta, nuobaudų netaikyta. Visiems tikrintiems

subjektams išsiųsti raštai apie patikrinimo rezultatus.

http://www.manokrastas.lt
http://www.zemaitija.lt
http://aukstagireskalnas.lt
http://aurumgrozis.lt
http://mobils.lt
http://silalesvsb.lt
http://prezo.lt
http://bambapica.lt
http://jonvaira.lt
http://silalessuaugusiuju.lt
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Skyrius atlieka išorinės reklamos priežiūrą teisėtumo ir kalbos taisyklingumo atžvilgiu;

derina išorinės reklamos projektus. Suderinti 26 reklamos projektai. Tikrinta Šilalės miesto gatvėse,

rajono teritorijoje esančios reklamos kalba, stebėtas kalbos vartojimas paslaugų sektoriuje

(parduotuvės, kirpyklos, degalinės, maitinimo įstaigos). Iš viso buvo patikrinta apie 230 vienetų

išorinės reklamos ir viešųjų užrašų rajono teritorijoje. Surašyta raštų dėl netaisyklingų viešųjų

užrašų bei reklamos. 

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Administracinė kalba ir jos vartosena

dokumentuose: teorija ir praktika“ ir įgyvendinta seminaro Šilalės švietimo ir pagalbos tarnyboje

metu. Dalyvavo dokumentų rengėjai (22 asmenys) iš švietimo ir kultūros įstaigų, seniūnijų.

Organizuotas Nacionalinio diktanto konkurso I turas Šilalės rajono savivaldybėje.

Viešieji pirkimai. Skyriui pagal kompetenciją organizuotos viešųjų pirkimų konkursų

procedūros. Per 2019 metus užregistruotos 189 viešųjų pirkimų vykdymo sutartys ir susitarimai.

Parengtas viešųjų pirkimų planas, kuriame patvirtinta vykdyti 136 pirkimai. Per metus pirkimų

planas papildytas 48 kartus 105 pirkimais.

Vykdyti viešieji pirkimai:

Per 2019 m. įvykdyta viešųjų pirkimų už 5 533 488 Eur su PVM:

supaprastinto atviro konkurso būdu – 22 vnt., už 4 444 857 Eur (2 vnt. prekių pirkimų už

58500 Eur; 4 vnt. paslaugų pirkimų už 184414 Eur; 16 vnt. darbų pirkimų už 4 201943 Eur);

skelbiamų mažos vertės pirkimų 24 kartus – už 519 668 Eur (3 vnt. prekių pirkimų už

99867 Eur, 8 vnt. paslaugų pirkimų už 63 652 Eur, 13 vnt. darbų pirkimų už 356 149 Eur);

neskelbiamų mažos vertės pirkimų įvykdyta  už 492 450 Eur:

iš jų neskelbiamų mažos vertės pirkimų, kai pirkimui įvykus buvo sudaromos sutartys 89

vnt. už 357510 Eur.

Per centrinę perkančiąją organizaciją „CPO.LT“ vykdyta 27 kartus, pirkimų už 76 513

eurų (iš jų 7 vnt. prekių už 21249 Eur ir 20 vnt. paslaugų už 55264 Eur). 

Pateikta ataskaitų į Viešųjų pirkimų tarnybą –19 vnt.; pateikta skelbimų į VPT – 46 vnt.;

CVP IS sistemoje administruota 46 pirkimai. 

Aplinkosauga. Pagal Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą

2019 metais atlikta:

Poilsiaviečių, rekreacinių zonų tvarkymas. Sutvarkytos Apvaršuvos, Padievyčio,

Reistrų, Juodainių, Laukuvos mstl. tvenkinio rekreacinės teritorijos (nupjauta žolė, iškirsti krūmai,

surinktos išvežtos šiukšlės, nuvalyti takai ir aikštelės). Pajūrio seniūnijoje, sutvarkytos teritorijos

prie paminklinio akmens „Lietuvai 100“ bei prezidento Valdo Adamkaus sodinto atminimo ąžuolo

Pajūrio miestelio parke. Kvėdarnos seniūnijoje įsigyta rekreacinės infrastruktūros – lauko suoliukai,

šiukšliadėžės. Didkiemio rekreacinėje teritorijoje prie Jūros upės įrengti trys lauko treniruokliai.

Atlikti Kaltinėnų miestelio rekreacinio tvenkinio teritorijos tvarkymo darbai, įrengti lauko baldai. 

Pagramančio regioninio parko teritorijoje prie Didžiosios Akmenos upės rėvos atnaujinta

rekreacinė infrastruktūra. Varnių regioninio parko teritorijoje atlikti Aukštagirės apžvalgos bokšto,

Medvėgalio ir Bilionių piliakalnių informacinės infrastruktūros atnaujinimo darbai.

Atlikti Paršežerio pažintinio pėsčiųjų tako remonto darbai, iš dalies pakeistos sulūžusios

tako lentos šiaurinėje tako pusėje. Atlikti Bijotų dvaro sodybos parko priežiūros ir tvarkymo darbai,

nupjauta žolė, genėti medžiai, prižiūrėti žvirgždo takai. Buvo atliekami Medvėgalio kalno

priežiūros ir tvarkymo darbai, iškirsti krūmai, nupjauta žolė, surinktos ir išvežtos atliekos.

Bendradarbiaujama su seniūnais dėl rekreacinių teritorijų tvarkymo, gamtos paveldo objektų

priežiūros ir tvarkymo darbų.

Avarinių situacijų prevencija (avarinės būklės medžių pašalinimas). Didkiemio,

Kaltinėnų, Kvėdarnos, Upynos, Pajūrio, Šilalės miesto, Laukuvos seniūnijose nupjauti avarinės

būklės medžiai. Avarijų padariniams likviduoti įsigyta sandarinimo barjeras, gyvsidabrio rinkimo

rinkinys ir kitų priemonių. Organizuota aplinkosauginė švaros akcija „Darom“. Vykdant

visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemones užprenumeruoti

aplinkosauginiai spaudiniai (laikraščiai, žurnalai) Šilalės rajono švietimo įstaigoms. Įsigyta sorbentų

ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti.
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Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių

veisimo ir inventorizavimo priemonės. Nupirkti medeliai, krūmai, kurie pasodinti Savivaldybės

administracijos seniūnijų laisvuose žaliuosiuose plotuose. Atsižvelgiant į fizinių ir juridinių asmenų

prašymus išduoti 37 leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško

žemėje. Surašyti 35 Saugotinų medžių ir krūmų augančių ne miško žemėje apžiūros aktai.

Bešeimininkių atliekų šalinimas. Organizuotas bešeimininkių padangų išvežimas iš

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų, Kaltinėnų seniūnijų.

Užterštų (ir galbūt užterštų) dirvožemio teritorijų, paviršinių vandens telkinių ir jų

pakrančių būklės ir užterštumo tyrimo įvertinimas. Atlikti Laukuvos tvenkinio vandens

tyrimai. Gauti rezultatai neviršijo nustatytų leistinų normų.

Įgyvendinant žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir

naudotojų, žalos prevencijos priemones, 11 pareiškėjų atlyginta vilkų ūkiniams gyvūnams padaryta

žala, skirta lėšų želdinių apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 5 pareiškėjams, kurie

įgyvendino  priemones: repelentų įsigijimas ir apdorojimas, tvorų tvėrimas.

Sanitarinė kontrolė. Vykdant triukšmo prevenciją statybos ir remonto darbų metu buvo

nagrinėjami gyventojų prašymai, atliekami tikrinimai pagal gautus skundus, teikiama informacija

apie statybų ir remonto darbų trukmę. Per 2019 m. buvo gauti ir nagrinėti 17 pranešimų apie

vykdomus statybos ir remonto darbus.

2019 m. atlikti 3 sanitarinės kontrolės patikrinimai: supildyti sanitarinio patikrinimo aktai

su nurodymais seniūnams ar atsakingiems už teritorijų priežiūrą asmenims. Vykdyta bendrojo

naudojimo patalpų sanitarinė priežiūra, naminių gyvūnų priežiūros ir reguliavimo kontrolė,

organizuoti  beglobių gyvūnų paėmimai.

Civilinė sauga. Pagrindinės priemonės. 2019 m. buvo vykdomos civilinės saugos

priemonės, numatytos ekstremalių situacijų 2018–2020 metų prevencinių priemonių plane,

patvirtintame Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu

Nr. DĮV-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų 2018–2020 metų prevencijos

priemonių plano patvirtinimo“. Civilinės saugos veikla vykdoma orientuojantis į 2011 metais

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (pakeistas 2019-12-

31). Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas nuolat prižiūri, kaip vykdomos

civilinės saugos funkcijos Šilalės rajono mokyklose, įstaigose, kuriose privalo būti parengtas

ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Per 2019 m. atlikti 3 prevencijos plane numatyti Šilalės

rajono mokyklų patikrinimai. 

Vykdant gyventojų pasiruošimą mobilizacijai Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktorius 2019 metais patvirtino Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos planą. Patvirtintas

planas žymimas slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

2019 metais atnaujinta Įslaptintos informacijos ryšių informacinė sistema (ĮIRIS), kuriai

leidimas išduotas 2018 m., leidžiantis kurti, apdoroti įslaptintą informaciją žymimą slaptumo žyma

„Riboto naudojimo“. 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr.

DĮV-826 „Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos nuostatų

patvirtinimo“, yra sudaryta Šilalės rajono savivaldybės Mobilizacijos valdymo grupė, paskirti

asmenys vykdyti nuostatuose numatytą veiklą.

2019 m. gruodžio 13 d. vyko Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos, kurių

tema: „Gaisras Šilalės rajono ligoninėje“. Pratybose dalyvavo priešgaisrinės saugos, policijos,

aplinkos saugos, šilumos ūkio, sveikatos ir kiti specialistai.

Operatyvinis parengimas. 2019 m. sudarytos šešios technikos ir maisto tiekimo sutartys dėl

Mobilizacinio užsakymo ir priimančios šalies paramos teikimo. Šilalės rajono savivaldybės

administracija yra sudariusiu iš viso 10 sutarčių, tai technikos tiekimo, maisto aprūpinimo, atliekų

išvežimo ir transporto naudojimo. 

Ekstremalių situacijų valdymo sistema:

CS parengties ES planų sudarymas. Patikslinus Šilalės rajono ekstremaliųjų situacijų

rizikos analizę atnaujintas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
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gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮV-1042 patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų

situacijų valdymo planas. Nuolat tikslinami ūkio subjektų, mokyklų civilinės saugos parengties

ekstremalioms situacijoms planai.

Valdymo organai. 2019 metais vyko 2 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai, kurių

metu buvo sprendžiami klausimai dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, dėl savivaldybei

priklausančių įstaigų aprūpinimo būtiniausiais įrankiais likviduojant ekstremalias situacijas,

išklausyta priešgaisrinės tarnybos ataskaita. Ekstremaliųjų situacijų komisijos veikla vykdoma pagal

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymą

Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų

patvirtinimo“, Ekstremalių situacijų komisijos sudėtis pakeista Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮV-732. Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. DĮV-839 patvirtintas

Šilalės rajono ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatai ir personalinė sudėtis. 

Perspėjimo ir informavimo sistema. Rajono gyventojų perspėjimui apie ekstremalios

situacijos grėsmę naudojamos 4 vietinio valdymo sirenos. Šilalės rajono savivaldybėje visos sirenos

yra paleidžiamos rankiniu būdu, kurių paleidimui yra paskirtas atsakingas asmuo. Šios sirenos yra

bandomos du kartus per metus, 2019 m. atliekant perspėjimo sirenų patikrinimą jos veikė

sklandžiai. 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.

DĮV-920 „Dėl atsakingo asmens už gyventojų perspėjimą ir informavimą paskyrimo“ paskirtas

asmuo, atsakingas už Gyventojų perspėjimą ir informavimą, naudojant viešųjų judriojo telefonų

ryšio paslaugų teikėjų infrastruktūrą. Paskirtas asmuo, suderinęs pranešimo tekstą su

Administracijos direktoriumi, gali pats ištransliuoti pranešimus. 

Ryšiai. Rajono ESK narių iškvietimas organizuojamas panaudojant laidinio ir mobilaus

ryšio priemones pagal iš anksto patvirtintą ESK narių iškvietimo schemą.

Radiacinio lygio stebėjimo sistemos būklė. Radiacijos lygį stebi Radiacinės saugos centras.

2018 m. Šilalės rajone buvo atlikti radono dujų matavimai, matavimo rezultatai buvo skelbti Šilalės

rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://silale.lt.

Gyventojų evakavimas. Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plane

yra numatyta gyventojų evakavimo parengtis ir technika. Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktorius 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. DĮV-1383 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

patvirtino Evakavimo komisiją ir nuostatus (Evakavimo komisijos sudėtis pakeista 2019 m. spalio

22 d. įsakymu Nr. DĮV-839). 

Valstybės rezervo laikymo sąlygos. 2006 m. rugsėjo mėnesį vykdant Priešgaisrinės

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

nurodymą civilinės saugos priemonės perduotos Tauragės rajono savivaldybės administracijai. 

Civilinės saugos pajėgos. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba – 3 ekipažai, Savivaldybės

priešgaisrinė tarnyba – 5 ekipažai, policijos komisariatas – 9 ekipažai, greitoji medicinos pagalba –

3 brigados. 

Specialiosios pajėgos: UAB ,,Šilalės vandenys“ – 1 brigada, AB „ESO“ Klaipėdos

regionas – 12 brigadų, dujų degalinių avarinės tarnybos – 4 brigados, Valstybinė maisto ir

veterinarinė tarnyba – 1 grupė.

Civilinės saugos mokymas. 2019 m. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo

valdyboje pagal patvirtinta grafiką mokėsi 4 asmenys.

Gyventojų švietimas ir informavimas. Prieš kiekvieną gyventojų perspėjimo sistemos

elektros sirenų bandymą, buvo vykdytas gyventojų informavimas per rajono spaudą ,, Šilalės

artojas“. 2019 m. vyr. specialistas, kartu su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Šilalės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba paskelbė 18 straipsnių, rajono spaudoje – 8, internetiniame

puslapyje www.silale.lt – 10, kuriais informavo gyventojus apie priimtus sprendimus ir gresiančius

pavojingus reiškinius. 

Korupcijos prevencija:

http://silale.lt
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Atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada, pateikta Specialiųjų tyrimų

tarnybai 2019 m. lapkričio 22 d.

Vykdoma Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta 2018–2020 metų korupcijos

prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Visiškai įvykdytas Pranešėjų apsaugos įstatymas, įsteigtas pranešėjų apsaugos kanalas,

galima pranešti apie planuojamus/vykdomus korupcinio pobūdžio nusikaltimus.

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T1-106 patvirtino

Antikorupcijos komisiją. Per 2019 m. įvyko 5 Antikorupcijos komisijos posėdžiai. Priimti nutarimai

perduoti suinteresuotiems asmenims bei pareiškėjams

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

2019 m. pagal poreikį buvo organizuojami Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuos

organizavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (toliau – TBK), šios komisijos

pirmininkė. Per 2019 m. įvyko 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. TBK 2019 m. suderino 15

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl vaiko minimalios priežiūros

priemonių skyrimo, pratęsimo bei panaikinimo ir 2 įsakymus dėl vidutinės priežiūros priemonių

skyrimo bei panaikinimo.

TBK per 2019 m. dalyvavo Pajūrio vaikų globos namų, rajono mokyklų Vaiko gerovės

komisijos 9-iuose posėdžiuose, taip pat atvejo vadybininkų organizuotuose 17-oje šeimos atvejo

nagrinėjimo posėdžių siekiant pagerinti šių subjektų veiklos efektyvumą; pagal poreikį teikė

informaciją suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir

auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą; dalyvavo 2019 m.

vasario 7 d., birželio 27 d., spalio 25 d., lapkričio 20 d. Šilalės r. savivaldybėje vykusiuose

pasitarimuose su Šilalės rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais, Šilalės socialinių paslaugų namų

atvejo vadybininkais, vaiko teisių apsaugos specialistais, savivaldybės vadovais dėl LR vaiko

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo bei kitų šios srities aktualių teisės aktų įgyvendinimo.

2019 m. balandžio 4 d. dalyvavo Tauragės apskr. VPK Šilalės PK organizuotame teisinių žinių

,,Temidė“ konkurso komisijos darbe. 2019 m. balandžio 3 d. dalyvavo Tauragės apskrities

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių metodiniame pasitarime, kuris vyko Tauragės

savivaldybėje. 2019 m. vasario 26 d. dalyvavo metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Ikimokyklinio

ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybės ir inkliuzinio ugdymo

praktika“, vykusioje Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“. TBK dalyvavo Tauragės regiono

institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusijoje, vykusioje 2019 m. kovo

29 d. Tauragės savivaldybėje, padėjo organizuoti ir dalyvavo 2019 m. balandžio 11 d. Šilalės

savivaldybės kultūros centre vykusiame tarpinstituciniame pasitarime kartu su Pajūrio vaikų globos

namų, vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų specialistais. Dalyvavo 2019 m. gegužės 7 d. Šilalės

r. savivaldybėje vykusiame jaunimo projekto ,JUDAM pristatyme. 2019 m. gegužės 15 d. dalyvauta

susitikime-pasitarime su Šilalės visuomenės sveikatos biuro direktore ir gegužės 22 d. su Laukuvos

Norberto Vėliaus gimnazijos vadovais, soc. pedagogais, klasių auklėtojais dėl Ankstyvosios

intervencijos programos įgyvendinimo. Dalyvavo 2019 m. gegužės 20 d. Šilalės r. savivaldybės

vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų vertinimo atrankos komisijos darbe; Šilalės visuomenės

sveikatos biure gegužės 23 d. vykusioje susitikime-diskusijoje dėl Priklausomybių mažinimo

programos įgyvendinimo Šilalės rajone; 2019 m. birželio 6-7 d. sudarytos tyrimo darbo grupės

posėdžiuose Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje; sudarytos tyrimo atlikimo pagal VTEK

pavedimą darbo grupės darbe 2019 m. birželio 18, 21 d. TBK dalyvavo 2019 m. birželio 19 d.

sudarytos tyrimo darbo grupės posėdyje Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje; 2019 m.

rugpjūčio 4 d. susitikime-pasitarime Šilalės probacijos tarnyboje; 2019 m. birželio 20 d. ir rugpjūčio

27 d. Pajūrio vaikų globos namuose vykusiuose individualių planų vykdymo aptarimuose. TBK

dalyvavo ir padėjo organizuoti 2019 m. rugsėjo 17 d. Šilalės r. savivaldybėje vykusius Šeimos

konferencijos metodo mokymus; dalyvavo 2019 m. spalio 14 d. sudarytos tyrimo darbo grupės
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posėdyje Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje; organizavo 2019 m. birželio 27 d, rugpjūčio 7 d.,

spalio 2 d. ir lapkričio 4 d. susitikimus-pasitarimus dėl socialinės integracijos individualaus plano

įgyvendinimo; dalyvavo Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžiuose 2019 m. rugpjūčio 29 d., spalio 4

d. ir gruodžio 19 d.; dalyvavo 2019 m. lapkričio 20 d. rajono savivaldybėje vykusiame susitikime-

pasitarime dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos;dalyvavo dėl Pajūrio vaikų globos namų

reorganizavimo sudarytos darbo grupės posėdžiuose 2019 m. spalio 10 d., spalio 16 d., lapkričio 5

d., lapkričio 11 d. ir lapkričio 18 d.; dalyvavo sudarytos darbo grupės posėdyje 2019 m. gruodžio 20

d. TBK organizavo 2019 m. lapkričio 26 d. rajono savivaldybėje vykusį tarpinstitucinį pasitarimą

dėl rajono mokyklose vystančių smurto atvejų tarp nepilnamečių bei vaiko gerovės užtikrinimo,

kuriame dalyvavo vaiko teisių apsaugos, probacijos specialistai, savivaldybės švietimo įstaigų

vadovai, soc. pedagogai, atvejo vadybininkai ir kt.; organizavo 2019 m. gruodžio 5 d. rajono

savivaldybėje vykusį tarpinstitucinį pasitarimą dėl vaikų pavėžėjimo į ikimokyklinio ugdymo

įstaigą klausimo išsprendimo; nuolat dalyvavo ir pirmininkavo Šilalės rajono savivaldybės

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbe.  

 Pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną, TBK organizavo ir vykdė 2019 m.

spalio 3 ir 17 dienomis vykusį Konstitucijos egzaminą bei vadovavo šio konkurso Šilalės rajono

savivaldybės vertinimo komisijai.

TBK dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Gegužės 2–3 d. Šilalės visuomenės

sveikatos biure vykusiuose ASIST mokymuose bei gruodžio 3 d. Kaune vykusiose supervizijose.

TBK parengė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2019

m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą ir ją pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui.

Per 2019 m. TBK parengė iš viso 187 Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos

direktoriaus siunčiamuosius raštus, 2-u procesinius dokumentus teismui - pareiškimus dėl teismo

leidimo gavimo skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę, 8-is prašymus dėl vaiko minimalios (ar

vidutinės) priežiūros priemonių skyrimo ar pratęsimo, 23 tarpinstitucinio bendradarbiavimo

koordinatoriaus išvadas dėl vaiko minimalios (ar vidutinės) priežiūros priemonių skyrimo,

pratęsimo bei panaikinimo, 13-a vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą supažindinimus su paskirtos

vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo tvarka, jos nevykdymo ar netinkamo vykdymo

pasekmėmis, individualiu vaiko minimalios priežiūros vykdymo planu, jų teisėmis ir pareigomis

vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo metu, taip pat 13 individualius vaiko minimalios

priežiūros priemonės vykdymo planų projektus bei 1-ą individualų socialinės integracijos planą

grįžusiam iš socializacijos centro nepilnamečiui.

TBK 2019 m. parengė šiuos Šilalės r. savivaldybės teisės aktus:

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymą

Nr. DĮV- 207 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.

įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos

tvirtinimo“ pakeitimo“;

2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymą Nr. DĮV-679 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio

15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės

komisijos tvirtinimo“ pakeitimo“;

3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymą

Nr. DĮV-757 ,,Dėl Konstitucijos egzamino 2019 organizavimo ir vykdymo“;

4. Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 8 d. potvarkį Nr. T3-72 ,,Dėl darbo

grupės sudarymo“;

5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymą

Nr.DĮV-822 ,,Dėl Bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d.

įsakymą Nr. DĮV-895 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo“;

7. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d.

įsakymą Nr. DĮV-921 ,,Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikio“;
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8. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d.

įsakymą Nr. DĮV-923 ,,Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikio“;

9. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d.

įsakymą Nr. DĮV-924 ,,Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikio“;

10. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-291

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Sveikatos politikos įgyvendinimas

Sveikatos politikos 2019 m. pagrindinės veiklos kryptys:

1. Valstybės sveikatos politikos ir sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimas Šilalės 

rajono savivaldybėje (Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo 

plano įgyvendinimas).

2. Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas, 

Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo koordinavimas.

3. Sveikatinimo veiklos įstatymų įgyvendinimo savivaldybėje priežiūra.

4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas VIP, ES fondų lėšomis 

finansuojamuose priemonėse.

Pirminė sveikatos priežiūra

Šilalės rajone 2019 metais veikė šios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ASPĮ):

Eil. Nr. Viešosios ASPĮ Privačios ASPĮ

1.

2.

3.

4.

5.

VšĮ Šilalės PSPC

(priklauso 8 medicinos punktai ir 

1 procedūrinis kabinetas)

VšĮ Kaltinėnų PSPC

(priklauso 1 medicinos punktas)

VšĮ Laukuvos ambulatorija

(priklauso 1 medicinos punktas)

VšĮ Kvėdarnos ambulatorija

(priklauso 2 medicinos punktai)

VšĮ Pajūrio ambulatorija

( priklauso 1 medicinos punktas)

1. UAB „Šeimos gydytojo praktika“

2. UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios med. 

pagalbos skyrius (nuo 2006-06-01)

3. UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio 

konsultavimo centras (nuo 2007-01-01)

4. IĮ D. Ugintienės BPG kabinetas (nuo 2007-06-

01)

5. UAB ANDOKA (nuo 2019 m. sausio mėn.):

  5.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos (pirminės ambulatorinės 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugos);

  5.2. Antrinio lygio ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos (psichiatro)

  5.3. Dienos stacionaro paslaugos

Suaugusiųjų psichiatrija

Reabilitacijos paslaugos

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos 

suaugusiems

Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė 

reabilitacija

Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija

6. UAB Pajūrio saulės klinika

(pradėjo veiklą 2019 m. gruodžio mėn.)

Iš viso rajone yra13 med. punktų,  1 procedūrinis kabinetas
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Gyventojų skaičius Šilalės rajone Gyventojų registro duomenimis

2015 m. 

gruodžio 31 d.

2016 m.

gruodžio 31 d.

2017 m.

gruodžio 31 d.

2018 m.

gruodžio 31 d.

2019 m.

gruodžio 31 d.

27959 27440 26806 25895 25064

  Gyventojų pasiskirstymas pagal prisirašymą prie Šilalės rajono pirminės asmens sveikatos

priežiūros įstaigų

Rodikliai 2104 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Prie Šilalės rajono 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

prisirašiusių gyventojų

skaičius

25988 25579 24992 24277 23680

23264

92,82% nuo

visų

gyventojų

Prisirašiusių gyventojų

skaičius, kurie 

apdrausti 

privalomuoju 

sveikatos draudimu

23241-

89,4%

23033-

90,05%

22747-

91,02%
22433

21927

92,6%

Nuo visų

prisirašiu

sių

21591

92,81% nuo

visų

prisirašiusių

gyventojų

Prisirašę prie asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų neapdrausti 

privalomuoju 

sveikatos draudimu

2747-

10,6%

2546-

9,95%

2245-

8,98% nuo

visų

prisirašiusi

ų

(iš jų 1865

kaimo

gyventojų -

83,07%

nuo visų

nedraustų)

1844-7%

(1559 –kaimo

gyventojai-

84,5% nuo

visų

neapdraustų)

1753

7,4%

Nuo visų

prisirašiu

sių

1673

7,19% nuo

visų

prisirašiusių

gyventojų

Prisirašiusių gyventojų

skaičius, kurių 

steigėjas savivaldybė 

20258 -

77,99%

20100-

78,58%

19717-

78,9%

19185 -79,03

%nuo visų

prisirašiusių

18782

79,32%

Nuo visų

prisirašiu

sių

18208

78,27% nuo

visų

prisirašiusių

gyventojų

Prisirašiusi gyventojų 

skaičius, kurių 

steigėjas ne 

savivaldybė (IĮ ar 

UAB) 

5730-

22,01%

5479-

21,42%

5275-

21,1%

5092 – 20,97

%

4898

20,68%

Nuo visų

prisirašiu

sių

5056

21,73 nuo

visų

prisirašiusių

gyventojų

Prie šeimos gydytojų 

prisirašiusių gyventojų

skaičius

21583-

84,6%

21250-

83,1%

20835-

83,4%

20365-83,89

%

19803

83,63%

Nuo visų

prisirašiu

sių

19571

84,13%

Nuo visų

prisirašiusių

gyventojų

Prie gydytojų 

komandos 

prisirašiusių gyventojų

skaičius

4401-

15,4%

4329-

16,92%

4157-

16,6%

3912-16,11

proc.

3877

16,37%

Nuo visų

prisirašiu

sių

3693

15,87%

Nuo visų

prisirašiusių

gyventojų
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Prie sveikatos 

priežiūros įstaigų 

prisirašę kaimo 

gyventojai 

18059-

69,5%

19977-

78%

19563-

78,28%

18992-78,2

proc.

18437

77,86 %

Nuo visų

prisirašiu

sių

18044

77,56%

Nuo visų

prisirašiusių

gyventojų

Prie asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

prisirašiusių virš 65 

metų amžiaus 

gyventojų skaičius

4418-17%
4402-

17%

4365-

17,47%

(nuo visų

prisirašiusi

ų)

4329- 17,83 %

4339

18,32%

Nuo visų

prisirašiu

sių

4388

18,86%

Nuo visų

prisirašiusių

gyventojų

Prie asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

prisirašiusių vaikų 

skaičius (iki 18 metų 

amžiaus)

5006-

19,2%

4853-

18,9%

4657-

18,63%
4603-18,96 %

4183

17,66%

Nuo visų

prisirašiu

sių

4036

17,35%

Nuo visų

prisirašiusių

gyventojų

 Šilalės rajone, Finansų ministerijos duomenimis, 2020 metų pradžioje gyveno 25064

gyventojai. Prie Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. gruodžio 30 d.

duomenimis buvo prisirašę 23264 gyventojai, tai sudaro 92,81% nuo visų Šilalės rajono gyventojų.

Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybė, sudėtyje

daug kaimo medicinos punktų (13 medicinos punktų ir 1 procedūrinis kabinetas). Per 2018-uosius

metus kaimo medicinos punktai buvo optimizuoti, organizuojant kaimo gyventojams paslaugas

namuose. Tai daugiausiai medicinos punktų turintis rajonas iš visų respublikos rajonų. Tokia

padėtis palengvina kaimo žmonių medicininį aptarnavimą, pagerina paslaugų prieinamumą kaimo

gyventojams. Daugiausiai medicinos punktų yra VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro

sudėtyje – 7. 

Neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu prisirašiusių prie Šilalės rajono asmens

sveikatos priežiūros įstaigų yra 1673 gyventojai, tai sudaro 7,19 % visų prisirašiusių. 2018 m. buvo

1753 nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu gyventojai (7,4% nuo visų prisirašiusiųjų

skaičiaus). 2019 metais 19,1% (4388) nuo visų prisirašiusių buvo gyventojai virš 65 metų, 2018 m.

virš 65 metų buvo 18,32% visų prisirašiusiųjų (4339), jiems reikalinga intensyvesnė sveikatos

priežiūra, reikalaujanti ir daugiau lėšų. Iki 18 metų 2018 metais buvo prisirašę 4183 vaikai – tai

sudarė 17,66% nuo visų prisirašiusių gyventojų. 2019 m. gruodžio mėnesio duomenimis, vaikų iki

18 metų yra prisirašę prie Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų 4036, tai sudaro

17,35% nuo visų prisirašiusiųjų. Vaikų iki 18 metų skaičius yra sumažėjęs, lyginant su ankstesnių

metų duomenimis. Kaip matome ir gyventojų skaičius Šilalės rajone mažėja, ir bendras

prisirašiusiųjų skaičius mažėja, ir prirašytų prie Šilalės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vaikų

procentais nuo prirašytų bei bendras prirašytų prie šių įstaigų vaikų skaičius mažėja. 2019 metais

nebuvo uždarytas nei vienas medicinos punktas.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2019-ais metais aktyviai vykdė Valstybines 

profilaktines programas, apmokamas PSD fondo biudžeto lėšomis, dauguma gyventojų profilaktinių

patikrų rodikliai aukštesni už Respublikos vidurkį. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas investicinėse programose

2019 m. Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendino Europos Sąjungos

lėšomis remiamus projektus. Iš viso Įstaigoms kartu su Savivaldybės prisidėjimu prie projekto

įgyvendinimo skirta virš 210000 Eur. Įstaigos šiomis lėšomis pagerino teikiamų paslaugų kokybę ir

prieinamumą, kai kurios įsigijo naujos medicininės įrangos, kai kurios automobilius, kompiuterinės

įrangos ar atliko einamuosius patalpų remonto darbus.
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigos dalyvavo ir teikiant paraiškas Sveikatos apsaugos

programos įgyvendinimui. Iš savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos paslaugų teikimo

pagerinimui buvo skirta 52000 Eur. Paraiškas paramai gauti pateikė 5 savivaldybės viešosios

asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir 3 privačios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

VšĮ Šilalės rajono ligoninė, nesant galimybių dalyvauti ES lėšomis ar VIP lėšomis

finansuojamuose projektuose, ieškojo galimybių rasti kitų finansavimo šaltinių, kad pagerintų

Įstaigos finansinę padėtį. Teikė paraišką Savivaldybės Sveikatos apsaugos programos

įgyvendinimui, iš kur gavo 29400 Eur įrangos įsigijimui, iš 2% GPM gauta 1335,58 Eur, iš

Užimtumo tarnybos darbo vietų finansavimui gauta 3890 Eur, iš kitų šaltinių neatlygintinai gavo

medikamentų už 8132 Eur, ir 660 Eur ūkio inventoriui.

Aktyviai papildomo finansavimo Įstaigai ieškojo ir VšĮ Kaltinėnų PSPC administracija.

Dalyvavo ES lėšomis finansuojamuose projektuose paramai gauti, gauta ir įsisavinta 11914 eurų,

įsigyta medicininės įrangos, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gauta 2457,58 Eur, iš

Savivaldybės biudžeto – 1648,94 Eur, iš projekto „Sveikatos sistemos valdymas – Įgyvendinti

rezidentų praktinio mokymo modelį“ iš Valstybės biudžeto gauta 41933 eurai, 2% GPM surinkta

593,24 eurai.

Kai kurios asmens sveikatos priežiūros įstaigos galėtų aktyviau ieškoti įvairių šaltinių

papildomų  lėšų į įstaigas pritraukimui.

Antrinės sveikatos priežiūros paslaugos

2019 m. VšĮ Šilalės rajono ligoninėje suteikta daug prioritetinių paslaugų (ambulatorinės

konsultacijos bei stebėjimo paslaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos). 2018 m.

Savivaldybės tarybos sprendimu padidintas slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius Šilalės

rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose iki 76 lovų, taip ši paslauga tapo dar prieinamesnė

rajono gyventojams. Šilalės rajono ligoninėje ši paslauga šiuo metu teikiama 43 lovose, dar 2 lovose

teikiama paliatyvios pagalbos paslauga. Šios paslaugos labai paklausios ir reikalingos rajono

gyventojams, bet trūksta finansavimo šioms paslaugoms apmokėti iš Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė 2019 metais Priėmimo skubios pagalbos skyriuje

aptarnavo 5266 pacientus, iš kurių, suteikus pirmąją pagalbą, 3360 išleido į namus. Į kitas gydymo

įstaigas iš Priėmimo skubios pagalbos skyriaus išvežta 461 pacientas, į Šilalės ligoninės stacionaro

skyrius paguldyta 1756 į Priėmimo skubios pagalbos skyrių atvežti pacientai. Stacionare gydėsi

1760 pacientų (iš kaimo 1360).

Ligoninėje pacientai paslaugas gauna 96-iose įvairaus profilio lovose (33 lovos bendrosios terapijos

paslaugoms teikti, 45 lovos palaikomojo gydymo ir slaugos ir paliatyviosios pagalbos teikimui, 6

lovos dienos chirurgijos paslaugų užtikrinimui, 12 pediatrinio profilio lovų).

Demografinė situacija Šilalės rajone

Eil.

Nr.
Metai Gimusių skaičius Mirusių skaičius

1. 2010 309 379

2. 2011 293 363

3. 2012 317 374

4. 2013 312 373

5. 2014 301 339

6. 2015 315 388

7. 2016 265 377

8. 2017 254 301

9. 2018 217 324

10. 2019 194 295
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Visuomenės sveikata

Aktyviai dirba Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Visuomenės

sveikatos priežiūros klausimų sprendimas greitų ir populiarių rezultatų neduos, tačiau jau pastebimi

rezultatai – gyventojai aktyviai įsijungia į įvairias sveikatinimo programas, lanko mankštos, jogos

užsiėmimus, dalyvauja kituose renginiuose, noriai klauso specialistų paskaitų sveikatos klausimais,

sveikos gyvensenos klausimais. Šios įstaigos darbuotojai padeda įgyvendinti įvairias nemokamas

prevencines programas, vykdo įvairius renginius jaunimo sveikatinimo klausimais. 

Šilalės rajono Bendruomenės sveikatos taryba 2019 metais koordinavo Visuomenės

sveikatos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimą, organizavo Programos įgyvendinimo

konkursą. Išnagrinėta 15 paraiškų Visuomenės sveikatos specialiajai programai įgyvendinti,

rėmimas skirtas 14-ai paraiškų teikėjų.

Visuomenės sveikatos biuras kartu su anoniminių alkoholikų klubu organizavo ir

koordinavo specialiosios pagalbos teikimą asmenims, kurie siekė atsikratyti priklausomybės nuo

alkoholio (apmokėta už jų nuvežimą į gydymo įstaigą bei apmokėtas gydymas pagal atitinkamas

programas). 2019 m. išvežti 75 rajono gyventojai gydytis pagal priklausomybės nuo alkoholio

mažinimo programą (42 vyrai ir 33 moterys). Šie asmenys sutiko gydytis savanoriškai.
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Sergamumas užkrečiamomis ligomis Šilalės rajone

Rajone aktyviai vykdoma tuberkuliozės ir kitų infekcinių susirgimų prevencijos programa.

2019 m. taikytas Užkrečiamųjų ligų įstatymas ir Savivaldybės priverstinės hospitalizacijos komisija

sprendė dėl vieno piliečio, sergančio atvira tuberkuliozės forma, išvežimo trečią kartą priverstinam

gydymui į Alytaus tuberkuliozės ligoninę, tačiau pritaikius įvairias įtikinėjimo priemones dėl

gydymo tęstinumo būtinumo pilietis buvo išvežtas į Klaipėdos tuberkuliozės ligoninę ir ten tęsė

gydymą apie pusę metų. Aktyviai bendradarbiauta su Šilalės savivaldybės visuomenės sveikatos

biuru sprendžiant sergamumo tuberkulioze mažinimo problemą. Biuras, bendradarbiaudamas su

asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, organizavo ir

koordinavo visų Šilalės rajono socialinę riziką patiriančių piliečių, nepriklausomai ar jie apdrausti

privalomuoju sveikatos draudimu ar ne, atvežimą į VšĮ Šilalės rajono ligoninę patikrinti dėl

tuberkuliozės. 2019 m. buvo patikrinti 73 žmonės (iš jų 6 be socialinio draudimo). Socialiai remtini

gyventojai buvos skatinami pasinaudoti galimybe nuvykti nemokamai į VšĮ Šilalės rajono ligoninę

pasitikrinti dėl infekuotumo tuberkulioze, sutikusiems dalyvauti šioje programoje buvo skiriami

paramos paketai (higienos priemonės, kai kurie maisto produktai). 

Įgyvendinant užkrečiamųjų ligų įstatymą, Savivaldybės gydytojo iniciatyva 2019 m. buvo

organizuotas nemokamas dalies rajono gyventojų patikrinimas dėl ŽIV ir hepatitų. Patikra

finansuota Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Tyrimas buvo tikslingas

ir vertingas, nes nustatyta 3 hepatito atvejai, gyventojai nežinojo, kad yra hepatito nešiotojai, laiku

pritaikius gydymą, bus užkirstas kelias ateityje rimtiems sveikatos sutrikimams. 

Organizuotas informatyvus ir reikalingas seminaras apie įvairias užkrečiamąsias ligas

asmens sveikatos priežiūros specialistams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, rajono

socialiniams darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Seminarą vedė Užkrečiamųjų ligų

ir AIDS centro direktorius ir kiti specialistai NVSC prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos Tauragės departamento specialistės.

VSB organizavo konkursus, paskaitų ciklus, leido atmintines ir lankstinukus, rašė

straipsnius rajono spaudoje užkrečiamųjų ligų klausimais. 

SERGAMUMO UŽKREČIAMOMIS LIGOMIS ŠILALĖS RAJONE 2017 – 2019 METAIS

RODIKLIAI

Ligos pavadinimas

2017 m. 2018 m. 2019 m.
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1. Salmoneliozė 3 1,23 3 1,32 4 1,81

2. Šigeliozė 0 0 0

3.
Bakterinės žarnyno ligos

 - patikslintos
7 2,86 0 2 0,90

- nepatikslintos 17 6,96 12 5,27 14 6,33

4.
Virusinės žarnyno ligos

 - patikslintos
5 2,05 4 1,76 4 1,81

- nepatikslintos 6 2,46 12 5,27 6 2,71

5. Maisto toksiko infekcija 0 1 0,44 1 0,45
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6. Plaučių tuberkuliozė 13 5,32 14 6,14 8 3,62

7. Skarlatina 4 1,64 3 1,32 6 2,71

8. Vėjaraupiai 85 34,79 123 53,98 193 87,25

9. Raudonukė 0 0 0

10. Kiaulytė 1 0,41 0 0

11. ŪVKTI 3659 1497,56 3568 1565,81 4131 1867,46

12. Gripas 282 115,42 473 207,57 293 132,45

13. Mononukleozė 0 1 0,44 0

14. Virusinis hepatitas 0 1 0,44 3 1,36

A 0 0 0

B 0 0 1 0,45

C 0 0 2 0,90

15. Bakterinis meningitas 0 0 0

16. Meningokokinė infekcija 0 0 0

17. Niežai 6 2,46 0 15 6,78

18. Pedikuliozė 1 0,41 0 0

19. Grybelinės ligos 23 9,41 0 0

20. Nukentėję nuo gyvūnų 29 11,87 42 18,43 22 9,95

21. Askaridozė 0 0 0

22. Enterobiozė 10 4,09 24 10,53 1 0,45

23. Trichiurozė 1 0,41 0 0,00 0

24. Echinokokozė 0 1 0,44 1 0,45

25. Jersiniozė 0 1 0,44 0

26. Laimo liga 32 13,10 29 12,73 37 16,73

27. Erkinis encefalitas 5 2,05 2 0,88 7 3,16

28. Gonokokinė infekcija 0 0 0

29. Sifilis 0 1 0,44 1 0,45

30. Besimptominis užsikr. ŽIV 0 0 1 0,45

31. Stabligė 0 0 0

32. Tymai 0 0 1 0,45

Panagrinėjus sergamumą užkrečiamosiomis ligomis stebima nelabai džiuginanti

tendencija, auga infekcinių ir kai kurių užkrečiamųjų ligų, kurios valdomos skiepais. Pavyzdžiui:

padidėjo 2019 m. susirgimų hepatitu, skarlatina, vėjaraupiais, erkiniu encefalitu. Didesnį dėmesį

turėtų atkreipti į šios problemos sprendimą šeimos gydytojai, propaguoti, kad kuo daugiau

gyventojų pasiskiepytų nuo šių infekcinių ir užkrečiamųjų ligų. Džiugu, kad pradėjo mažėti

sergamumas tuberkulioze, manytina, kad tam įtakos turi ilgalaikė aktyviai įgyvendinama

Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone programa. Kiekvienais metais iš Savivaldybės biudžeto

skiriama šios programos įgyvendinimui poreikį atitinkanti lėšų suma. Socialinės rizikos šeimų

gyventojai, neapdrausit privalomuoju sveikatos draudimu gyventojai kviečiami pasitikrinti

profilaktiškai dėl tuberkuliozės, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu apmokama

konsultacija, skiriama skatinimo priemonė už apsilankymą pasitikrinti – dalinami maisto ir

higienos reikmenų paketai.

Iš kai kurių rodiklių galėtume daryti prielaidas, kad šeimos gydytojai nepakankamai

kreipia dėmesį skirdami ir siųsdami pacientus atlikti įvairius profilaktinius tyrimus. Pavyzdžiui:

2019 metais diagnozuotas tik 1 enterobiozės atvejis, manytina, kad šie duomenys neatitinka realios

situacijos, o laiku nediagnozavus šio susirgimo, gali būti sutrikdyta vaiko raida, gali kilti kitų

sveikatos problemų.

Kai kurios viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos ko gero ne visai atsakingai

pažiūrėjo į skiepų nuo sezoninio gripo, įsigytų už valstybės lėšas, poreikį ir panaudojimą. Įstaigos,
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išsinagrinėjusios poreikį pagal prisirašiusių gyventojų amžių, rizikos grupes, sergamumą lėtinėmis

ligomis ir kitus rodiklius, turėjo galimybę užsakyti atitinkamą kiekį Valstybės lėšomis

kompensuojamos sezoninės gripo vakcinos. Duomenys apie užsakytų vakcinų kiekį labai skiriasi. IĮ

D. Ugintienės BPG kabinetas užsakė 250 dozių nemokamos sezoninės gripo vakcinos ir ją visą

panaudojo, prie šios įstaigos yra prisirašę apie 1000 gyventojų. Palyginimui prie VšĮ Pajūrio

ambulatorijos yra prisirašę apie 2000 gyventojų, tačiau sezoninės gripo vakcinos, apmokamos

Valstybės lėšomis, ši įstaiga užsakė tik 60 dozių, tai mažiausias kiekis tarp Šilalės rajono asmens

sveikatos priežiūros įstaigų. Prie šios įstaigos prisirašę rizikos grupių, virš 65 metų gyventojai,

gyventojai, sergantys kai kuriomis lėtinėmis ligomis, turėjo mažesnes galimybes nemokamai

pasiskiepyti sezonine gripo vakcina.
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VAKCINŲ NUO SEZONINIO GRIPO 2019-2020 M. SEZONUI, ĮSIGYTŲ UŽ VALSTYBĖS LĖŠAS, POREIKIS IR SUNAUDOJIMAS

(2019-12-31 duomenys)

Vakcinos nuo

sezoninio gripo

pavadinimas,

gamintojas, serija

Gauta vakcinos (vnt.)
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Iš
 v
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o

Iš viso

įskiepyta

 (vnt.)

Asmenims, sergantiems

lėtinėmis širdies ir

kraujagyslių, kvėpavimo takų,

inkstų ligomis, lėtinėmis

ligomis susijusiomis su

imuniniais mechanizmais,

piktybiniais navikais (vnt.)

Asmenims gyvenantiems 

socialinės

globos ir slaugos įstaigose (vnt.)

Sveikatos priežiūros

įstaigų darbuotojai

(vnt.)

Iš viso

vyresni

nei 65 m.

amžiaus

(vnt.)

(4c+5c+6b+ 

kiti)

Nėščiosios

0-17 m. 18-64m.
≥65 m.

0-17 m.
18-64

m.
≥65 m. 18-64 m. ≥65 m.

1a 1b 1c 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 7 8

VšĮ Šilalės PSPC 300 100 400 0 400 24 262 0 0 0 33 6 268 1

VšĮ Kaltinėnų PSPC 250 50 300 0 300 0 27 125 0 33 83 31 1 209

VšĮ Laukuvos 

ambulatorija 136 60 196 32 164 0 35 127 0 0 0 0 2 129

VšĮ Kvėdarnos 

ambulatorija 130 50 180 15 165 3 29 94 0 20 13 3 3 110

VšĮ Pajūrio 

ambulatorija 60 0 60 0 60 0 16 38 0 0 0 6 38

IĮ D.Ugintienės BPG

kab. 250 0 250 31 219 6 100 105 0 0 0 3 2 107 3

UAB Šilalės šeimos 

gydytojo praktika 150 20 170 2 168 0 46 122 0 0 0 0 122

VšĮ  Šilalės ligoninė 70 30 100 46 54 0 0 9 0 0 19 25 1 29

UAB Ambulansas 63 0 63 0 63 0 25 9 0 0 0 29 9

Iš viso: 1409 310 1719 126 1593 33 352 891 0 53 115 130 15 1021 4



Kita veikla, lemianti sveikatos priežiūros problemų sprendimą

2019 m. rugsėjo mėnesį suorganizuotas Šilalės rajono savivaldybės vadovų, asmens sveikatos

priežiūros įstaigų vadovų, šeimos gydytojų, Savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių

reikalų komiteto, viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų narių susitikimas-

pasitarimas. Aptarti įstaigų veiklos rezultatai, problemos ir numatyti tolesni problemų sprendimo

būdai, kaip gerinti sveikatos paslaugų teikimo kokybę, prieinamumą. Šis pasitarimas labai

informatyvus ir Savivaldybės administracijai ir rajono sveikatos priežiūros įstaigoms. 

Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. veikla atitiko Šilalės rajono strateginiame

plane numatytas gaires. Šiame plane numatoma plėsti tiek pirminės, tiek antrinės sveikatos priežiūros

ambulatorines paslaugas Šilalės rajono gyventojams, numatoma didinti ir didinamas ambulatorinių

konsultacijų skaičius tam įsigyjant naujos medicininės įrangos. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas

kaimo gyventojų sveikatinimui, reikėtų plėsti ambulatorinę slaugą namuose, esant finansavimui iš

PSDF biudžeto lėšų – ir ambulatorinę paliatyviąją priežiūrą. 

Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių asociacija, su Sveikatos apsaugos

ministerija, su Gydytojų sąjunga teikiant pasiūlymus dėl sveikatos sistemos teisės aktų ir įstatymų

kūrimo bei teikiant siūlymus pataisoms. Dalyvauta:

1. Savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro darbo grupės darbe;

2. Savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos darbe;

3. Neįgaliųjų būsto pritaikymo komisijos darbe;

4. Bendruomenės sveikatos taryboje;

5. Tauragės apskrities antibakterinio valdymo darbo grupės darbe.

6. Mero potvarkiu bei Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių bei

komisijų darbe.

7. Per 2019 m. savivaldybės gydytojos parengta daug sprendimų projektų, susijusių su

sveikatos apsaugos problemų sprendimu, kurie patvirtinti Savivaldybės taryboje, rengta 9 mero

potvarkių bei keletas Administracijos direktoriaus įsakymų.

Įvertinus Šilalės rajono 2019 metų sveikatinimo veiklą daromos išvados:

1. Šilalės rajono savivaldybė ir Savivaldybės administracija 2019 m. skyrė didelį dėmesį

Šilalės rajono sveikatos apsaugai. (Skirta nemaža parama pirminei ir antrinei sveikatos priežiūrai,

visuomenės sveikatai).

2. Reguliariai atnaujinama VšĮ Šilalės rajono ligoninės Ambulatorinių konsultacijų, kitų

skyrių bei kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įranga, remontuojamos patalpos. Asmens sveikatos

priežiūros įstaigos turi ir toliau aktyviai ieškoti galimybių pritraukti investicijų iš ES fondų ar VIP lėšų,

teikti paraiškas šioms lėšoms gauti.

3. Tobulinti informacijos teikimą apie Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas,

jų teikiamas paslaugas Savivaldybės internetiniame tinklalapyje bei asmens sveikatos priežiūros

įstaigų internetinėse svetainėse. Tik 2018 m. įkurta viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos

internetinė svetainė, bet ji dar nepakankamai informatyvi gyventojams. 

4. Tikslinga tęsti ir skatinti valstybinių prevencinių programų įgyvendinimą, skirti kuo

didesnį dėmesį užkrečiamų ligų išaiškinimui ir sergamumui sumažinti.

5. Toliau bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybių asociacija, Gydytojų sąjunga, Sveikatos

apsaugos ministerija, teritorine ir Valstybine ligonių kasomis teikiant pasiūlymus dėl esamų teisės aktų

keitimų ir naujai teikiamų teisės aktų.



Jaunimo politikos įgyvendinimas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas vadovaudamasis Jaunimo reikalų

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktomis Savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos sritimis,

užduotimis, pagal numatytus rezultatų vertinimo kriterijus.

2019 m. Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus pasiekti rezultatai ir vykdytos veiklos įgyvendinant Savivaldybei

2019 m. rekomenduotas įgyvendinti nacionaliniu mastu išskirtas prioritetines ir kitas veiklos sritis, 1 lentelė.

                             1 lentelė

Užduotys Pasiekti kiekybiniai rezultatai
Pasiekti kokybiniai

rezultatai
Vykdytos veiklos

Nacionaliniu mastu išskirtos prioritetinės veiklos sritys

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.

1.1. Stiprinti jaunimo 

savanorius priimančias 

organizacijas.

1.1.1. Suorganizuoti susitikimai su jaunimo savanorius priimančiomis 

organizacijomis – 10 (dalyvavo 6 organizacijų atstovai).

1.1.2. Pakartotinai akredituotų jaunimo savanorius priimančių 

organizacijų – 1.

1.1.3. Naujai akredituotų priimančių organizacijų – 2.

1.1.4. Bendras akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų 

skaičius – 6.

Užtikrintas PO 

pasirinkimas pagal 

individualius kiekvieno 

savanorio interesus.

Susitikimai su priimančių 

organizacijų vadovais, 

mentoriais ir kuratoriais.

Konsultavimas telefonu, el. 

paštu, individualūs susitikimai.

1.2. Stiprinti jaunimo 

savanorišką veiklą 

organizuojančias 

organizacijas.

1.2.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. 

sprendimu Nr. T1-72 patvirtintas „Šilalės rajono savivaldybės jaunimo 

savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas“.

1.2.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas jaunimo 

savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui – 1000 eurų.

1.2.3. Įvykdyta SVO akreditacija – 1.

1.2.4. Surengta susitikimų su SVO mentoriais, ekspertais, savanoriais –

20.

1.2.5. Įvykdytas viešasis SVO paslaugų pirkimas, pasirašyta SVO 

paslaugų teikimo sutartis – 1.

1.2.6. Vykdoma SVO paslaugų teikimo kontrolė.

Identifikuotas jaunimo 

savanorišką veiklą 

organizuojančios 

organizacijos poreikis 

Savivaldybėje ir remiantis 

gautais analizės rezultatais 

pateiktas pasiūlymas SJRT 

dėl JST organizavimo 

savivaldybėje.

Parengtas JST aprašas.

Parengtos JST skirtų lėšų 

teikimo sutartys.

Vykdoma JST paslaugų teikimo 

kontrolė.

Konsultavimas JST vykdymo 

klausimais.

1.3. Skatinti jaunimo 

dalyvavimą 

savanoriškoje veikloje.

1.3.1. Vykusių individualių savanorių konsultacijų – 30.

1.3.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų projektams, skatinantiems jaunimo 

savanoriškos veiklos vystymą – 300 eurų (finansuotas 1 projektas).

1.3.3. Trumpalaikę savanorišką veiklą atlikusių jaunų žmonių skaičius 

– 12.

1.3.4. JST atliekančių savanorių skaičius – 5.

1.3.5. Renginiuose savanoriaujantys jaunuoliai paskatinti išvyka į 

Platelius 2019 m. rugpjūčio 16 d., kuriai iš Jaunimo plėtros programos 

1.3.2. Finansuotas 

projektas „Inovatyvūs 

Šilalės gidai 

respublikiniame jaunųjų 

maltiečių sąskrydyje“, 

kurio metu Šilalės gidų 

asociacija neatlygintinais ir

savanoriškais pagrindais 

organizavo veiklas, 

1.3.1. Renginių, kuriuose 

savanoriavo jaunuoliai, skaičius 

– 33.

1.3.2. III ketv. vykdytas 

intensyvus JST viešinimas 

renginių ir susibūrimų metu, taip

pat skaitmeninėmis 

priemonėmis.
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skirta 130 eurų. edukacijas ir ekskursijas 

Lietuvos maltiečiams, taip 

populiarindami 

savanorystės idėją)

2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.

2.1. Sudaryti sąlygas 

atvirųjų jaunimo centrų 

/ atvirųjų jaunimo 

erdvių veiklai ir / ar jos 

plėtrai (užtikrinti 

finansavimą, sukurti 

teisinę bazę, įtraukti į 

planavimo dokumentus 

ir t.t.).

2.1.1. Atviro jaunimo centro ir Atviros jaunimo erdvės finansavimas   

įtrauktas į Savivaldybės 2019–2021 m. strateginį veiklos planą.

2.1.2. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų atvirojo jaunimo centro ir 

Atvirosios jaunimo erdvės finansavimui skirta suma – 24000 eurų.

2.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo 

darbuotojų, dirbančių Savivaldybės atvirajame jaunimo centre ir 

erdvėje tiesiogiai su jaunimu, etatų skaičius – 2,75.

2.1.4. Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, vykdančių 

atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius – 1.

2.1.5. Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių 

atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius – 1.

Identifikuotas poreikis AJE

jaunimo darbuotojui 

suteikti papildomai 0,25 

etato.

Susitikimai su Šilalės viešosios 

bibliotekos, kurioje yra AJE ir 

Šilalės kultūros centro, kuriame 

yra AJC, vadovais, AJC ir AJE 

veiklos kokybės užtikrinimo 

klausimais.

Parengtas Šilalės rajono 

savivaldybės atvirųjų jaunimo 

centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių 

veiklos kokybės užtikrinimo 

tvarkos aprašas.

2.2. Užtikrinti atvirųjų 

jaunimo centrų / 

atvirųjų jaunimo erdvių 

teikiamų paslaugų 

įvairovę ir kokybę.

2.2.1. Su Šilalės atviruoju jaunimo centru ir atvirąja jaunimo erdve 

suderinti metiniai veiklos planai – 2 planai.

2.2.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. 

sprendimu Nr. T1-209 patvirtintas „Šilalės rajono savivaldybės 

atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės 

užtikrinimo tvarkos aprašas“.

2.2.3. Savivaldybėje veikiančio 1 atviro jaunimo centro ir 1 atviros 

jaunimo erdvės, finansuojamų arba kofinansuojamų savivaldybės 

biudžeto lėšomis, pasiekti rodikliai:

AJC „Pulsas“:

-unikalių lankytojų skaičius – 1289;

-nuolatinių lankytojų skaičius – 100;

-bendras lankytojų skaičius – 8460.

-surengta masinių renginių – 6.

-įgyvendinta lankytojų inicijuotų veiklų – 8.

-paruošta publikacijų žiniasklaidai – 41.

AJE Šilalės viešojoje bibliotekoje:

-unikalių lankytojų skaičius – 350;

-bendras lankytojų skaičius – 1920.

Užtikrintas kokybiškas 

jaunimo laisvalaikio 

užimtumas Šilalės rajono 

savivaldybėje.

Užtikrinta AJC ir AJE 

veiklos kokybė.

1. Socialinio tinklo 

„Facebook“ sekėjų skaičius 

didinamas viešinant vykdomas 

veiklas, kviečiant pamėgti 

puslapį, organizuojant renginius 

veiklas kuriamas „eventas“;

2. Publikacijos skelbiamos 

socialiniame tinkle „Facebook“, 

Šilalės r. sav. kultūros centro 

internetinėje svetainėje, 

internetiniame tinklapyje 

„Šilalės naujienos“, rajoniniame 

laikraštyje „Šilalės artojas“;

3. Nauji kontaktai užmegzti su 

Rietavo, Skuodo atvirų jaunimo 

centrų darbuotojomis, 

lankytojais dalyvaujant krepšinio

turnyre 3x3. 

4. Bendradarbiauta su Pajūrio 
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Stanislovo Biržiškio gimnazijos 

administracija, Pajūrio miestelio 

bendruomene, Pajūrio 710 

jaunųjų šaulių kuopa, 

organizuojant pėsčiųjų žygį 

„Nepriklausomybės keliais“.

5. Susitikimas su BĮ Gargždų 

atviru jaunimo centru, dalyvauta 

jų organizuojamame krepšinio 

turnyre 3x3.

6. Surengti pokalbiai su (ne) 

jaunimu – 3.

7. Surengta susitikimų su 

jaunimą įkvepiančiomis 

asmenybėmis – 2.

2.3. Sudaryti sąlygas 

mobiliojo / darbo su 

jaunimu gatvėje veiklai 

ir / ar jos plėtrai 

(užtikrinti finansavimą, 

sukurti teisinę bazę, 

įtraukti į planavimo 

dokumentus ir t.t.).

Įvykdytas mobiliojo darbo su jaunimu poreikių bei

galimybių tyrimas – 1.

Nustatytas mobiliojo darbo

poreikis bei galimybės jį 

vykdyti nuo Šilalės miesto 

centro nutolusiose 

seniūnijose.

Vykdyta jaunimo ir seniūnijų 

apklausa, atlikta vietų/aplinkos, 

kur galėtų vykti mobilusis 

darbas su jaunimu, analizė, 

parengtos rekomendacijos.

3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.

3.1. Skatinti jaunų 

žmonių aktyvumą ir 

dalyvavimą jaunimo, 

jaunimo organizacijų 

veikloje. 

3.1.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo 

politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir 

jos veiklos nuostatų tvirtinimo“, patvirtinta Programa ir Komisija.

3.1.2. Savivaldybės teritorijoje veikiančioje kaimiškų vietovių vietos 

veiklos grupės valdyboje esantys jaunimo atstovai – 4 (iš jų 1 

valdžios institucijos atstovas, 1 verslo atstovas, 1 kaimo 

bendruomenės atstovas ir 1 NVO atstovas).

3.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius – 10 

projektų:

1. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro 

pulsas veikloms „Tvirti jaunimo žingsniai“ – 1200 eurų;

3.1.1. Užtikrinta, kad 

jaunimo iniciatyvų 

finansavimo konkurso 

paraiškų turinio vertinimą 

atliktų nešališka komisija.

3.1.2. Užtikrintas 

jaunimo atstovavimas 

VVG valdyboje.

Skatinamas jaunimo 

dalyvavimas jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių 

organizacijų veikloje.

3.1.3. Visos finansuotos 

1. Įvertinta ir Departamentui 

pateikta informacija apie 

Savivaldybės teritorijoje 

veikiančią kaimiškų vietovių 

vietos veiklos grupės valdybą, 

susipažinta, kokia tvarka 

jaunimo atstovai yra 

deleguojami ir tampa VVG 

valdybos nariais.

2. Įgyvendinamos finansuotų 

nevyriausybinių jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų 

projektų veiklos.
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2. Šilalės sporto klubo „Adijus“ šokio konkursui „Pagauk šokio mūzą“ 

– 500 eurų;

3. VšĮ „Etnoklubas“ respublikinei gegužinei „Muštinis-priemuštinis“ – 

1000 eurų;

4. Šilalės gidų asociacijos ekskursijoms-edukacijoms respublikiniame 

jaunųjų maltiečių sąskrydyje „Inovatyvūs Šilalės gidai“ – 300 eurų;

5. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos  

„Apskritasis stalas“ veikloms „Žalia šviesa jaunimui“ – 1200 eurų;

6. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Laukuvos jaunųjų 

šaulių 7-osios kuopos veikloms „Šaulys – tautos karys“ – 470 eurų;

7. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Pajūrio jaunųjų 

šaulių kuopos veikloms „Tėvynės labui 2“ – 600 eurų;

8. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ projektui „Jaunimo kūrybos darbų parodos“ – 

400 eurų;

9. Lietuvos skautijos: „Medvėgalio“ tunto (Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos, Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos, Šilalės Dariaus ir 

Girėno progimnazijos, Šilalės r. Obelyno Pagrindinės mokyklos 

draugovių) projektui „Tėviškės takais su gerais darbais“ – 400 eurų.

10. Jaunųjų maltiečių projektui „Gerų darbų savaitgalis“ – 200 eurų.

3.1.4. Suorganizuota beglobių gyvūnų paramos akcija Šilalės 

žemdirbių šventės metu rugsėjo 28 d. Akcijos organizavimui skirta 

Savivaldybės biudžeto lėšų – 100 eurų;

3.1.5. Kasmetiniams jaunimo apdovanojimams, kurių metu 

pagerbiami labiausiai kraštui nusipelnę jaunuoliai, 

  skirta – 200 eurų.

veiklos įvykdytos, 

atsiskaityta už lėšų 

panaudojimą.

3. Skatinamos jaunimo 

iniciatyvos.

3.2. Užtikrinti jaunų 

žmonių interesų 

atstovavimą, 

sprendžiant 

savivaldybės jaunimo 

politikos klausimus.

3.2.1. Atliktas Savivaldybėje registruotos SJOT „Apskritasis stalas“ 

identifikavimas.

3.2.2. Jaunimo atstovai įtraukti į NVO tarybos sudėtį bei NVO 

programos atrankos komisijos sudėtį.

Užtikrintas teisės aktų 

reikalavimus atitinkančios 

SJRT formavimas.

Jaunimo atstovai įtraukiami

į Savivaldybėje veikiančių 

komisijų sudėtį.

Pagal JRD parengtą SJOT 

identifikavimo aprašą surinkti ir 

išanalizuoti reikalingi 

dokumentai bei suorganizuota 

susitikimų su SJOT vadovu dėl 

SJOT identifikavimo. Atliktas 

SJOT „Apskritasis stalas“ 

identifikavimas, užpildyta 

identifikavimo forma 2019 m. 

balandžio 16 d. raštu Nr. B3-558

pateikta JRD.
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3.3. Užtikrinti efektyvų 

savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos darbą.

3.3.1 2019 m. vasario 25 d. posėdžio Nr. J1-1 nutarimu patvirtintas 

2019 m. SJRT veiklos planas.

3.3.2. Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-71 

patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

nuostatai.

3.3.3. Surengti visuotiniai jaunimo atstovų rinkimai į SJRT, išrinkti 

5 jaunimo atstovai.

3.3.4. Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-

159 sudaryta Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

3.3.5. Įvykusių SJRT posėdžių bei parengtų posėdžių protokolų 

skaičius – 6.

3.3.6. Patvirtintas SJRT darbo reglamentas.

3.3.7 SJRT pateikti pasiūlymai (rekomendacijos) Savivaldybės 

tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su

jaunimo politikos klausimais, skaičius – 9.

3.3.8. SJRT pateiktų pasiūlymų (rekomendacijų) dėl jaunimo 

politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Šilalės rajono 

savivaldybės strateginį 2020–2022 metų planą – 1.

Užtikrintas Savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos 

veiklos planavimas ir 

viešinimas (www.silale.lt-

Veiklos sritys-Jaunimui)

III ketv. SJRT skatino 

Jaunimo organizacijų 

pasirodymus Miesto ir 

Žemdirbių šventėse, siūlė 

Administracijos direktoriui 

skirti lėšų jaunimo 

dalyvavimui minėtose 

šventėse.

SJRT posėdžių protokolai 

viešinami savivaldybės 

internetinėje svetainėje.

SJRT pateikė pasiūlymus 

Savivaldybės tarybai dėl SJRT 

nuostatų.

Atnaujinta Savivaldybės 

internetinės svetainės skiltis 

„Jaunimui“.

Kitos veiklos sritys

4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.

4.1. Skatinti 

tarpžinybinį ir 

tarpsektorinį 

bendradarbiavimą.

4.1.1. Savivaldybės mokyklose įgyvendinamų mokomųjų mokinių 

bendrovių programų (Lietuvos „Junior Achievement“ programa) 

skaičius – 4.

4.1.2. Atnaujinta Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro 

informacija savivaldybės svetainės Jaunimo skiltyje.

4.1.3. Suorganizuotas regioninis jaunimo forumas „Sprendimas 

Lietuvai“.

4.1.4. Suorganizuotas jaunimo susitikimas su naujai išrinktos 

Savivaldybės tarybos nariais – 1.

4.1.5. Suorganizuoti socialinių darbuotojų ir kitų suinteresuotų 

asmenų susitikimai su projekto JUDAM koordinatorėmis Tauragės 

apskrityje – 2.

4.1.6. Suorganizuotas susitikimas su EURODESK atstovais – 1.

4.1.7. Vykdoma Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo 

programa, jai skirta lėšų suma – 5000 eurų.

4.1.8. Jaunimo interesų atstovavimas susitikimuose su Tauragės 

4.1.2.Atnaujintas 

Savivaldybės 

bendradarbiavimas su 

Užimtumo tarnybos 

jaunimo darbo centru.

4.1.3. Po forumo 

Savivaldybės tarybai 

pateiktas oficialus raštas su

pasiūlymais dėl jaunimui 

aktualių problemų 

sprendimo keliomis 

prioritetinėmis kryptimis.

4.1.6. AJC tapo Eurodesk

atstovybe, padidino 

savanorių skaičių.

4.1.7. Paskatinti gabūs 

Susitikimų su JDC jaunimo 

įdarbinimo specialiste 

skaičius – 5.

Savivaldybės svetainėje 

skelbiama informacija apie JDC 

veiklas.

Organizuojant renginį „Europos 

judumo savaitė“ bendradarbiauta

su Šilalės r. socialinių paslaugų 

namais; „Pokalbiai su (ne) 

jaunimu“ bendradarabiauta su 

ŠRVJOS „Apskritasis stalas“, 

„Eurodesk Lietuva“; 

organizuojant savanorių 

ekskursiją bendradarbiauta su 

VšĮ „Etnoklubas“; vykdomos 

http://.silale.lt-Ve
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regiono plėtros taryba – 2.

4.1.9. Bendrai su kitomis įstaigomis organizuoti renginiai – 5.

4.1.10. Susitikimų su gimnazinių klasių jaunuoliais pilietiškumo 

pamokų metu skaičius – 16.

mokiniai ir studentai.

4.1.8. Išsakytos 

problemos ir pateikti 

pasiūlymai jaunimui 

pritaikytos infrastruktūros 

gerinimui rajone.

4.1.10. Jaunuoliai 

supažindinti su JP 

įgyvendinimu Lietuvoje ir 

Šilalės rajone bei 

galimybėmis įsitraukti į 

visuomeninę veiklą per 

jaunimo organizacijas.

veiklos ir savanoriauta beveik 

visuose Šilalės r. sav. kultūros 

centro renginiuose, įskaitant 

masinius – Šilalės miesto šventė,

Respublikinė gegužinė 

„Muštinis-priemuštinis“, „Visa 

Šilalė šoka“, „Žemdirbių 

šventė“.

Vestos pilietiškumo pamokos 

apie JP įgyvendinimą Lietuvoje 

ir Šilalės rajone – 16.

5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.

5.1. Skatinti efektyvų 

jaunimo politikos 

įgyvendinimą 

savivaldybėje.

5.1.1. JRD pateiktų ataskaitų apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą 

deklaravusius neaktyvius jaunus žmones skaičius – 4.

Duomenys surinkti iš 14 

seniūnijų, AJC, Probacijos 

tarnybos, Socialinės paramos 

skyriaus.

6. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.

6.1. Užtikrinti nuoseklų 

ir efektyvų jaunimo 

politikos įgyvendinimą 

savivaldybėje.

6.1.1. Šilalės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginiame 

veiklos plane atskirai išskirta Jaunimo politikos įgyvendinimo 

programa.

6.1.2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 

m. kovo 28 d. įsakymu Nr. DĮV-289 patvirtintas Savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas pagal 

SADM įsakymu patvirtintą Tipinį savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatoriaus pareigybės aprašymą.

6.1.2. Užtikrintas 

savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatoriaus 

pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas.

Parengtos 7 publikacijos 

oficialiame Savivaldybės 

tinklapyje bei vietinėje spaudoje 

apie JP įgyvendinimą Šilalės 

rajone.

6.2. Spręsti mažiau 

galimybių turinčio 

jaunimo socialines 

problemas.

6.2.1. Suorganizuoti projekto „Judam“ susitikimai su projekto 

koordinatorėmis Savivaldybės socialiniams bei jaunimo 

darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims – 3.

Bendradarbiaujama su 

projekto „Judam“ 

koordinatoriais Tauragės 

apskrityje.

6.3. Skatinti jaunimui 

palankias sąlygas 

gyventi ir dirbti 

savivaldybėje.

6.3.1. Savivaldybėje įgyvendinamas Finansinės paskatos pirmąjį 

būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas, pagal kurį rajone 

parama suteikta 15 jaunų šeimų.

6.3.2. Savivaldybėje įgyvendinama Smulkaus ir vidutinio verslo 

rėmimo programa, pagal kurią finansuota 10 jaunų žmonių (14-29 

6.3.3. Patvirtinta tvarka, 

pagal kurią darbdaviui, 

įdarbinusiam mokinį 

vasaros atostogų metu, bus 

dalinai kompensuojamas 
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m.) projektų (tai sudaro 20 proc. Programos lėšų).

6.3.3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo 

politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir 

jos veiklos nuostatų tvirtinimo“, patvirtintoje Programoje numatytas

mokinių įdarbinimo vasaros atostogų metu skatinimas.

mokiniui mokamas darbo 

užmokestis.

7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.

7.1. Skatinti tarptautinės

savanorystės galimybes.

7.1.1. Tarptautinę ilgalaikę savanorystę atlikusių, Savivaldybėje 

registruotų jaunų asmenų skaičius – 2.

Suplanuotas tarptautinės 

savanorystės poreikio ir 

galimybių tyrimas.

Ilgalaikę tarptautinę savanorystę 

atlikę jaunuoliai susitiko su 

Šilalės rajono jaunuoliais, 

pasidalino patirtimi.

2 lentelė – pateikiami susumuoti ir apibendrinti 2019 metų (aktualūs 2019-12-31 dienai) jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu duomenys

pagal nurodytus Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijus

 2 lentelė

Nr. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijai

2019 m.

duomenys

(skaičius)

Pastabos,

komentarai

(jeigu yra)

1. Atvirųjų jaunimo centrų (AJC), vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius 1

2. Atvirųjų jaunimo erdvių (AJE), vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius 1

3.
AJC ir AJE tiesiogiai su jaunimu dirbančių jaunimo darbuotojų, nuosekliai finansuojamų savivaldybės

biudžeto lėšomis, etatų bendras skaičius
2,75

4.
Komandų (sudarytų iš ne mažiau kaip 2 jaunimo darbuotojų), vykdančių mobilųjį / darbą su jaunimu gatvėje,

skaičius
0

5.
Vietų, į kurias vyksta mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje komanda (sudaryta iš ne mažiau kaip 2 jaunimo

darbuotojų), skaičius
0

6. Bendras savivaldybėje veikiančių AJC ir AJE unikalių lankytojų skaičius 1639

7.
Mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje įgyvendinimas – unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas

reguliarus kontaktas, skaičius
0
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1 Dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta iniciatyva ir kuris dalyvauja numatytose veiklose (pvz.,  numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas)

Nr. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijai

2019 m.

duomenys

(skaičius)

Pastabos,

komentarai

(jeigu yra)

8.
Jaunimo iniciatyvų, veiklų projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, dalyvių1 – jaunų žmonių (14-

29 m.), skaičius.
5000

9. Yra suformuota ir patvirtinta savivaldybės jaunimo reikalų taryba (narių skaičius) Taip/10

10.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), susijusių su jaunimo politikos

įgyvendinimu, pateiktų savivaldybės administracijai, tarybai, skaičius
9

11.
Skirtas finansavimas atvirajam darbui su jaunimu savivaldybėje įgyvendinti (AJC ir AJE jaunimo darbuotojų

etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta suma (eurais)
24000

12.
Skirtas finansavimas mobiliajam / darbui su jaunimu gatvėje savivaldybėje įgyvendinti (jaunimo darbuotojų

etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta suma (eurais)
0

13.
Skirtas finansavimas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui, iš savivaldybės biudžeto lėšų

skirta suma (eurais)
1000

14.
Skirtas finansavimas jaunimo iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti, iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta

suma (eurais)
6570

15.
Atlikti savivaldybės jaunimo (14-29 m.) situacijos, jaunimo problematikos tyrimai, analizės, jaunimo

politikos kokybės vertinimas
0

______________________
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SENIŪNIJŲ VEIKLA

Savivaldybės administracijos filialai-seniūnijos 2019 metais atliko viešojo administravimo funkcijas, vykdė ir gyvenamosios vietos

deklaravimo funkcijas. Taip pat seniūnijos gyventojams išdavė teisės aktuose nurodytus dokumentus: išdavė leidimus laidoti, organizavo kapinių

priežiūrą, atliko notarinius veiksmus, bendradarbiavo su kitomis įstaigomis, priėmė dokumentus socialinei paramai gauti, konsultavo socialinės

paramos gavimo klausimais, mokėjo pašalpas, konsultavo gyventojus žemės ūkio klausimais, vykdė pasėlių deklaravimą, valdų atnaujinimą, teikė

ataskaitas Žemės ūkio skyriui ir kt. Taip pat vykdė Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo

pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

Per 2019 metus deklaravimo įstaigų paslaugomis pasinaudojusių gyventojų skaičius

Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius (vnt.)

Seniūnija

Iš jų:

Iš viso

Gyvenamosios vietos

deklaracijos, pildomos

asmeniui pakeitus

gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikoje

ar atvykus gyventi į

Lietuvos Respubliką

Deklaravusių

išvykimą iš

Lietuvos

Respublikos

Įtrauktų į

gyvenamosios

vietos

nedeklaravusių

asmenų apskaitą

Gyvenamosios

vietos deklaravimo

duomenų taisymo,

keitimo ir naikinimo

skaičius

Pažymų apie

deklaruotą

gyvenamą

vietą

išdavimas

Pažymų

gyvenamosios

patalpos

savininkams

(bendraturčiams)

išdavimas

Pažymų apie

įtraukimą į

gyvenamosios

vietos

nedeklaravusių

asmenų apskaitą

išdavimas

Bijotų 52 3 5 3 70 64 8 205

Bilionių 5 2 1 3 14 14 0 39

Didkiemio 17 2 0 7 16 44 0 86

Kaltinėnų 93 14 20 25 82 154 3 391

Kvėdarnos 146 30 13 8 105 382 3 687

Laukuvos 112 25 4 22 95 226 1 485

Palentinio 5 3 0 0 3 19 0 30

Pajūrio 94 32 11 9 67 97 0 310

Šilalės 

kaimiškoji
144 29 14 35 102 126 4 454

Šilalės miesto 331 71 33 11 159 123 11 739

Tenenių 16 0 0 18 14 26 0 74

Traksėdžio 93 18 8 5 58 114 1 297

Upynos 74 8 1 16 87 136 0 322

Žadeikių 28 5 2 3 26 34 2 100

Iš viso 1210 242 112 165 898 1559 33 4219



Bijotų seniūnija

Statistinė informacija. Seniūnijos plotas 5415 ha, iš jo 4772 ha žemės ūkio naudmenų , 2019

ha miškų, 6 ha vandenų ir 418 ha kitos žemės. Teritoriją sudaro 30 kaimų. 2019-01-01 duomenimis,

gyveno 944 gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, iš viso per 2019 m. gyvenamą vietą deklaravo 52

gyventojai, gyvenamą vietą pakeitė 40 asmenų. Pastovios gyvenamosios vietos neturintys asmenys 4,

bei ~ 30 gyventojų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitur. 2019 m. mirė 10 gyventojų, gimė 9

kūdikiai. Yra keturios seniūnaitijos: Bijotų, Girdiškės, Košių ir Tūjainių.

Administracinė veikla. 2019 m. gautos 43 atvykimo, 3 išvykimo deklaracijos. Iš užsienio

valstybių atvyko (grįžo) 3 gyventojai. Naudojantis GVD sistema išduotos 136 pažymos gyventojams.

Iš gyventojų gauti 220 įvairūs prašymai (dėl pažymų, leidimų išdavimo, salės nuomos ir t. t.), išduotos

170 įv. pažymos, 12 leidimų laidoti, 16 leidimų prekybai, 4 leidimai medžių kirtimui. Gauti 338 raštai

seniūnijos veiklos klausimais, išsiųsta 154 raštai. Laikiniems darbams pagal viešųjų darbų ar

užimtumo programas liepos–rugpjūčio mėn. buvo įdarbintas 1 asmuo. Skundų negauta.

Ūkinė veikla. Vietinės reikšmės kelių remontui skirta 27,87 Eur. Remontuojami keliai,

užpilamas žvyras, taisomos asfaltuotų gatvių duobės, greideriuojama, žiemą valomas sniegas.

Ruoštos malkos žiemos sezonui, pavasarį sodinti medeliai ir gėlės, tvarkomos viešosios vietos.

N. Paškevičiaus parke atnaujinta vasaros estrada, atvestas vanduo laistymui.

Socialinis darbas. 2019 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje 9 šeimos, jose auga 24 vaikai,

9 šeimoms socialinės pašalpos ir išmokos už vaikus – apribotos. Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą

mokinio reikmėmis gavo 14 vaikų, 105 šeimoms suteikta Europos Sąjungos parama maisto produktais

iš intervencinių atsargų. Priimti 230 prašymų gauti socialinę paramą ar išmoką už vaikus, surašyti 79

buities ir gyvenimo sąlygų tikrinimo aktai. Vyko 14 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių,

juose svarstyti 53 gyventojų prašymai dėl piniginės socialinės paramos, 29 asmenys pateikė prašymus

vienkartinei pašalpai gauti. Visuomenei naudingą veiklą vykdė 22 gyventojai gaunantys socialinę

paramą. Pradėtos teikti socialinės paslaugos/pagalba į namus 5 asmenims.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą.

Patvirtintas 2019 m. asignavimų planas 179742

Patikslintas 2019 m. asignavimų planas 194268

Panaudota asignavimų per 2019 m. 194430

Biudžeto lėšos panaudotos 99 %

2019 m. išlaidoms buvo skirta 196316 Eur Išleista
Liko įsiskolinimas

2019-12-31

Darbo užmokesčiui 126991

Socialinio draudimo išmokos 2396

Ryšių paslaugoms 2014

Transporto išlaikymui 5963

Viešiesiems darbams 1075

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui 24650

Socialinei paramai 3040

Renginiams 6928

Kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms 636

Gatvių apšvietimui 3962

Atliekų tvarkymui 726

Komunalinių paslaugų įsigijimui 3643
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Turto remontui 2300

Turto įsigijimui 10106

Iš viso: 194430 1434

Žemės ūkis. Atnaujintos 326 žemės ūkio valdos, naujai įregistruotos 5 valdos, išregistruotos

3 valdos. Priimtos 259 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, deklaruota 5237,61 ha. žemė ūkio

naudmenų. Registruoti 172 ūkininkų ūkiai, išregistruoti 8 ūkiai.

Kultūrinė veikla. Organizuotos šios šventės: Tautinės giesmės giedojimas (219-07-06) ~ 30

dalyvių; Kraštiečių šventė (2019-07-20) ~ 1800 dalyvių; Advento vakaras (2019-11-30) ~ 130

dalyvių; Kalėdinė eglutė (2019-12-18)  ~ 35 dalyviai.

Bilionių seniūnija

Statistinė informacija. 2020 m. sausio 1 d. duomenimis seniūnijos gyventojų skaičius 389. Per

2019 metus gimė 1, mirė 1 seniūnijos gyventojas.

Administracinė veikla. Per 2019 m. gyvenamąją vietą deklaravo 5 asmenys, išvykimą iš

Lietuvos Respublikos deklaravo 2 asmenys. Apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduota 14

pažymų, gyvenamosios vietos patalpų savininkams išduota 14 pažymų, gauti 2 prašymai taisyti

gyvenamosios vietos adresą ir 1 prašymas panaikinti deklaravimo duomenis, 1 prašymas įtraukti į

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 11 pažymų juridiniams faktams patvirtinti, 2

leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

Per 2019 metus gauta 218, išsiųsta 183 įvairūs dokumentai.

Ūkinė veikla. Seniūnija prižiūri 17,15 km. vietinės reikšmės viešųjų kelių, 4,132 km. gatvių,

bei 30,17 km. vietinės reikšmės vidaus kelių. Kelių priežiūros darbams 2019 metais buvo skirta 12800

Eur. Iš jų asfalto duobių tvarkymui 1320 Eur, vietinės reikšmės kelių priežiūrai žiemos metu – 2480

Eur.

Vietinės reikšmės kelių priežiūrai (greideriavimui ir žvyravimui) skirta 9000 Eur, už juos buvo

remontuojami ir greideriuojami Bilionių seniūnijos vietinės reikšmės keliai.  

Vasaros ir rudens mėnesiais atlikti Bilionių kapinaičių, Gulbių kapinyno, Stonių, Plunksnių,

Baravykų senkapių, Bilionių piliakalnio, Aukštagirės kalno priežiūros, pakelių tvarkymo, aplinkos

tvarkymo darbai. Šiuos darbus pagal užimtumo didinimo programą atliko 1 asmuo bei 6 visuomenei

naudingų darbų atlikėjų.

Iš Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos priemonės Lietuvos valstybės

atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos 2016–2020 m., gauta 1600 Eur, iš priemonės

Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo gauta 700 Eur

tautodailės plenerui „ Šimtmečio veidai ir vaizdai“ organizavimui.

Socialinis darbas. Socialinė darbuotoja į seniūniją atvažiuoja iš Laukuvos seniūnijos.

Darbuotoja priima iš gyventojų prašymus, rengia dokumentus pašalpoms, maisto produktams ir

higienos prekėms  iš ES fondo gauti. 

2019 m. Bilionių seniūnijoje socialines paslaugas gavo 5 šeimos. Išbrauktos 2 šeimos, kurioms

buvo teiktos socialinės paslaugos, užbaigta atvejo vadyba. Šiuo metu yra lankomos 3 šeimos, kuriose

auga 9 vaikai. Administracijos direktoriaus įsakymu apiperkamos 3 šeimos ir 3 suaugę asmenys

turintys priklausomybę. Bilionių seniūnijoje per 2019 metus 11 kartų surengta socialinės paramos ir

pagalbos šeimai teikimo komisijos posėdžių, surašyti protokolai. Priimta 11 prašymų tikslinei,

vienkartinei pašalpai gauti, surašyti buities tyrimo aktai. Socialinė darbuotoja padėjo nusipirkti kietojo

kuro, vaistų ir kitų būtinų prekių. Socialinė parama paskirta 10 šeimų, 45 šeimoms paskirtos vaikų

išmokos, 1 šeimai paskirta išmoka gimus vaikui. Dėl paramos mokinio reikmėmis ir nemokamo

maitinimo kreipėsi 8 šeimos, kuriose auga 13 vaikų, devyni vaikai buvo apipirkti mokyklinėmis

reikmėmis. Šildymo išlaidų kompensacija paskirta 4 šeimoms, 1 asmeniui sutvarkyti dokumentai dėl
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apgyvendinimo Šiauduvos savarankiško gyvenimo namuose, nupirkti būtiniausi daiktai ir maisto

produktai. Per 2019 metus seniūnijoje 6 kartus atvežti ir išdalinti maisto produktai ir higienos prekės iš

ES  fondo  labiausiai nepasiturintiems asmenims. Maisto produktus ir higienos prekes gavo 23 šeimos.

Socialinė darbuotoja dalyvavo projekte „ Vaikų svajonės“, surinko ir užrašė vaikų svajones bei

patalpino internetinėje svetainėje, lankė vienišus seniūnijos gyventojus, bendradarbiavo su visomis

įstaigomis ir organizacijomis pagal poreikį.

Visuomenei nudingus darbus atliko 6 Bilionių seniūnijos gyventojai.

Žemės ūkis. Seniūnijoje dirba žemės ūkio specialistė, kuriai pavestas paraiškų tiesioginėms

išmokoms, prašymų apie žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimą pildymas, gyventojų konsultavimas

žemės ūkio klausimais.

2019 metais priimta 154 pasėlių deklaracijos tiesioginėms išmokoms gauti. Užpildyti 171

prašymai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdą

žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 2 kaimo valdos įregistruotos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Per 2019 metus gauta 101 prašymas atnaujinti registravimo duomenis Lietuvos Respublikos ūkininkų

ūkių registre, deklaruotos 27 kiaulių bandos. Vienas pareiškėjas dalyvauja ekologinio ūkininkavimo

programoje. Seniūnijoje registruota 110 ūkių.

Maži ūkiai iki 2 EDV 75

Šeimos ūkiai nuo 2 EDV iki 4 EDV 22

Vidutiniai ūkiai nuo 4 EDV iki 14 EDV 10

Stambūs ūkiai virš 14 EDV 3

Kultūrinė veikla. Per 2019 metus seniūnaičių sueigose aptarta ir apsvarstyta Bilionių

seniūnijos veiklos ataskaita už 2018 metus, Bilionių seniūnijos veiklos programa 2019 metams. Sueigų

metu seniūnaičiai išsakė gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus. Rugsėjo mėnesį įvyko nauji

seniūnaičių rinkimai. Per 2019 metus Bilionių seniūnijoje buvo minimos visos valstybinės šventės,

pažymimos atmintinos datos. Seniūnijos darbuotojai kartu su Bilionių kaimo bendruomenės nariais

surengėme Motinos dienos paminėjimą, suorganizavome talką „Darom 2019“, dalyvavome seniūnijų

sporto žaidynėse, sugiedojome Tautišką giesmę ant Bilionių piliakalnio, suorganizavome tautodailės

plenerą „ Šimtmečio veidai ir vaizdai“, rudens šventę „ Po rudens darbų pabūkime kartu“. 

Bendradarbiaujant su Varnių regioninio parko direkcijos darbuotojais surengtas Pilėnų

didvyrių žūties paminėjimo renginys. Seniūnijos darbuotojai dalyvavo rajoninėje žemdirbių šventėje,

archeologiniuose kasinėjimuose ant Bilionių piliakalnio. 

Metų pabaigoje organizuota Kalėdinė šventė ikimokyklinio amžiaus vaikučiams.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. Patvirtinta 2019 metų Bilionių seniūnijos

biudžeto sąmata – 76869 Eur. Panaudotos  lėšos – 75305,05 Eur. 

2019 metų Bilionių seniūnijos biudžeto sąmatą sudarė: Šilalės rajono savivaldybės veiklos

programa – 67432 Eur. (panaudota 66780,05 Eur), Valstybės deleguotos lėšos – 9437 Eur (panaudota

8525 Eur).

Didkiemio seniūnija

Statistinė informacija. 2019 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius seniūnijoje 307 gyventojai.

2019 metais gimė 1,  mirė 4 gyventojai.

Administracinė veikla. Išduota įvairių pažymų gyventojams  112. Gyvenamąją vietą 

deklaravo 35, išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo 1. Notarinių veiksmų atlikta  32. Gyventojų

prašymų gauta 128  skundų gauta nebuvo.

Ūkinė veikla. Seniūnijai vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai buvo skirta 7000 Eur.

Pagerinta Didkiemio seniūnijos kelių būklė ir saugumas: keliuose Didkiemio kelias–Aušbruva,

Didkiemio kaimo apvažiavimas, keliuose atlikti papildymai žvyru. Iškirsti krūmai kelyje Pažiuržmočio
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kelias–ūkininkų laukai. Miestelio gatvėse užtaisytos asfalto duobės, kelių su žvyro danga

greideriavimas. Įsigyta kelio ženklų saugaus eismo užtikrinimui. Pagerintas gatvių apšvietimas, įrengti

papildomai 2 šviestuvai Gerviškės ir Jūros gatvėje. Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba buvo

vykdoma gyventojų užimtumo programa (viešieji darbai) įdarbintas 1 asmuo, kurie tvarkė kapinių,

kapinaičių, rekreacines, poilsio zonas, paminklų teritorijas. Rekreacinėje teritorijoje prie Jūros upės

atnaujinta infrastruktūra. Didkiemio kaimo kapinėse išpjauti avariniai medžiai, nugenėti medžiai

kapinėse, prie bendruomenės namų, Žvejų g. Atnaujinti lauko baldai (suoliukai) šulinys, stotelė,

stendai, lauko estrada.

Socialinis darbas. Priimami prašymai iš gyventojų ir rengiami dokumentai pašalpoms,

maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti. Per 2019 metus seniūnijoje 6 kartus atvežti ir

išdalinti maisto produktai ir higienos priemonės (2 kartus) iš ES intervencinių atsargų labiausiai

nepasiturintiems asmenims. Maisto produktus gavo – 71 asmuo. Socialines pinigines paramas gavo 17

seniūnijos šeimų sumoje 20868 Eur, iš apribotų socialinių išmokų padedame apsipirkti, sumokėti

mokesčius, tvarkome pinigų apskaitą. Dėl išmokos vaikams kreipėsi 38 šeimos, kurioms išmokėta

42592 Eur, išmokėtos 1 vienkartinės gimimo pašalpa 418,00 Eur. Per 2019 m. 14 šeimų gavo šildymo

išlaidų kompensaciją už 5634 Eur. Nemokamą mokinių maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmėmis

gavo 21 mokinys už 1596,00 Eur. Vienkartinės pašalpos buvo išmokėtos 3 asmenims 250,00 Eur.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų yra 23. Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos

posėdžių buvo 8. Visuomenei naudingą veiklą atliko visi kviesti asmenys. 

Didkiemio seniūnijoje 2019 m. buvo 8 socialinę riziką patiriančios šeimos, juose augo 18

vaikų. vaikų vienam iš jų nustatyta laikinoji globa budinčios globėjos šeimoje. Šeimos buvo lankomos

ir konsultuojamos pagal būtinybę ir poreikį. Socialinę riziką patiriančioms šeimoms buvo surasta

keletas rėmėjų, kurie padovanojo rūbų, žaislų, avalynės. Bendradarbiaujant su Šilalės visuomenės

sveikatos biuru seniūnijos šeimoms patiriančios socialinę riziką 1–2 kartus per mėnesį buvo teikiamos

individualios psichologo konsultacijos.

2019 m. socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis,

dalyvavo įvairiuose mokymuose ir seminaruose, tarptautinėje konferencijoje. Taip pat dalyvavo

projekte „Vaikų svajonės“, kuriame padėjo surinkti ir išpildyti 23 sunkiai besiverčiančiose šeimose

augančių vaikų svajones; bendradarbiavo su svajonių pildytojais; tarpininkavo perduodant atsiųstas

svajones; vyko kartu su pildytojais įteikti svajones pasirinktiems vaikams.

Socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, 2019 m.

balandžio, rugpjūčio mėn. vykdė švietėjišką veiklą siekdamas sumažinti priklausomybę nuo alkoholio

Didkiemio seniūnijoje, tarpininkavo su AA grupės vadovu ir priklausomybės konsultantu.

Šeimos buvo lankomos ir konsultuojamos pagal būtinybę ir poreikį. Socialinę riziką

patiriančioms šeimoms buvo surasta keletas rėmėjų, kurie padovanojo rūbų, žaislų, avalynės.

Bendradarbiaujant su Šilalės visuomenės sveikatos biuru seniūnijos šeimoms, patiriančios socialinę

riziką, 1–2 kartus per mėnesį buvo teikiamos individualios psichologo konsultacijos. Vyko paskaita

apie savižudybių prevenciją.

2019 m. socialinė darbuotoja, dirbanti su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, dalyvavo

įvairiuose mokymuose ir seminaruose, tarptautinėje konferencijoje.

Žemės ūkis. Seniūnijai pavestas žemės ūkio valdų atnaujinimas, gyventojų ir ūkininkų

konsultavimas pagal 2014–2020 m. kaimo plėtros programas, paraiškų išmokoms gauti priėmimas.

Seniūnijai priklausančioje teritorijoje žemės ūkio naudmenų 985 ha, registruota valdų 56 ir 5

įregistruotos naujai. Deklaravo pasėlius 55 pareiškėjai, bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų

plotas 1093 ha. Registruota 50 ūkininko ūkių. Deklaruotas pasėlių plotas 1209, vidutinis deklaruoto

ūkio dydis 20,19 ha. Ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai 2, jų deklaruotas ekologinis žemės plotas

351 ha.

Seniūnijos teritorijoje yra 35 ūkininkai, kurie laiko nuo 1 iki 5, ir 6 ūkininkai, kurie laiko 7 ir

daugiau karvių. Iš viso pieninių melžiamų karvių yra 258, mėsinių karvių – 40, pieniniai buliukai –

95, mėsiniai– 54, pieninės telyčaitės – 229  ir mėsinės–  63, avių  –16, arklių – 12 vnt.
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Vedama kas ketvirtį kiaulių apskaita. Per 2019 metus buvo organizuotas 1 seminaras įvairiais

su ūkiu susietais klausimais.

Kultūrinė veikla. Buvo minimos visos valstybinės šventės, Motinos, Tėvo diena. Seniūnijos

darbuotojai kartu su kaimo gyventojais dalyvavo talkoje „Darom 2019“, rinko šiukšles palei Jūros upės

pakrantę, Didkiemio kaimo teritorijoje, sodino medelius, dalyvavo seniūnijų rajono, zonos ir finalinėse

sporto žaidynėse, giedojo Tautišką giesmę, surengė vasaros ir rudens šventes. Dalyvauta rajoninėje

derliaus šventėje. Gruodžio mėnesį organizuotas seniūnijos padėkos vakaras, kurio metu buvo

apdovanoti 5 labiausiai įvairiose srityse nusipelnę didkiemiškiai, taip pat apdovanoti gražiausiai

tvarkomų sodybų šeimininkai. Vyko miestelio Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, mažiesiems

seniūnijos gyventojams buvo organizuota šventė-susitikimas su Kake Make ir Kalėdų seneliu.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. 2019 m. seniūnijos biudžeto sąmata sudarė

74568 Eur. Gauta lėšų – 73840 Eur. Negauta – 728 Eur planuotų lėšų. Biudžeto sąmatą sudaro

savivaldybės biudžeto lėšos – 64393 Eur, valstybės deleguotos lėšos – 9447 Eur. Biudžeto kasinės

išlaidos: darbo užmokesčiui – 49338 Eur, socialiniam draudimui – 2076 Eur. Kitų prekių ir paslaugų

išlaidos – 3571 Eur. Ilgalaikio turto remontas – 2000 Eur. Transportas – 1820 Eur. Ryšiams – 891 Eur.

Šildymas –1415 Eur. Gatvių apšvietimas – 1450. Elektros energija – 799. Vanduo – 409.

Kvalifikacijos kėlimas– 490. Laidojimo pašalpa – 1824 Eur. Atliekų tvarkymas, šiukšlės, komunalinis

ūkis – 1175 Eur. Užimtumo didinimo programa – 1172 Eur. Kultūrinių renginių organizavimas 2500

Eur. Sporto varžybų organizavimas – 600 Eur. Gėlynų ir skverų įrengimui – 700 Eur, sniego valymas

– 1610 Eur.  Iš viso 73840 Eur.

Kita informacija. Ataskaitai pritarta Seniūnaičių sueigos 2020-01-17 protokolu Nr. D3-1.

Kaltinėnų seniūnija

Statistinė informacija. Seniūnijoje šiuo metu gyvena 2211 gyventojų. Kaltinėnų miestelyje

deklaravusių gyvenamąją vietą yra 650 gyventojų. Seniūnijos teritorijos gyvenvietėse Iždonų ir

Pagrybio k. – 216 gyventojų, Gineikių k. – 171 gyventojas, Rūtelių k. – 107 gyventojai.

Per praėjusius metus gimė 11 vaikų. Išduotas 61 leidimas laidoti Kaltinėnų civilinėse kapinėse,

iš to skaičiaus Anapilin išėjo 34 seniūnijos gyventojai.

Administracinė veikla. Per 2019 metus iš seniūnijos gyventojų priimta 1390 įvairių prašymų,

išduotos 307 pažymos seniūnijos gyventojams. Notarinių veiksmų registre įrašyti 233 įrašai.

Užregistruota 357 gauti raštai, išsiųsta 187 įvairių atsakymų ir raštų.

Ūkinė veikla. Seniūnijoje prižiūrime 105,37 km vietinės reikšmės viešųjų kelių, 118,38 km

vietinės reikšmės vidaus kelių, 9,3 km miestelio gatvių: iš jų 4,3 – asfaltas, 4,6 – žvyro danga, 0,34 –

grunto danga. 2019 metais vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga (išdaužų

užtaisymas) priežiūrai skirta 7,70 tūkst. Eur, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai žiemos metu

0,52 tūkst. Eur, vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga (greideriavimas ir žvyravimas)

priežiūrai skirta 55,00 tūkst. Eur.

Tvarkoma miestelio aplinka prie visuomeninės paskirties pastatų, poilsinės ir rekreacinės

zonos, parkai, piliakalniai, senkapiai. Viešųjų erdvių teritorijas tvarkyti padėjo apie 21 žmogus,

atliekantis visuomenei naudingus darbus po 40 val. per mėnesį. Iš Užimtumo tarnybos įdarbinti 2

žmonės pagal užimtumo didinimo programą.

Socialinis darbas. 2019 metais buvo 14 socialinės rizikos šeimų, jose auga 41 nepilnametis

vaikas. Pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, remiantis seniūnijos

socialinės paramos teikimo komisijos posėdžio protokolais, 15 šeimų (asmenų) apribota skiriama

piniginė socialinė parama. Šiems asmenims įsigyjant maisto produktus, būtiniausias vartojimo prekes

bei apmokant už paslaugas iš socialinės pašalpos, dalyvauja socialiniai darbuotojai.
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Žemės ūkis. Atnaujintos ir naujai įregistruotos žemės ūkio valdos – 663. Pasėlių deklaravimo

paraiškos – 575. Atnaujinti 403 ūkininko ūkiai. Atlikta 17 registracijų ūkinių gyvūnų registre. Išvežta

iš ūkių 11 t. atliekų.

Kultūrinė veikla.

Seniūnijoje suorganizuota Laisvės gynėjų dienai skirta pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes

liudija“ (20 žmonių), Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir intelektualus žaidimas

„Europrotai“ (100 žmonių), spektaklis mokyklinio amžiaus vaikams (70 žmonių), Kaziuko mugė (200

žmonių), Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai muzikinis choreografinis spektaklis „Praeitis

gyva“ (300 žmonių), Kalbų diena, Pradinių klasių mokinių šventė (100 žmonių), pramoginis Vitalijos

Katunskytės ir Aido Maniko koncertas (70 žmonių), tradicinių amatų edukacinis užsiėmimas

„Margučių marginimo raštai“ (30 žmonių), koncertas Motinos dienai (300 žmonių), konkursas

„Talentas 2019“ (250 žmonių), Žemaitijos regiono vokalinių ansamblių festivalis „Atsiliepk dainoj...“

(350 žmonių), Joninių šventės sportinės žaidynės (200 žmonių), Joninių šventė (2000 žmonių),

Valstybės dienos minėjimas, Tautinės giesmės giedojimas (70 žmonių), edukacinis užsiėmimas

„Kulinarinis paveldas – žemaitiškas šiupinys ant laužo“ (etninės programos įgyvendinimas, 40

žmonių), edukacinis užsiėmimas „Žvakių gamyba – įtraukiantis užsiėmimas“ (etninės programos

įgyvendinimas 20 žmonių), Baltų vienybės diena – kalnų sąšauka (20 žmonių), edukacinis užsiėmimas

„Aksesuarai tautiniais motyvais“ (etninės programos įgyvendinimas 20 žmonių), edukacinis

užsiėmimas „Žemaitiškas kulinarinis paveldas“ (etninės programos įgyvendinimas 30 žmonių),

edukacinis užsiėmimas „Apšvieskim Kaltinėnus moliūgų žibintais“ (60 žmonių), rudens šventė „ Po

rudens dangumi“ (300 žmonių), jaunimo diskoteka (50 žmonių), Šilalės krašto Žemaičių sueiga (200

žmonių), edukacinis užsiėmimas „Kalėdų pasaka lange“ (20 žmonių), Kaltinėnų miestelio eglės

įžiebimo šventė ir Kaltinėnų kultūros namų meno mėgėjų Kalėdinė pasaka „Sniego karalienė“ (350

žmonių), Kalėdinė šventė pradinių klasių mokiniams ir patiems mažiausiems seniūnijos gyventojams

(300 žmonių), kalėdinių vitrinų, namų ir fasadų konkursas „Kalėdinė išmonė“ (50 žmonių)

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą.

Metinis planas: 274 342,00 Eur:

iš jų: biudžeto lėšos – 224 285,00 Eur,

spec. lėšos – 4 143,00 Eur,

valstybės deleguotos lėšos – 45 914,00 Eur.

 Gauta ir panaudota: 268 244,49 Eur iš jų:

biudžeto lėšos –224 285,00 Eur,

valstybės deleguotos lėšos – 43 959,49 Eur.

Kvėdarnos seniūnija

Statistinė informacija. Tarp Šilalės rajono kaimiškųjų seniūnijų, pagal gyventojų skaičių,

Kvėdarnos seniūnija yra didžiausia, o pagal užimamos teritorijos plotą trečioje vietoje. Seniūnijos

teritorijos plotas – 14410 ha. Ją sudaro Kvėdarnos miestelis ir 36 kaimai. 2020-01-01 duomenimis,

seniūnijoje gyvena 3207 gyventojai. Per metus sumažėjo 26 gyventojais (2019-01-01 buvo 3233

gyventojai). Visi šie gyventojai yra deklaravę gyvenamąją vietą seniūnijoje. 

Pagal pagrindines amžiaus grupes:

      Iki 18 metų – 535 gyventojai,

      Darbingo amžiaus –  2096 gyventojai,

      Pensinio amžiaus – 576 gyventojai.

      Kvėdarnos seniūnijoje yra  52 daugiavaikės šeimos.

2019 m. gimė 23 naujagimiai. Naujagimių gimė 3 daugiau nei 2018 metais. Mirė 28

gyventojai.  Mirė 13 gyventojų mažiau  nei  2018 m.

Administracinė veikla. Per 2019 metus priimti 103 prašymai ir išduotos 103 pažymos dėl

šeimos sudėties, charakteristikų, darbo užmokesčio ir kitokių pažymų. Atlikti 208 notariniai veiksmai.
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Įvairioms įstaigoms surašyta 251 raštas. Iš įvairių įstaigų bei savivaldybės gauti 376 įvairūs raštai.

Priimta 308 prašymai dėl leidimų išdavimo prekiauti, išduoti 308 leidimai prekiauti Kvėdarnos

seniūnijos prekyvietėse. Priimti 43 prašymai išduoti leidimą laidoti ir išduoti 43 leidimai laidoti

seniūnijos kapinėse. Priimta 9 prašymai dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos, 23 prašymai dėl

medžių ir krūmų kirtimo bei genėjimo. 

Per 2019 m. priimtos 146 atvykimo deklaracijos, išduota 105 pažymos apie deklaruotą

gyvenamąją vietą, priimti 2 sprendimai dėl gyvenamosios vietos duomenų naikinimo, 6 sprendimai dėl

duomenų keitimo savininko prašymu, išduotos 382 pažymos gyvenamosios patalpos savininkų

(bendraturčių) prašymu. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo 30 gyventojų. Į gyvenamosios

vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukta 13 gyventojų, išduotos 3 pažymos apie įtraukimą į

gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Ūkinė veikla. Seniūnija turi 188 km kelių ir gatvių. Iš jų: vietinės reikšmės keliai 112,44 km,

vietinės reikšmės vidaus keliai 60,08 km, gatvės 15,42 km, Kvėdarnos miestelyje ir gyvenvietėse: 8,46

km – šaligatvių, 11373 kv. m – automobilių stovėjimo aikštelių, 132 m – pėsčiųjų takų. Jų priežiūrai,

asfalto dangos remontui buvo skirta 65250 Eur,  panaudota 68530 Eur. 

1. Kvėdarnos seniūnijos kiemo asfaltavimo darbai,

2. Kvėdarnos mstl. P. Kavaliausko g. apšvietimo darbai,

3. Kvėdarnos mstl. dalies Saulėtekio g. apšvietimo darbai,

4. Kvėdarnos daugiabučių kvartalo apšvietimo darbai,

5. Dalies kelio KV-17 (Grimzdų k.–Rietavo plentas) žvyravimo darbai,

6.Kvėdarnos daugiabučių kvartalo K. Jauniaus, Žaliosios, Miškelio gatvių šaligatvių

sutvarkymo darbai,

7. Pastatytos naujos požeminės konteinerių aikštelės Kvėdarnos daugiabučių namų kvartale,

8. Pastatytos dvi žaidimų aikštelės Kvėdarnos daugiabučių kvartale.

Socialinis darbas. 2019 m. sausio 1 d. buvo 18 šeimų, patiriančių socialinę riziką, o 2019 m.

gruodžio 31 d. –11 šeimų, patiriančių socialinę riziką, 5 globojami vaikai, 21 vienišas senelis, 87

socialiai remtinos šeimos, kurios gauna socialinę pašalpą. 

2019 m. kreipėsi 72 šeimos dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti.

Vykdant užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, seniūnijoje 2019

m. buvo įdarbinti 2 asmenys, siųsti iš darbo biržos.

2019 m. visuomenei naudingą veiklą atliko 41 asmuo.

Žemės ūkis. Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius –

563 vnt.

Prašoma išmokų suma (tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius) –

653711,0 Eur.

Prašoma išmokų suma už mažo našumo žemes – 284222,00 Eur.

2019 metų pabaigoje ūkininkų, dalyvaujančių kaimo plėtros programose, skaičius pagal

programas:

1. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas – 1 ūk.

2. Pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas – 10 ūk.

3. Valdų modernizavimas – 3 ūk.

4. Melioracijos griovių sutvarkymas – 0 ūk.

Kultūrinė veikla. Kvėdarnos seniūnijoje veikia šie kolektyvai:

1. Moterų vokalinis ansamblis „Allegro“ – 14 dalyvių, vadovė Gražina Pameditienė,

2. Moterų duetas – 2 dalyviai, vadovė Gražina Pameditienė,

3. Folklorinis ansamblis „Volungė“ – 21 dalyvis, vadovė Gražina Pameditienė,

4. Tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“ – 14 dalyvių, vadovė Giedrė Fasci,

5. Mergaičių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ – 16 dalyvių, vadovė Giedrė Fasci,

6. Jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ – 16 dalyvių, vadovė Giedrė Fasci,

7. Rankdarbių studija – 10 dalyvių, vadovė Aldutė Rimkienė,
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8. Moterų šokių kolektyvas „Sūkurys“ – 8 dalyvės, vadovė Alma Šimkuvienė,

9. Dramos kolektyvas – 4 dalyviai, vadovė Alma Šimkuvienė.

Per 2019 metus vykdytos 26 veiklos (renginiai). Iš jų: edukaciniai užsiėmimai – 8, valstybinės

šventės – 6, kt. renginiai – 12. Iš jų vienas organizuotas renginys respublikinis. 2019 m. gegužės 25 d.

Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“. Renginys finansuotas Lietuvos kultūros tarybos – 1700 Eur,

Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros programos – 1000 Eur ir Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Kvėdarnos seniūnijos lėšomis. Šis renginys tęstinis, bus organizuojamas kas 2 metus.

Per 2019 metus dalyvauta 16-koje išvykų, iš jų:

Respublikiniuose festivaliuose-konkursuose –  5,

Regioniniuose festivaliuose – 3,

Edukaciniai užsiėmimai išvykose – 4,

Dalyvauta „Duokim garo!“ laidoje Vilniuje – moterų vokalinis ansamblis „Allegro“.

Surengtas 1 išvažiuojamasis koncertas Stalgėnuose, Plungės r. (dalyvavo visi kolektyvai).

Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorė prisideda prie Šilalės r. sav. kultūros

centro projekto „Kultūros pasas“. Taip pat prisidėta prie Šilalės r. sav. kultūros centro projekto

„Tarptautinė etnokultūrinė stovyklą „Etnokultūrinės dirbtuvės – Mitologija, atgimstanti teatre“

(rugpjūčio 5–9 d.).

Prisidėta prie konferencijos 2019-12-04 „Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“ Kvėdarnos

parapijos namuose. Skaitytas pranešimas „Kultūrinis bendradarbiavimas“ (Aldutė Rimkienė).

Organizuotos edukacinės programos: koncertai išvykose (konkursai, festivaliai, peržiūros).

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. Kvėdarnos seniūnijos kiemo asfaltavimui

gauta 16360,00 Eur, panaudota 16359,83 Eur, Gražjūrio k. apšvietimui pabaigti gauta – 1100,00 Eur,

panaudota – 1091,99 Eur. P. Kavaliausko g. dalies apšvietimui gauta 5000,00 Eur, panaudota 4985,59

Eur, seniūnijos ūkinio pastato elektros instaliacijos įvedimui  gauta 1980,00, panaudota – 1979,68 Eur.

Kvėdarnos seniūnijai iš biudžeto 2019 metais buvo skirta 254621,00 Eur. Iš biudžeto gavome

253797,03 Eur. Planuota surinkti spec. lėšų 1190,00 Eur, surinkta spec. lėšų 965,03 Eur, panaudota

965,03 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 99,7 % visų skirtų lėšų. Iš jų:

1. Lėšos savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programai: skirta

102347 Eur, panaudota 102347 Eur.

2. Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programai: skirta 24527 Eur, panaudota

24527 Eur.

3. Kūno kultūros ir sporto programai: skirta 211 Eur, panaudota 211 Eur.

4. Lėšos valstybinių, perduotų savivaldybėms, funkcijų vykdymo programai: skirta 37543

Eur, panaudota 37243 Eur.

5. Lėšos komunalinio ūkio ir turto programai: skirta 75131 Eur, panaudota 74832 Eur.

6. Lėšos Socialinės apsaugos plėtojimo programai: skirta 13672 Eur, panaudota 13672

Eur.

7. Lėšos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai: skirta 1800 Eur,

panaudota 1800 Eur.

Mokėtinų  sumų 2019 metų pabaigoje nebuvo, gautinų 420 Eur (skola už soc. būsto nuomą).

Kita informacija. Seniūnija valo ir prižiūri 16 ha plotą (šaligatviai, gatvės, skverai,

daugiabučių namų kiemai, aplinka šalia paminklų, poilsiaviečių teritorijos, rekreacinės teritorijos.).

Seniūnijoje dirba 13 nuolatinių darbuotojų. Penki iš jų 2019 m. kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose

kursuose, seminaruose.
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Laukuvos seniūnija

Statistinė informacija. Laukuvos seniūnijos teritorijoje 2019 m. gruodžio 31 d. gyvenamąją

vietą deklaravo 2854 gyventojai, iš to sk. vyrų – 1417, moterų – 1437.

Grupė Vyrų Moterų Iš viso

iki 7 metų 95 73 168

nuo 7 metų iki 16 metų 113 116 229

nuo 16 metų iki 18 metų 32 29 61

nuo 18 metų iki 25 metų 150 130 280

nuo 25 metų iki 45 metų 409 355 764

nuo 45 metų iki 65 metų 427 377 804

nuo 65 metų iki 85 metų 167 291 458

nuo 85 metų 24 66 90

iš viso 1417 1437 2854

Bendras gyventojų skaičius 2019 metais sumažėjo 88 gyventojais. Per 2019 metus gimė – 17,

mirė – 36 gyventojai.

Administracinė veikla. Per 2019 metus išduota 1 archyvinė pažyma juridiniams faktams

patvirtinti. Užpildytos 99 atvykimo deklaracijos, išvykimą į užsienį deklaravo 33 asmenys. Priimti 22

sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo arba naikinimo pagal gyvenamųjų

patalpų savininkų prašymus. Raštu gauti ir išspręsti 230 gyventojų prašymai (neįskaitant

gyvenamosios vietos deklaravimui). Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo gautas 91 prašymas, 220

prašymų dėl pažymų išdavimo patalpų savininkams.

Išduotas 41 leidimas laidoti. Išduota 24 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei kitokio

pašalinimo darbams atlikti. Atlikta 63 notariniai veiksmai. Išduoti 485 leidimai turgaus prekybai,

surinkta 1629 Eur turgaus rinkliavos.

Ūkinė veikla. Atliktas asfalto dangos remontas (ištisinė danga) Laukuvos mstl., Tverų gatvės

atkarpa – 0,31 km, Laukuva– Treigiai žvyro dangos ir griovių atnaujinimas – 4,5 km, Padievyčio

kaime žvyro dangos ir griovių atnaujinimas – 1,2 km, Juodainiai–Mėčiai žvyro dangos ir griovių

atnaujinimas – 0,8 km. Užtaisytos duobės žvyro-skaldos mišiniu: Stirbiškės k., Degučių k., Didžiųjų

Vankių k., Treigių k., Baltkalnio k., Dargių k.

Iškirsti pakelės krūmai: Dargaliai–Payžnys (3 km); Laukuva–Vabalai (2 km);

Riešketai–Vabalai (1,6 km); Laukuva–Treigiai (4 km.).

Užtaisytos asfalto duobės: Šiauduvos k., Laukvos mstl., Požerės k., iš viso 50 kv. m. Savo

jėgomis ir technika greideriuojame ir valome kelius, prižiūrime pralaidas. Pastatyta 12 kelio ženklų.

Suremontuota Kelpšaičių parko tvenkinio užtvanka. Perdažyta Dvarviečių kapinių koplyčia ir kryžius.

Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei atnaujinimas atliktas iš "Lietuvos kaimo

plėtros 2014–2020 metų programos (KPP)“ fondo ir Šilalės rajono savivaldybės lėšų.

Socialinis darbas. Socialines pašalpas gavo 55 šeimos (125 asmenys) joms išmokėti 46658,96

Eur, išmokos vaikui – 320 šeimos (482 asmenų), išmokėta 320160,32 Eur; šildymo išlaidos

kompensuotos 77 šeimoms (132 asmenims) – 36794,86 Eur, vienkartines išmokas nėščiai moteriai – 3

asmenys, išmokėta 228,00 Eur, vienkartinių išmokų vaikui – 17 šeimų, išmokėta 7106,00 Eur, parama

mokinio reikmėms įsigyti – 57 šeimos (106 asmenys), išmokėta – 8056,00 Eur. Europos Sąjungos

maisto paramą ir asmens higienos paketus gavo 240 šeimos, 475 asmenys. Socialinės paramos tiekimo

komisija 2019 m. turėjo 12 posėdžių. Svarstyti 77 prašymai/klausimai. Posėdyje priimti 13 sprendimų-

siūlymų dėl pašalpos skyrimo nepinigine forma. Į Socialinės paramos teikimo komisijos posėdį kviesta

19 asmenų, 25 asmenys pasitelkti visuomenei naudingai veiklai. Sudarytos 66 visuomenei naudingų

darbų atlikimo sutartys.
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2019 m. Laukuvos seniūnijoje buvo 34 šeimos, gaunančios socialines paslaugas, jose augo 68

vaikai, 53 iš jų lankė mokyklą, 15 vaikų augo namuose. Per 2019 m. išbrauktos 13 šeimų, kurioms

teiktos socialinės paslaugos, užbaigta atvejo vadyba. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 19 šeimų, kurioms

teikiamos paslaugos, jose augo 44 vaikai. Visoms šeimoms skirta atvejo vadyba, 11 iš jų teikiamos

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, 7 teikiamos bendrosios socialinės paslaugos. Per

2019 metus Administracijos direktoriaus įsakymu apiperkamos 14 šeimų, metų pabaigoje tokių šeimų

liko 10. Pagal paskirtą paramą mokinio reikmenims įsigyti tarpininkauta šeimoms apiperkant 26

vaikus. Per 2019 metus dalyvauta 89 šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, surašyti protokolai.

Dalyvauta „Vaikų svajonės“ projekte, surinktos ir išpildytos 36 vaikų svajonės.

Žemės ūkis. Priimtos 669 paraiškos paramai gauti, atnaujinta ir įregistruota 714 žemės ūkio

valdų, atnaujinti 332 duomenys gyvūnų registre, ūkininkų skaičius – 585.

Kultūrinė veikla. 2019 m. pradėjome minėdami visai Lietuvai labai svarbią datą Sausio 13-

ąją. Paruošta spaudinių paroda „Atmintis gyva – nes liudija“. Dalyvavome pilietinėje akcijoje „Uždek

atminimo žvakelę“. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ają minėjome kartu su šokių

kolektyvo „Laukiva“ 15 metų kūrybiniu jubiliejumi. Šventėje dalyvavo 234 žiūrovai ir dalyviai:

Užvenčio, Rietavo, Šilalės kultūros centrų suaugusiųjų šokių kolektyvai. Kovo 11-ąją Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjome linksmu ir intelektualiu žaidimu „Protų mūšis“.

Dalyvavo 74 dalyviai. Vaikų folkloro kolektyvas „Duzginėlis“ dalyvavo tarptautinėje etnokultūrinėje

naktyje, rajoniniame ir regioniniame konkurse „Tramtatulis“. Šokių kolektyvas „Laukiva“ dalyvavo

šokių festivalyje Zakopanėje (Lenkija) ir ten garsino Šilalės ir Laukuvos vardą. Folkloro kolektyvas

„Duzginėlis“ pabuvojo tarptautiniame folkloro festivalyje Prahoje. Bendradarbiaujant su parapijos

pastoracine taryba bažnyčioje buvo paminėtos Motinos ir Tėvo dienos. Renginiuose dalyvavo 351

dalyvis. Liepos 21 dieną Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai, miestelio šventė. Šventės metu

koncertavo vietos meno mylėtojai, Telšių rajono Ryškėnų kultūros centro kolektyvai, Rietavo šokių

kolektyvas „Trepsis“. Dalyvavo 384 dalyviai. Buvo pristatyta Reginos Blūdžiuvienės knyga „Mitų ir

sapnų šalis“. Taip pat atidaryta siuvinėjimo meistro Vlado Janavičiaus darbų paroda, kur dalyvavo 112

dalyvių. O vakariniuose Violetos ir Viliaus Tarasovų, grupės „Patruliai“ ir Žygio ir Gabijos

koncertuose dalyvavo 964 dalyviai. Jau penkti metai kultūros namai kartu su miestelio bendruomene

organizuoja „Moliūgų žibintų“ šventę. Pirmiausia kultūros namų organizuojamose kūrybinėse

dirbtuvėse moliūgai pjaustomi, skaptuojami ir jie virsta originaliais meno kūriniais. Kiekvienais metais

vis daugiau šeimų įsitraukia į šį kūrybinį darbą. Dalyvavo 124 dalyviai. Vilniaus miesto choro „Eglė“

koncertas – 184 dalyviai. Vakaronė „Pakeliui į 2020-uosius“ – 111 dalyvių. Kūčių nakties renginyje

„Pasidalinkime užgimimo džiaugsmu“ dalyvavo 234 dalyviai. Kultūros namų mėgėjų meno kolektyvai

dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, šventėse, konkursuose – iš viso

14 išvykų. Juose dalyvavo  214 dalyvių. Iš viso organizuoti 25 renginiai, juose dalyvavo 3596 dalyviai.

Dalyvauta Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų žaidynėse Kaltinėnuose ( 2-oji vieta), stalo

teniso ir šaškių komandos vyko į zonines ir respublikines varžybas. Bendradarbiauta „Medvėgalio“

sporto klubui organizuojant stalo teniso turnyrus, šaškių ir šachmatų klubui – šaškių ir šachmatų

varžybas, Laukuvos miestelio bendruomenei talkinta organizuojant sporto šventę. Sukurtas ir išleistas

Laukuvos kalendorius.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. Seniūnijos biudžetas 2019 metais sudarė

324 930 Eur, iš jų:

Išlaidos darbo užmokesčiui 196730

Socialinio draudimo įmokos 2988

Apmokėjimui už ryšių paslaugas 2258

Transporto išlaikymo išlaidos 16327

Komandiruočių išlaidos 60

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos
2990
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Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 596

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 54396

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1000

Reprezentacinės išlaidos 600

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 33696

Užimtumo programos vykdymo darbams 2345

Laidojimo pašalpos 10944

Ilgalaikio turto įsigijimui (2 kompiuteriai, paršo skulptūra, katilas 

Požerės socialiniam būstui ir konteineris).
5500

Pervesta savivaldybei už parduotą metalo laužą 1216 Eur.

Palentinio seniūnija 

Statistinė informacija. 2019 gruodžio 31 d. duomenimis, gyventojų skaičius seniūnijoje 251

gyventojas. 2019 m. mirė 3 gyventojai, gimė – 0.

Administracinė veikla. Priimta 5 gyvenamosios vietos deklaracijos, 4 gyventojai deklaravo

išvykimą ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Išduotos 4 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją

vietą, 19 pažymų patalpų savininkams. Gauta 12 prašymų išduoti pažymas juridiniam faktui patvirtinti

ir išduotos pažymos. Atlikta 17 notarinių veiksmų. Išduoti 4 leidimai saugotinų medžių ir krūmų

kirtimui.

Ūkinė veikla. Kelių priežiūrai skirta 9,25 tūkst. Eur, iš jų 1,10 tūkst. Eur priežiūrai žiemos

metu, 3,15 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga remontui, 5 tūkst.

greideriavimui ir žvyravimui. Seniūnijos keliai greideriuoti tris kartus. Kelyje Pl-04 užtaisytos asfalto

duobės, keliuose Pl-02, Pl-04, Pl-06 Pl-08, 08-23 papildyta žvyru, atliktas duobių, provėžų, išgraužų

papildymas žvyru paskleidžiant ir sutankinant autogreideriu.

Socialinis darbas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. seniūnijoje socialinį darbą atlieka Kaltinėnų

seniūnijos socialinė darbuotoja. Seniūnijoje yra 3 šeimos, kurioms teikiamos socialinės paslaugos. Jose

auga 6 nepilnamečiai vaikai. Socialinė pašalpa skirta 13 asmenų, 55 vaikams skirta išmoka vaikui.

Šildymo kompensacija skirta 10 asmenų. Maisto produktai ir higienos prekės iš Europos Sąjungos

fondo skirti 64 asmenims. Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti skirta 13

mokinių. Vienkartinė pašalpa išmokėta 7 asmenims. Tikslinė vienkartinė pašalpa skirta 11 asmenų.

Visuomenei naudingą veiklą atliko 5 asmenys. Pagal užimtumo didinimo programą įdarbintas 1

asmuo.

Žemės ūkis. Atnaujintos 95 žemės ūkio valdos, naujai įregistruotos 3 žemės ūkio valdos,

žemės ūkio valdų  neišregistruota, atnaujinta 60 ūkių, gautos 83 paraiškos paramai gauti.

Kultūrinė veikla. 2019 m. buvo minimos valstybinės šventės, pažymimos atmintinos datos.

Minint Motinos dieną, organizuota kelionė į Klaipėdos Jūrų muziejų, dalyvavo 20 gyventojų. Gegužės

mėnesio užbaigimo šventėje dalyvavo per 120 žmonių. Nelankančius ugdymo įstaigų vaikus ir senyvo

amžiaus gyventojus Kalėdų senelis aplankė namuose. Naujametinėje vakaronėje dalyvavo per 50

gyventojų.
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Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą

Lėšų paskirstymas Suma Eur

Soc. draudimas 664,0

Darbo užmokestis 43691,0

Komunaliniai mokesčiai 1322,0

Transporto išlaikymas 1796,0

Ilgalaikio turto remontas 1909

Kvalifikacijos kėlimas 55,0

Prekės ir paslaugos 8432,0

Viešasis ūkis 2400,0

Ryšių paslaugos 1919,0

Socialinė parama pinigais 912,03

Pajūrio seniūnija

Statistinė informacija. 2019 metais Pajūrio seniūnijoje gyveno 2003 gyventojai. Seniūnijoje

gimė 17 vaikų, mirė 20 gyventojų.

Administracinė veikla. Atlikti 75 notariniai veiksmai – paliudyti parašai, dokumentų nuorašai.

Gyventojams išduotos 57 pažymos apie šeimos sudėtį, priklausančius pastatus, žemės ūkio veiklą ir kt.

Išduotos 97 pažymos pastatų savininkams apie jų pastatuose gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Gyventojai gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais kreipėsi į seniūniją. Ataskaitiniu laikotarpiu

išduotos 67 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 94 asmenys deklaravo savo gyvenamąją vietą

Pajūrio seniūnijoje. Pagal gyvenamųjų patalpų savininkų prašymus priimti 9 sprendimai naikinti, keisti

ar taisyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis. 11 asmenų įtraukti į gyvenamosios vietos

neturinčių asmenų apskaitą. Priimtos 32 gyvenamosios vietos deklaracijos išvykstant iš Lietuvos

Respublikos.

Ūkinė veikla. Sutvarkyta aplinka prie paminklinio akmens „Lietuvai 100“ bei Prezidento V.

Adamkaus sodinto atminimo ąžuolo – 2000,00 Eur, apipavidalintas memorialinis akmuo – 800,00 Eur.

Prie seniūnijos administracinio pastato sudėtos kiemo trinkelės – 4306,14 Eur. Suremontuotas

įvažiavimas link seniūnijos pastato – 2906,27 Eur. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie Pajūrio

miestelio senųjų kapinių ir sumontuota vandentiekio sistema – 2987,49 Eur. Suremontuotas po

stichinės nelaimės sugadintas lieptas per Jūros upę (Lileikėnų k.) – 1597,20 Eur. Iš Aplinkos apsaugos

rėmimo programos gautų lėšų Pajūrio miestelio parke pasodinti 62 vnt. skirtingų rūšių medelių –

6000,00 Eur. Nupjauti pavojų keliantys ir išvirtę medžiai Pajūrio miestelyje, pašalinta 70 likusių

kelmų, įsisavinant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas 2000,00  Eur.

Nupirkus šaltojo asfalto, sutvarkytos duobės Žvingių, Pajūrio miesteliuose bei Jomantų ir

Visdžiaugų kaimuose. Panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, atnaujinta 200 m

ištisinės asfalto dangos Pilaitės g., Jomantų k. 

Išpjauti krūmai pakelėse: Paežerio, Stegvilų, Reistrų, Paskarbiškių, Keberkščių, Lomos,

Tūbučių, Nedojų kaimuose ir šalia kelio Pajūris–Dapkiškė. Iškirtus ar kitaip pašalinus beverčius

krūmus bei ilgaamžius, puvinio pažeistus medžius, paruošta 30 m3 malkų, kurios suvežtos į seniūnijai

priklausančią katilinę ir užpajamuotos.

Socialinis darbas. 2019 metais seniūnijoje buvo 9 šeimos, turinčios socialinių problemų. Metų

eigoje 2 šeimos išbrauktos iš apskaitos, nes pačios pajėgios savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir

teisėtus interesus. Seniūnijoje yra 6 šeimos, kurios globoja 9 vaikus. Trims vaikams nustatyta laikinoji

globa ir jie gyvena Pajūrio vaikų globos namuose.  
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Nepamirštami vieniši seneliai, o jų seniūnijoje yra 17. Asmenys, kurie nesugeba patys savimi

pasirūpinti, yra lankomi namuose ir jiems teikiama nuolatinė parama, pasirūpinama medikų pagalba.

Iškilus problemoms minėtose šeimose stengiamasi kaip galima greičiau jas išspręsti, padedama

sutvarkyti reikalingus dokumentus įvairioms pašalpoms gauti. 

Pašalpų socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės biudžeto lėšų prašė 82 asmenys,

sutvarkyti dokumentai ir pašalpa skirta – 72. Socialinėms išmokoms priimta 189 prašymai, vaiko

išmokoms – 108 prašymai, socialinei paramai mokiniams – 71 prašymas, paramai maisto produktais –

201 prašymas. Surašyti 144 buities tyrimo aktai. Mokyklinių prekių nusipirkimui sutvarkyti

dokumentai ir skirta parama 108 vaikams. Socialinių paslaugų poreikis įvertintas 15 asmenų.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą, telkiami atlikti visuomenei naudingus darbus seniūnijoje. Per

metus 47 seniūnijos gyventojai atlikto visuomenei naudingus darbus.

Žemės ūkis. Priimta bei įvesta į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą 363 asmenų pateiktos

paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Priimta 56 prašymai

pakeisti paraiškos duomenis. ŽŪIKVC VURAP’e atnaujinti 445 žemės ūkio valdų duomenys,

įregistruotos 7 valdos, išregistruotos 2 valdos. Atnaujinti 256 ūkininko ūkio duomenys, 1 ūkis

išregistruotas. Išduota 66 EDV ir/arba VED apskaičiavimo pažymos. Surinkti 4 prašymai dėl negautų

išmokų už galvijus. Kiaulių laikytojai per metus 32 kartus deklaravo laikomų kiaulių skaičių. 2 bičių

laikytojai deklaravo bites. 

Priimta 240 paraiškų dėl vienkartinės išmokos gyvulininkystės veikla užsiimantiems

subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais, gavimo. Priimtos 5 paraiškos dėl žemės

ūkio veiklos subjektų patirtų nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais

kompensavimo. Per metus ūkininkai buvo kviečiami dalyvauti 33-uose aktualiuose mokymuose,

seminaruose, lauko dienose, parodose.

Kultūrinė veikla. Suorganizuota Joninių šventė Pajūrio miestelyje. Padėta paminėti

valstybines šventes. Kartu su kultūrinės veiklos vadybininku organizuota Kalėdų eglutės įžiebimo

šventė, Motinos dienos paminėjimas. Dalyvauta seniūnijų sporto žaidynėse bei žemės ūkio darbų

užbaigimo šventėje. Visose šventėse dalyvavo apie 6000 žmonių.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. Pajūrio seniūnijos 2018 metų biudžeto išlaidų

sąmata buvo patvirtinta (su pakeitimais) 208064,00 Eur. Įvykdyta 206463,08 Eur. Išleista darbo

užmokesčiui – 138083,66 Eur, soc. draudimo mokesčiui – 3169,64 Eur. Ryšio ir interneto priemonėms

išleista 772,00 Eur. Transporto išlaikymui – 4000,00 Eur. Kanceliarinėms, biuro, ūkinėms prekėms ir

ūkiniam inventoriui, degalams krūmapjovėms, žoliapjovėms bei Registrų centro, turto draudimui ir

banko paslaugoms, spaudiniams, buhalterinės apskaitos programos išlaikymui ir pan. išleista –

9629,10 Eur. Viešajam ūkiui – degalai rekreacinės zonos priežiūrai, traktoriaus, priekabos ir kt.

prikabinamo inventoriaus išlaikymui, kapinių priežiūrai, šiukšlių išvežimui – 4299,80 Eur. Gatvių

priežiūrai ir apšvietimui – 5000,00 Eur. Iš lėšų, surinktų už patalpų nuomą – 1796,31 Eur (spec. lėšų),

seniūnijai priklausančiame pastate Jomantų k. (unikalus numeris 8798-4002-4010), bendro naudojimo

patalpose pakeisti naujais 3 avarinės būklės langai. Kvalifikacijos kėlimui – 554,77 Eur.

Komunalinėms paslaugoms: šildymui, elektros energijos ir vandens apmokėjimui išleista 4533,24 Eur.

Kultūrinių renginių organizavimui – 9500,00 Eur. Seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų išmokoms

išleista 1089,23 Eur. Per 2019 metus išmokėta laidojimo pašalpų 19 vnt., tai sudarė 5776,00 Eur. Buvo

vykdoma 2019 metų viešųjų darbų programa, įdarbinti 2 žmonės, išmokėta pagal viešųjų darbų

programą darbo užmokesčiui ir soc. draudimo mokesčiui, prekėms – 2345,00 Eur.

Inventorizacija atlikta. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičius nesikeitė.

Kita informacija. Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Jomantų, Pajūrio, Visdžiaugų ir

Žvingių kaimo bendruomenėmis, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Pajūrio vaikų globos namais,

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionu, privačiomis įmonėmis. Bendradarbiauta

su įmonių, tvarkančių naujai besikuriančio artilerijos bataliono teritoriją, atstovais.



88

Šilalės kaimiškoji seniūnija

Statistinė informacija. Šilalės kaimiškosios seniūnijos plotas –12600,00 ha. Tai sudaro 46

kaimai. 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje gyvena 2932 gyventojai.

2019 metais mirė  24 gyventojai, gimė 27  naujagimiai.

Administracinė veikla. 2019 metais seniūnijoje buvo išduota įvairaus pobūdžio pažymų:

išduota 102 pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą, 71 pažyma apie šeimos sudėtį, iš gyventojų

buvo gauti 151 įvairūs raštai, prašymai; iš įstaigų ir savivaldybės buvo gauti 337 raštai, išsiųsta

įvairaus pobūdžio raštų – 267. Išduoti įvairūs leidimai: leidimų laidoti – 14, leidimai saugotinų medžių

ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti – 35 leidimai. Šilalės

kaimiškojoje seniūnijoje deklaravo gyvenamą vietą 144 gyventojai, iš seniūnijos išvykimą deklaravo

29 gyventojai. Priimti 35 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ir naikinimo,

išduotos 126 pažymos gyvenamosios patalpos savininkų (bendraturčių ) prašymu. Notarinių veiksmų

buvo atlikta 53 seniūnijos gyventojams.

Ūkinė veikla. 2019 metais kelių priežiūrai buvo skirta 45,000 Eur. Buvo greideriuojami ir

tvarkomi seniūnijos keliai, atliekamas nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas. Pašalintos eglės Tūbinių

kapinėse, genėjami medžiai, kertami pakelės krūmai. Tvarkomos rekreacinės zonos, paplūdimiai.

Šienaujamas Indijos piliakalnis. Prižiūrimos Tūbinių kapinės, tvarkomi žydų genocido kapai, sporto

aikštelės, bendruomenių teritorijų aplinka. 2019 metais buvo įrengti nauji suoliukai Balsių krepšinio

aikštelėje. Pastatyti greičio ir stovėjimo ribojimo ženklai. Tūbinių kaime pastatytos 3 Stelos (1200

eurai). Buvo remontuotas socialinis būstas Bytlaukio kaime. Medžiams genėti buvo išleista 460 Eur.

Pagamintos rinkimų apylinkių iškabos, Tūbinių kaimo herbas, vėliava, antspaudas. Restauruota

Kiaukų kaimo Šv. Juozapo skulptūra-koplytėlė (1,5 tūkst. Eur). Buvo vežamas vanduo į Tūbinių

kapines, išvežamos šiukšlės.

Socialinis darbas. Priimami prašymai iš gyventojų ir rengiami dokumentai pašalpoms,

maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti. Per 2019 metus seniūnijoje 6 kartus atvežti ir

išdalinti maisto produktai ir higienos priemonės (2 kartus) iš ES intervencinių atsargų labiausiai

nepasiturintiems asmenims. 

Socialinė pašalpa išmokėta 50 šeimų – 47648,03 Eur, išmoka vaikui išmokėta 361 šeimų –

349004,45 Eur, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai išmokėta 5 – 380,00 Eur, gimė 27 gyventojai,

vienkartinių gimimo pašalpų išmokėta – 11286,00 Eur, vienkartinių pašalpų išmokėta 25 šeimoms –

2805,00 Eur, tikslinių pašalpų išmokėta 50 šeimų – 6410,00 Eur, maisto produktai nepasiturintiems

asmenims – 160 šeimų, parama mokinio reikmenims įsigyti 54 šeimoms – 7524,00 Eur, šildymo

išlaidų kompensacija paskirta 48 šeimoms – 17430,74 Eur.

Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje 2019 m. buvo 17 socialinę riziką patiriančios šeimos, juose

augo 38 vaikų. 3 vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų buvo ar tebėra globojami. Šeimos buvo

lankomos ir konsultuojamos pagal būtinybę ir poreikį. Buvo parašyta 12 socialinės paramos ir

pagalbos šeimai teikimo komisijos posėdžių protokolų. Socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai,

lankantys mokyklą, gavo nemokamą maitinimą, buvo aprūpinti mokinio reikmėmis. Pagal Šilalės

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomą programą socialinę riziką patiriančių ir

socialiai nedraustų asmenų profilaktinius patikrinimus dėl sergamumo tuberkulioze, Šilalės kaimiškoji

seniūnija pasitikrino 15 asmenų. Socialinę riziką patiriančios šeimoms buvo surasta keletas rėmėjų,

kurie bendrai padovanojo 1 šaldytuvą, 6 sofas-lovas, 2 televizorius, sekciją, rūbų, žaislų, avalynės,

maisto produktų.

2019 m. socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis,

dalyvavo įvairiuose mokymuose ir seminaruose, tarptautinėje konferencijoje. Taip pat dalyvavo

projekte „Vaikų svajonės“, kuriame padėjo surinkti ir išpildyti 23 sunkiai besiverčiančiuose šeimose

augančių vaikų svajones; bendradarbiavo su svajonių pildytojais; tarpininkavo perduodant atsiųstas

dovanas; vyko kartu su pildytojais įteikti svajonių dovanas vaikams. Socialinis darbuotojas, dirbantis
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su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, 2019 m. gegužės 23d. ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. vykdė

švietėjišką veiklą siekdamas sumažinti priklausomybę nuo alkoholio Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje,

tarpininkavo su AA grupės vadovu, dabar priklausomybės konsultantu, Vytautu Ruzgiu.

Žemės ūkis. 2019 metais Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje žemės ūkio naudmenas deklaravo

584 pareiškėjai, įbraižyti 4829 laukai. Žemės ūkio valdų registre per 2019 metus atnaujinta ir naujai

įregistruotos 742 žemės ūkio valdos. Tiesioginėms išmokoms gauti Šilalės kaimiškosios seniūnijos

pareiškėjai deklaravo 7395,47 ha ploto. Per 2019 m. seniūnijoje buvo 707 ūkininkai. 2019 m. už 1 ha

mokama 64,00 Eur pagrindinės , 59,68 Eur už pirmuosius 30 ha, už žalinimą 51,47 Eur išmoka. Už

didelio nepalankumo vietoves 1 ha mokama 61,60 Eur išmoka. Seniūnijoje šeši ekologiniai ūkiai,

kurių deklaruojamas plotas sudaro 260,48 ha. Natūra 2000 programoje dalyvavo 14 mūsų seniūnijos

žemdirbių. Vidutinis ūkio dydis 12,66 ha 2019 m. Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje 413 žemdirbių

laikė 442 mėsinių ir 363 pieninių veislių bulius, 759 mėsinių ir 467 pieninių veislių telyčaičių, 339

mėsines ir 1337 pienines karves, 26 arklių, 15 ožkų, 265 avis. 22 bitininkai yra pateikę paraiškas

paramai gauti. Taip pat seniūnijos gyventojai buvo informuojami apie privalomą kiaulių registravimą,

ženklinimą ir deklaravimą. Seniūnijoje buvo deklaruojamos laikytojų kiaulės, buvo organizuojamas

plėvelių (nuo šieno rulonų) surinkimas. Seniūnijoje yra 238 pieno statytojai. Šilalės kaimiškosios

seniūnijos gyventojai buvo konsultuojami įvairiais, su žemės ūkio veikla susijusiais, klausimais.

Kultūrinė veikla. Seniūnijose per 2019 m. įvyko 12 renginių: motinos dienos minėjimas

Vingininkų bendruomenėje, seniūnijų sporto žaidynės, Joninės Jucaičiuose, Valstybės (Lietuvos

Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena prie Akmenos Didžiosios rėvos, žemdirbių šventė, „Po

rudens darbų pabūkime kartu“ – Jucaičių bendruomenėje, Kalėdiniai-Naujametiniai renginiai Balsių,

Tūbinių, Bytlaukio, Biržų Lauko, Vingininkų, Jucaičių bendruomenėse. Viename renginyje

vidutiniškai dalyvavo apie 65 gyventojus. Pagerbti 2 ilgaamžiai seniūnijos gyventojai.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. 2019 m. gauta ir panaudota asignavimų

viso:184053,15 Eur.

Iš jų: valstybės lėšos 39828,80 Eur,

          biudžeto lėšos 143694,70 Eur,

          spec. lėšos 529,65 Eur.

Išlaidos: darbo užmokestis – 120589,11 Eur, darbdavio soc. draudimo įmokos – 1940,82 Eur,

ryšių paslaugoms –1324,50 Eur, transporto išlaikymas – 4847,00 Eur, gyvenamųjų vietovių viešojo

ūkio išlaidos – 26774,56 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 329,65 Eur,

kvalifikacijos kėlimas – 700,85 Eur, komunalinių paslaugų (malkos, vanduo, elektra Jucaičių l. salė) –

2590,00 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos –1520,70 Eur, kitų prekių ir

paslaugų – 11416,96 Eur, išmokėta 28 vienkartinės laidojimo pašalpos – 8512,00 Eur, įsigyta turto už

2007,00 Eur  (kompiuteris ir pastatyta stela prie Tūbinių bažnyčios ).

Šilalės miesto seniūnija

Statistinė informacija. Šilalės miesto seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės

administracijos filialas, veikiantis Šilalės miesto teritorijoje. Seniūnija užima 353 ha plotą, kurioje

gyvena 4827 gyventojai. Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas – Karšuvos, Šarūno, Draugystės,

Pušyno.

Administracinė veikla.

1. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas – 16,

2. Gyvenamosios vietos deklaravimas, atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką – 354,

3. Gyvenamosios vietos deklaravimas, išvykstant gyventi iš Lietuvos Respublikos – 75,

4. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas – 15,

5. Gyventojų prašymų priėmimas – 56,

6. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas – 204,

7. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo darbams išdavimas – 46,
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8. Notarinių veiksmų teikimas – 199,

9. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas – 215,

10. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas – 5,

11. Prašymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas– 42,

12. Pažymų patalpų savininkams (bendraturčiams) išdavimas – 103,

11. Leidimų laidoti mirusiuosius viešosiose kapinėse – 117,

12. Šeimos sudėties ir kitų faktinę padėtį  patvirtinančių pažymų išdavimas – 126,

13. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas – 18.

Ūkinė veikla.

1. Atlikti kelių priežiūros darbai:

1.1. Asfaltbetonio dangų remontas (Maironio g., S. Gaudėšiaus g., Vasario 16-osios g.,

Vykinto g., M. Valančiaus g., Zobelijos g., Kovos 11-osios g., D. Poškos g.) –  12354,06 Eur;

1.2. Šaligatvių dangų remontas ardant esamą šaligatvį ir įrengiant naujus pagrindus bei

dangą – 54643,86 Eur;

1.3. Aušros g. įrengta asfaltbetonio danga nuovažose –  4384,40 Eur;

1.4. Gatvių šulinių paaukštinimas (Aušros g., Maironio g., Vilties g., M. Valančiaus g.,

Kęstučio g.) – 9292,54 Eur;

1.5. Kelkraščių pažvyravimo darbai Zobelijos, g., Kapų g., Dvaro Kaimo g.) – 3302,03

Eur;

1.6. Žiemos tarnyba – 20453,40 Eur;

1.7. Žvyrkelių priežiūra – 7000,00 Eur.

2. Šilalės miesto viešųjų kapinių apšvietimo tinklo rekonstrukcija ir 2 modulinių

konteinerinių namelių prijungimas prie elektros skydo – 10665,85 Eur;

3. Šilalės miesto viešųjų kapinių apšvietimo tinklo pratęsimas – 3628,79 Eur;

4. Apšvietimo stovėjimo aikštelėje prie Bendruomenių parko įrengimas – 2697,97 Eur;

5. Šilalės bažnyčios teritorijoje nusidėvėjusių halogeninių lauko apšvietimo prožektorių

keitimas naujais LED technologijų prožektoriais su nauja instaliacija – 4909,08 Eur;

6. Šilalės viešosiose kapinėse naujos siurblinės su hidroforu montavimas –  4498,79 Eur;

7. Sodo traktoriaus SXG 216 ISEKI įsigijimas – 8928,59 Eur;

8. Hidraulinės šlavimo mašinos prie traktoriaus įsigijimas –  4789,18 Eur;

9. Smėlio barstytuvo, tvirtinamo prie traktoriaus, įsigijimas – 2891,9 Eur.

Socialinis darbas. Socialinės rizikos šeimų – 19, visuomenei naudingą veiklą atliko 19

asmenų.

Kultūrinė veikla. Šilalės miesto šventė – dalyvavo virš 2000 gyventojų. Eglutės įžiebimo

šventė – dalyvavo apie 300 gyventojų.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. 2019 m. iš Šilalės rajono savivaldybės

administracijos biudžeto Šilalės miesto seniūnijai skirta – 525378,00 Eur, panaudota – 525274,50 Eur,

negauta finansavimo pagal sąmatą 103,50 Eur,  liko įsiskolinimas – 2054,73 Eur.

1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programai (01) skirta –

61229,00 Eur, išleista – 61176,66 Eur;

2. Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programai (05) skirta – 25770,00 Eur,

išleista – 25770,07 Eur;

 3. Kūno kultūros ir sporto programai (06) skirta – 1000,00 Eur, išleista –  1000,00 Eur;

4.Valstybės (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programai (08) skirta – 40589,00

Eur, išleista – 40565,20 Eur;

5. Komunalinio ūkio ir turto programai (11) skirta – 396790,00 Eur išleista – 396762,57

Eur;

Gauti asignavimai panaudoti darbo užmokesčiui – 231495,99 Eur, socialiniam draudimui –

3413,97 Eur, turtui įsigyti – 54074,12 Eur, kitoms išlaidoms – 236290,42 Eur (iš jų daugiausiai

panaudota viešajam ūkiui – 171078,19 Eur).
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Tenenių seniūnija

Statistinė informacija. Seniūnijoje registruoti  470 gyventojų. Per 2019 m.  gimė 3 vaikai, 

mirė 11 gyventojų.

Administracinė veikla. Gyvenamosios v. dekl. – 16, dekl. duomenų keitimas, naikinimas – 16,

pažymos patalpų savininkams – 26, išvykimo dekl. – 0, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų–

14, prašymai laidoti civilinėse kapinėse – 16, šeimos sudėtį patvirtinančių pažymų– 8, atlikta notarinių

veiksmų 1– 8.

Ūkinė veikla. Kelių priežiūrai skirta – 6500 Eur, asfalto duobių taisymui – 5500 Eur,

Nepriklausomybės g. papildomai pakabintos 2 apšvietimo lempos, o V. Birbalo gatvėje pratęstas

apšvietimas ir pakabintos 3 lempos. Supirktos medžiagos stadiono tvorai aptverti. Papildyta vaikų

žaidimų aikštelė: sūpynėmis, suoliuku, treniruokliais. Įvairiais įrenginiais bus papildoma ir toliau.

Socialinis darbas. Rizikos šeimos – 5 augančių vaikų šiose šeimose – 9, probleminių – nėra,

šeimos auginančios vaikus – 17, globojančių – 0, socialiniai pašalpai prašymų – 26, vienkartinių

pašalpų – 13, tikslinių pašalpų – 23, vienkartinė išmoka nėščiajai – 1, šildymo kompensacijos (kietas

kuras)-10, dirbusių visuomenei naudingus darbus-10 asmenų.

Žemės ūkis. 2019 m. registruota 135 ūkininkų prašymų atnaujinti (registruoti) žemės ūkio ir

kaimo valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 71 valdos atnaujintos deklaracijų pildymo metu. Dėl

žemės ūkininko ūkių registro duomenų atnaujinimo gauti 81 prašymai. Seniūnijoje priimta 125 vnt.

paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti. Deklaravimas atliktas

tiesiogiai prisijungus prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazės.

Elektroniniu būdu įbraižyta 1342 laukų. Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas iš viso – 2429,90

ha, tame tarpe Tenenių seniūnijos ribose – 2129,83 ha.  

Kultūrinė veikla. Miestelio šventė Porciunkulės atlaidai žmonių skaičius apie 700–1000,

eglutės įžiebimo šventė apie 80 žmonių, ikimokyklinio amžiaus vaikų eglutė 25.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. Biudžetinėms programoms vykdyti 2019

metams patvirtinta 87778 Eur asignavimų. Daugiausia lėšų, 63947 Eur (72,8%) išleista darbo

užmokesčiui bei darbuotojų  socialiniam draudimui.      

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programai (kodas 1) vykdyti

išleista 41340 Eur.

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programai (kodas 5) patvirtinta ir išleista 2500

Eur.

Valstybinių (perduotų savivaldybėms ) funkcijų vykdymo programai ( kodas 8) patvirtinta

24803 Eur, panaudota 24499 Eur.

Komunalinio ūkio ir turto programai (kodas  11) vykdyti buvo skirta bei panaudota 19135 Eur.

Asignavimai panaudoti pagal paskirtį, neviršijant patvirtintų sąmatų. Kreditorinio įsiskolinimo

metų pabaigoje neturime.

Ryšių paslaugoms bei internetui išleista 1247 Eur. Seniūnijos automobilio OPEL/ZAFIRA

išlaikymui, draudimui ir remontui panaudota 1260 Eur. Įvairių prekių (kanceliarinių prekių, įrankių,

ūkinio inventoriaus) įsigyta už 2083 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto remontui išleista 300 Eur.

Seniūnijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 618 Eur. Už komunalines paslaugas (elektrą, vandenį,)

sumokėta 880 Eur. Kitoms paslaugoms – seniūnaičių išlaidoms, programos „BiudžetasVS“

aptarnavimui, įvairiems mokesčiams išleidome 1489 Eur. Socialinių išmokų – laidojimo pašalpų –

seniūnijos gyventojų šeimoms išmokėta 3648 Eur (12 pašalpų). Atliekų tvarkymui, buitinių atliekų

išvežimui, sanitariniam gatvių valymui, kapinių tvarkymui, želdinių bei žaliųjų vejų priežiūrai išleista

25930 Eur. Kelių greideriavimui, sniego valymui sunaudota 1500 Eur Už gatvių apšvietimo elektrą

sumokėjome 1730 Eur. Švenčių organizavimui išleista 2500 Eur. Seniūnija darbo biržos siuntimu

įdarbina asmenis dirbti viešuosius darbus. 2019 m. seniūnijoje dirbo 1 darbininkas, kurio darbo
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apmokėjimui, socialiniam draudimui skirta 1172 Eur. Įsigijome ilgalaikio turto – metalinė tvora 1,0

tūkst Eur.

Traksėdžio seniūnija

Statistinė informacija. Seniūnija užima 8600 ha, iš jų 4800 ha žemės ūkio naudmenų.

Priklauso 30 kaimų, Gyvena apie 1790 gyventojų. Per praėjusius metus gimė 19 vaikų, mirė 23

seniūnijos gyventojų.

Administracinė veikla. Gyvenamosios vietos deklaravimas – 111; gyvenamosios vietos

deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas – 5; pažymos apie gyvenamąją vietą išdavimas

– 58; Pažymos patalpų savininkams išdavimas – 114; pažymos apie šeimos sudėtį – 63; 62 – notariniai

veiksmai.

Ūkinė veikla. Kelių priežiūrai buvo skirta 43.5 tūkst. Eur iš jų:

10.5 tūkst. Eur asfalto duobių taisymui;

33.0 tūkst. Eur kelių priežiūrai ( žvyravimas, kelio dangos profiliavimas, pralaidų įdėjimas ir

kt.). 

2019 m. buvo tvarkomi keliai, Žąsinas–Žąsinalis, Drobūkščiai–Gūvainiai, Gūbriai–Balsiai,

nulyginti kelkraščių užaukštėjimai, suprofiliuotos kelio dangos, užpilta žvyro ir skaldos mišiniu.

Užpilta žvyro ir skaldos mišiniu provėžuotose kelio atkarpose Rubaičių kelio atkarpoje, Gūbrių k.

Traukšlio g., Kuodaičių k. link tvenkinio, Kelio atkarpose Nevočiai–Kuodaičiai, Leviškiai–Nevočiai.

Nukastas kelio Pėpliškė–Drobūkščiai kalnas, iškastas griovys vandens nubėgimui, užpilta skaldos ir

žvyro mišinio, sukasti stulpeliai su atšvaitais. Užtaisytos asfalto duobės Mokyklos g. Bokštų kaime, L.

Šimučio g., Traksėdžio k. 

Pastatyta 40 kv. m malkinė prie Traksėdžio laisvalaikio salės (2000,00 Eur). Paruošta malkų

salės šildymui.

Socialinis darbas. Socialinių išmokų išmokėta 456977,94 Eur, 247 šeimoms išmoka vaikui

–242298,24 Eur, 38 šeimoms socialinė pašalpa – 38171,54 Eur, 56 šeimoms (102 vaikai) skirta

paramą mokinio reikmėms įsigyti –7752,00 Eur. Visuomenei naudingus darbus atliko 22 seniūnijos

gyventojai.

Seniūnijoje yra 7 šeimos patiriančios socialinę riziką.

Žemės ūkis. Atnaujintos 634 žemės ūkio valdos, įregistruota 12 naujų žemės ūkio valdų.

Priimtos 563 paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ir gyvulius,

priimti 52 prašymai pakeisti paraiškos duomenis. Įbraižyti 4141 laukai, 6039 ha. Priimta 292 paraiškos

dėl žemės ūkio veiklos subjektų patirtų nuostolių nukentėjusiems nuo sausros. Deklaruoti 63 kiaulių

laikytojai.

Kultūrinė veikla. Seniūnijoje vyko vasaros šventė Traksėdžio kaime „Po rudens darbų“

Drobūkščiuose. Derliaus šventė Nevočių kaime. Kalėdinė eglutė ikimokyklinio amžiaus vaikams

Traksėdžio laisvalaikio salėje. Naujųjų metų sutikimas Traksėdžio laisvalaikio salėje ir Drobūkščių

bendruomenės patalpose. Traksėdžio laisvalaikio salėje vyko Žemaitijos regiono folklorinių šokių ir

pasakorių varžytuvės, Žemaitijos regiono kaimo kapelų varžytuvės. Nevočių ir Traksėdžio

bendruomenės važiavo ekskursiją į  į Anykščius.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. 2019 m. biudžeto asignavimų skirta 154399,00

Eur, panaudota 153237,96 Eur. Gatvių apšvietimui – 1940,00 Eur, viešasis ūkis – 12200,00 Eur

(greiderio remontas, degalai, atsarginės dalys, šiukšlių išvežimas), kultūros ir sporto renginiams –

4800,00 Eur, vanduo, elektra, šildymas – 1050,00 Eur, transporto išlaidos – 4000,00 Eur, ūkinio

inventoriaus įsigijimas ir kanceliarinės prekės – 1000,00 Eur.
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Upynos seniūnija

Statistinė informacija. Seniūnijos teritorijos plotas 10600 ha. Ją sudaro 51 kaimas ir Upynos

miestelis. Šiuo metu seniūnijoje gyvena 1601 gyventojas. 2019 m. mirė 21, gimė 13 gyventojų.

Administracinė veikla. Iš gyventojų priimti 346 įvairūs prašymai, iš jų 269 prašymai

pažymoms gauti ir išduotos 269 pažymos: 87 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 136

pažymos patalpų savininkams, 46 pažymos apie šeimos sudėtį ir kt. Priimta 114 gyventojų prašymų,

pasiūlymų (dėl leidimo laidoti gavimo, dėl medžių nukirtimo, dėl kelių būklės ir kt.). Išsiųsta 263

įvairių raštų, užregistruota 318 gautųjų raštų. Sudarytos 68 visuomenei naudingos veiklos atlikimo

sutartys bei 2 viešųjų darbų sutartys. Paruošti 4 viešųjų darbų darbininkų priėmimo į darbą ir atleidimo

iš darbo įsakymai. Užpildytos 74 atvykimo deklaracijos ir 8 išvykimo deklaracijos. Priimta 16

prašymų ir surašyta 16 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, 30

gyventojų patikslinti duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Išduota 33 laidojimo leidimai, 25

leidimai prekybai viešose vietose ir 18 leidimų medžių kirtimui. Surašytas 21 sprendimas dėl

paramos mirties atveju skyrimo.

Ūkinė veikla. Didelis dėmesys buvo skiriamas švarai ir tvarkai Upynos miestelyje,

gyvenvietėse ir viešosiose erdvėse palaikyti. Šiems darbams atlikti priimti 2 darbininkai terminuotoms

darbo sutartims po 2 mėn. Jiems talkino atliekantys visuomenei naudingus darbus. Jie tvarkė Upynos

miestelio ir gyvenviečių aplinkas, šlavė šaligatvius ir gatves, sodino ir laistė gėles, grėbė lapus ir dirbo

visus kitus darbus. Prižiūrėtos prie kelių stovinčių kryžių, paminklinių atminimo lentų ir kitų lankomų

vietų aplinkos, pjaunama žolė seniūnijos viešosiose vietose, Upynos poilsiavietėje, seniūnijoje esančių

senųjų kapinaičių, piliakalnių teritorijose. Tvarkoma aplinka prie Vytogalos bendruomenės namų, S.

Girėno gimtinėje, prie Upynos liaudies amatų muziejaus ir Upynos bažnyčios. Suremontuota

Vytogalos senkapių koplytėlė. Suskaldytos ir suvežtos malkos seniūnijos administracinio pastato ir

laisvalaikio salės šildymui.

Seniūnijos teritorijoje yra Upynos ir Varsėdžių kapinės. Jų tvarkymu rūpinasi kapinių

prižiūrėtojai. Upynos kapinėse buvo nupjauti keturi avariniai medžiai. Kreiptasi ir dar dėl dviejų,

tačiau leidimai jų nupjovimui negauti. Buvo tvarkomas šiukšlių išvežimas, pjaunama žolė, sugrėbti ir

išvežti lapai, rūpintasi vandens tiekimu.

Seniūnija patikėjimo teise valdo keturis savivaldybės, penkis savivaldybės socialinius būstus

ir bendrabutį, padeda nuomotojams spręsti iškilusias elektros, vandens tiekimo ir kt. problemas.

Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis 138,86 km, iš jų su žvyro danga 49 km, likę – gruntiniai

keliai. Seniūnija taip pat prižiūri 11,9 km gatvių, 1,5 km pėsčiųjų takų, ir 3634 kv. m. mašinų

stovėjimo aikštelių. 2019 m. seniūnijos kelių remontui lėšų nebuvo skirta. Už sniego valymą vasario ir

kovo mėn. sumokėta 2,4 tūkst. Eur. Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai buvo skirta

29 tūkst., asfalto duobių taisymui – 11 tūkst. Visi seniūnijos keliai buvo nugreideriuoti balandžio mėn.,

o birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais keliai buvo greideriuojami pasirinktinai tie, kurie buvo duobėti.

Iš kelių priežiūrai skirtų lėšų atnaujintas nusidėvėjusio kelio sluoksnis, padengiant jį žvyro-skaldos

mišiniu šiuose seniūnijos keliuose: Varsėdžiai–Dungeriukai, Upynos k. kelias, Pakoplytis– Debliai,

Upyna– Patulė, Dungeriukai–Užkalnis–Gaidėnai, Vytogalos k. pro vandens bokštą,

Varsėdžiai–Vedriai ir Varsėdžių gyvenvietės Medsėdžio g. Pakeista kelio pralaida, uždėti antgaliai ir

užpilta žvyro-skaldos mišiniu Naujojo Obelyno gyvenvietės Atgimimo g. Užpiltos kelių išgraužos

Senojo Obelyno k. Šiūrų g. ir Paežerio k. Sutvarkyta kelio Kalvaliai– Eželiškės atkarpa: atnaujinti

grioviai, užpilta žvyro-skaldos mišiniu, įdėta pralaida. Pakeistos ir užpiltos kelių pralaidos keliuose

Pakoplyčio k. ir Varsėdžiai–Kazokai kelyje. Suremontuoti Upynos mstl. šaligatviai.

Seniūnija rūpinosi Upynos mstl., Naujojo Obelyno, Vytogalos ir Varsėdžių gyvenviečių

gatvių apšvietimu. Naujų linijų neįrengta tačiau dėl susidėvėjimo teko pakeisti 3 šviestuvus Naujojo

Obelyno gyvenvietėje ir 2 Upynoje. Naujojo Obelyno gyvenvietėje pastatyti du nauji šviestuvai prie

medicinos punkto ir pieninės. Dėl vėjo ir kitų nenumatytų kliūčių du kartus teko keisti gatvių
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apšvietimo linijų kabelius Upynos mstl., todėl už atliktus darbus UAB „Elreda“ likome skolingi 803

Eur.

Socialinis darbas. Metų pradžioje socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 12 šeimų, metų

pabaigoje išliko taip pat 12. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos metų pradžioje buvo

teikiamos 7 ir metų pabaigoje 3 šeimoms. Bendrosios paslaugos teiktos 5 šeimoms, pabaigoje 6. Per

metus laiko 5 šeimoms užbaigta pradėta atvejo vadyba ir nutrauktos teikiamos paslaugos. Šeimos,

kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo lankomos 2 kartus per

savaitę, o  šeimos, kurioms teikiamos bendrosios paslaugos – 1 kartą per savaitę. 

Socialinė darbuotoja dirbo su dokumentais priėmė gyventojų prašymus socialinėms pašalpoms,

dėl išmokų vaikams skyrimo, dėl socialinės paramos mokiniams, šildymo kompensacijai, maisto

produktams paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir kt. išmokoms

gauti. Surengta 15 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių. Socialinę pašalpą gavo 59 šeimos,

išmoką vaikui – 197 šeimos, vienkartinės išmokos nėščioms moterims paskirtos – 3, vienkartinės

išmokos gimus vaikui – 13, parama mokinių reikmenims įsigyti paskirta 21 seniūnijos šeimai. 34

šeimos gavo tikslines vienkartines išmokas susiklosčius itin sunkiai materialinei padėčiai, vaistų

įsigijimui kitoms būtiniausioms reikmėms. Šildymo išlaidų kompensacijos paskirtos 47 šeimoms.

Paramą maisto produktais ir higienos reikmėmis gavo 113 seniūnijos šeimų arba 222 gyventojai. Iš

viso seniūnijos gyventojams įvairių išmokų, įskaitant ir šalpos kompensacijas, išmokėta 395673,48 Eur

arba 95720 Eur mažiau negu praėjusiais metais.

Lankyti vieniši ir neįgalūs seniūnijos gyventojai. Bendradarbiaujama su Kaltinėnų slaugos

ligonine, kurioje patalpinami vieniši  ir nebegalintys savimi pasirūpinti seniūnijos gyventojai.

Žemės ūkis. Atnaujintos 727 žemės ūkio ir kaimo valdos. Naujai įregistruota 14 žemės ūkio

ir kaimo valdų. Su visais įsipareigojimais perduota 15 valdų ir dokumentai pateikti NMA ir VIC. 2

valdos išregistruotos. Atnaujinta 419 ūkininkų ūkių. Paruošta 210 žemės panaudos, nuomos sutarčių

tarpusavio susitarimu. Priimtos 584 paraiškos išmokoms už pasėlius gauti. Elektroniniu būdu įbraižyta

4520 laukų. 40 gyventojų kreipėsi dėl duomenų keitimo deklaracijose. Deklaruota iš viso 6952,87 ha

žemės. Vidutinis seniūnijos ūkininko ūkis pagal deklaruotus žemės ūkio naudmenis yra 11,91 ha. 14

ūkininkų padėta paruošti atsakymus NMA dėl duomenų koregavimo ir įsipareigojimų vykdymo.

Organizuoti mokymai ūkininkams žemės naudojimo, pasėlių deklaravimo, gyvulininkystės priežiūros,

aplinkosaugos bei tręšimo klausimais, kuriuose dalyvavo 53 ūkininkai. Ūkininkams teiktos

konsultacijos dėl išmokų už galvijus ir pasėlius, dėl privalomo sveikatos draudimo, dėl apleistų žemių

sutvarkymo ir kt. klausimais. Organizuotas atliekų nuo šienainio rulonų plėvelių išvežimas.

Kultūrinė veikla. Kadangi 2019 m. vyko Upynos kultūros namų renovacija, tai valstybinių

švenčių minėjimai vyko bendradarbiaujant su Upynos Stasio Girėno mokykla. Vasarą surengta jau

tradicine tapusi Upynos miestelio šventė su sportinėmis varžybomis ir renginiu mažiesiems. Dalyvavo

apie 500 žmonių. Dalyvauta seniūnijų sporto žaidynėse ir paruoštas seniūnijos kiemelis rudens darbų

užbaigimo šventėje. Gruodžio mėn. kartu su Upynos bendruomene suorganizuota Kalėdinės eglutės

įžiebimo šventė.

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą.  Gauta  biudžeto lėšų 179784,0  Eur:

01-Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programoje panaudota 90225

Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 73979 Eur., ilgalaikio turto remontui 2000 Eur;

05- Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programoje panaudota 9340,Eur, iš jų darbo

užmokesčiui 2065 Eur, kultūriniams renginiams 5000 Eur;

06- Sporto renginiams išleista 380 Eur;

08-valstybinių ( perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programoje panaudota 35149

Eur. Išmoka mirusiųjų artimiesiems 6384 Eur;

09- Socialinio darbuotojo išlaikymas  12958 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 12236 Eur;

11- Komunalinio ūkio ir turto programa 31287 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 13045 Eur.
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Žadeikių seniūnija

Statistinė informacija. Žadeikių seniūnijoje 2020 m. sausio 1 d. buvo 736 gyventojai, 34

gyventojais mažiau negu 2019 m. sausio 1 d. Mirė 5 seniūnijos gyventojai, gimė 6 vaikai.

Administracinė veikla. Dauguma seniūnijoje apsilankiusių gyventojų norėjo gauti įvairių

pažymų, pasitvirtinti dokumentų kopijas, parašo tikrumą. Dėl gyvenamosios vietos duomenų

naikinimo, keitimo buvo priimta 3 sprendimų. Išduotos 26 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą,

išduota 34 pažymos patalpų savininkams. Per 2019 m. atvykimo deklaracijas pateikė 28 gyventojai,

išvykimą į užsienį deklaravo 5 gyventojų. Išduota 17 kitų įvairių pažymų gyventojams, atlikta 32

notariniai veiksmai (kopijų, parašo tikrumo patvirtinimas). Per 2019 metus surašyta 147 raštai

savivaldybei bei kitoms įstaigoms. Gauti 237 įvairūs raštai iš savivaldybės bei kitų įstaigų.

Ūkinė veikla. Žadeikių seniūnijoje atnaujintas gatvių apšvietimas Liepų ir Alkos gatvėse,

įrengiant naujas atramas su šviestuvais. Pasinaudojus Kelių direkcijos skirtomis lėšomis žvyruota kelių

danga, atnaujinti grioviai, taisyta gatvių asfalto danga. Vasaros metu, ne rečiau kartą per mėnesį,

pjaunama žolė Žadeikių kaime, seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse. Tvarkytas Šventų parkas

Žadeikiuose: pašalinti krūmai, perdažyti suolai.

Socialinis darbas. 2019 m. pastoviai buvo lankomos rizikos šeimos, įtrauktos į socialinės

rizikos šeimų sąrašą, kurių buvo 14 (Žadeikių seniūnijoje 5, Kvėdarnos seniūnijoje 9). Visus metus

buvo lankomos šeimos, gaunančios socialines pašalpas, kurių buvo 22. Kai kuriems pašalpų gavėjams

buvo nuperkami maisto produktai, malkos. Iš viso seniūnijoje per metus išmokėta 198887,67 Eur

įvairių socialinių išmokų. Mokinio reikmėms 2019 m. įsigyti lėšų buvo skirta 36 asmenims. Buvo

dalijami maisto produktai labiausiai nepasiturinčioms šeimoms, jų buvo 56. Nemokamą maitinimą

mokyklose gavo 36 seniūnijos vaikai.

Buvo kviesti 7 asmenys atlikti visuomenei naudingą veiklą. Jie rinko šiukšles, tvarkė

gyvenvietės gatves, šienavo seniūnijos viešąsias erdves, tvarkė pakeles, pjovė ir kirto krūmus,

šienavo, grėbė lapus.

Žemės ūkis. Didelis dėmesys buvo skiriamas kaimo žmonių aptarnavimui, teikiamos

konsultacijos seniūnijos ūkininkams. Per 2019 metus buvo priimta 223 paraiškos tiesioginėms

išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius gauti ir 19 prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio

naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, paraiškų duomenis. Deklaruota 3417 ha žemės ploto. Įbraižyti

2188 laukai. Atnaujinta žemės ūkio valdų – 256 ir ūkininkų ūkių – 157. Seniūnijoje iš viso yra 220

gyventojų užsiimančių žemės ūkio veikla, iš to skaičiaus jaunųjų ūkininkų (iki 40 m. ) – 17.

Ekologinių ūkių seniūnijoje – 15. Žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams suorganizuoti 3

mokymai, kuriuose dalyvavo 58 dalyviai.

Kultūrinė veikla. Suorganizuoti renginiai: pobūvis „Naujus pasitinkant“ 2019-01-01,

Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų

dienos paminėjimui 2019-01-11, Paroda „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijai – 70 m.“ 2019-

02-15 – 28, Lietuvos valstybės atkūrimo diena 2019-02-17, Juodojo birželio atminimo akcija 2019-

06-14, Kraštiečių šventė 2019-06-29, Tautinės giesmės giedojimas 2019-07-06, vakaronė ,,Rudens

mozaika – 2019 m.“ 2019-11-15, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė 2019-12-12, naujametinė

vakaronė „Ant Naujųjų metų slenksčio“ 2019-12-31, jaunimo diskotekos. Žadeikių laisvalaikio salės

moterų vokalinis ansamblis ,,Žarija“ dalyvavo: vokalinių ansamblių ir vokalinių kamerinių grupių

festivalyje ,,Dainuže, suskambėk!-2019‘‘ (2019-01-26, Šilalės kultūros centras), romansų popietėje

,,Nelaimei ar laimei, tave pažinau...‘‘ (2019-03-09, Plungės r., Stalgėnų kultūros namai), koncerte

Motinos dienos šventėje (2019-05-03, Šilalės r., Tūbinių bendruomenės namai), Žemaitijos regiono

vokalinių ansamblių festivalyje ,,Atsiliepk dainoj“ (2019-05-24, Šilalės r., Kaltinėnai), koncerte

,,Priglauskime mažąją LITUANICĄ Vytogaloje“(2019-08-19,  Šilalės r., Vytogala).

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą. Žadeikių seniūnijai iš biudžeto 2019-iesiems

metams buvo skirta 124926 Eur. Panaudota 124205 Eur, t. y. 99 % visų skirtų lėšų (nepanaudotos

mirties išmokos). Planuota surinkti spec. lėšų  330 Eur, surinkta spec. lėšų 316,92 Eur.
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Kita informacija. Seniūnijoje dirba 6 nuolatiniai darbuotojai, kai kurie 2019 m. dalyvavo

įvairiuose seminaruose, kuriuose tobulino žinias, kėlė kvalifikaciją. Viešiesiems darbams atlikti

savivaldybė skyrė 1172 Eur. Per metus buvo įdarbintas vienas žmogus, kuris tvarkė Žadeikių

gyvenvietės gatves, jų pakraščius, šienavo pakeles, tvarkė Šventų parką, kirto pakelėse krūmus, tvarkė

kapinaičių aplinką. Gavus leidimus, seniūnijos teritorijoje buvo pašalinti avariniai medžiai. 

Organizuoti susitikimai su LR Seimo nariu, rajono vadovais, savivaldybės Tarybos nariais,

pasitarimai su Žadeikių seniūnijos seniūnaičiais.  

_________________________
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