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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 16 d.
Nr. J1-7
Šilalė
Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 16 d. 15:00 val.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus.
Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė
Dalyvavo narių: Erika Gargasė, Guoda Juškaitė, Ugnė Košinskaitė, Fausta Sragauskaitė, Viktorija
Kurmytė, Tadas Sadauskis, Rūta Budrė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl SJRT pasiūlymų Savivaldybės strateginiam 2021-2030 m. planui;
2. Dėl nacionalinio jaunimo politikos 2021 m. veiksmų plano įgyvendinimo savivaldybėje;
3. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 2020 m. ir planų 2021 m.
1. SVARSTYTA: SJRT pasiūlymai Savivaldybės strateginiam 2021-2030 m. planui.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros
plano 2021-2030 m. rengėjai turi pateikę darbo grupių ir komisijų svarstymui: SSGG projektą
(pridedama), situacijos Šilalės rajone išvadų analizę (pridedama), SPP priemonių plano projektą
(pridedama), rajono vizijos, prioritetinių tikslų ir uždavinių projektą (pridedama).
Posėdžio dalyviai aptarė ir diskutavo dėl prioritetinių tikslų ir uždavinių, susijusių su Jaunimo
politikos įgyvendinimu. Daugiausia diskutuota dėl SPP projekto uždaviniu 4.2.2. Formuoti ir
įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos
galimybes. Šiam uždaviniui pasiekti numatytos tokios priemonės bei rodikliai pasiekimams įvertinti:
4.2.2.1. Parengti Jaunimo politikos įgyvendinimo programą, užtikrinant nuoseklią jos įgyvendinimo
stebėseną, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą plėtojant jaunimo
politiką. Parengta ir įgyvendinta programa
4.2.2.2.Vystyti jaunimo poreikius tenkinančią infrastruktūrą Šilalės rajono savivaldybėje. Sukurtos
/ pritaikytos infrastruktūros jaunimu skaičius (vnt.)
4.2.2.3. Skatinti atvirų jaunimo centrų (toliau – AJC), atvirų jaunimo erdvių (toliau – AJE) plėtrą
Šilalės rajono savivaldybėje. Įsteigtų AJC skaičius (vnt.); Įsteigtų AJE skaičius (vnt.); Įgyvendintų
AJC ir AJE projektų skaičius (vnt.)
4.2.2.4. Skatinti ir remti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektus, jaunimo organizacijų
veiklą ir plėtrą. Įgyvendintų projektų skaičius(vnt.); Veikiančių jaunimo organizacijų skaičius (vnt.)
4.2.2.5. Plėtoti regioninį bendradarbiavimą, kurti partnerystes, įgyvendinant jaunimo politikos
nuostatas ir programinius uždavinius. Inicijuotų ir įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.). Sukurtų
partnerysčių skaičius, (vnt.)
4.2.2.6. Didinti Šilalės rajono jaunimo darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas ir
gebėjimus. Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų mokymų, kursų, seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių
juose skaičius (asmenys).
4.2.2.7. Plėtoti mobilų darbą su jaunimu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. Įgyvendintų
projektų, skirtų mobiliam darbui su jaunimu, skaičius (vnt.); Paslaugos gavėjų skaičius (asmenys)
4.2.2.8. Skatinti jaunimo savanorystę. Įgyvendintų savanorystės skatinimo iniciatyvų skaičius,(vnt.).
Į ilgalaikę savanorišką veiklą įtrauktų jaunų asmenų skaičius.
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Posėdžio pirmininkas siūlė papildyti 4.2.2.6. punktą: „Didinti Šilalės rajono jaunimo darbuotojų ir su
jaunimu dirbančių asmenų skaičių, kompetencijas ir gebėjimus.“ Atitinkamai šio uždavinio
pasiekimo rodiklis turėtų būti: „Jaunimo darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų (etatų) skaičius.
Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų mokymų, kursų, seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių juose skaičius
(asmenys).“
Posėdžio pirmininkas siūlė koreguoti 4.2.2.7. punktą: „Plėtoti darbo su jaunimu formas – atvirąjį,
mobilųjį, išmanųjį darbą su jaunimu, jaunimo informavimą ir konsultavimą - Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje.“ Atitinkamai keičiant ir šio uždavinio pasiekimo rodiklius: „Įgyvendintų
projektų, skirtų atvirajam, mobiliajam, išmaniajam darbui su jaunimu, jaunimo informavimui ir
konsultavimui, skaičius (vnt.); Paslaugų gavėjų skaičius (asmenys).“
Posėdžio pirmininkas siūlė papildyti 4.2.2.8. punktą: „Skatinti jaunimo savanorystę, plėtoti
savanorius priimančių organizacijų bei savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų tinklą.“
Atitinkamai keičiant šio uždavinio pasiekimo rodiklius: „Įgyvendintų savanorystės skatinimo
iniciatyvų skaičius,(vnt.); Į ilgalaikę savanorišką veiklą įtrauktų jaunų asmenų skaičius; Savanorišką
veiklą organizuojančių organizacijų skaičius (vnt.); Savanorius priimančių organizacijų skaičius
(vnt.).“
Viktorija Kurmytė siūlė papildyti 4.2.2.8. punktą: „Skatinti vietinę ir tarptautinę jaunimo
savanorystę.“
Posėdžio pirmininkas siūlė papildyti planą 4.2.2.9 punktu: „Skatinti Šilalės rajono mokinius ir
studentus siekti aukštesnių rezultatų kultūros, mokslo ir sporto srityse.“ Šiam uždaviniui pasiekti siūlė
numatyt tokius rodiklius: „Mokinių ir studentų, kuriems skiriama vienkartinė finansinė išmoka,
skaičius (vnt.).“
NUTARTA: Bendru sutarimu, siūlyti Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengėjams
pakeisti SPP 4.2.2. skyrių taip:
4.2.2. Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir
savirealizacijos galimybes. Šiam uždaviniui pasiekti numatytos tokios priemonės bei rodikliai
pasiekimams įvertinti:
4.2.2.1. Parengti Jaunimo politikos įgyvendinimo programą, užtikrinant nuoseklią jos įgyvendinimo
stebėseną, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą plėtojant jaunimo
politiką. Parengta ir įgyvendinta programa
4.2.2.2.Vystyti jaunimo poreikius tenkinančią infrastruktūrą Šilalės rajono savivaldybėje. Sukurtos
/ pritaikytos infrastruktūros jaunimu skaičius (vnt.)
4.2.2.3. Skatinti atvirų jaunimo centrų (toliau – AJC), atvirų jaunimo erdvių (toliau – AJE) plėtrą
Šilalės rajono savivaldybėje. Įsteigtų AJC skaičius (vnt.); Įsteigtų AJE skaičius (vnt.); Įgyvendintų
AJC ir AJE projektų skaičius (vnt.)
4.2.2.4. Skatinti ir remti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektus, jaunimo organizacijų
veiklą ir plėtrą. Įgyvendintų projektų skaičius(vnt.); Veikiančių jaunimo organizacijų skaičius (vnt.)
4.2.2.5. Plėtoti regioninį bendradarbiavimą, kurti partnerystes, įgyvendinant jaunimo politikos
nuostatas ir programinius uždavinius. Inicijuotų ir įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.). Sukurtų
partnerysčių skaičius, (vnt.)
4.2.2.6. Didinti Šilalės rajono jaunimo darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų skaičių,
kompetencijas ir gebėjimus. Jaunimo darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų (etatų) skaičius.
Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų mokymų, kursų, seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių juose skaičius
(asmenys).
4.2.2.7. plėtoti darbo su jaunimu formas – atvirąjį, mobilųjį, išmanųjį darbą su jaunimu, jaunimo
informavimą ir konsultavimą - Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. Įgyvendintų projektų, skirtų
atvirajam, mobiliajam, išmaniajam darbui su jaunimu, jaunimo informavimui ir konsultavimui,
skaičius (vnt.); Paslaugų gavėjų skaičius (asmenys).
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4.2.2.8. Skatinti jaunimo vietinę ir tarptautinę savanorystę, plėtoti savanorius priimančių organizacijų
bei savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų tinklą. Įgyvendintų savanorystės skatinimo
iniciatyvų skaičius,(vnt.); Į vietinę ir tarptautinę ilgalaikę savanorišką veiklą įtrauktų jaunų asmenų
skaičius; Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų skaičius (vnt.); Savanorius priimančių
organizacijų skaičius (vnt.).
4.2.2.9. Skatinti Šilalės rajono mokinius ir studentus siekti aukštesnių rezultatų kultūros, mokslo ir
sporto srityse. Mokinių ir studentų, kuriems skiriama vienkartinė finansinė išmoka, skaičius (vnt.).
2. SVARSYTA: Nacionalinio jaunimo politikos 2021 m. veiksmų plano įgyvendinimas
savivaldybėje.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė informavo apie iš JRD 2020 m. gruodžio 4 d. gautą
raštą Nr B2-4877 „Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 2021 m.“, kuris glaudžiai susijęs su Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-1178 „Dėl nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, kuriuo rekomenduojama savivaldybėms dalyvauti
įgyvendinant Veiksmų planą ir iš savo biudžetų skirti lėšų jo priemonėms įgyvendinti (pridedama).
Komisijos nariai atkreipė dėmesį, kad jaunimo veiklos 2021 m. pradžioje bus stipriai įtakotos
COVID-19 ligos, todėl būtina užtikrinti nuotolinį jaunų žmonių bendravimą bei užimtumą. Taip pat
atkreiptas dėmesys į tai, kad jaunimo problematikos tyrimas Šilalės rajone paskutinį kartą atliktas
2012 m.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus siūlė kreiptis į Savivaldybės biudžeto formavimo darbo grupę
su prašymu skirti lėšų 2021 m. atlikti išsamų jaunimo problematikos tyrimą Šilalės rajone.
Viktorija Kurmytė siūlė labiau skatinti tarptautinę savanorystę, vykdyti platesnę informacijos apie
tarptautinius mainus sklaidą Šilalės rajone.
NUTARTA: Bendru sutarimu, 1. įpareigoti Jaunimo reikalų koordinatorę kreiptis į Savivaldybės
biudžeto formavimo darbo grupę su prašymu skirti lėšų 2021 m. atlikti išsamų jaunimo problematikos
tyrimą Šilalės rajone; 2. kreiptis į Šilalės Eurodesk atstovybę su prašymu labiau skatinti tarptautinę
savanorystę, vykdyti platesnę informacijos apie tarptautinius mainus sklaidą Šilalės rajone.
3. SVARSYTA: Jaunimo politikos įgyvendinimas 2020 m. ir planai 2021 m.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė informavo apie 2020 m. gruodžio 4 d. gautą JRD
raštą Nr.2S-436 „Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 2021 m.“ (pridedama).
Komisijos nariai susipažino su rašte išskirtomis pagrindinėmis Jaunimo politikos įgyvendinimo 2021
m. kryptimis, diskutavo dėl pritaikymo Šilalės rajone, lygindami 2020 m. ir 2021 m. JP įgyvendinimą.

Posėdžio pirmininkas

Tadas Bartkus

Posėdžio sekretorė

Lina Maslauskienė
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JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Valstybės biudžetinė įstaiga, Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, tel. 8 634 08 299
El. p. info@jrd.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188681478

Savivaldybių administracijoms

2020-12-

Nr. 2S- (5.2)

DĖL JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2021 M.
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Departamentas) informuoja, jog įgyvendinant jaunimo politiką 2021 m. nacionaliniu lygmeniu
išskiriamos tokios pagrindinės kryptys:
1.
Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas
2.
Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas
3.
Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
Departamento veiklose numatomos prioritetinės ilgalaikės kryptys:
1.
Psichinė, emocinė ir fizinė jaunimo sveikata
2.
Praktinių įgūdžių ugdymas
3.
Paslaugos 20-29 m. jaunimui
4.
Profesinis orientavimas
5.
Vieno langelio principu (angl. one stop shop) veikiantys atvirieji jaunimo centrai
6.
Išmanieji darbo su jaunimu metodai
Pažymime, kad Departamento atsakingi darbuotojai susisieks su visų savivaldybių jaunimo
reikalų koordinatoriais (arba asmenimis, kuriems pavesta vykdyti jaunimo reikalų koordinatoriaus
funkcijas) dėl konkrečių užduočių ir siektinų rezultatų nustatymo įgyvendinant jaunimo politiką 2021
m. Derinimas vyks atsižvelgiant į savivaldybėms teiktų 2020 m. rekomenduojamų jaunimo politikos
įgyvendinimo pagrindinių krypčių ir kitų veiklos sričių įgyvendinimą, patikslintus ir (ne)pasiektus
rezultatų rodiklius, taip pat naudojantis turima informacija ir duomenimis apie savivaldybės bendrą
situaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu vietos lygmeniu, bei atsižvelgiant į pačios
savivaldybės teikiamus siūlymus ir informaciją. Savivaldybės taip pat bus kviečiamos nurodyti
planuojamas individualias jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje 2021 m. sritis ir siektinus
rezultatus, kuriuos siūlytų įtraukti prie savivaldybei teikiamų 2021 m. jaunimo politikos
įgyvendinimo pagrindinių krypčių ir kitų veiklos sričių.
Dėkojame už bendradarbiavimą.
Direktorius

Laima Jasionytė tel.: 8 634 53 842, el.paštas: laima.jasionyte@jrd.lt

Jonas Laniauskas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO
PATVIRTINIMO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu
Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų
patvirtinimo“, 7.10 papunkčiu, Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo“, 4.3.5 papunkčiu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo
sričių“ 1.6.10 papunktį:
1. T v i r t i n u Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planą (toliau –
Veiksmų planas) (pridedamas).
2. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Veiksmų planą ir iš
savo biudžetų skirti lėšų jo priemonėms įgyvendinti.

Laikinai einantis socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas

Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
d. įsakymu
Nr.
NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas)
numato Nacionalinės jaunimo politikos įgyvendinimo tikslus, uždavinius, priemones,
kokybinius ir kiekybinius vertinimo kriterijus jaunimo srityje.
2. Veiksmų plano tikslas – nustatyti priemones, skirtas jaunimo politikos įgyvendinimui
stiprinti nacionaliniu mastu, užtikrinant tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp viešojo, privataus
ir nevyriausybinio sektorių, sukurti infrastruktūrą, reikalingą darniai, faktais ir žiniomis grįstai
jaunimo politikai įgyvendinti.
3. Veiksmų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos
Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatyme, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio
19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“,
Atvirų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirų jaunimo centrų
veiklos aprašo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
4. 1 problema – jaunimo poreikių neužtikrinanti socialinės apsaugos sistema:
4.1. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Lietuvoje vidutiniškai
buvo 12,8 tūkst. jaunų (15–24 metų) bedarbių – 0,5 tūkst. daugiau negu 2018 m. 2019 m.
Lietuvoje dirbo 94,8 tūkst. jaunų (15–24 metų) gyventojų, arba 3,5 tūkst. mažiau nei 2018 m.
180,7 tūkst., arba 62,7 proc., jaunų (15–24 metų) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs,
91,9 proc. jų mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose, kolegijose, universitetuose.
4.2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija parodė, kad, paskelbus
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) plitimo grėsmės, labiausiai dėl to kenčia viena iš pažeidžiamiausių visuomenės
grupių – jaunimas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. liepą buvo
registruotas 23,5 proc. 15–24 metų jaunimo nedarbas, o 2019 m. liepą nedarbas šioje amžiaus

grupėje buvo 10,1 proc., t. y. daugiau kaip 2 kartus mažiau. Tai rodo, kad valstybės ir
savivaldybių dėmesys jaunimo užimtumui yra nepakankamas, ypač paskelbus šalyje
ekstremaliąją situaciją.
4.3. 2017 m. gruodžio 31 d. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS)
duomenimis, į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtrauktos 9 786 socialinės rizikos
šeimos, kuriose augo 18 415 vaikų nuo 14 iki 18 metų. Jaunas žmogus, augantis socialinės
rizikos šeimoje, integruodamasis į darbo rinką, sunkumų patiria gerokai dažniau, nes šeimoje
nesulaukia palaikymo ir pagalbos. Tėvai nepakankamai rūpinasi šiuo jaunu žmogumi, taigi
nesudaro palankių sąlygų jo asmenybės raidai ir socialinių įgūdžių ugdymui šeimoje, o tai
lemia jauno žmogaus mokymosi sunkumus, elgesio problemas, žemą savivertę, menkus
bendravimo įgūdžius, polinkį į priklausomybes.
4.4. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. gimė 27 507 kūdikiai.
Daugiau kaip 47 proc. jų pagimdė moterys iki 29 metų. Remiantis tais pačiais Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, galima teigti, kad vidutinis pirmą vaiką gimdančių
moterų amžius nuo 2009 m. kasmet šiek tiek ilgėjo. 2009 m. moteris pirmo vaiko susilaukė
vidutiniškai 26 metų, o 2019 m. – 28 metų. Dažnai jaunos šeimos patiria įvairių socialinių
problemų (nedarbas, prasti ar nepakankami socialiniai įgūdžiai, mažos pajamos, prastos
gyvenimo sąlygos ir kt.), todėl šeimos kūrimas tampa antraeiliu dalyku jaunimo gyvenime.
Būtent todėl mažėja demografiniai rodikliai (2015 m. gimė 31 475 kūdikiai). Lietuvoje
nepakanka priemonių, kurias pasitelkus būtų galima spręsti anksčiau minėtas jaunų šeimų
problemas.
4.5. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2019 m. buvo 18,4 proc.
namų ūkių, auginančių vaikus, kurie yra arti skurdo ribos. O žemiau absoliutaus skurdo ribos
(kai vienam asmeniui per mėnesį tenka 251 eurai) Lietuvoje 2019 m. buvo 7,6 proc. 16–
29 metų jaunimo. Jaunas žmogus, kuris patiria nepriteklių ar yra arti santykinės skurdo ribos
ir kurio sunki materialinė padėtis sumažina norą patenkinti savo interesus bei poreikius,
dažnai būna linkęs nusikalsti. O kai jaunam žmogui trūksta lėšų įvairiems būtiniems ir (ar)
geidžiamiems daiktams įsigyti, jis stengiasi šiuos daiktus įsigyti neteisėtai.
5. 2 problema – daug jaunimo nesidomi visuomenine veikla, nedalyvauja pilietiškumą
stiprinančiose visuomeninėse veiklose:
5.1. Jaunimo įsitraukimas į aktyvią laisvalaikio veiklą sudaro sąlygas formuoti jo
pilietiškumo, demokratiškumo pagrindus. Tam, kad jaunimas būtų kuo labiau įtraukas į
įvairaus pobūdžio visuomenines, laisvalaikio veiklas, bendrautų ir būtų aktyvus bei
pilietiškas, būtina įtraukti jį į neformalųjį švietimą. 2012 m. Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)
užsakymu įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ buvo atlikta jaunimo
problematikos tyrimo (toliau – jaunimo problematikos tyrimas) rezultatų lyginamoji analizė ir
nustatyta, kad dažniausiai laisvalaikiu jaunimas susitinka su draugais (81,7 proc.), žiūri
televiziją (67,8 proc.), o visuomeninių organizacijų veikloje dalyvauja tik 13,5 proc. jaunimo.
Net 46,6 proc. jaunų žmonių teigė nedalyvaujantys ir niekada nedalyvavę savanoriškoje
veikloje. Atlikus minėtą tyrimą, nustatyta, kad vis dar aktuali jaunimo neaktyvaus įsitraukimo
į visuomeninį gyvenimą problema.

5.2. Pilietinės galios indekso tyrimo duomenimis, 2019 m. visos Lietuvos visuomenės
pilietinės galios indeksas buvo įvertintas 39,7 balo iš 100 galimų. Vadinasi, Lietuvos
visuomenės pilietinės galios indeksas padidėjo 2,7 balo, palyginti su 2016 m. (2016 m.
pilietinės galios indeksas Lietuvoje buvo 37 balai iš 100 galimų). 2017 m. VšĮ „NVO teisės
institutas“ atliktos galimybių studijos duomenimis, pilietinėse veiklose nedalyvauja net
trečdalis reprezentatyviosios apklausos respondentų, o 68 proc. nedalyvauja ir nepriklauso
jokiai organizacijai ar sambūriui. Menkas piliečių įsitraukimas į nevyriausybinių organizacijų
sektorių siejamas su savanorystės tradicijų silpnumu, neigiamu požiūriu į pilietines
organizacijas, susiformavusiu sovietų okupacijos metais, menku tarpusavio pasitikėjimu, su
piliečių turimų išteklių (laiko ir pinigų) stoka bei silpnais nevyriausybinių organizacijų
sektoriaus gebėjimais piliečius įtraukti į savo veiklą. Tokie rodikliai rodo, kad Lietuvos
visuomenė vis dar linkusi nepakankamai įsitraukti į visuomeninę veiklą, o jaunimo
neįsitraukimo į pilietinę veiklą problema vis dar aktuali. Sprendžiant šią problemą, būtina
skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir ugdyti jo pilietiškumą.
6. 3 problema – nepakankamai išplėtota darbo su jaunimu sistema, neužtikrinta
jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtra:
6.1. Įgyvendinant jaunimo politiką, ir toliau kuriami atvirieji jaunimo centrai (toliau –
AJC), kurių paskirtis – vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, teikti socialines, pedagogines ir
psichologines paslaugas, tobulinti jau teikiamų paslaugų kokybę. Atvirųjų jaunimo centrų ir
atvirųjų jaunimo erdvių (toliau – AJE) tikslinė grupė yra jaunimas; ypač daug dėmesio
skiriama mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklą. 2020 m. rugsėjo duomenimis,
Lietuvoje veikė 44 AJC ir 73 AJE (iš viso 117 AJC ir AJE), o 2011 m. – tik 20 AJC ir AJE.
Taigi pastebima atvirojo darbo su jaunimu sistemos plėtra, bet AJC ir AJE vis tiek yra
nepakankamai, pavyzdžiui, vis dar yra savivaldybių, kuriose veikia tik viena AJE. Skatinant
jaunimo laisvalaikio užimtumą, reikia ir toliau plėsti esamas, kurti naujas tam palankias
erdves.
6.2. Atsižvelgiant į tai, kad daugumoje savivaldybių nepakankamai pritaikyta jaunimui
palanki infrastruktūra ir daliai jaunimo, ypač kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui,
sudėtinga gauti laisvalaikio užimtumo paslaugas jų gyvenamojoje teritorijoje, būtina plėtoti ne
tik atvirąjį darbą su jaunimu Lietuvos savivaldybėse, bet ir kitas darbo su jaunimu formas –
mobilųjį darbą su jaunimu arba darbą su jaunimu gatvėje. 2020 m. pradžioje Lietuvoje
mobilųjį darbą su jaunimu ir darbą su jaunimu gatvėje vykdė 34 17-os
organizacijų darbuotojai (dirbantys bent po 0,5 etato) 16-oje savivaldybių.
2019 m. vykdant mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje
veiklas, į jas įtraukta beveik 1 700 jaunų žmonių. Siekiant į jaunimo
laisvalaikio veiklas įtraukti kuo daugiau jaunimo, ypač jaunimo iš atokesnių
regionų, būtina plėtoti naujas darbo su jaunimu formas.
6.3. 2016 m. AJC ir AJE, gavusių finansavimą iš Jaunimo reikalų departamento,
veiklose dalyvavo 6 849 jauni žmonės, o 2019 m. – gerokai daugiau (2019 m. AJC ir AJE
veiklose dalyvavo 10 158 jauni žmonės). Šie skaičiai rodo, kad per trejus metus (2016–
2019 m.) į AJC ir AJE pavyko pritraukti 48 proc. jaunimo. Pastebimas didesnis jaunimo

įsitraukimas į užimtumą skatinančias veiklas. Į AJC ir AJE veiklas įtraukto jaunimo skaičius
rodo su jaunimu dirbančių organizacijų tobulėjimą. Tam, kad situacija ir toliau gerėtų, būtina
ir toliau užtikrinti AJC ir AJE veiklų finansavimą, darbo su jaunimu formų – mobiliojo darbo
su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje – plėtrą. Darbo su jaunimu formų plėtrą galima būtų
naudoti kaip vieną iš galimų jaunimo laisvalaikio užimtumo tobulinimo būdų.
7. 4 problema – nesudaromos palankios sąlygos įtraukti jaunimą į jaunimo
organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą. ryšys tarp Lietuvos jaunimo ir
užsienyje gyvenančio lietuvių kilmės jaunimo nėra tvirtas, todėl, siekiant užtikrinti glaudų
ryšį tarp Lietuvos jaunimo ir užsienyje gyvenančio lietuvių kilmės jaunimo, būtina skatinti
Lietuvoje ir užsienyje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas
bendradarbiauti ir bendromis pastangomis užtikrinti tautinio identiteto, kultūros saugojimą bei
puoselėjimą, sudaryti sąlygas užsienyje gyvenančiam lietuvių kilmės jaunimui aktyviau
įsitraukti į Lietuvos socialinį ir kultūrinį gyvenimą, užmegzti ir plėtoti ryšius su Lietuvoje
veiklą vykdančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.
8. 5 problema – nepakankamai aktyvus viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas įgyvendinant jaunimo politiką:
8.1. Lietuvoje periodiškai neatliekami išsamūs statistiniai jaunimo padėties Lietuvoje
tyrimai. Įvertinus visoje šalyje gyvenančio jaunimo poreikius, įpročius, gyvenimo būdą,
galima taikyti tikslines jaunimo politikos įgyvendinimo priemones, atsižvelgiant į konkrečių
savivaldybių ir (ar) regionų ypatumus. Paskutinis jaunimo problematikos tyrimas buvo
atliktas 2012 m. Jaunimo reikalų departamento užsakymu įgyvendinant projektą „Integruotos
jaunimo politikos plėtra“. Šiuo metu minėto tyrimo duomenys neaktualūs, juos reikia
atnaujinti. Dabar atliekamas jaunimo problematikos tyrimas, kuris bus baigtas 2020 m.
pabaigoje. Siekiant jaunimo problematikos tyrimus atlikti dažniau, 2010 m. Jaunimo reikalų
departamento užsakymu buvo parengta koncepcija, reikalinga jaunimo problematikos
tyrimams savivaldybėse atlikti, kurios tikslas – parengti jaunimo padėtį atskleidžiančių
rodiklių sistemą, apimančią visas jaunimo politikos įgyvendinimo sritis. Ilgalaikė jaunimo
problematikos tyrimų koncepcija buvo patvirtinta Jaunimo reikalų departamento direktoriaus
2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 2V-78 (1.4) „Dėl Jaunimo problematikos tyrimų
metodikos patvirtinimo“. Kad nurodyta rodiklių sistema ir toliau būtų plėtojama, būtina
užtikrinti nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, kurią vykdyti padeda jaunimo reikalų tyrėjų
tinklas, dalyvaujantis atliekant jaunimo problematikos tyrimus. Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas
veikia, tačiau tyrėjų veikla turėtų būti aktyvesnė, dažniau turėtų būti organizuojami jaunimo
reikalų tyrėjų tinklo susitikimai, nes tyrimų, kurių metu atliekama jaunimo padėties analizė,
reikia vis labiau.
8.2. Jaunimo politika pagal Jaunimo politikos pagrindų įstatymą yra horizontalioji
politikos sritis, apimanti daugelį sričių: pilietiškumo ugdymą, švietimą, neformalųjį švietimą,
darbą ir užimtumą, apsirūpinimą būstu, laisvalaikį, kultūrą, socialinę ir sveikatos apsaugą,
sveikatingumą, sportą, narkomanijos ir kitų priklausomybių prevenciją, nusikalstamumo
prevenciją ir kt. Todėl ją plėtojant svarbu užtikrinti viešojo, privataus ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimą, kad valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos bendrautų ir
bendradarbiautų, spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, juos derindamos su jaunimu

ir (ar) jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Turi būti kuriami
tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklai, kuriems priklausytų ne tik AJC ir AJE, bet ir
jaunimo reikalų koordinatoriai, savivaldybių administracijų švietimo skyriai, policija,
probacijos tarnybos, seniūnai ir socialiniai darbuotojai, švietimo įstaigos, vietos darbdaviai ir
kt. Įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms,
įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms taip pat būtina pagal kompetenciją
bendradarbiauti su užsienio institucijomis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis,
siekiant keistis gerąja praktika. 2017 m. suorganizuotas tarptautinis renginys „Kaip užkirsti
kelią jaunimui įsitraukti į radikalias, ekstremistines veiklas?“, kuriame siekta ieškoti
tinkamiausių būdų, padėsiančių ugdyti jaunimą pozityviai, prisidėsiančių prie saugios
visuomenės kūrimo, ypač daug dėmesio skiriant prevencinėms šios srities priemonėms, jų
plėtrai, radikalizmo, ekstremizmo ir propagandos daromai žalai aptarti. Renginyje buvo
suformuluotos rekomendacijos, kaip jaunam žmogui apsisaugoti nuo radikalizmo ir
ekstremizmo poveikio. Nors tarptautiniai renginiai vyksta, bendradarbiavimas tarp viešojo,
privataus ir nevyriausybinio sektorių tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis vis dar
nėra pakankamas, todėl būtina jį plėsti ir tobulinti.
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31 d.
10. Veiksmų plano tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės numatytos Veiksmų plano
1 priede.
11. Veiksmų plano tikslų ir jų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą koordinuoja
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinant Veiksmų plano
įgyvendinimo priemones, dalyvauja Jaunimo reikalų departamentas, Socialinių paslaugų
priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
12. Veiksmų plano tikslų ir jų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės pateikti Veiksmų plano 2 priede.
13. Veiksmų plano tikslų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimas finansuojamas
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
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Nacionalinės jaunimo politikos
2021 metų veiksmų plano
1 priedas

NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Numatomos
lėšos
Priemonė
Veiksmas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. eurų)
2021 m.
1 tikslas – užtikrinti įvairius jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos sistemos plėtrą
1.1. Užtikrinti geresnes
1.1.1. užtikrinti sklandų nedirbančio,
–
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
jaunimo užimtumo
nesimokančio ir aktyvios darbo rinkos politikos
darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų
galimybes – skatinti
priemonėse nedalyvaujančio jaunimo perėjimą į
departamentas),
ekonominį ir socialinį
darbo rinką, švietimo ir profesinio mokymo
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
verslumą, sudaryti
sistemą po nedarbo laikotarpio ar studijų,
ministerija
palankias sąlygas
skatinant atvirąjį darbą su jaunimu per
jaunimui aktyviai
atviruosius jaunimo centrus ir erdves
dalyvauti darbo rinkoje: 1.1.2. įgyvendinti jaunimo savanorišką tarnybą,
–
Jaunimo reikalų departamentas
kurios organizavimas reglamentuotas Jaunimo
savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.
birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo
savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
1.1.3. įgyvendinti darbo vasarą užimtumo
150
Jaunimo reikalų departamentas
programas savivaldybėse

2 tikslas – ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės
visuomenės dalimi, asmenybę
2.1. Skatinti jaunimą
2.1.1. konkurso būdu atrinkti ir finansuoti
107
Jaunimo reikalų departamentas,
aktyviai dalyvauti
projektus, skatinančius inovacijas jaunimo
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie
visuomeniniame
politikos įgyvendinimo srityje, siekiant kurti
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
gyvenime ir ugdyti jo
naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas)
pilietines kompetencijas: formas
2.1.2. skatinti jaunimo pilietiškumą ir jaunimo,
–
Jaunimo reikalų departamentas
nepriklausančio jaunimo organizacijoms,
iniciatyvas
3 tikslas – išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą
3.1. Plėtoti esamas ir
3.1.1. organizuoti metodinės ir informacinės
12
Jaunimo reikalų departamentas,
kurti naujas jaunimo
pagalbos teikimą atviriesiems jaunimo centrams
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
užimtumui ir ugdymui
ir erdvėms
palankias erdves –
3.1.2. konkurso būdu atrinkti ir finansuoti
606
Jaunimo reikalų departamentas,
suteikti daugiau
atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
galimybių socialinę
projektus, kurie skatintų jaunimą tobulėti
atskirtį patiriančiam
socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse
jaunimui:
3.2. Plėtoti turiningą,
3.2.1. konkurso būdu atrinkti ir finansuoti
442
Jaunimo reikalų departamentas,
aktyvų, kokybišką
mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) darbo su
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
jaunimo ugdymą
jaunimu gatvėje programas, siekiant užtikrinti
laisvalaikiu:
jaunimo, gyvenančio miestuose, arba jaunimo,
gyvenančio kaimo vietovėse, atokiose
gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę
aprėptį
3.2.2. organizuoti informacinės ir metodinės
10
Jaunimo reikalų departamentas
pagalbos teikimą asmenims, įstaigoms ir
organizacijoms, vykdantiems mobilųjį darbą su
jaunimu ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje
3.2.3. konkurso būdu atrinkti ir skirti stipendijas
3
Jaunimo reikalų departamentas
su jaunimu dirbantiems specialistams, skatinant
2

darbo su jaunimu plėtrą regionuose
3.3.1. organizuoti visuomenės švietimo
25
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
priemones: informacines kampanijas, socialinę
reklamą, renginius, pabrėžiančius šeimos vertę
visuomenės gyvenime, pozityvių santykių
šeimoje svarbą, kartų solidarumą
3.3.2. finansuoti bendravimo su vaiku kursus
2
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
nepasiturintiems tėvams (įtėviams), globėjams,
rūpintojams
4 tikslas – sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo
į(si)traukimo į organizuotą veiklą
4.1. Užtikrinti reikiamą
4.1.1. konkurso būdu atrinkti ir finansuoti
421
Jaunimo reikalų departamentas,
paramą jaunimo ir su
projektus, skirtus jaunimo narystei jaunimo
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
jaunimu dirbančioms
organizacijose bei organizacijose, vienijančiose
organizacijoms – gerinti kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas
jų organizacinius
4.1.2. parengti teisės aktų projektus,
–
Jaunimo reikalų departamentas,
gebėjimus, išlaikyti jų
užtikrinančius Nacionalinės jaunimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
savitumą ir veiklos
savanoriškos veiklos modelio diegimą ir
nuoseklumą:
įgyvendinimą
4.1.3. diegti Jaunimo savanoriškos tarnybos
–
Jaunimo reikalų departamentas
modelį bei Nacionalinės jaunimo savanoriškos
veiklos modelį Lietuvos savivaldybėse
4.1.4. konkurso būdu atrinkti ir finansuoti
664
Jaunimo reikalų departamentas,
savanorišką veiklą organizuojančias
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į
savanorišką veiklą
3.3. Formuoti teigiamą
jaunimo požiūrį į šeimą,
motinystę, tėvystę,
vaikystę ir gyvybę:

3

4.2. Skatinti Lietuvos
4.2.1. konkurso būdu skirti stipendijas užsienyje
1
Jaunimo reikalų departamentas
jaunimo nevyriausybines gyvenantiems jauniems profesionalams, siekiant
organizacijas aktyviau
skatinti juos grįžti į Lietuvą, ir Lietuvoje
bendradarbiauti su
gyvenančiam jaunimui, siekiant užtikrinti
pasaulio lietuvių
Lietuvos jaunimo atstovavimą tarptautiniuose
jaunimu, bendromis
renginiuose
pastangomis užtikrinti
tautinio identiteto ir
kultūros saugojimą bei
puoselėjimą:
4.3. Tobulinti teisinę
4.3.1. išanalizuoti jaunimo ir su jaunimu
–
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
bazę, kad būtų sudarytos dirbančių organizacijų veiklą reglamentuojančius
Jaunimo reikalų departamentas
palankesnės sąlygos
teisės aktus ir, esant poreikiui, parengti jų
jaunimo ir su jaunimu
pakeitimo projektus
dirbančių organizacijų
veiklai:
5 tikslas – užtikrinti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą, plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką
5.1. Sukurti jaunimo
5.1.1. diegiant bendrą jaunimo informavimo ir
25
Jaunimo reikalų departamentas,
informavimo ir
konsultavimo sistemą, užtikrinti jaunimo
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
konsultavimo sistemą,
informavimo ir konsultavimo tinklo plėtrą bei
kad visuomenė vis
palaikymą
geriau suvoktų jaunimo
5.1.2. parengti ir skleisti informaciją, skatinančią
10
Jaunimo reikalų departamentas
problemas bei poreikius: geresnį visuomenės supratimą apie jaunimą
5.1.3. užtikrinti nuoseklią kokybišką Europos
11
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Sąjungos informacinės programos jaunimui
„Eurodesk“ veiklą Lietuvoje
5.2. Užtikrinti nuoseklią 5.2.1. remiantis Ilgalaike jaunimo problematikos
–
Jaunimo reikalų departamentas
jaunimo padėties
tyrimų koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų
stebėseną, formuoti
departamento direktoriaus 2015 m. balandžio
faktais ir žiniomis grįstą 27 d. įsakymu Nr. 2V-78-(1.4) „Dėl Jaunimo
jaunimo politiką:
problematikos tyrimų metodikos patvirtinimo“,
4

5.3. Plėtoti viešojo,
privataus ir
nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimą vietos
savivaldos, nacionaliniu
ir tarptautiniu
lygmenimis:
5.4. Stiprinti jaunimo
politiką regioniniu
lygmeniu

vykdyti jaunimo padėties stebėseną Lietuvoje
5.2.2. koordinuoti visose savivaldybėse vykdomą
jaunimo politikos kokybės vertinimą ir stebėseną
5.2.3. plėsti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklą
5.2.4. vykdyti savivaldybių jaunimo problemų
sprendimo planų įgyvendinimo stebėseną ir
užtikrinti jų įgyvendinimo tęstinumą
5.3.1. plėtoti dvišalį ir (ar) daugiašalį
bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis
jaunimo politikos srityje, keistis gerąja praktika,
analizuoti užsienio valstybių patirtį, skleisti
teigiamą Lietuvos jaunimo politikos formavimo
ir įgyvendinimo patirtį
5.3.2. prisidėti prie Nacionalinės pažangos
programos ir su ja susijusių plėtros programų
rengimo
5.4.1. įgyvendinti priemones, stiprinančias
jaunimo politiką regioniniu lygmeniu (renginiai
savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams,
vizitai į savivaldybes ir pan.)

______________________________

5

–
2
–

Jaunimo reikalų departamentas,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Jaunimo reikalų departamentas
Jaunimo reikalų departamentas

3

Jaunimo reikalų departamentas,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

–

Jaunimo reikalų departamentas,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

50

Jaunimo reikalų departamentas

Nacionalinės jaunimo politikos
2021 metų veiksmų plano
2 priedas
NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO TIKSLŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Tikslų ir jų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
2021 m.

Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

1 tikslas – užtikrinti įvairius jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos sistemos plėtrą
1.1. Užtikrinti geresnes jaunimo užimtumo galimybes – skatinti ekonominį ir socialinį verslumą, sudaryti palankias sąlygas jaunimui aktyviai dalyvauti
darbo rinkoje
P-1-1-1 Įgyvendinta Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa, patvirtinta
1
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d.
apsaugos ir darbo ministerijos
įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos
(toliau – Jaunimo reikalų departamentas)
patvirtinimo“
P-1-1-2 Savivaldybių, įgyvendinančių darbo vasarą užimtumo programas jaunimui,
20
Jaunimo reikalų departamentas
skaičius
P-1-1-3 Jaunimo, dalyvaujančio darbo vasarą užimtumo programose, skaičius
400
Jaunimo reikalų departamentas
2 tikslas – ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės
dalimi, asmenybę
2.1. Skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir ugdyti jo pilietines kompetencijas
P-2-1-1 Konkurso būdu atrinktų ir finansuotų projektų, skatinančių inovacijas jaunimo
4
Jaunimo reikalų departamentas,
politikos srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie
formas, skaičius
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas)
3 tikslas – išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą
3.1. Plėtoti esamas ir kurti naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves – suteikti daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui
P-3-1-1 Organizuotų mokymų, susijusių su atvirojo darbo kokybe, atvirųjų jaunimo centrų
3
Jaunimo reikalų departamentas
ir erdvių steigimu, skaičius
P-3-1-2 Paskelbtų ir suorganizuotų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
3
Jaunimo reikalų departamentas,
veiklos projektų finansavimo konkursų, skatinančių jaunimą tobulėti socialinėje,
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
2021 m.

Tikslų ir jų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

edukacinėje ir asmeninėje srityse, skaičius
3.2. Plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu
P-3-2-1 Finansuotų mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje programų
30
Jaunimo reikalų departamentas,
skaičius
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
P-3-2-2 Organizuotų mokymų, susijusių su informacinės ir metodinės pagalbos teikimu
2
Jaunimo reikalų departamentas
asmenims, įstaigoms ir organizacijoms, vykdantiems mobilųjį darbą su jaunimu
ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje, skaičius
P-3-2-3 Konkurso būdu atrinktų ir skirtų stipendijų su jaunimu dirbantiems specialistams,
3
Jaunimo reikalų departamentas
skatinant darbo su jaunimu plėtrą regionuose, skaičius
3.3. Formuoti teigiamą jaunimo požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę ir gyvybę
P-3-3-1 Įgyvendintų veiklų ar priemonių (televizijos laidų, socialinių reklamų, seminarų ir
22
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
kt.) skaičius (vienetai)
4 tikslas – sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo
į(si)traukimo į organizuotą veiklą
4.1. Užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – gerinti jų organizacinius gebėjimus, išlaikyti savitumą ir veiklos
nuoseklumą
P-4-1-1 Finansuotų programų ir (ar) projektų, skirtų jaunumo narystei jaunimo
25
Jaunimo reikalų departamentas,
organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas,
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
skaičius
P-4-1-2 Savivaldybių, kuriose veikia Ilgalaikės savanoriškos veiklos (jaunimo savanoriško
10
Jaunimo reikalų departamentas
tarnybos) modelis pagal savivaldybėse patvirtintus aprašus, skaičius
4.2. Skatinti Lietuvos jaunimo nevyriausybines organizacijas aktyviau bendradarbiauti su pasaulio lietuvių jaunimu, bendromis pastangomis užtikrinti
tautinio identiteto ir kultūros saugojimą bei puoselėjimą
P-4-2-1 Konkurso būdu atrinktų ir skirtų stipendijų užsienyje gyvenantiems jauniems
1
Jaunimo reikalų departamentas
profesionalams, siekiant skatinti juos grįžti į Lietuvą, ir Lietuvoje gyvenančiam
jaunimui, siekiant užtikrinti Lietuvos jaunimo atstovavimą tarptautiniuose
renginiuose, skaičius
4.3. Tobulinti teisinę bazę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai
P-4-3-1 Išanalizuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
1
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
reglamentuojantys teisės aktai, nustatytas jų tobulinimo poreikis ir, esant
poreikiui, parengti teisės aktų pakeitimo projektai

2

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
2021 m.

Tikslų ir jų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

5 tikslas – užtikrinti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą, plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką
5.1. Sukurti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, kad visuomenė vis geriau suvoktų jaunimo problemas bei poreikius
P-5-1-1 Apskričių Lietuvoje, kuriose veikia jaunimo informavimo ir konsultavimo taškai,
10
Jaunimo reikalų departamentas
skaičius
5.2. Užtikrinti nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, formuoti faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką
P-5-2-2 Savivaldybių, kurioms suteiktos konsultacijos dėl jaunimo problemų sprendimo
2
Jaunimo reikalų departamentas
planų vertinimo ir naujų jaunimo problemų sprendimo planų parengimo, skaičius
P-5-2-3 Kartu su Jaunimo reikalų tyrėjų tinklu suorganizuota konferencija jaunimo tema
1
Jaunimo reikalų departamentas
5.3. Plėtoti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis
P-5-3-1 Parengtas ir pasirašytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
1
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
ministerijos ir Gruzijos jaunimo agentūros susitarimas dėl bendradarbiavimo
Jaunimo reikalų departamentas
jaunimo politikos srityje, užtikrintas Jaunimo reikalų departamento ir Gruzijos
jaunimo agentūros bendradarbiavimas
5.4. Stiprinti jaunimo politiką regioniniu lygmeniu
P-5-4-1 Individualiai derinant su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais,
60
Jaunimo reikalų departamentas
suformuluotos ir pateiktos rekomenduojamos jaunimo politikos įgyvendinimo
savivaldybėje prioritetines ir kitos veiklos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai,
skaičius
P-5-4-2 Suorganizuotų renginių savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams (įvadiniai
4
Jaunimo reikalų departamentas
mokymai, konferencijos, Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių tinklo susitikimai),
skaičius
P-5-4-3 Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų, kurioms suorganizuoti mokymai ir
10
Jaunimo reikalų departamentas
konsultacijos pagal poreikį, skaičius
___________________________

3

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio
g. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2021 METŲ
VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-11-30 Nr. A1-1178

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vilmantė Miškinytė, Vyresnysis patarėjas, Teisininkas

Sertifikatas išduotas

VILMANTĖ,MIŠKINYTĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-11-30 13:56:11 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-08-11 18:22:54 – 2025-08-10 23:59:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Linas Kukuraitis, Laikinai einantis socialinės apsaugos ir darbo
ministro pareigas

Sertifikatas išduotas

LINAS KUKURAITIS, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-11-30 16:29:39 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-11-30 16:29:40 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-25 09:06:25 – 2021-09-24 09:06:25

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-24
15:15:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-30
16:33:29)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-11-30 16:33:29 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

1

Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

PROJEKTAS)
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO NUO 2021 M IKI 2030 M STIPRYBIŲ,
SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG)
ANALIZĖ

DEMOGRAFINĖ APLINKA IR UŽIMTUMAS
STIPRYBĖS
Užimtumo tarnyba
naudoja platų aktyvių
darbo rinkos priemonių
arsenalą, sėkmingai
bendradarbiauja su
savivaldos
institucijomis bei
darbdaviais
Patriotizmas, įprotis
gyventi mažoje,
kompaktiškoje
vietovėje
Santykinai aukštas
gimusiųjų skaičius

SILPNYBĖS
Gyventojų skaičius
savivaldybėje mažėja
greičiau nei apskrityje
Gyventojų skaičiaus
mažėjimo tendencijos
dėl migracijos
Žemas darbo vidutinis
darbo užmokesčio lygis
Mažėjanti darbo jėgos
pasiūla
Ilgalaikiai bedarbiai
negrįžta į darbo rinką

Mažesnis pensinio
amžiaus gyventojų
skaičius

GALIMYBĖS
Gyvenimo kokybės
gerinimas jaunoms
šeimoms,
gimstamumo
skatinimas
Naujų gyventojų su
šeimomis
pritraukimas,
kuriant patrauklias
gyvenimo ir
laisvalaikio sąlygas
Kokybiškos
infrastruktūros bei
aplinkos kūrimas
gyvenvietėse padės
išlaikyti darbingo
amžiaus asmenis

GRĖSMĖS
Didėjanti emigracija
gali neigiamai
paveikti gyventojų
skaičiaus kaitą ir
darbo jėgos
struktūrą
Didės vyresnio
amžiaus asmenų,
ypač kaime,
neturinčių
galimybės
persikvalifikuoti
arba pakelti savo
kvalifikaciją,
skaičius
Nedarbo spąstai
trukdys ilgalaikių
bedarbių
integracijai į darbo
rinką

EKONOMIKA IR VERSLAS
STIPRYBĖS
Santykinai pigi darbo
jėga
Kuriais ir plėtojasi AEI
(toliau –
atsinaujinantys
energijos ištekliai)
parkai
Daug laisvos žemės, yra
teritorijų, tinkamų
investicijoms

SILPNYBĖS
Žemas Šilalės rajono
investicinis
patrauklumas

GALIMYBĖS
Investicinio
patrauklumo
didinimas

Žemas gyventojų
verslumo lygis, nėra
ugdomas moksleivių ir
jaunimo verslumas

Galimybės
pasinaudoti ES
struktūrinės
paramos teikiama
finansine ir technine
pagalba

Dominuoja žemos
pridėtinės vertės
prekių ir paslaugų
gamyba

Pasinaudoti
ekonomikos
atgaivinimo ir

GRĖSMĖS
Neigiamas
CORONA-19 viruso
ir kitų pandemijų
bei globalių krizių
ilgalaikis poveikis
Potencialios darbo
jėgos migracija į
užsienį ir kitus
regionus
Konsultacinių
paslaugų stygius
verslo įmonėms

2

Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

Senos, gilios ir
pažangios pieninių ir
mėsinių galvijų,
bitininkystės verslo bei
pieno ir mėsos
produktų pramoninės
ir individualios
gamybos tradicijos

Trūksta specialistų,
dirbančių inovacijų,
informacinių
technologijų srityse
Mažas inovacijų ir
pažangių technologijų
panaudojimo lygis SVV
įmonėse
Kvalifikuotos darbo
jėgos stygius
Nepakankama
asocijuotų verslo
struktūrų veikla
Nėra sukurta verslo
informacinė sistema
Nepakankamas
savivaldybės
administracijos įdirbis
pritraukiant
investicijas, formuojant
patrauklias verslui
plėtoti sąlygas

skatinimo
priemonėmis,
skirtomis sumažinti
pandemijos poveikį
ekonomikai
Galimybės
pasinaudoti
regioninėmis verslo
paramos
priemonėmis,
įgyvendinant
funkcinės zonos
Tauragė+ strategiją
Atsinaujinančių
energijos išteklių
plėtra
Gyventojų ir ypač
moksleivių bei
jaunimo verslumo
ugdymas, naujų
verslo finansavimo
formų bei finansinių
instrumentų
panaudojimas,
plėtojant smulkaus
ir vidutinio verslo
sektorių
Apleistų teritorijų
bei
pastatų
pritaikymas verslui
Kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūla mėsos
perdirbimo ir
medžio apdirbimo
srityse
Daug apleistų,
nenaudojamų
buvusių
pramoninių,
visuomeninės ir
žemės ūkio
paskirties pastatų
gali būti panaudoti
verslo ir žemės ūkio
plėtrai
Suformuotos
teritorijos su
inžinerinėmis
komunikacijomis
suteiks investicinį
patrauklumą

neleis pasinaudoti
ES paramos lėšomis
Finansinių resursų
stygius neleis
viešojo sektoriaus
institucijoms bei
privataus verslo
įmonėms
pasinaudoti ES
struktūrinių fondų
teikiamomis
galimybėmis
Nesant efektyviai
veikiančios
perkvalifikavimo
sistemos, didės
nekvalifikuotos
darbo jėgos dalis
rinkoje
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ŽEMĖS ŪKIS
STIPRYBĖS
Mažas dirvožemio
užterštumas, žemės
ūkyje gaminama
ekologiškai švari
produkcija
Formuojasi
alternatyvių veiklų –
kaimo turizmo, amatų,
paslaugų, kitų smulkių
verslų kaime tinklas
Ūkininkai plačiai
naudojasi Kaimo
plėtros programos
lėšomis
Palanki teritorija
vystyti miškininkystę
bei medienos pramonės
veiklas

SILPNYBĖS
Santykinai nederlingos
žemės
Nepakankamas
finansavimas
melioracinių įrenginių
priežiūrai
Tarp žemės ūkio
subjektų ir žemdirbių
nėra taikomi dalijimosi
ekonomikos (technika,
sandėliai, aruodai ir
pan.) elementai
Trūksta žemės ūkio
produkcijos
realizavimo prekybos
vietų (ūkininkų
turgeliai, mugės,
„žaliosios stotelės“ ir
pan.)

Santykinai pigi žemė
Silpna kaimo gyventojų
motyvacija ir gebėjimai
kurti alternatyvius
verslus vietoje
tradicinių žemės ūkio
veiklų

GALIMYBĖS
Galimybė vystyti
aukštesnę pridėtinę
vertę generuojančią
žemės ūkio šaką –
gyvulininkystę
Galimybės
pasinaudoti ES
kaimo plėtros
programos
investicinėmis
lėšomis
Žemės ūkio
asociacijų ir
kooperatyvų
kūrimasis
Alternatyvių veiklų
kaime plėtra
Didinti miškingumą,
apželdinant
nenašias ir
rekultivuotinas
žemes

GRĖSMĖS
Neigiamas CORONA19 viruso ir kitų
pandemijų bei
globalių krizių
ilgalaikis poveikis

Ūkių
konkurencingumo
mažėjimas,
nesugebant
prisitaikyti prie
besikeičiančių rinkos
sąlygų
Žemės ūkio
sektoriuje dirbančių
gyventojų senėjimas
skatins technologinį
atsilikimą žemės
ūkio srityje
Aktyvi AEI parkų
plėtra mažina žemės
ūkio gamybos
patrauklumą
Hidrometeorologinių
sąlygų ir klimato
kaitos keliamos
problemos

STATYBA IR GYVENAMASIS FONDAS
STIPRYBĖS
Santykinai aukštas
apsirūpinimas
gyvenamuoju plotu
Vyksta gyvenamojo
būsto renovacija,
aktyviai kapitališkai
remontuojami
individualūs
gyvenamieji namai

SILPNYBĖS
Statiškas gyvenamojo
fondo dydis
Prasta gyvenamųjų
būstų priežiūra
Lėtas daugiabučių
renovacijos procesas
Maža gyvenamojo
fondo (namų, butų)
pasiūla, aukštos
nuomos kainos

GALIMYBĖS
Statybos sektoriaus
plėtra didėjant
viešųjų investicijų
projektų,
finansuojamų iš ES
ir kitų finansavimo
šaltinių,
įgyvendinimo
apimtims
Finansinės paskatos
jaunoms šeimoms
įsigyjant būstą
regionuose

GRĖSMĖS
Nepakankama
gyvenamojo būsto
pasiūla mažina
darbo jėgos
mobilumą, didina
būsto kainas
Ekonomikos
smukimo
tendencijos ir
infliacija mažins
paklausą statybos ir
gyvenamojo fondo
sektoriuje
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Trūksta veiksmų
tęstinumo,
įgyvendinant
savivaldybės teritorinio
planavimo dokumentų
sprendinius

Nuotolinio darbo
plėtros tendencijos
ir saugių gyvenimo
sąlygų poreikis

Statybinių pajėgumų ir
kvalifikuotų darbininkų
stygius

Didėjantis Šilalės
rajono kaip
gyvenamosios
vietovės
patrauklumas
Daugiabučių
gyvenamųjų namų
statyba su įrengta
šiuolaikiška
infrastruktūra bei
aplinka
Reemigracijos
skatinimas didis
mokią paklausą
statybos sektoriuje

TURIZMAS, KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDAS
STIPRYBĖS
Patogi geografinė
padėtis plėtoti vietinį
turizmą (šalia didelį
rekreacinį potencialą
turintys rajonai,
įeinantys į Vakarų
Lietuvos partnerysčių
grupę), transporto
Kaunas-Klaipėda
magistralė)
Vaizdingas
kraštovaizdis, gausūs
gamtinio ir istoriniokultūrinio paveldo
ištekliai
Dalis savivaldybės
teritorijos priklauso
saugomoms
teritorijoms

SILPNYBĖS
Dauguma turizmo
paslaugų skirtos
vienadieniams
turistams
Trūksta viešbučių,
motelių, kempingų,
kavinių ir kitų
turistams ir svečiams
apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugas
teikiančių objektų
Trūksta turizmo
maršrutų, kelių, objektų
ženklinimo

Išsaugotas kultūrinis
savitumas bei natūralus
gamtinis karkasas

Nepakankamas
kultūros įstaigų,
švietimo ir kitų
sektorių įstaigų
įveiklinimas
organizuojant ir
teikiant turizmo
paslaugas

Platus vandens turizmo
paslaugų Jūros upe
tiekėjų tinklas

Prastai išvystyta
pėsčiųjų žygių
organizavimo veikla,

GALIMYBĖS
Gamtiniai ir
kultūriniai turizmo
ištekliai sudaro
sąlygas kurti ir
plėtoti aktyvaus
poilsio, ekologinio,
kultūrinio ir kaimo
turizmo produktus
Galimybės
pasinaudoti ES
paramos lėšomis
viešosios turizmo
infrastruktūros
plėtrai
Kultūrinio turizmo
vystymas:
profesionaliai
parengiant
kultūrinio turizmo
maršrutus, pilnai
sutvarkant
lankytinus kultūros
paveldo objektus
Informacinės
infrastruktūros ir
priemonių vystymas

GRĖSMĖS
Neigiamas
CORONA-19 viruso
ir kitų pandemijų
bei globalių krizių
ilgalaikis poveikis
Ribota turizmo
paslaugų įvairovė
gali sumažinti
turistų srautus,
reikalinga
alternatyvių
paslaugų paieška,
kultūros ir gamtos
paveldo objektų
įveiklinimas;
Trumpas turizmo
sezonas, prastos
galimybės pasiūlyti
platų ne sezono
paslaugų
asortimentą
Kraštovaizdį
niokojantys
vizualinės taršos
elementai mažins
teritorijos
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Viešojo ir privataus
sektorių
bendradarbiavimo
patirtis turizmo ir
rekreacijos paslaugų
teikimo srityje

stokojama pėsčiųjų
teminių maršrutų
Silpna rekreacijos ir
turizmo rinkodaros
veikla
Nėra bendro
rinkodaros plano
plėtojant turizmo
sektorių
Nepakankami
rekreacijos ir turizmo
sektoriaus
administraciniai
pajėgumai, silpnai
išvystyta turizmo
informacinė sistema
Dalis turizmui ir
rekreacijai patrauklių
teritorijų yra privačios
arba jose ribojama
veikla dėl
gamtosauginių aspektų
Prastas paslaugų
įmonių tinklas
seniūnijose, kaimo
vietovėse

(nukreipiamieji
ženklai,
informaciniai
terminalai,
interneto svetainės,
leidiniai apie
savivaldybės
kultūros paveldo
objektus ir kt.)

rekreacinį
patrauklumą

Viešojo ir privataus
sektoriaus
bendradarbiavimo
turizmo sektoriuje
plėtra, inicijuojant ir
įgyvendinant
partnerystės
principu pagrįstus
projektus
Regioninio turizmo
sistemos plėtra,
įgyvendinant
funkcinės zonos
Tauragė+ strategiją

Paskatų sistemos
privačiam sektoriui
vystyti turizmo
paslaugas
sukūrimas

Bloga dalies kultūros
paveldo objektų būklė,
pažeistas rekreacinis ir
urbanistinis
kompleksiškumas

ŠVIETIMAS
STIPRYBĖS
Pakankamas formaliojo
švietimo paslaugų
prieinamumas
Auga paklausa
neformaliojo ugdymo
paslaugoms
Pakankama mokytojų
kvalifikacija, remiamas
mokytojų kvalifikacijos
kėlimo bei

SILPNYBĖS
Perteklinis mokymosi
vietų skaičius kaimo
vietovėse esančiose
įstaigose
Atskirų sričių pedagogų
ir švietimo paramos
specialistų trūkumas
Nėra baigtas
optimizuoti švietimo
įstaigų tinklas

GALIMYBĖS
Mokymo procesų
modernizavimas,
panaudojant
informacinius,
technologinius ir
metodinius
išteklius, skirtus
COVID-19 viruso
pandemijos
pasekmėms
neutralizuoti

GRĖSMĖS
COVID-19 viruso
pandemijos ir kitų
globalių krizių
neigiama įtaka
mokymo proceso
organizavimui,
mokymo kokybės ir
rezultatų
prastėjimas
Lėšų poreikis
tuščioms mokymosi
vietoms išlaikyti
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persikvalifikavimo
siekis
Sudarytos galimybės
Šilalėje kelti
kvalifikaciją ir įgyti
antrą specialybę

Nepakankama švietimo
ir ugdymo įstaigų
materialinė bazė,
trūksta modernių
mokymo priemonių
Trūksta aukšto lygio
neformalaus ugdymo
būrelių bei veiklų,
skirtų formuoti
gebėjimus bei įgūdžius
ateities
kompetencijoms
(robotika,
programavimas,
biochemija ir pan.)
Netolygios ir
nepakankamai
išplėtotos neformaliojo
ugdymo paslaugos bei
jų prieinamumas
Nepakankamas įstaigų
aprūpinimas
informacinėmis
technologijomis
Pedagogams trūksta
kvalifikacijos ir įgūdžių
naudojantis
informacinėmis
technologijomis
Informacinių
technologijų
infrastruktūros
nepakankamumas,
organizuojant darbą
nuotolinių būdu
Nepakankamas
finansavimas teikiamų
švietimo paslaugų
kokybei užtikrinti
Nėra sutvarkyta
mokinių pavežimo
sistema, ribojanti
kaimo vietovėje
gyvenančių mokinių
dalyvavimą
neformalaus ugdymo
veiklose
Nepakankamai
plėtojama mokymosi
visą gyvenimą sistema

Jaunų, kvalifikuotų
pedagogų
pritraukimas į
rajoną
Švietimo įstaigų
infrastruktūros
atnaujinimas ir
plėtra
Neformalaus
švietimo paslaugų
plėtra vaikams ir
suaugusiems
Švietimo paslaugų
prieinamumo ir
kokybės didinimas
NVO iniciatyvų ir
veiklos skatinimas
|neformalaus
švietimo srityje
Galimybės
pasinaudoti ES
struktūrinės
paramos lėšomis
inicijuojant ir
įgyvendinant
švietimo
infrastruktūros ir
mokymo bei
ugdymo kokybės
projektus
Panaudoti ugdymo
įstaigų potencialą
teikiant mokymo
paslaugas, didinant
viešųjų interneto
prieigos taškų kiekį

ugdymo įstaigų
tinklo pertvarkos
poreikis ateityje
Kvalifikuotų
pedagogų ir
švietimo paramos
specialistų
trūkumas gali turėti
neigiamų pasekmių
ugdymo rezultatams
Blogėjanti švietimo
paslaugų kokybė
ateityje,
prastėjantys
mokinių rezultatai
dėl lėšų trūkumo
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
STIPRYBĖS
Išplėtotas pirminės
sveikatos priežiūros
(tame tarpe kaimo
medicinos punktų)
tinklas
Pakankamas slaugos ir
palaikomojo gydymo
lovų skaičius
Aktyvi visuomenės
sveikatos biuro veikla

SILPNYBĖS
Mažas gyventojų
aktyvumas dalyvaujant
prevencinėse
programose bei
visuomenės
sveikatinimo veiklose
Sveikatos įstaigų
darbuotojų trūkumas
Kaimo vietovėse silpna
asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
materialinė bazė,
nepakankamas
apsirūpinimas
medicinine įranga
Nepakankamai
vykdoma sveikatos
profilaktinė priežiūra
Nepakankama
moksleivių sveikatos
priežiūra
Nepakankamas
dėmesys psichinės bei
emocinės sveikatos
stiprinimui, ypač
jaunimo tarpe

GALIMYBĖS
Galimybės
pasinaudoti ES
struktūrinės
paramos lėšomis
atnaujinant
infrastruktūrą bei
gerinant sveikatos
paslaugų kokybę
Gyventojų sveikos
gyvensenos ir fizinio
aktyvumo
skatinimas
Paslaugų
prieinamumo
didinimas, teikiant
mobilias sveikatos
priežiūros paslaugas
Nevyriausybinių
organizacijų
iniciatyvų
skatinimas ir veiklos
plėtra socialinio ir
sveikatos
sektoriuose

GRĖSMĖS
Neigiamas
CORONA-19 viruso
ir kitų pandemijų
bei globalių krizių
ilgalaikis poveikis
Žmogiškųjų išteklių
ir infrastruktūros
poreikis ateityje,
kvalifikuotų
sveikatos priežiūros
specialistų
nutekėjimas į
užsienį ir kitas
šalies teritorijas
Blogėjanti gyventojų
sveikata dėl
aplinkos užterštumo
Augant
sergamumui,
mažėjant gydytojų
skaičiui sumažėja ir
galimybė gauti
kokybiškas
sveikatos priežiūros
paslaugas

Glaudesnio
bendradarbiavimo
tarp socialinės
paskirties ir
sveikatos apsaugos
sistemos įstaigų
užtikrinimas
Slaugos ir
palaikomojo
gydymo paslaugų
plėtra

SOCIALINĖ APSAUGA
STIPRYBĖS
Pakankamai išplėtota
socialinių paslaugų
teikimo infrastruktūra ,
leidžianti tenkinti
būtiniausius poreikius
Sukurta socialinių
paslaugų bazė su

SILPNYBĖS
Dalis viešosios
infrastruktūros bei
būsto nėra pritaikyta
žmonėms su negalia
Trūksta paslaugų tam
tikroms tikslinėms
grupėms (jaunoms

GALIMYBĖS
Aktyvesnis
bendruomenės, NVO
įtraukimas į
socialinių paslaugų
teikimą, socialinių
darbuotojų, jų
padėjėjų
pritraukimas

GRĖSMĖS
Neigiamas
CORONA-19 viruso
ir kitų pandemijų
bei globalių krizių
ilgalaikis poveikis
Nepakankamas
socialių paslaugų
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pakankamu socialinių
paslaugų teikėjų tinklu
Koordinuojamas
sveikatos priežiūros ir
socialinių darbuotojų
darbas
Dalis socialinių
paslaugų perduota
teikti nevyriausybinio
sektoriaus
organizacijoms

šeimoms, paslaugų
vaikams, jaunimui ir
pan.)
Socialinio būsto
paklausa viršija pasiūlą
Socialinių pašalpų
sistema pakankamai
formali, neskatina
realaus pašalpų gavėjo
būklės įvertinimo ir
lėšų taupymo
Pašalpų mokėjimo
tvarka neskatina
bedarbių ieškotis
darbo, sudaro paskatas
atsirasti išlaikytinių
nuotaikoms, didėja
pašalpų gavėjų skaičius
Ribota NVO
konkurencija teikiant
socialines paslaugas
Silpni daugumos NVO ir
bendruomenių
administraciniai
gebėjimai, stokojama
tęstines veiklos
socialinių paslaugų
srityje

Socialinio verslo
plėtra

prieinamumas
skatins socialinės
atskirties didėjimą
ateityje

Galimybė plėtoti
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą,
sprendžiant
socialines
problemas.

Augant socialinių
paslaugų vartotojų
skaičiui sumažės
teikiamų socialinių
paslaugų kokybė

Socialinių paslaugų
prieinamumo
didinimas,
organizuojant
paslaugų teikimą
namuose

Nepakankamas NVO
ir bendruomeninių
organizacijų
įsitraukimas
teikiant socialines
paslaugas

ES paramos
panaudojimas
gerinant socialinių
paslaugų kokybę ir
prieinamumą
gyventojams
Informacinių
technologijų
panaudojimas
socialinių paslaugų
analizei ir kontrolei

Nepakankamas
savivaldybės
administracijos
dėmesys NVO veiklos
plėtrai socialinių
paslaugų srityje
Nėra socialinio verslo
įmonių socialinių
paslaugų teikimo
srityje

KULTŪRA IR MENAS
STIPRYBĖS
Gausu tradicinių
masinių renginių ir
švenčių, formuojamas
patraukus krašto
įvaizdis

SILPNYBĖS
Silpna partnerystė tarp
viešojo sektoriaus ir
privataus sektorių
kultūros iniciatyvų
srityje

GALIMYBĖS
Regiono kultūros
tarybos veikla
suteiks galimybes
inicijuoti ir
įgyvendinti kultūros
projektus

GRĖSMĖS
Mažėjantis
gyventojų kultūrinis
aktyvumas
Konkurencija su
kitose savivaldybėse
vykstančiais
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Vyksta aktyvi
kraštotyrinė,
etnokultūrinė veikla
Stiprėjantis
bendradarbiavimas su
kultūros ir meno
profesionalais
Įgyvendinami
inovatyvūs kultūros
projektai
Viešosios bibliotekos
yra kultūrinių
iniciatyvų ir
informacinių
technologijų sklaidos
centrai
Įgyvendinami kultūrai
svarbių objektų
statybos ir
infrastruktūros
atnaujinimo projektai

Dėl pandemijos mažėja
kultūros renginių
skaičius ir juose
besilankančių žiūrovų
Etnokultūros ir
meninės veiklos
organizavimo
specialistų trūkumas

Informacinių
technologijų
panaudojimas
rengiant ir
transliuojant
kultūros renginius,
kuriant naujus
kultūrinius
produktus

Prasta kultūros įstaigų
pastatų būklė,
modernios įrangos ir
instrumentų bei
priemonių stygius

Bendradarbiavimo
su švietimo
įstaigomis, vietos
bendruomenėmis ir
NVO plėtra

Nepakankamas
seniūnijų ir
bendruomenių
iniciatyvumas bei
aktyvumas, rengiant ir
įgyvendinant kultūros
renginius

Kultūrinio
bendradarbiavimo
regione plėtojimas,
partnerysčių
formavimas
inicijuojant
kultūrinių paslaugų
plėtrą

Stokojama regioninio
lygmens kultūros
renginių

didesnės apimties
renginiais
Nykstančios
etnokultūrinės
tradicijos ir
vertybės užleis vietą
masinei kultūrai

ES paramos lėšos
leis atnaujinti ir
modernizuoti
kultūros paslaugų
teikimo
infrastruktūrą

FIZINIS AKTYVUMAS IR SPORTAS

STIPRYBĖS
Sukurta šiuolaikiška
sporto infrastruktūra
prie švietimo įstaigų
Aktyvi sporto
mokyklos, sporto klubų
veikla
Vaikų ir jaunimo
pasiekimai
respublikinėse sporto
varžybose

SILPNYBĖS
Trūksta reikalavimus
atitinkančios sporto
infrastruktūros
stambiems sporto
renginiams ir
varžyboms organizuoti
Trūksta sporto aikštynų
uždarose patalpose,
pernelyg didelis turimų
sporto salių
apkrovimas
Trūksta privačių
iniciatyvų laisvalaikio
bei sporto paslaugų
organizavimo srityje
Trūksta sporto objektų,
aktyvaus poilsio erdvių
su lauko treniruokliais

GALIMYBĖS
Sporto
infrastruktūros
kūrimas ir
modernizavimas,
paslaugų
prieinamumo
gerinimas
Rekreacinių
teritorijų plėtra,
įrengiant aktyvaus
poilsio ir sporto
zonas
Vaikų vasaros
poilsio
organizavimas,
panaudojant
rekreacines
teritorijas

GRĖSMĖS
Mažėjantis
gyventojų fizinis
aktyvumas, vaikų
motyvacija
aktyvioms veikloms
Neprižiūrimų ir
retai naudojamų
aktyvaus poilsio bei
sporto įrenginių
nunykimas ir
suniokojimas
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ir aikštynais

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, JAUNIMAS

STIPRYBĖS
Stiprus gyventojų
bendruomeniškumo ir
patriotizmo jausmas

Aktyviai veikia Šilalės
rajono partnerystės
VVG

SILPNYBĖS
Mažas NVO
organizacijų aktyvumas
Nėra sukurtas tvarus
bendruomenių
bendradarbiavimo
tinklas, silpnos kaimo
bendruomenės, prastai
veikia bendruomenių
koordinavimo ryšiai
Nėra socialinio verslo
įmonių
Paramos jaunimo
projektams ir
užimtumui trūkumas
Nepakankamas darbas
su neformaliomis
jaunimo grupėmis bei
jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje
Jaunimo politika
minimaliai įtraukta į
savivaldybės
strateginius
dokumentus
Nėra sukurtų jaunimo
bendradarbiavimo
erdvių
Nepakankama
savivaldybės
administracijos parama
NVO ir jaunimo
organizacijoms,
įgalinant jas dalyvauti
visuomeniniuose
procesuose
Trūksta socialinių
paslaugų jaunimui
kaimo vietovėse,
stokojama mobilių
darbo su jaunimu
formų

GALIMYBĖS
Atnaujinta
savivaldybės NVO
tarybas

GRĖSMĖS
Jaunimo emigracija
iš Šilalės rajono
savivaldybės

Atnaujinta
savivaldybės
Jaunimo reikalų
taryba

NVO veiklos
orientacija į
vienadienius
projektus, pasyvus
dalyvavimas viešųjų
paslaugų sektoriuje

Dalijimosi turima
socialine
infrastruktūra
principų taikymas,
didinant NVO ir
bendruomeninių
organizacijų įtrauktį
į visuomeninius bei
paslaugų teikimo
procesus

Tarptautinių ryšių
išnaudojimas
jaunimo politikos
plėtrai
Savanoriškos
veiklos skatinimas
darbui su jaunimu
(savanorystė)
NVO iniciatyvų
rėmimas
organizuojant
neformalaus
ugdymo paslaugas
Bendradarbiavimo
tarp VVG ir NVO bei
kaimo
bendruomenių
stiprinimas
Socialinio verslo
kūrimo iniciatyvos
ir parama socialinio
verslo subjektams

Ribotos
konkuravimo
galimybės mažins
NVO potencialą
Bendradarbiavimo
tarp NVO stoka
mažins organizacinį
potencialą, neleis
kooperuoti turimų
išteklių
organizuojant
veiklas bei
tenkinant
bendruomenių
poreikius
.
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Partnerysčių
kūrimas su gretimų
savivaldybių NVO ir
jaunimo
organizacijomis

VIEŠASIS SAUGUMAS IR VIEŠOJI TVARKA
STIPRYBĖS
Sėkmingai vykdoma
COVID-19 viruso
suvaldymo programa,
užtikrinamas
priemonių plano
įgyvendinimas
Vykdomas nuoseklus ir
sistemingas
visuomenės teisinis
švietimas

SILPNYBĖS
Didėjantis
užregistruotų
nusikalstamų veikų
skaičius
Nėra užtikrintas
asmenų ir turto
saugumas kaimuose,
ypač vienkiemiuose
Nepakankamas
prevencinių programų
finansavimas
Nepakankamas
aprūpinimas
moderniomis
priemonėmis bei įranga

GALIMYBĖS
Vaikų ir jaunimo
užimtumo
didinimas, pilietinių
akcijų
organizavimas
Prevencinių
programų
vykdymas, saugaus
eismo priemonių
diegimas
Priešgaisrinės
tarnybos
infrastruktūros
atnaujinimas ir
plėtra, ugniagesių
savanorių veiklos
skatinimas ir plėtra

GRĖSMĖS
COVID-19
viruso
pandemijos sukelta
šalies
ekonominė
krizė ir jos ilgalaikiai
padariniai sąlygos
naujus reikalavimus
viešajam saugumui
ir viešosios tvarkos
užtikrinimui
Didėjantis
nusikalstamumas,
netinkamas elgesys
viešose vietose

Prevencinių
civilinės saugos
planų vykdymas,
kontrolė
Pareigūnų ir
ugniagesių darbo
sąlygų bei įstaigų
materialinių sąlygų
gerinimas,
naudojant įvairius
finansavimo
šaltinius

APLINKOS APSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
STIPRYBĖS
Plėtojama buitinių
atliekų tvarkymo
sistema, plečiama jų
surinkimo

SILPNYBĖS
Aukštas vienam
gyventojui tenkantis
stacionarių taršos
šaltinių išmestų teršalų

GALIMYBĖS
Aplinkosauginio
švietimo vykdymas
siekiant efektyvaus
atliekų rūšiavimo ir

GRĖSMĖS
Perėjimas prie ES
taikomų
aplinkosaugos
normatyvų
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infrastruktūra

kiekis

Didžioji dalis gyventojų
ir visi ūkio subjektai
naudojasi komunalinių
atliekų tvarkymo
paslauga

Prasta aplinkos kokybė,
upių krantų zonose,
rekreacinėse
teritorijose

Santykinai gera ir
stabili ekologinė būklė,
sumažėjusi tarša iš
pramonės ir žemės
ūkio subjektų

Senas gyventojų
automobilių parkas yra
vienas iš pagrindinių
taršos šaltinių

gamtinės aplinkos
tausojimo, taromatų
tinklo plėtra
Taršos mažinimas,
didinant mažiau
taršių energijos
šaltinių
panaudojimą

pareikalaus didelių
kapitalo investicijų į
aplinkosauginių
reikalavimų
įgyvendinimą
Žemas gyventojų
sąmoningumas
aplinkosaugos
srityje

Visuomenės
švietimas bei
sąmojingumo
didinimas kuriant
saugią ir švarią
aplinką
Aktyvesnis ES lėšų
panaudojimas
plėtojant ir
atnaujinant
infrastruktūrą

VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪRA
STIPRYBĖS
Vykdoma vandens
tiekimo ir buitinių bei
paviršinių nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros plėtra

SILPNYBĖS
Neišvystytas
centralizuotas vandens
tiekimas ir nuotekų
šalinimas mažose
gyvenvietėse

GALIMYBĖS
Vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo
paslaugų
prieinamumo ir
kokybės didinimas

Augantis vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo abonentų
skaičius

Nepakankama
gyventojų aprėptis
įgyvendinant
centralizuotus vandens
tiekimo ir nuotėkų
šalinimo projektus

Paviršinių nuotekų
sistemos plėtra

Bloga artezinių gręžinių
ir vandens tiekimo
tinklų būklė
Nepakankama
geriamojo vandens
kokybė kaimiškose
vietovėse

ES paramos lėšų
panaudojimas
modernizuojant
infrastruktūrą,
plėtojant vandens
tiekimo ir nuotekų
šalinimo sistemas
bei tinklus kaimo
gyvenvietėse,
gerinant paslaugų
kokybę

GRĖSMĖS
Vandens tiekimo
įrenginių ir tinklų
būklės spartus
blogėjimas dėl
nepakankamų
investicijų,
eksploatacinių
išlaidų augimo
Vartotojų skaičiaus
mažėjimas kels
vandens tiekimo ir
komunalinių
paslaugų kainas
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ENERGETINĖ INFRASTRUKTŪRA
STIPRYBĖS
Gerai išvystyta elektros
energijos perdavimo ir
skirstymo sistema,
užtikrinant elektros
energijos poreikius visų
rūšių vartotojams
Plečiamas biokuro
naudojimas, atpiginama
šiluminė energija

SILPNYBĖS
Neproduktyvus
energijos naudojimas
(maža visuomeninių
pastatų šiluminė varža,
neracionalios
technologijos, šilumos
tiekimo sistemos)
Nepakankamas
atsinaujinančių
energijos šaltinių
naudojimas
viešuosiuose
pastatuose

GALIMYBĖS
ES paramos
panaudojimas
modernizuojant
energetinę
infrastruktūrą,
plėtojant AEI

GRĖSMĖS
Energijos taupymo
skatinimo programų
stygius

Įgyvendinami
atsinaujinančiųjų
energijos išteklių
panaudojimo
projektai

TRANSPORTAS IR SUSISIEKIMAS
STIPRYBĖS
Savivaldybės
teritorijoje tankus
rajoninių kelių tinklas
Plečiamas gyvenviečių
gatvių tinklas

SILPNYBĖS
Prastai išvystytas
vietinis susisiekimas,
trūksta gyventojams
patogių vietinio
transporto maršrutų
Maža dalis gyventojų
naudojasi viešuoju
transportu
Didžiąja dalimi viešojo
susisekimo sistema
pritaikyta moksleivių
pavėžėjimui
Viešojo transporto
sistema nėra pritaikyta
vykimui į darbą ar
viešųjų paslaugų
gavimui
Trūksta dviračių ir
pėsčiųjų takų darbo
vietoms pasiekti,
aktyviam laisvalaikiui ir
poilsiui

GALIMYBĖS
Regioninės
susisiekimo
sistemos sukūrimas
(viešojo transporto
prieinamumo ir
kokybės didinimas,
optimizuojant
maršrutų skaičių,
investicijos į
infrastruktūros
atnaujinimą ir
plėtrą)
Autobusų parko
atnaujinimas,
viešojo transporto
patogumo ir
patrauklumo
didinimas
Darnaus judumo
principų
įgyvendinimas

Pasenusios Šilalės
autobuso parko
transporto priemonės

Naujų viešojo
susisiekimo formų
taikymas,
įgyvendinant
principą „pagal
poreikį“

Kaimo vietovėse
nedidelis procentas

Daugiarūšio
transporto

GRĖSMĖS
Didėjantis prastų
vietinės reikšmės
kelių ilgis,
sukeliantis
avaringumą
Nesugebėjimas
išlaikyti sukurtą
viešąją susisiekimo
infrastruktūrą
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kelių su pagerinta
danga
Didelę vietinio
susisiekimo maršrutų
dalį sudaro prastos
kokybės žvyrkeliai
Prasta vietinių kelių
priežiūra

pasirinkimo
galimybės,
bevariklio
transporto ir
dalijimosi
sprendinių taikymas
Naujų siuntų
pristatymo formų ir
būdų plėtra

Trūksta eismo saugumą
užtikrinančių
priemonių
Trūksta elektros
automobilių įkrovimo
stotelių
Gyvenvietėse trūksta
siuntų pristatymo
paštomatų

TECHNOLOGINĖ IR INFORMACINĖ INFRASTRUTŪRA
STIPRYBĖS
Diegiamos ir
plėtojamos e–paslaugos
Savivaldybės
administracijoje

SILPNYBĖS
Žemas informacinių
technologijų išvystymo
lygis viešajame
sektoriuje

Plačiai taikomos
nuotolinio darbo
formos

Savivaldybėje
naudojama pasenusi,
šiuolaikinių poreikių
neatitinkanti
informacinių
technologijų įranga

Plėtojamos viešojo
sektoriaus paslaugų
teikimas elektroniniu
būdu

Viešojo sektoriaus
įstaigose nepakankamai
panaudojamos
socialinių tinklų
komunikacinės
galimybės
Prastai veikianti
savivaldybės
administracijos
interneto svetainė
Nėra seniūnijų
interneto svetainių
Santykinai mažas
gyventojų skaičius

GALIMYBĖS
Kokybiško interneto
tinklo, naudojant
optinio tinklo
technologijas, ir
aukšto kibernetinio
saugumo lygio
diegimas rajone

Gyventojų
skatinimas naudotis
įdiegtomis e.
paslaugomis
Savivaldybės
administracijos
techninės ir
programinės
įrangos
modernizavimas
5G ryšio naudojimas
paspartins IT
naudojimą įvairiose
gyvenimo srityse

GRĖSMĖS
Prasta informacinių
technologijų
infrastruktūrą
didins dalies
gyventojų, ypač
kaimo vietovėje,
informacinę bei
technologinę
atskirtį
Kaštų augimas
ateityje IT
infrastruktūrai ir
žmogiškiesiems
ištekliams dėl
sparčios IT
sektoriaus plėtros

15

Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

naudojasi viešojo
sektoriaus teikiamomis
elektroninėmis
paslaugomis
Mažas teikiamų viešųjų
paslaugų
skaitmenizavimo lygis

ADMINSTRAVIMAS IR VALDYMADS
STIPRYBĖS
Kvalifikuoti specialistai,
daug specialistų
turinčių ilgametę patirtį
Didėjantis jaunų
specialistų skaičius
Plėtojami funkciniai
ryšiai su Tauragės
regiono
savivaldybėmis,
įgyvendinant funkcinės
zonos Tauragė +
strategiją

SILPNYBĖS
Nepakankamas darbų
tęstinumas, ženkli
administracinio
personalo kaita
Savivaldybės
administracijoje,
viešojo sektoriaus
įstaigose trūksta
kvalifikuotų atskirų
sričių specialistų
Trūksta komunikacijos
ir bendradarbiavimo
tarp atskirų
administravimo ir
valdymo sričių,
derinant sprendimus ir
vykdant darbus
Modernios kokybės
vadybos trūkumas
Nėra kryptingai
formuojamas
patrauklus rajono
įvaizdis
Dalinai stringantis ES
investicijų įsisavinimas
Žemas IT ir skaitmenos
panaudojimas
viešajame valdyme ir
administravime
Nepakankamas
dėmesys savivaldybės
strateginio plėtros
plano įgyvendinimui
Mažos savivaldybės
investicinės galimybės

GALIMYBĖS
Darbuotojų
kompetencijų
ugdymas
Aktyvesnis NVO ir
bendruomeninių
organizacijų
įtraukimas į viešojo
sektoriaus
institucijų valdymą
Platesnis teikimų
paslaugų perkėlimas
į el. erdvę
Informacijos
sklaida, viešinimas
apie el. paslaugų
teikimą
Savivaldybėje,
vykdomą projektinę
veiklą
Administracinių
gebėjimų
stiprinimas
dalyvaujant
funkcinės zonos
Tauragė+ strategijos
įgyvendinime
Viešojo
administravimo
sistemų kūrimas,
įgyvendinant
regionines
iniciatyvas
Funkcinių ryšių su
gretimomis
teritorijomis
plėtojimo galimybės

GRĖSMĖS
Didėjanti valstybės
deleguotų
savivaldybėms
funkcijų našta
didins biurokratinio
darbo apimtis
Nuosavų
investicinių lėšų
stygius projektų
bendrafinansavimui
neleis pilnai
pasinaudoti ES
struktūrinės
paramos fondų
teikiama parama
Nepakankamas
valstybės tarnybos
patrauklumas neleis
pritraukti į viešojo
valdymo sektorių
kvalifikuotų
tarnautojų
Politinių veiksnių
įtaka
bendradarbiavimo
abipus sienos
projektų
inicijavimui ir
įgyvendinimui
Nepakankami
administraciniai
gebėjimai (žema
projektų kokybė ir
įgyvendinimas)
neleis pasinaudoti
sanglaudos ir
struktūrinių fondų
finansavimo
galimybėmis
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projektams (tarp jų – ir
struktūrinių fondų)
finansuoti ir
įgyvendinti

Aktyvi viešųjų ryšių
veikla pagerintų
savivaldybės ir jos
institucijų įvaizdį
įvairių tikslinių
grupių auditorijose
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1. Demografija
DEMOGRAFIJA
 Gyventojų skaičius
 Struktūra
 Tendencijos
Šilalės rajono savivaldybė pagal gyventojų skaičių yra sąlyginai nedidelė, retai apgyvendinta,
pasižyminti santykinai gera gyventojų amžiaus struktūra bei aukštu decentralizacijos (gyventojų
pasiskirstymo tarp miesto ir kaimo gyventojų) lygiu.
Tačiau paskutinių metų tendencijos rodo ne tik bendro gyventojų skaičiaus mažėjimą, bet ir
gyventojų struktūros blogėjimą (pensinio amžiaus gyventojų dalies augimą, vaikų bei darbingo
amžiaus gyventojų dalių mažėjimą), kurį didžiąja dalimi lemia didelis kasmet išvykstančių gyventojų
skaičius (ypač atsižvelgiant į tai, kad realiai išvykusių gyventojų skaičius kelis kartus gali viršyti
deklaruotąjį).
FAKTAI
 Gyventojai
2020 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 24471 gyventojas (Registrų centro
duomenimis) ir 21899 gyventojai (Statistikos departamento duomenis).
Pranašumai
 Gera gyventojų struktūra pagal amžių
Pensinio amžiaus gyventojai sudaro tik 21,3 proc. gyventojų, o 7 – 17 m. amžiaus
gyventojai – 10,87 proc. gyventojų, palyginimui, apskrityje šios grupės sudaro,
atitinkamai, 23,03 proc. ir 10,21 proc., o šalyje – 22,81 proc. ir 10,46 proc.), o
demografinis senatvės koeficientas savivaldybėje siekia 130, t.y. mažiau nei
vidutiniškai šalyje ir žymiai mažiau nei vidutiniškai apskrityje (145).
 Gyventojų ilgaamžiškumas
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė savivaldybėje siekia 78,4 m. (~ 2 m. daugiau nei
vidutiniškai šalyje ar apskrityje) ir auga greičiau nei daugumoje šalies teritorijų.
Trūkumai
 Dideli gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai
Gyventojų skaičius per 2016 – 2020 m. laikotarpį sumažėjo 10,82 proc., palyginimui,
apskrityje gyventojų skaičius sumažėjo 9,69 proc., o šalyje – 4,6 proc. Paskutinių 3
m., 5 m., 7 m. ar 10 m. laikotarpių perspektyvoje gyventojų skaičius savivaldybėje
mažėjo greičiau nei apskrityje ar šalyje.
 Gyventojų struktūros pagal amžių pokyčiai
Per 2016 – 2020 m. laikotarpį 0-6 m. amžiaus gyventojų dalis sumažėjo 0,59 proc.
punkto, o 7-17 m. amžiaus gyventojų dalis – 0,61 proc. punkto, tuo tarpu pensinio
amžiaus gyventojų dalis išaugo 2,22 proc. punkto (šios kaitos tendencijos buvo
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prastesnės nei fiksuotos šalyje ar vidutiniškai apskrityje).
 Mažėjantis gimstamumas
Gimusiųjų skaičius tendencingai mažėja paskutinius 5 m.; per 10 m. sumažėjo 30,88
proc. (daugiau nei šalyje ar apskrityje). 1000 savivaldybės gyventojų 2019 m. teko
8,9 gimusiojo (mažiau nei šalyje ar apskrityje; tokia situacija stebima 3 m. iš eilės).
 Blogas migracijos balansas
1000-iui savivaldybės gyventojų teko 19 emigravusių (išvykusių) asmenų daugiau
nei imigravusių (atvykusių) - daugiau nei šalyje ar apskrityje. Vertinant vidutinio ir
ilgojo laikotarpio perspektyvoje neto migracijos neigiama reikšmė auga.
Savivaldybė pasižymi santykinai dideliu demografiniu potencialu, tačiau jis nyksta,
privalu jį išsaugoti, įtvirtinti ir panaudoti.

2. Užimtumas ir darbo rinka
DARBO RINKA IR UŽIMTUMAS
 Užimtieji
 Nedarbas
 Darbo užmokestis
Šilalės rajono savivaldybė išsiskiria santykinai didele darbo vietų dekoncentracija, t.y. ženklios dalies
užimtų gyventojų alokacijos smulkiuose ūkio subjektuose bei savarankiško darbo sferoje. Tai lemia
santykinai aukštą užimtumo lygį ir, atitinkamai, mažą bedarbystę, tačiau tuo pat metu sąlygoja
santykinai neaukštą darbo užmokestį.
Esant tokiai darbo rinkos situacijai savivaldybė turi vieną iš svarbiausių verslo ir ekonominės
aplinkos konkurencinių pranašumų – aktyvėjančią darbo rinką ir vis dar išlaikomą konkurencinį
pranašumą (darbo užmokesčio lygį bei darbo vietų dekoncentraciją), o tai, savo ruožtu, žymi
neišnaudotą teritorijos ekonominės plėtros potencialą.
FAKTAI
 Užimtieji ir bedarbiai
2019 m. savivaldybėje buvo 11,4 tūkst. užimtų gyventojų (75,3 proc. užimtumo lygis)
ir 978 registruoti bedarbiai.

 Vidutinis darbo užmokestis
2019 m. savivaldybėje vidutinis darbo užmokestis siekė 975 € bruto ir 637,3 € neto.

Pranašumai
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 Aukštas gyventojų užimtumo lygis
Užimtumo lygis yra didesnis nei vidutiniškai šalyje ir žymiai didesnis nei vidutiniškai
apskrityje (69,2); Užimtumas auga vidutinio laikotarpio ir ilgojo laikotarpio
perspektyvoje, kur taip pat stebimas augantis savarankiškai užimtų asmenų skaičius
(77,21 proc. augimas per paskutinius 7 m.)
 Nedidelė ir mažėjanti bedarbystė
Metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiau gyventojų santykis (nedarbo lygis)
siekia 7 proc. (žymiai mažiau nei šalyje (8,4 proc.) ar vidutiniškai apskrityje (9 proc.))
ir mažėja (6,7 proc. per 3 m., 14,6 proc. per 5 m., 25,5 proc. per 7 m.). Be to, nuo 2010
m. tendencingai ir nuosekliai mažėja registruotų bedarbių skaičius (65,03 proc.
mažėjimas)
 Stabilus darbuotojų skaičius
Per paskutinius 7 m. absoliutus darbuotojų skaičius svyravo 4,9 – 5,1 tūkst. asmenų
ribose, o sąlyginis – 4,2 – 4,3 tūkst. asmenų ribose
Trūkumai
 Neaukštas darbo užmokesčio lygis
2019 m. vidutinis darbo užmokestis Šilalės rajono savivaldybėje buvo mažesnis nei
bet kurioje kitoje apskrities savivaldybėje arba vidutiniškai Lietuvoje, o jo augimo
tempai atsilieka nuo šalies ir vidutinio apskrities augimo tempo. Palyginimui, 2019
m. vidutinis darbo užmokestis Tauragės rajono savivaldybėje siekė 1028,6 € bruto ir
668,1 € neto, Pagėgių savivaldybėje – 1024,4 € bruto ir 665,7 € neto, Jurbarko rajono
savivaldybėje – 997,9 € bruto ir 650,5 € neto, apskritis lygmeniu vidutinis darbo
užmokestis siekė 1009 € bruto ir 656,8 € neto, o šalyje – 1296,4 € bruto ir 822,1 €
neto.
Savivaldybė pasižymi pakankamai tvaria žmogiškųjų išteklių baze, kurią,
atsižvelgiant į santykinai mažą darbo užmokesčio lygį, privalu išlaikyti ir panaudoti
ekonomikos ir verslo vystymui.

3. Verslas ir investicijos
VERSLAS IR INVESTICIJOS
 Įmonės
 Ekonominis aktyvumas
 Investicinis patrauklumas
Šilalės rajono savivaldybė pasižymi didėjančiu ekonominiu aktyvumu. Savivaldybės ekonomika
aktyvėja, diversifikuojasi, specializuojasi ir plečiasi, tačiau ekonominis aktyvumas šiandien dar yra
nepakankamai aukštas.
Nepakankamai išnaudojamas potencialas įmonių steigimui ir veiklos vystymui Šilalės rajono
savivaldybėje atsispindi žemame investicijų Šilalės rajono savivaldybėje lygyje, kuris taip pat nėra
tolygiai pasiskirstęs tarp skirtingų sektorių.
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FAKTAI
 Ūkio subjektai ir įmonės
2020 m. pradžioje savivaldybėje buvo įregistruota 840 ūkio subjektų, iš kurių 478
buvo veikiantys, daugumą kurių (388) sudarė įmonės. Įmonių struktūroje dominuoja
subjektai, veikiantys didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto
priemonių ir motociklų remonto sektoriuje (33 proc.), taip pat išskirtinas
apdirbamosios gamybos sektorius (11 proc.) ir statybos sektorius (10 proc.).
Didžiausios savivaldybėje veikiančios įmonės yra UAB „Jozita“, UAB „Kvėdarsta“ ir
UAB „Šilalės mediena“.
 Investicijos
2018 m. tiesioginės užsienio investicijos savivaldybėje siekė 0,5 mln. € (18 € vienam
gyventojui), o materialinės investicijos – 21,mln. € (933 € vienam gyventojui).

Pranašumai
 Augantis verslumas
2020 m. pradžioje fiksuotas įmonių skaičius buvo didžiausias per visą lyginamąjį
laikotarpį (15 m.), o augimą, nepaisant fragmentiškų metinių svyravimų, galima
vertinti kaip nuoseklų ir kryptingą. Kasmet (vertinant paskutinių 10 m. laikotarpį)
savivaldybėje naujai registruojamų mažų ir vidutinių įmonių skaičius išlieka stabilus
ir siekia nuo 20 iki 35.
 Tolygi verslo struktūra
Praktiškai visos Šilalės rajono įmonės priskiriamos mažųjų ir vidutinių įmonių
kategorijai (per 15 m. tik 3 kartus 1 iš savivaldybės įmonių buvo priskirta didelių
įmonių kategorijai).
 Gerėjantis verslo rezultatyvumas
Savivaldybės teritorijoje veikiančių subjektų apyvarta nuosekliai auga (38,31 proc.
augimas per 3 m., ir 66,54 proc. augimas per 5 m.), taip pat didėja kuriama pridėtinė
vertė gamybos sąnaudomis (57,57 proc. augimas per 3 m., ir 68,54 proc. augimas per
5 m.). Šiems augimo tempai yra didesni nei šalies ar apskrities rodikliai
Trūkumai
 Mažas investicinis patrauklumas
Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, siekia mažiau nei 3,5
proc. apskrities rodiklio ir mažiau nei 0,3 proc. šalies rodiklio. Toks prastas santykis
išlieka jau ilgą laikotarpį. Materialinių investicijų apimtys svyruoja švytuoklės
principu ir ilgojo laikotarpio perspektyvoje nerodo augimo dinamikos (materialinės
investicijos 2018 m. buvo daugiau nei 5 mln. € didesnės nei 2016 m., tačiau mažesnės
nei 2012 m. ar 2008 m.).
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Savivaldybėje yra nusistovėjusi verslo struktūra, kuriai būdingos vystymosi
tendencijos ir didėjantis verslumas, tačiau investicinis aktyvumas yra mažas, o tai
kelia grėsmę savivaldybės konkurencingumui
ir ekonominio vystymosi
perspektyvoms.

4. Būstas
BŪSTAS
 Gyvenamasis fondas
 Apsirūpinimas būstais
 Gyvenamoji statyba
Šilalės rajono savivaldybės gyvenamasis fondas pasižymi nuosekliu augimu ir 1-2 butų gyvenamųjų
namų, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, dominavimu gyvenamojo fondo struktūroje.
Santykinis apsirūpinimas būstu yra pakankamai žemas, todėl yra prielaidos būsto Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje plėtojimui. Tuo pačiu Šilalės rajono savivaldybėje, nepaisant aktyvių
veiksmų, leidusių sumažinti disbalansą tarp pasiūlos ir paklausos, kaip ir visoje šalyje, stebima
netenkinamas poreikis socialinio būsto nuomai.
FAKTAI
 Būstai
Savivaldybėje 2019 m. pabaigoje buvo 9846 būstai, kurių bendras plotas siekė
daugiau nei 739,3 tūkst. m2

Pranašumai
 Nuosekli gyvenamojo fondo plėtra
Tiek būstų skaičius, tiek jų naudingas plotas savivaldybėje kryptingai auga ir nors šis
augimas yra mažesnis nei vidutiniškai šalyje (pažymėtina, kad šalies rodikliams
didelę įtaką daro didmiesčių ir žiedinių savivaldybių gyvenamojo fondo plėtra), būstų
skaičius ir jų naudingas plotas savivaldybėje auga greičiau nei apskrityje.
 Didelis būstai
Vidutinis buto plotas savivaldybėje siekia 75,1 m2, t.y. 3,2 m2 daugiau nei vidutiniškai
apskrityje ir 6 m2 daugiau nei vidutiniškai šalyje. Pažymėtina, kad šis dydis nuosekliai
ir kryptingai auga, o augimo tempai yra ženkliai didesni nei vidutiniškai apskrityje.
Trūkumai
 Nepakankamas apsirūpinimas gyvenamuoju plotu
Nepaisant kryptingai augančio gyvenamojo fondo ir gyventojų skaičiaus mažėjimo,
lemiančių naudingo ploto, tenkančio vienam gyventojui, dydžio augimą, pastarasis
išlieka mažas (33,8 m2) ir atsilieka nuo apskrities ir šalies rodiklių (mažesnis
6
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atitinkamai 3,4 m2 ir 2,9 m2).
 Mažėjantis gyvenamosios statybos aktyvumas
Nors baigtų statyti būstų skaičius ilgalaikėje vertintinas kaip pakankamai išaugęs,
leistų statyti būstų (gyvenamųjų pastatų) skaičius 2017 – 2019 m. laikotarpiu
svyravo nuo 20 iki 24 (vidutiniškai 3,3 tūkst. m2 per metus), tuo tarpu vidutinis
metinis leistų statyti būstų skaičius 2005 – 2016 m. siekė 35,2 (5,85 tūkst. m2).
Analogiškai mažėja pradėtų statyti gyvenamųjų namų skaičius (mažėjimas nuo 51 iki
11 per paskutinius 3 m.).
Gyvenamasis fondas Savivaldybėje tendencingai auga, bet stebimas nepakankamas
santykinis apsirūpinimas gyvenamuoju plotu, kuriam patenkinti dabartinis
gyvenamosios statybos aktyvumas nėra pakankamas

5. Švietimas
ŠVIETIMAS
 Švietimo pasiūla
 Mokiniai ir ugdytiniai
 Švietimo lygmenys
Šilalės rajono savivaldybė pasižymi subalansuoto švietimo įstaigų tinklu. Švietimo įstaigų skaičius
keičiasi nuosekliai ir planingai, o esminės tinklo pertvarkos kryptys yra įstaigų restruktūrizavimas ir
jų funkcionalumo didinimas. Tai leidžia užtikrinti gebėjimą greitai reaguoti į išaugusius poreikius ir
tinklo lankstumą bei turimos infrastruktūros adaptyvumą.
Ikimokyklinio ugdymo sektorius šiuo metu yra optimalaus pajėgumo ir pritaikytas šiuolaikiniams
poreikiams; bendrojo ugdymo įstaigos pasižymi nepakankama apkrova, tačiau susiklosčiusios 1 ir 2
kl. mokinių skaičiaus kaitos tendencijos yra palankios įstaigų apkrovimui. Neformalaus švietimo
infrastruktūra gerai pritaikyta savivaldybės poreikiams. Paklausa švietimo paslaugoms (nepaisant
mažėjimo) yra santykinai stabili ir pasižymi augimo perspektyva vidutiniu-ilguoju laikotarpiu.
FAKTAI
 Švietimo ir ugdymo įstaigos
Savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų tinklą sudaro 15 įstaigų: 1 darželis, 1 lopšelis
– darželis, 1 progimnazija, 2 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla, 5 gimnazijos, 1
suaugusiųjų mokykla, 2 neformaliojo švietimo įstaigos, Švietimo pagalbos tarnyba
 Švietimo paslaugų gavėjai
2020 – 2021 m. m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų gavėjų
skaičius savivaldybėje siekė 747 (iš jų 183 – priešmokyklinio ugdymo), 446 vaikai
buvo ugdomi ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 301 – bendrojo ugdymo mokyklose,
bendrojo ugdymo mokinių skaičius savivaldybėje siekė 2824 (iš jų 128 suaugę), 1864
iš jų dalyvavimo neformalaus švietimo programose arba lankė bendrojo ugdymo
mokyklų būrelius.
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Pranašumai
 Išvystyta neformalaus švietimo sistema
2020 - 2021 m.m. 69,71 proc. bendrojo ugdymo mokinių dalyvavo neformalaus
švietimo programose arba lankė bendrojo ugdymo mokyklų būrelius (palyginimui
šalyje jų dalis siekė 57,05 proc.), lyginant su 2016 – 2017 m.m. jų dalis padidėjo 40,4
proc. punkto (daugiau nei 2 kartus).
Trūkumai
 Ikimokyklinio ugdymo pasiūlos nesubalansuotumas
Paskutiniais metais stebimas ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičiaus
sumažėjimas (2,4 proc. per 3 m., 4,9 proc. per 5 metus), kai šalies ir apskrities
lygmeniu auklėtinių skaičius nuosekliai auga. Be to, stebima labai maža ikimokyklinio
ugdymo aprėptis (2019 m. savivaldybėje vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis,
palyginti su atitinkamo amžiaus (1 – 6 m.) vaikais siekė tik 36,9 proc. (žymiai mažiau
nei šalyje ar apskrityje).
 Paklausos ikimokyklinio ugdymo paslaugoms mažėjimas
Per paskutinius 10 m. tik 2 kartus vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose skaičius
viršijo šias įstaigas lankančių vaikų skaičių, o bendras šio laikotarpio ikimokyklinio
ugdymo vietų skaičiaus, tenkančio 100 vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, metinis vidurkis siekia 93,7.
 Bendrojo ugdymo paslaugų bazės mažėjimas
Per paskutinius 10 m. bendrojo ugdymo mokinių skaičius savivaldybėje sumažėjo
44,3 proc., palyginimui apskrityje šis skaičius sumažėjo 42 proc. , o šalyje – 26,1 proc.
Savivaldybės švietimo sistemos rodikliai atspindi mažėjantį kiekybinį poreikį
švietimo paslaugoms, kuris lemia aiškia orientaciją į kokybinį vystymąsi bei
efektyvumo siekį, tuo pačiu išsaugant rezervinį potencialą.

6. Kultūra ir menas
KULTŪRA IR MENAS
 Kultūros įstaigos
 Kultūros ir meno subjektai
 Kultūros įstaigų lankytojai
Šilalės rajono savivaldybė išsiskiria plačiai išvystytu kultūros sektoriumi, išplėtota kultūros
infrastruktūra bei jos didele aprėptimi.
Bet paklausos potencialas šiuo metu išnaudotas ir, norint formuoti paslaugų, aktualių Šilalės rajono
savivaldybės gyventojams ir lankytojams, spektrą, infrastruktūra turi būti vystoma kokybės ir
modernizavimo linkme.
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FAKTAI
 Kultūros įstaigos
Savivaldybės kultūros įstaigų tinklą sudaro 37 įstaigos: Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centras ir 9 padaliniai (kultūros namai, laisvalaikio salės ir jaunimo centras),
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 23 filialai, Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejus ir 3 jo filialai.
Pranašumai
 Augantis poreikis meninės ir kultūrinės veiklos vykdymui
Nepaisant fragmentiškų svyravimų, savivaldybės kultūros centruose didėja dalyvių
skaičius, o kaita (33,9 proc. augimas per 7 m.) yra priešinga šalies ir apskrities
tendencijoms, kurios žymi mažėjantį dalyvių skaičių.
 Muziejinės veiklos aktyvumas ir populiarumas
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus lankytojų skaičius per 2015 – 2019 m. išaugo
nuo 8,2 tūkst. iki 12,4 tūkst. (52,3 proc. augimas), šis augimas buvo didesnis nei
bendras savivaldybių muziejaus lankytojų skaičiaus augimas ir bendras visų šalies
muziejų lankytojų skaičiaus augimas; muziejaus edukacinių užsiėmimų ir kitų
renginių skaičius nuolat auga: pvz., 2019 m. muziejuje buvo organizuotas 31 renginys
(palyginimui 2015 – 9).
Trūkumai
 Mažėjanti paklausa bibliotekos paslaugoms
Per 2015 – 2019 m. Šilalės rajono viešosios bibliotekos vartotojų skaičius sumažėjo
14,4 proc., o apsilankymų – 18,6 proc., palyginimui bendras savivaldybių viešųjų
bibliotekų vartotojų skaičius šalyje per šį laikotarpį sumažėjo 4,3 proc., o
apsilankymų skaičius padidėjo 2,6 proc.
Savivaldybėje auga kultūrinis aktyvumas, tačiau kintanti paklausa kultūrinės veiklos
rezultatams sąlygoja naujų kultūrinių paslaugų ir kūrybinių iniciatyvų atsiradimą.

7. Sveikatos priežiūra
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
 Sveikatos priežiūros įstaigos
 Sveikatos priežiūros pajėgumai
 Sveikatos būklė ir sergamumas
Šilalės rajono savivaldybėje veikia išplėtotas sveikatos priežiūros paslaugų tinklas, galintis
patenkinti gyventojų poreikius aprėpties ir pasiekiamumo prasme, tačiau jo įveiklinimas ir paslaugų
pasiūla vertintini kaip nepakankami.
Medicinos personalo ir paklausių paslaugų trūkumo bei augančio sergamumo derinys rodo
disproporciją tarp materialinės bazės ir jos panaudojimo galimybių. Tai yra neigiamas reiškinys,
ypatingai dabartinėje Šilalės rajono situacijoje kai santykinės paklausa sveikatos priežiūros
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paslaugoms nepasižymi mažėjimo tendencijomis.
FAKTAI
 Sveikatos priežiūros organizacijos
Sveikatos priežiūros įstaigų tinklą savivaldybėje sudaro 37 subjektai: Šilalės rajono
ligoninė, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras su 8 medicinos punktais,
Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (apimantis ambulatoriją,
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę bei Palentinio medicinos punktą), Pajūrio
ambulatorija, Kvėdarnos ambulatorija su 2 medicinos punktais, Laukuvos
ambulatorija su Požerės medicinos punktu, Pajūrio ambulatorija, Šilalės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Nacionalinio visuomenės sveikatos
priežiūros centro Tauragės departamento Šilalės skyrius, Greitosios medicinos
pagalbos skyrius, 14 privačių sveikatos priežiūros įstaigų (iš jų 3 bendrosios
praktikos gydytojų kabinetai ir 7 odontologijos kabinetai), Medicininių tyrimų
laboratorija.
 Sveikatos priežiūros ištekliai
2019 m. gydytojų skaičius, tenkantis 10000 savivaldybės gyventojų siekė 15,98,
šeimos gydytojų – 5,48, slaugytojų (įskaitant akušerius) -56,62. Slaugos lovų
skaičius, tenkantis 10000 savivaldybės gyventojų siekė 39,27, o stacionaro lovų
skaičius – 52,97.
 Paklausa sveikatos priežiūros paslaugoms
Savivaldybės gyventojai rečiau nei šalies ar apskrities gyventojai lankosi pas
gydytojus ir 2019 m. 100 gyventojų teko 810 apsilankymų (šalyje - 912, apskrityje 876)
Pranašumai
 Mažėjantis mirtingumas
2019 m. standartizuotas mirtingumas pagal visas pagrindines mirties priežastis buvo
mažesnis nei 2015 m. (mirtingumas nuo piktybinių navikų sumažėjo 13,4 proc., nuo
kraujotakos sistemos ligų – 20,6 proc., nuo virškinimo sistemos ligų – 40,6 proc.); tik
mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų šalyje ir apskrityje buvo mažesnis nei
savivaldybėje
 Mažėjantis nedarbingumas
Nepaisant metinių svyravimų, darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą
nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis, skaičius ilgalaikėje perspektyvoje
pastebimai mažėja ir 2019 m. tokių asmenų skaičius (99) buvo 19,5 proc. mažiau nei
2012 m. ir 48,4 proc. nei 2009 m.
 Aktualių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pasiūla
Slaugos lovų skaičius, tenkantis 10000 savivaldybės gyventojų, buvo žymiai didesnis
nei šalyje(17 lovų mažiau nei savivaldybėje) ar apskrityje (11 lovų mažiau nei
savivaldybėje). Pažymėtina, kad jų skaičius kryptingai didėja ir per paskutinius 10
metų padidėjo 70,9 proc.
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Trūkumai
 Šeimos medicinos paslaugų pasiūla
Šeimos gydytojų skaičius, tenkantis 10000 savivaldybės gyventojų, 2019 m. buvo
mažesnis nei šalyje ir apskrityje; be to, lyginant su 2015 m. jis sumažėjo daugiau nei
2 kartus (61,5 proc.)
 Didėjantis sergamumas
Savivaldybei būdingas didėjantis sergamumas skirtingo tipo ligomis, pvz.,
sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 2019 m. siekė 4,9 tūkst./100
tūkst. gyv. (93,3 proc. daugiau nei 2012 m.), sergamumas kraujotakos sistemos
ligomis 2019 m. siekė 9,7 tūkst./100 tūkst. gyv. (147,1 proc. daugiau nei 2012 m.),
sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 2019 m. siekė 27,3 tūkst./100 tūkst. gyv.
(28,3 proc. daugiau nei 2012 m.). Sergamumas kraujotakos ir kvėpavimo sistemų
ligomis savivaldybėje buvo didesnis nei vidutiniškai šalyje.
Savivaldybė pasižymi santykinai išvystyta sveikatos priežiūros paslaugų sistema,
tačiau poreikis prieinamoms ir kokybiškoms paslaugoms bei didėjantis sergamumas
(kartu su neigiamomis demografinėmis tendencijomis) lemia poreikį kokybiniam
sistemos vystymui

8. Socialinė apsauga ir paslaugos
SOCIALINĖS APSAUGA IR PASLAUGOS
 Socialinių paslaugų teikėjai
 Socialinė rizika
 Poreikis socialinėms paslaugoms
Socialinių paslaugų teikimas Savivaldybėje yra užtikrintas, bet socialinių paslaugų teikimo aprėptis
nėra pakankama ir savivaldybėje trūksta kai kurių rūšių socialinių paslaugų. Panaši situacija yra
būdinga daugeliui šalies savivaldybių.
Geriausiai išvystytas yra nestacionarių socialinių paslaugų teikimas, tačiau šioje srityje turimas
potencialas nėra pilnai išnaudotas. Poreikis stacionarioms paslaugoms taip pat nėra pilnai
patenkintas.
FAKTAI
 Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
Socialines paslaugas savivaldybėje teikia: 3 globos namai (2 senelių ir 1 vaikų), Šilalės
rajono socialinių paslaugų namai su padaliniais, Šilalės suaugusiųjų mokyklos
specialių ugdymosi poreikių klasė, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, 7 nevyriausybinės organizacijos, 2 kultūros
įstaigos (kultūros centras ir viešoji biblioteka).
Pranašumai
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 Mažėjantis socialinių pašalpų gavėjų skaičius
2019 m. socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje siekė 650 (mažiausiai nuo
2005 m.)
 Nusistovėjusi paklausa socialinėms paslaugoms namuose
2019 m. socialines paslaugas namuose gavo 189 asmenys, šis skaičius atitinka
paskutinių 10 m. vidurkį (184 asm. reikšmėms svyruojant nuo 171 iki 213 asm.)
 Stacionarios veikų globos apimčių mažėjimas
Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičiui išliekant santykinai dideliam, vaikų
globojamų globos įstaigose skaičius savivaldybėje nenuosekliai, bet kryptingai
mažėja (25 proc. mažėjimas per paskutinius 7 m.)
Trūkumai
 Socialinės rizikos rodiklių statiškumas
Savivaldybėje socialinę riziką patiriančių šeimų ir vaikų, augančių šiose šeimose,
skaičius nepasižymi aiškiomis mažėjimo tendencijomis. 2019 m. tokių šeimų buvo
119, o jose augo 257 vaikai. Šie skaičiai buvo mažesni nei 2018 m., bet didesni nei
2017 m.. Jeigu paskutinių 7 m. perspektyvoje galima konstatuoti tokiose šeimose
augančių vaikų skaičiaus nenuoseklų minimalų mažėjimą, tokio tipo šeimų skaičius
praktiškai svyruoja švytuoklės principu ir siekia apie 115 šeimų kasmet.
 Didelis poreikis vaikų globai
Nepaisant metinių svyravimų, savivaldybė pasižymi didžiausiu apskrityje vaikų,
kuriems nustatoma globa (rūpyba) skaičiumi: pvz., 2019 m. globa (rūpyba) buvo
nustatyta 38 vaikams, tai sudarė 43,2 proc. visų apskrities vaikų, kuriems nustatyta
globa (rūpyba).
 Augantis poreikis laikinam apgyvendinimui
Savivaldybės laikino apgyvendinimo įstaigų gyventojų skaičius auga tempais (360
proc. augimas 2014 – 2019 m. laikotarpiu), viršijančiais paklausos tokio tipo
paslaugoms augimą šalyje ar apskrityje
 Didėjanti paklausa dienos centrų veiklai
Savivaldybės dienos centruose paslaugas gaunančių vaikų skaičius nuo 2017 m. iki
2019 m. išaugo daugiau nei 3 kartus (nuo 23 iki 80)
 Augantis poreikis stacionariai senjorų globai
Keičiantis gyventojų amžiaus struktūrai, dėsningai auga asmenų, gyvenančių globos
įstaigose senyvo amžiaus asmenims, skaičius. 2019 m. tokių asmenų buvo 94, t. y.
daugiausiai per paskutinius 15 m.
Teigiami socialinių paslaugų pokyčiai savivaldybėje siejami su nestacionarių
socialinių paslaugų plėtra, tačiau ženklus stacionarių socialinių paslaugų poreikis
sąlygoja institucinę plėtrą, modernizuojant infrastruktūrą ir pasitelkiant papildomus
žmogiškuosius išteklius.
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9. Viešasis saugumas ir nusikalstamumas
VIEŠASIS SAUGUMAS IR NUSIKALSTAMUMAS
 Nusikalstamumas ir teisėsauga
 Eismo saugumas
 Gaisrai
Šilalės rajonas pasižymi kaip itin saugi teritorija.
Galima išskirti 3 esminius saugumo aspektus: savivaldybėje būdingas mažas nusikalstamumas,
susijęs su efektyviu teisėsaugos organų darbu; saugios eismo sąlygos, lemiančios mažą eismo
įvykiuose sužalotų ir žuvusių asmenų skaičių; mažas žuvusiųjų gaisruose asmenų skaičius.
FAKTAI
 Kriminogeninė aplinka
2019 m savivaldybėje. buvo užregistruotos 268 nusikalstamos veikos, iš jų 251
nusikaltimas.
 Eismo saugumas
2019 m. savivaldybėje buvo užfiksuota 19 eismo įvykių, kuriuose sužeistas 21
asmuo, žuvo 3 asmenys
 Gaisringumas
2019 m. savivaldybėje kilo 83 gaisrai, kuriose žuvo 1 žmogus
Pranašumai
 Nedidelis ir mažėjantis nusikalstamumas
Nusikalstamų veikų skaičius per 7 m. sumažėjo 57,4 proc., t. y. mažėjimas didesnis
nei apskrityje ar šalyje, o nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyv.
savivaldybėje (2019 m. siekęs 1224) buvo mažesnis nei apskrityje ar šalyje
(atitinkamai 1403 ir 1841)
 Efektyvus teisėsaugos darbas
Ištirtų nusikalstamų veikų santykinis skaičius savivaldybėje ženkliai viršija šalies ir
apskrities vidurkius: pvz., 2018 m. savivaldybėje buvo ištirta 71,1 proc.
nusikalstamų veikų, kai šalyje – 52,4 proc., o apskrityje – 62,8 proc. Tuo pačiu
pažymėtina, kad policijos pareigūnų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų siekia
167 ir yra 105 pareigūnais mažesnis nei apskrityje ir 119 pareigūnų mažesnis nei
šalyje.
 Mažėjantis žuvusiųjų gaisruose skaičius
2013 – 2019 m. gaisruose žuvusių asmenų per laikotarpį skaičius siekė 5, tuo tarpu
2012 – 2006 m. – 16 asm.
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 Mažėjantis eismo įvykių ir jų aukų skaičius
Nepaisant fragmentiškų metinių svyravimų eismo įvykių skaičius savivaldybėje
nuosekliai mažėja, o mažėjimo tempai (36,7 proc. per paskutinius 7 m.) yra
aukštesni nei šalyje (5,6 per paskutinius 7 m.) ar apskrityje (19,8 proc. per
paskutinius 7 m.). Mažėjant eismo įvykių skaičiui, dėsningai mažėja juose sužeistų
asmenų skaičius (43,2 proc. per paskutinius 7 m.) ir žuvusiųjų skaičius (bendras
eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičius per paskutinius 5 m. siekia 8, palyginimui
vien 2006 m. eismo įvykiuose savivaldybėje žuvo 14 asmenų).
Trūkumai
 Nemažėjantis gaisrų skaičius
Vertinant ilgalaikėje perspektyvoje gaisrų skaičius savivaldybėje išlieka santykinai
stabilus ir nors 2019 m. kilusių gaisrų skaičius buvo mažesnis nei 2018 m. , jis buvo
didesnis nei bet kuriais kitais metais nuo 2009 m.
Savivaldybė išsiskiria itin saugia aplinka, kuri privalu išlaikyti kaip vieną iš
teritorijos patrauklumo prielaidų.

10. Susisiekimas ir transportas
SUSISIEKIMAS IR TRANSPORTAS
 Keliai ir dviračių bei pėsčiųjų takai
 Transporto priemonių parkas
 Keleivių vežimas
Šilalės rajono savivaldybės susisiekimo sistema išsiskiria nepakankama kokybe, nesubalansuotumu
ir atitikties darnaus judumo principams stoka.
Visi kertiniai susisiekimo ir transporto sistemos elementai savivaldybės teritorijoje vertintini kaip
tobulintini: prastos būklės automobilių keliai, neišvystytas dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas, didelę
transporto priemonių parko dalį sudaro seni automobiliai, kurie intensyviai naudojami nesant
alternatyvių kelionių būdų.
FAKTAI
 Kelių tinklas
Bendras automobilių kelių ilgis savivaldybėje 2019 m. pabaigoje siekė 2074 km, iš jų
– 1218 km kelių su danga (401 km kelių su patobulinta danga); dviračių takų ilgis
savivaldybėje 2019 m. pabaigoje sudarė 11,9 km.
 Individualių automobilių parkas
2019 m. pabaigoje savivaldybėje buvo registruoti 12739 individualūs lengvieji
automobiliai (582 automobiliai 1000-iui gyventojų).

14

Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

 Keleivių vežimas
Savivaldybės teritorijoje veikia 26 viešojo transporto maršrutai, kuriais kasmet
vežama nuo 62 tūkst. iki 67 tūkst. keleivių
Pranašumai
 Stabili paklausa viešojo keleivių vežimo paslaugoms
Nepaisant autobusų maršrutų skaičiaus optimizavimo, kasmetinis autobusų keleivių
skaičiaus kitimas neviršija 3 tūkst., kas sudaro mažiau nei 5 proc. nuo bendro keleivių
skaičiaus, vidutiniškai vienam asmeniui tenkančių kelionių autobusais skaičiui
išliekant pastoviam (3) ir išlaikant keleivių apyvartumą pastoviame lygyje.
Trūkumai
 Bloga kelių kokybė
2019 m. pabaigoje keliai su danga savivaldybėje sudarė tik 58,7 proc. visų kelių,
palyginimui - šalyje keliai su danga sudarė 84,7 proc., apskrityje – 83 proc., o kelių su
patobulinta danga (asfaltuotų) dalis siekė 19,3 proc. taip pat buvo mažesnė nei šalyje
(30,8 proc.) ir apskrityje (22,6 proc.), o fiksuojami tokio tipo kelių ilgio augimo
tempai (6,37 proc. per 7 m. paskutinius metus) neleidžia tikėtis atitikties šalies
vidurkiui artimiausioje perspektyvoje.
 Lėtai vystoma dviračių takų infrastruktūra
2019 m. pirma kartą nuo 2013 m. buvo padidintas savivaldybės dviračių takų ilgis (1
km arba 8,2 proc. per 5 metus, palyginimui, šalyje per šį laikotarpį dviračių takų ilgis
išaugo 46,6 proc.).
 Didelis ir nemažėjantis individualių automobilių skaičius
2019 m. 1000-iui savivaldybės gyventojų teko 116 automobilių daugiau nei
vidutiniškai šalyje ir 38 automobiliais daugiau nei vidutiniškai apskrityje. Tiek
absoliutus, tiek santykinis šių automobilių skaičius pasižymėjo itin dideliu augimo
tempu (atitinkamai 22,9 proc. ir 39,6 proc.), viršijusių šalies mastu ir apskrities mastu
fiksuotą augimą.
Savivaldybės
susisiekimo
sistemai
būdingas
visų
esminių
elementų
nepakankamumas, reikalaujantis tiek kelių infrastruktūros vystymo, tiek transporto
priemonių ir kelionių formų subalansavimo

11. Aplinka ir inžinerinė infrastruktūra
APLINKA IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
 Atliekų tvarkymas
 Oro tarša
 Vandentvarka
Ilgametės investicijos į aplinkos kokybę bei inžinerinės infrastruktūros gerinimą lemia gerėjančią
aplinkos kokybę ir efektyvų ekologinės situacijos valdymą Šilalės rajono savivaldybėje, geresnius oro
taršos ar nuotekų tvarkymo rodiklius.
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Tačiau aplinkos kokybei ir inžinerinės infrastruktūros pakankamumui užtikrinti ilgalaikėje
perspektyvoje reikalingos papildomos investicijos.
FAKTAI
 Oro tarša
2019 m. teršalų, išmestų į aplinkos orą iš 5 registruotų stacionarių taršos šaltinių,
kiekis savivaldybėje siekė 185,16 t, iš kurių didžiąją dalį sudarė CO (99 t).

 Komunalinės atliekos
2018 m. savivaldybėje komunalinių atliekų surinkimo paslauga buvo teikiama
25029 gyventojams ir 563 ūkio subjektams, o per 2018 m. buvo surinkta 8918,8 t.
komunalinių atliekų.
 Vandens suvartojimas
2018 m. savivaldybėje buvo išgauta (pakelta) 721,2 tūkst. m3 vandens, sunaudota
577,8 tūkst. m3 (iš jų 541,2 tūkst. m3 ūkio ir buities reikmėms), į paviršinius vandenis
išleista 507,4 tūkst. m3 ūkio buities ir gamybos nuotekų.
Pranašumai
 Mažėjanti oro tarša
Per 2017 m. drastiškai (3 kartus) išaugęs teršalų, išmestų į aplinkos orą iš
stacionarių taršos šaltinių, kiekis, per paskutinių 3 m. laikotarpį nuosekliai mažėja
(nuo 2017 m. iki 2019 m. sumažėjo 16,7 proc.)
 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų aprėptis
2018 m. komunalinių atliekų surinkimo paslauga buvo teikiama 99,83 proc. visų
savivaldybės gyventojų (2014 m. – 96,64 proc.) ir 100 proc. ūkio subjektų (2014 m.
– 98,12).
 Augantis perdirbamų (panaudojamų) atliekų kiekis
2018 m. perdirbtos (panaudotos) atliekos savivaldybėje sudarė 39,3 proc. visų
atliekų; palyginimui 2014 m. jų dalis siekė tik 18,99 proc. (20,31 proc. punkto, arba
didesnis nei 2 kartų augimas).
 Gerėjantis nuotekų tvarkymas
Savivaldybėje nefiksuojamas tendencingas į paviršinius vandenis išleistų ūkio,
buities ir gamybos bendro nuotekų kiekio augimas, o išvalytų iki norminio lygio
nuotekų dalis sudaro didžiąją dalį visų nuotekų (2018 m. – 100 proc.). Tuo tarpu
pagrindinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo subjekto savivaldybėje
nuotekų tvarkymo veiklos apimtys auga, 2019 m. buvo išvalyta 331,8 tūkst. m3
nuotekų, o 2017 m. 295,9 tūkst. m3

16

Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

Trūkumai
 Augantis komunalinių atliekų kiekis
Per 2014 – 2018 m. laikotarpį surinktų savivaldybėje komunalinių atliekų kiekis
padidėjo 25,3 proc.; palyginimui apskrityje per analogišką laikotarpį surinktų
komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 20,9 proc., o šalyje – 5,4 proc.
 Neefektyvus vandens išteklių naudojimas
2018 m. savivaldybėje išgauta 19,9 proc. daugiau vandens nei sunaudota
(palyginimui šalyje šio rodiklio reikšmė tesiekė 1 proc.), šiam rodikliui nerodant
mažėjimo tendencijų (mažiausia paskutinių 7 m. fiksuota reikšmė – 19,4 proc.) ir
atsispindinti neigiamose pagrindinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo subjekto savivaldybėje rezultatuose (UAB Šilalės vandenys 2019 m.
realizavo 77,8 proc. pakelto vandens), 22,2 proc. sudarė netektys tinkluose.
Savivaldybė pasižymi gerėjančios aplinkos rodikliais, kuriuos lemia kryptinga veikla
šioje srityje, tačiau vis dar aktualios vandens tiekimo infrastruktūros bei atliekų
tvarkymo problemos, neigiamai veikiančios ekologinę situaciją

12. Žemės ūkis ir miškininkystė
ŽEMĖS ŪKIS IR MIŠKININKYSTĖ
 Ūkiai
 Našumas ir derlingumas
 Produkcija
Žemės ūkio sektorius Šilalės rajono savivaldybėje išlieka svarbia ekonominės konjunktūros dalimi, o
sektoriaus subjektai sugeba efektyviai naudotis natūraliais ištekliais.
Šilalės rajono savivaldybė priskirta prie mažiau palankių ūkininkavimui teritorijų (vietovių). Bet
nepaisant žemės našumo ir derlingumo, Šilalės rajono savivaldybė laikytina santykinai agrarine, o
ūkių skaičius Šilalės rajono savivaldybėje išlieka pakankamai aukštas. Šilalės rajono savivaldybė
išlaiko žemės ūkio konkurencingumą ir šio sektoriaus aktyvumą.
FAKTAI
 Miškai ir žemės ūkio naudmenos
2020 m. pradžioje miškai užėmė 29,6 proc. savivaldybės teritorijos, o žemės ūkio
naudmenos – 60,5 proc. teritorijos.

 Žemių našumas ir derlingumas
Žemių našumo balas savivaldybėje siekia 32,5. Grūdinių augalų derlingumas
savivaldybėje 2019 m. siekė 3,34 t/ha, o daržovių – 9,26 t/ha
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 Ūkiai
2020 m. spalį savivaldybėje buvo 3282 ūkiai (palyginimui, vidutinės statistinės
šalies savivaldybės ūkių skaičius siekė ~1,5 tūkst.), kurių vidutinis dydis siekė 12,22
ha. Savivaldybės teritorijoje veikia ne tik tokie santykinai stambūs žemės ūkio
subjektai kaip Šilalės rajono ŽŪB „Kontautėliai“, bet ir žemės ūkio sektorių
aptarnaujantys subjektai (žemės ūkio kooperatyvas „Šilalės Agro“).
 Žemės ūkio produkcija
2019 m. savivaldybės bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis siekė 47,2
mln. €, didžiąją dalį kurios (65,04 proc.) sudarė gyvulininkystės produkcija

Pranašumai
 Didelis plotai, skirti ūkininkavimui
Savivaldybėje yra didelis ūkininkavimui priskirtų teritorijų plotas, viršijantis šalies
žemės ūkio naudmenų santykinį rodiklį 8,4 proc. punkto.
 Augantis ūkininkavimo rezultatyvumas
Nepaisant atskirų metinių svyravimų žemės ūkio produkcijos realizavimo apimtys
savivaldybėje per paskutinius 5 m. išaugo 22,3 proc., palyginimui, per analogišką
laikotarpį Lietuvoje šios apimtys padidėjo tik 4,7 proc.
 Žemės ūkio specializacija
Žemės ūkio struktūros pagrindą sudaro ūkiai, kurių pagrindinė ūkininkavimo
kryptis yra ganomų gyvulių laikymas (daugiau nei 55 proc. visų savivaldybės ūkių).
Trūkumai
 Žemas žemių našumas
Savivaldybės teritorijoje žemių našumas yra santykinai žemas ir 18,1 proc. atsilieka
nuo šalies vidurkio
 Stambių ūkių trūkumas
Virš 100 ha ūkiai sudaro tik 0,94 proc. visų ūkių, palyginimui apskrityje tokio dydžio
ūkiai sudaro 2,4 proc., o šalyje – 2,5 proc. visų ūkių
 Mažas derlingumas
Vertinant paskutinių 15 m. laikotarpį tiek grūdinių augalų, tiek daržovių
derlingumas savivaldybėje buvo žymiai mažesnis nei vidutiniškai šalyje, pvz., 2019
m. grūdinių augalų derlingumas savivaldybėje buvo 9,7 proc. mažesnis nei šalyje, o
daržovių – net 9 t (2 kartus) mažesnis nei šalyje
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Savivaldybės žemės ūkio sektorius vystomas atsižvelgiant į derlingumo apribojimus,
o aiški ir puoselėjama jo specializacija lemia ekonominių veiklos rezultatų augimą,
kuriam išlaikyti privalu tikslingai palaikyti esamą žemės ūkio konjunktūrą, taikyti
inovatyvias ūkininkavimo formas

13. Turizmas
TURIZMAS
 Patrauklumas
 Apgyvendinimas ir maitinimas
 Turistai ir lankytojai
Šilalės rajono savivaldybė nėra vertinamas kaip turistų ir poilsiautojų traukos centras, nors yra daug
lankytinų vietų ir kultūros paveldo objektų. Atvykstančių turistų skaičius Šilalės savivaldybėje yra
santykinai mažas, o apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta.

FAKTAI
 Traukos objektai
Savivaldybėje yra 2 regioniniai parkai, 4 valstybiniai draustiniai, 6 gamtos paminklai,
11 valstybinių gamtos paveldo objektų ir 27 savivaldybės gamtos paveldo objektai.
Savivaldybės teritorijoje yra 460 nekilnojamų kultūros vertybių, iš kurių 95 turi
kultūros paminklo statusą.
 Turizmo paslaugų teikėjai
Turizmo paslaugų teikimo tinklą savivaldybėje sudaro: 16 apgyvendinimo įstaigų (1
motelis, 3 svečių namai, 2 stovyklavietės ir 10 kaimo turizmo sodybų), 14 maitinimo
įstaigų (1 picerija, 1 restoranas, 1 baras ir 11 kavinių), 4 aktyvaus poilsio ir pramogų
objektai (slidinėjimo trasa, stovyklavietė, žvejybos tvenkiniai ir sporto ir laisvalaikio
centras).
Pranašumai
 Maitinimo paslaugų pasiūla
Nors maitinimo įstaigų, ypač kaimo vietovėse, trūksta, per paskutinius 6 m.
maitinimo įstaigų skaičius savivaldybėje išaugo 36,4 proc., palyginimui šalyje jų
skaičius per analogišką laikotarpį išaugo 17,7 proc., o apskrityje – 17,6 proc. ir
paskutinius 4 m. svyruoja nuo 14 iki 15 vnt., maitinimo vietų juose skaičiui taip pat
išliekant stabiliam nuo 0,7 iki 0,9 tūkst. vietų
 Augantis apgyvendinimo sektorius
Be kaimo turizmo paslaugų teikėjų bendras apgyvendinimo įstaigų skaičius
savivaldybėje per laikotarpį nuo 2015 m. iki 2019 m. išaugo nuo 2 iki 7, arba 250
proc., t.y. daugiau nei 3 kartus, o vietų juose skaičius padidėjo daugiau nei 2 kartus
(175 proc.) nuo 24 iki 66 vnt.
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 Didėjantis apgyvendinimo paslaugų patrauklumas
Per 2014 m. – 2019 m. laikotarpį savivaldybės apgyvendinimo įstaigose
apgyvendintų turistų skaičius padidėjo beveik 4 kartus (298,34 proc.), palyginimui
Lietuvoje šis augimas siekė 49,8 proc., apskrityje - 38,9 proc., o suteiktų nakvynių
skaičius beveik 2 kartus (82,99 proc.), palyginimui, Lietuvos nakvynių skaičius augo
38,2 proc., o apskrityje - 10,9 proc.
Trūkumai
 Mažas patrauklumas užsienio turistams
Per paskutinius 8 m. savivaldybės apgyvendinimo įstaigos paslaugas užsienio
turistams teikė tik 2012 m. ir 2015 m., o bendra jų dalis per 2014 – 2019 m.
apgyvendintų turistų struktūroje siekia mažiau nei 2,5 proc., palyginimui šalyje jų
dalis siekė 49 proc., o apskrityje – 17 proc.
Turimas turizmo potencialas yra nuosaikus, jame dominuoja kultūrinio ir istorinio
paveldo elementai, kurie leidžia generuoti trumpalaikio pobūdžio lankytojų srautus.
Formuojasi privati, į užsienio turistus orientuota turizmo apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų infrastruktūra kaip prielaida intensyvesnei turizmo paslaugų
plėtrai.

14. Statyba ir pramonė
STATYBA IR PRAMONĖ
 Įmonės
 Veiklos rezultatyvumas
 Lyderiai
Šilalės rajono savivaldybėje veikiančių pramonės ir statybos įmonių skaičius auga, palaikomos
susiformavusios mėsos ir medienos perdirbimo tradicijos, skaitlingas statybos sektorius.
FAKTAI
 Pramonė
Dominuojančios pramonės šakos Šilalės rajono savivaldybėje yra susijusios su
tradicinėmis apdirbamosios gamybos sritimis, o didžiausi pramonės subjektai yra
UAB „Šilalės mediena“, UAB „Rivona“ mėsos perdirbimo padalinys, UAB ,,Profileksas“
ir kt.
 Statyba
Savivaldybė pasižymi išvystytu statybos sektoriumi, kurio įmonės sudaro daugiau
nei 10 proc. visų savivaldybės įmonių ir dėl savo pajėgumų išsiskiria savo veiklos
mastais regioniniame kontekste (pvz., UAB „Kvėdarsta“).
Pranašumai
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Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

 Augantis pramonės įmonių skaičius
Apdirbamosios gamybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius per paskutinius
10 m. išaugo 44,8 proc., o jų dalis padidėjo nuo 7,21 proc. iki 8,7 proc.
 Besiplečiantis statybų sektorius
Statybos sektoriuje veikiančių įmonių skaičius savivaldybėje per paskutinius 7 m.
išaugo 50 proc., o jų dalis bendroje MVI struktūroje padidėjo nuo 8,2 proc. iki 10 proc.
Trūkumai
 Statybos sektoriaus veiklos ekonominio rezultato nepastovumas
Nors statybos sektoriaus įmonių skaičius savivaldybėje auga, jų atliktų darbų apimtys
nepasižymi kryptinga teigiama kaita, pvz., savivaldybės statybos įmonių šalyje atlikti
statybos darbai to meto kainomis buvo įvertinti 12,5 mln. €, tai buvo 60,7,proc.
daugiau nei 2016 m., 5 proc. mažiau nei 2014 m. ir 15,4 proc. mažiau nei 2011 m.
Savivaldybei būdingas pramonės ir statybos sektoriaus augimas, kuri privalu
palaikyti, atsižvelgiant į šių sektorių įmonių dalį bendroje įmonių struktūroje bei
pridėtinės vertės formavimo potencialą
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PROJEKTAS
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO NUO 2021
METŲ IKI 2030 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Priemonės
kodas

Pasiekimo
laikas
(metai)
I PRIORITETAS. TVARIOS EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Atsakinga (-gos) institucija (jos)

1.1.tikslas. Patrauklios investicinės ir verslo aplinkos kūrimas
1.1.1.uždavinys. Gerinti verslo plėtros bei investicijų pritraukimo sąlygas
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

Parengti rajono ekonominės
plėtros/ investicijų pritraukimo
galimybių studiją/ planą
Parinkti ir paruošti esamas ar
apleistas buvusias pramonės /
gamybines teritorijas, kitos
paskirties teritorijas Šilalės
rajone, sukuriant ir (arba)
plečiant inžinerinę
infrastruktūrą bei pritaikant
verslui plėtoti
Sutvarkyti, pritaikyti ir (arba)
plėsti kitą verslui svarbią bei
investicijų pritraukimui palankią
infrastruktūrą Šilalės rajone
Vykdyti aktyvią investuotojų
paiešką
Kurti, skatinti kurti ir (arba)
plėsti verslo inkubatorius,
verslo bendradarbiavimo
erdves Šilalės rajone
Sutvarkyti, pritaikyti ir (arba)
plėsti kitą verslui svarbią bei
investicijų pritraukimui palankią
infrastruktūrą Šilalės rajone
Vykdyti rinkodaros priemones,
pristatant verslo plėtojimo ir
investavimo Šilalės rajone
galimybes

Formuoti funkcines zonas ir
partnerystes su greta
esančiomis savivaldybėmis
siekiant geriau išnaudoti
turimus išteklius bei potencialą

Parengta galimybių studija/ planas

2021-2030

Paruoštų teritorijų skaičius (vnt.)

2021-2030

Įrengtos ir (arba) atnaujintos
infrastruktūros skaičius (vnt.)

2021-2030

Pritrauktų investuotojų skaičius,
(vnt.)
Įkurtų ir (arba) išplėstų verslo
inkubatorių, verslo centrų skaičius,
(vnt.)

2021-2030

Įrengtos ir (arba) atnaujintos
infrastruktūros skaičius (vnt.)

2021-2030

Verslo misijų/ susitikimų/ parodų ir
mugių, kuriose dalyvauta skaičius
(vnt.) ir dalyvių jose skaičius
(asmenys);
Įgyvendintų rinkodaros priemonių
skaičius (vnt.)
Suformuotų funkcinių zonų bei
partnerysčių skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų bendrų projektų skaičius,
(vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

1.1.2.uždavinys. Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, gyventojų verslumą bei ekonominį mobilumą
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Priemonės
kodas
1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.6.

Priemonės pavadinimas
Skatinti ir plėtoti viešojo bei
privataus sektorių partnerystę
Šilalės rajone, inicijuojant ir
įgyvendinant bendrus projektus
Organizuoti ir viešinti verslumą
skatinančius, gerąją verslo
patirtį propaguojančius
renginius, konkursus Šilalės
rajone

Pasiekimo indikatorius (-riai)
Pasirašytų bendradarbiavimo
sutarčių skaičius (vnt.);
Parengtų ir įgyvendintų bendrų
projektų skaičius (vnt.)
Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, konkursų skaičius (vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

2021-2030

Palaikyti ir skatinti „jauno
Veikiančių verslo bendradarbystės
2021-2030
verslo“, laisvųjų profesijų,
erdvių skaičius (vnt.)
nuotoliniu būdu dirbančių
gyventojų „ekosistemas“ Šilalės
rajone
Teikti techninę ir metodinę
Verslininkų, verslo įmonių, asmenų,
2021-2030
pagalbą savivaldybės
ketinančių pradėti verslą,
verslininkams, verslo įmonėms,
investuotojų, kuriems suteikta
asmenims, ketinantiems pradėti techninė ir metodinė pagalba,
verslą, investuotojams
skaičius (vnt./ asmenys)
Parengti ir įgyvendinti rajono
Parengta ir įgyvendinta gyventojų
2021-2030
gyventojų verslumo ugdymo
verslumo ugdymo programa
programą, vykdyti jaunimo
Įgyvendinti jaunimo verslumo
verslumo ugdymo projektus
ugdymo projektai, skaičius (vnt.)
Formuoti funkcines zonas ir
Suformuotų funkcinių zonų bei
2021-2030
partnerystes su greta
partnerysčių skaičius, (vnt.)
esančiomis savivaldybėmis
Įgyvendintų bendrų projektų skaičius,
siekiant geriau išnaudoti
(vnt.)
turimus išteklius bei potencialą
Skatinti ekonominį ir socialinį Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų 2021-2030
jaunimo verslumą, sudaryti
renginių, mokymų, kursų,
palankias sąlygas jaunimui
seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių
aktyviai dalyvauti darbo
juose skaičius (asmenys)
rinkoje
Įkurtų įmonių, (save įdarbinusių
asmenų) skaičius, (vnt.)
1.1.3 uždavinys. Plėtoti verslo paramos ir informavimo sistemą

1.1.3.1.

1.1.3.2.
1.1.3.3.

1.1.3.4.

Parengti (atnaujinti) verslo
skatinimo programą su
priemonių planu, prioritetą
teikiant smulkiam ir vidutiniam
verslu
Sukurti verslo informacinę
sistemą Šilalės rajone

Parengta (atnaujinta) programa

2021-2030

Sukurta verslo informacinė sistema

2021-2030

Teikti techninę ir metodinę
pagalbą rajono savivaldybės
verslininkams, verslo įmonėms,
asmenims, ketinantiems pradėti
verslą, investuotojams
Plėtoti bendradarbiavimą tarp
vietos savivaldos, valstybinių
institucijų, verslą vienijančių

Verslininkų, verslo įmonių, asmenų,
ketinančių pradėti verslą,
investuotojų, kuriems suteikta
techninė ir metodinė pagalba,
skaičius (vnt./ asmenys)
Susitikimų skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

Atsakinga (-gos) institucija (jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

organizacijų, organizuojant
reguliarius atstovų susitikimus,
susijusius su viešųjų paslaugų,
teikiamų verslui, kokybe ir
plėtra
1.2.tikslas. Turizmo plėtra, kultūros ir istorinio paveldo įveiklinimas
1.2.1.uždavinys. Plėsti ir modernizuoti turizmo paslaugų infrastruktūrą
1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.1.8.

1.2.1.9.

1.2.1.10.

1.2.1.11.

Parengti ir įgyvendinti Šilalės
rajono turizmo plėtros
strategiją (galimybių studiją)
Plėsti ir (arba) atnaujinti viešąją
rekreacijos ir aktyvaus poilsio
paslaugų bei pramogų
infrastruktūrą Šilalės rajone
Plėsti ir (arba) atnaujinti
pažintinio turizmo paslaugų
infrastruktūrą Šilalės rajone
Plėsti ir (arba) atnaujinti
vandens turizmo paslaugų bei
pramogų infrastruktūrą Šilalės
rajone
Įrengti ir (arba) sutvarkyti
poilsiavietes, stovyklavietes,
kempingus, apžvalgos aikšteles
Šilalės rajone
Tvarkyti ir prižiūrėti Šilalės
rajono savivaldybės turizmo bei
rekreacijos objektus
Plėsti ir (arba) atnaujinti Šilalės
rajono savivaldybės turistinių ir
rekreacinių objektų, kultūros
bei gamtos paveldo objektų
ženklinimo sistemą
Pritaikyti Šilalės rajono
savivaldybės turizmo bei
rekreacijos objektus asmenų su
negalia poreikiams
Plėtoti turizmo infrastruktūrą
Šilalės rajone, įgyvendinant
viešojo ir privataus sektorių
partnerystę
Formuoti turizmo plėtros
funkcines zonas ir partnerystes
su greta esančiomis
savivaldybėmis siekiant geriau
išnaudoti turimus turizmo
išteklius bei potencialą
Didinti turizmo objektų
prieinamumą, įrengiant ir
(arba) atnaujinant dviračių ir

Parengta ir įgyvendinti strategija

2021-2030

Išplėstų ir (arba) atnaujintų viešosios
rekreacijos ir aktyvaus poilsio
objektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Išplėstų ir (arba) atnaujintų
pažintinio turizmo objektų skaičius
(vnt.)
Išplėstų ir (arba) atnaujintų vandens
turizmo objektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Įrengtų ir (arba) atnaujintų
poilsiaviečių, stovyklaviečių,
kempingų, paplūdimių, apžvalgos
aikštelių skaičius (vnt.)
Sutvarkytų ir prižiūrėtų turizmo bei
rekreacijos objektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Pastatytų informacinių stendų, kelio
ženklų skaičius (vnt.);
Įrengtų nuorodų, informacijos
terminalų skaičius (vnt.)

2021-2030

Turizmo ir rekreacijos objektų,
pritaikytų asmenų su negalia
poreikiams, skaičius (vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius, (vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

Suformuotų turizmo funkcinių zonų
bei partnerysčių skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų bendrų turizmo
infrastruktūros plėtros projektų
skaičius, (vnt.)
Įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų
skaičius (vnt.)
Įrengtų takų ilgis, (km)

2021-2030

Atsakinga (-gos) institucija (jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (-gos) institucija (jos)

pėsčiųjų takus, sujungiant jais
turizmo ir rekreacijos objektus

1.2.2.uždavinys. Pritaikyti gamtos, istorinius ir kultūros paveldo objektus turizmui
1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.2.6.

Sutvarkyti Šilalės rajono
savivaldybės kultūros paveldo
objektus ir pritaikyti juos
turizmui, švietimui, kultūrai,
kitoms viešosioms paslaugoms
vystyti, atlikti kultūros paveldo
objektų konservavimo darbus
Sutvarkyti Šilalės rajono
savivaldybės sakralinius
objektus bei pritaikyti juos
turizmui, švietimui, kultūrai,
kitoms viešosioms paslaugoms
vystyti
Sutvarkyti Šilalės rajono
savivaldybės gamtos paveldo
objektus ir pritaikyti juos
turizmui, švietimui, kultūrai,
kitoms viešosioms paslaugoms
bei ekonominei veiklai vystyti
Kurti savivaldybių partnerystes,
įveiklinant kultūros paveldo
objektus edukacijos,
rekreaciniais tikslais
Skatinti bendruomenių
partnerystes, puoselėjant
skirtingą etnokultūrų paveldą,
palaikant jų tradicijas, amatus,
papročius.

Sutvarkytų ir pritaikytų kultūros
paveldo objektų skaičius (vnt.);
Atliktų konservavimo darbų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Sutvarkytų ir pritaikytų sakralinių
objektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Sutvarkytų ir pritaikytų gamtos
paveldo objektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Sukurtų partnerysčių skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Sukurtų partnerysčių skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Dalyvauti funkcinės zonos
Tauragė+ plėtros strategijos
turizmo plėtros svarbių
paslaugų ir infrastruktūros
plėtros skatinimo prioritetinės
krypties įgyvendinime

Inicijuotų ir įgyvendintų projektų
skaičius, (vnt.)

2021-2030

1.2.3.uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę, vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą
1.2.3.1.

1.2.3.2.

Šilalės turizmo informacinio
centro veiklos modernizavimas
ir informacinės sklaidos
efektyvumo didinimas
Dalyvauti regioninėse turizmo
informacinės sklaidos ir
rinkodaros iniciatyvose bei
projektuose

Modernizuota TIC įranga
Sukurta turizmo informacinė sistema

2021-2030

Įgyvendintų iniciatyvų skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.)

2021-2030
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

1.2.3.4.

Gerinti ir plėsti Šilalės rajono
turizmo informacinę sistemą ir
veiklą

1.2.3.5.

Parengti kultūros, švietimo ir
laisvalaikio paslaugų teikimo
infrastruktūros įveiklinimo
organizuojant ir tiekiant
turizmo paslaugas programą
Kurti savivaldybių partnerystes,
įveiklinant kultūros paveldo
objektus edukacijos,
rekreaciniais tikslais
Skatinti bendruomenių
partnerystes, puoselėjant
skirtingą etnokultūrų paveldą,
palaikant jų tradicijas, amatus,
papročius.

1.2.3.6.

1.2.3.7.

1.2.3.8.

Skatinti privataus verslo
iniciatyvas, kuriant ir plėtojant
inovatyvias turizmo paslaugas
Šilalės rajone

Pasiekimo indikatorius (-riai)
Suorganizuotų renginių turizmo
paslaugų teikėjams skaičius (vnt.) ir
dalyvių skaičius juose (asmenys);
Įsigytų įrangos, įrenginių skaičius
(vnt.);
Įgyvendintų viešinimo priemonių
skaičius (vnt.);
Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, mokymų, kursų, seminarų
skaičius (vnt.) ir dalyvių juose
skaičius (asmenys)
Parengta programa

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Atsakinga (-gos) institucija (jos)

2021-2030

Sukurtų partnerysčių skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Sukurtų partnerysčių skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Paskatintų turizmo verslo įmonių
skaičius, (vnt.)

2021-2030

1.3.tikslas. Pažangaus žemės ūkio vystymas bei kaimo plėtra
1.3.1.uždavinys. Vystyti inovatyvų žemės ūkį ir miškininkystę, modernizuoti ir plėtoti tam reikalingą infrastruktūrą
1.3.1.1.

Prižiūrėti ir (arba) atnaujinti
melioracijos infrastruktūrą
Šilalės rajono savivaldybėje

1.3.1.2.

Skatinti fizinius ir (arba)
juridinius asmenis rekonstruoti,
remontuoti, atnaujinti ir (arba)
įrengti naujus melioracijos
statinius, esančius jiems Šilalės
rajono savivaldybės teritorijoje
nuosavybės teise
priklausančiuose žemės
sklypuose

Rekonstruotų, remontuotų ir (arba)
atnaujintų sausinimo sistemų plotas
(ha), griovių ilgis (km), įrenginių
skaičius (vnt.)
Rekonstruotų, remontuotų ir (arba)
atnaujintų sausinimo sistemų plotas
(ha), griovių ilgis (km), įrenginių
skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

1.3.2. uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą, stiprinti ekologines ir netradicines žemės ūkio šakas
1.3.2.1.

Vystyti ir skatinti netradicinių
žemės ūkio šakų atsiradimą ir

Įkurtų žemės ūkių skaičius (vnt.);

2021-2030
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
plėtrą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

1.3.2.2.

Vystyti ir skatinti ekologinių
žemės ūkio šakų atsiradimą ir
plėtrą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

1.3.2.3.

Skatinti steigti bei teikti
informaciją apie galimybes
steigti žemės ūkio, miškų ūkio
kooperatyvus Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

Pasiekimo
laikas
(metai)

Pasiekimo indikatorius (-riai)
Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, mokymų, kursų, seminarų
skaičius (vnt.) ir dalyvių juose
skaičius (asmenys)
Įkurtų žemės ūkių skaičius (vnt.);
Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, mokymų, kursų, seminarų
skaičius (vnt.) ir dalyvių juose
skaičius (asmenys)
Įkurtų žemės ūkių skaičius (vnt.);
Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, mokymų, kursų, seminarų
skaičius (vnt.) ir dalyvių juose
skaičius (asmenys)

Atsakinga (-gos) institucija (jos)

2021-2030

2021-2030

1.3.3. uždavinys. Plėtoti alternatyvias veiklas kaime
1.3.3.1.

Organizuoti Šilalės rajono
savivaldybės kaimiškų vietovių
gyventojų verslumą bei
alternatyvias žemės ūkiui
veiklas kaime skatinančius
mokymus
Skatinti alternatyvias žemės
ūkiui veiklas
Skatinti tradicinių amatų centrų
kūrimąsi ir plėtrą

1.3.3.2
1.3.3.3.

1.3.3.4.

Skatinti vietinio maisto sistemų
atsiradimą ir plėtojimą

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Organizuotų mokymų skaičius, (vnt.)
Mokymo dalyvių skaičius, (vnt.)

2021-2030

Paskatintų veiklų skaičius (vnt.);
Įkurtų veiklų skaičius (vnt.)
Įkurtų tradicinių amatų centrų
skaičius (vnt.);
Sertifikuotų amatininkų skaičius
(asmenys)
Vietinio maisto sistemų (konkrečioje
vietovėje gaminamų, perdirbamų ir
vartojamų maisto produktų) skaičius
(vnt.);
Ūkio subjektų, dalyvaujančių
vietinėse maisto sistemose, skaičius
(vnt.)
Sutvarkytos ir pritaikytos
infrastruktūros vietinėms maisto
sistemoms skaičius (vnt.);
Taikytų marketingo ir rinkodaros
priemonių vietinėms maisto
sistemoms skaičius (vnt.)
Įrengtų ūkininkų turgelių skaičius,
(vnt.)

2021-2030

Pasiekimo indikatorius (-riai)

2021-2030

2021-2030

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

II PRIORITETAS. GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, PLĖTOJANT PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ
2.1. tikslas. Besimokančios visuomenės ugdymas
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

2.1.1. uždavinys. Vystyti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, diegti ugdymo inovacijas
2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.1.6.

2.1.1.7.

2.1.1.8.

2.1.1.9.

2.1.1.10

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigų infrastruktūrą
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono bendrojo
ugdymo mokyklų
infrastruktūrą
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
neformaliojo švietimo įstaigų
infrastruktūrą
Atnaujinti esamus ir steigti
naujus universalius
daugiafunkcius centrus Šilalės
rajone
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
ugdymo įstaigų materialiąsias
bei edukacines aplinkas
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
ugdymo įstaigų informacinių
technologijų aplinką ir
elektronines paslaugas
Diegti ugdymo inovacijas
Šilalės rajono savivaldybės
ugdymo įstaigose
Kurti STEAM kompetencijų
vystymo infrastruktūrą ir
ugdymo(-si) aplinkas,
robotikos įgūdžių formavimo
išteklius Šilalės rajono
savivaldybės ugdymo
įstaigose
Tobulinti mokinių pavėžėjimo
paslaugas Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

Skatinti steigti privačias
ugdymo įstaigas Šilalės
rajone

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų, kuriose atnaujinta
infrastruktūra, skaičius (vnt.)

2021-2030

BUM, kuriose atnaujinta
infrastruktūra, skaičius (vnt.)

2021-2030

Neformaliojo švietimo įstaigų,
kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta
infrastruktūra, skaičius (vnt.)

2021-2030

Atnaujintų universalių
daugiafunkcių centrų skaičius
(vnt.);
Įsteigtų universalių daugiafunkcių
centrų skaičius (vnt.)
Ugdymo įstaigų, kuriose
atnaujintos ir (arba) išplėstos
materialiosios bei edukacinės
aplinkos, skaičius (vnt.)
Ugdymo įstaigų, kuriose
atnaujintos ir (arba) išplėstos
informacinių technologijų aplinkos
bei elektroninės paslaugos,
skaičius (vnt.)
Įdiegtų ugdymo inovacijų skaičius,
(vnt.)

2021-2030

Sukurti STEAM padaliniai
Suformuoti robotikos mokymo
padaliniai

2021-2030

Įsigytų ir (arba) atnaujintų
transporto priemonių skaičius
(vnt.);
Maršrutų, pritaikytų mokinių
poreikiams, skaičius (vnt.);
Pavežamų mokinių dalis nuo
bendro besimokančiųjų skaičiaus
(procentai)
Įsteigtų privačių ugdymo įstaigų
skaičius (vnt).

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2.1.2. uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą
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Priemonės
kodas
2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.2.5.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Tobulinti Šilalės rajono
savivaldybės mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų,
mokyklų vadovų
kompetencijas ir kvalifikaciją
Pritraukti motyvuotus, jaunus
pedagogus dirbti Šilalės
rajono savivaldybės ugdymo
įstaigose, kurti ir vykdyti
pedagogų skatinimo sistemą

Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, mokymų, kursų,
seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių
juose skaičius (asmenys)

Plėtoti ir vykdyti gerai
besimokančių ar aukštus
rezultatus pasiekusių Šilalės
rajono savivaldybės mokinių
skatinimą
Plėtoti švietimo ir
specialiosios pagalbos teikimą
Šilalės rajono savivaldybės
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir mokyklinio
amžiaus vaikams bei jų
tėvams (globėjams)
Plėsti ir skatinti vaikų bei
jaunimo poilsio dienos ir
stacionarių stovyklų,
edukacinių programų,
socializacijos, patriotinio
ugdymo programų (ypatingai
vasaros laikotarpiu)
organizavimą bei vykdymą
Šilalės rajone

2.1.2.6.

Didinti vaikų neformaliojo
švietimo prieinamumą Šilalės
rajone

2.1.2.7.

Skatinti ir remti Šilalės rajono
ugdymo įstaigų vykdomus
projektus

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Sukurta pedagogų pritraukimo į
rajoną, pedagogų motyvacijos
sistema;
Pedagogų, pasinaudojusių
taikytomis skatinimo
priemonėmis, lengvatomis,
skaičius (asmenys);
Pradėjusių dirbti asmenų skaičius
(asmenys)
Mokinių, kuriems pritaikytos
skatinimo priemonės, skaičius
(asmenys)

2021-2030

Įsteigtų socialinio pedagogo,
specialiojo pedagogo, psichologo,
mokytojo padėjėjo pareigybių
skaičius (vnt.) arba suburtų
specialistų komandų skaičius (vnt.)

2021-2030

Veikiančių įstaigų, įmonių ir
asociacijų, kurios teikia vaikų ir
jaunimo dienos ir stacionarių
stovyklų, edukacinių programų
paslaugas vaikams ir jaunimui,
skaičius (vnt.);
Suorganizuotų vaikų ir jaunimo
dienos ir stacionarių stovyklų
skaičius (vnt.) ir dalyvių juose
skaičius (asmenys);
Parengtų ir įgyvendintų
socializacijos programų skaičius
(vnt.)
NVŠ programų skaičius (vnt.)
Naujai pradėtų teikti neformaliojo
vaikų ugdymo paslaugų skaičius
(vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius
(vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2.1.3 uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą
2.1.3.1.

Skatinti ir įgyvendinti
mokymosi visą gyvenimą
projektus, veiklas ir iniciatyvas
Šilalės rajono savivaldybėje

Įgyvendintų projektų skaičius,
(vnt.)

2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)
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Priemonės
kodas
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Skatinti neformalaus švietimo
paslaugų plėtrą jaunimui ir
suaugusiems asmenims
Plėtoti Trečiojo universiteto
veiklą Šilalės rajono
savivaldybėje

Naujai sukurtų neformalaus
ugdymo paslaugų jaunimui ir
suaugusiems skaičius, (vnt.)
Įsteigtų skyrų skaičius, (vnt.)
Asmenų, dalyvaujančių veikloje
skaičius, (vnt.)

Skatinti NVO ir švietimo
įstaigų bendradarbiavimą,
kuriant ir plėtojant mokymosi
principų įgyvendinimą Šilalės
rajono savivaldybėje

Bendrų projektų skaičius, (vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

2021-2030

2021-2030

2.2. tikslas. Efektyvios sveikatos priežiūros sistemos užtikrinimas ir sveikatingumo ugdymas
2.2.1. uždavinys. Modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą
2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.2.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų
infrastruktūrą
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros įstaigų
medicininę įrangą,
materialinę aplinką
Plėtoti elektronines sveikatos
priežiūros paslaugas, skatinti
jų naudojimą ir prieinamumą
bei atnaujinti ir (arba) plėsti
informacinių technologijų
bazes Šilalės rajono
savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigose

Sveikatos priežiūros įstaigų,
2021-2030
kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta
infrastruktūra, skaičius (vnt.)
Asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų, kuriose
atnaujinta ir (arba) išplėsta
medicininė įranga ir materialinė
bazė, skaičius (vnt.)

2021-2030

Sveikatos priežiūros įstaigų,
2021-2030
teikiančių elektronines paslaugas,
skaičius (vnt.);
Teikiamų elektroninių paslaugų
skaičius (vnt.);
Sveikatos priežiūros įstaigų,
kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta
informacinių technologijų bazė,
skaičius (vnt.)

2.2.2. uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą
Gerinti sveikatos priežiūros
Naujų teikiamų sveikatos
2021-2030
paslaugas, diegti naujas bei
priežiūros paslaugų skaičius (vnt.);
didinti jų prieinamumą Šilalės Pagerintų/patobulintų/išplėstų
rajone
sveikatos priežiūros paslaugų
skaičius (vnt.)
Skatinti privačių sveikatos
Įsteigtų privačių sveikatos
2021-2030
priežiūros kabinetų/ įstaigų
priežiūros įstaigų skaičius, (vnt.)
stiegimąsi Šilalė rajono
savivaldybės teritorijoje
Rengti ir kurti paskatų
Sukurta paskatų sistema
2021-2030
sistemą Šilalės rajono
(planas/programa)
savivaldybėje, siekiant
Atvykusių dirbti sveikatos
pritraukti bei išlaikyti
priežiūros įstaigų specialistų
skaičius (asmenys);
sveikatos priežiūros
specialistus rajono sveikatos
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
priežiūros įstaigose

2.2.2.4.

2.2.2.5.

Plėtoti mobilių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą
savivaldybės gyventojams
Tobulinti Šilalės rajono
savivaldybės sveikatos
priežiūros specialistų bei
sveikatos priežiūros įstaigų
vadovų kvalifikaciją ir
kompetencijas

Pasiekimo indikatorius (-riai)
Paskatintų sveikatos priežiūros
specialistų skaičius (asmenys)
Sukurta mobilių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo
komandų skaičius, (vnt.)
Kvalifikacijos tobulinimo renginių
skaičius, (vnt.)
Kvalifikaciją patobulinusių
specialistų skaičius, (vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)

2021-2030

2021-2030

2.2.3. uždavinys. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną
2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

2.2.3.6.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
sporto infrastruktūrą
Atnaujinti ir (arba) plėsti
sporto infrastruktūrą Šilalės
rajono ugdymo įstaigose
(sporto salės, lauko sporto
infrastruktūra, treniruoklių
aikštelės ir pan.)
Atnaujinti sporto inventorių
Šilalės rajono savivaldybės
ugdymo įstaigose
Skatinti viešojo ir privataus
sektoriaus bendradarbiavimą
plėtojant ir (arba) atnaujinant
sporto ir aktyvaus poilsio bei
laisvalaikio infrastruktūrą
Šilalės rajone
Atnaujinti ir (arba) plėsti
bendruomeninę fizinio
aktyvumo infrastruktūrą
Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje

Skatinti ir plėtoti neįgaliųjų,
senjorų fizinį aktyvumą ir
sportą, pritaikant Šilalės
rajono sporto infrastruktūrą
specialiesiems poreikiams

Atnaujintos ir (arba) naujai
2021-2030
įrengtos sporto infrastruktūros
objektų skaičius (vnt.)
Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujinta 2021-2030
ir (arba) įrengta sporto
infrastruktūra, skaičius (vnt.)

Ugdymo įstaigų, kuriose
atnaujintas sporto inventorius,
skaičius (vnt.)
Bendrai įgyvendintų projektų
skaičius, (vnt.)

2021-2030

2021-2030

Įrengtų ir (arba) atnaujintų vaikų
2021-2030
žaidimo aikštelių skaičius (vnt.);
Įrengtų ir (arba) atnaujintų
bendruomeninių sporto aikštelių
skaičius (vnt.);
Įrengtų ir (arba) atnaujintų lauko
treniruoklių skaičius (vnt.);
Įrengtų ir (arba) atnaujintų kitų
bendruomeninių fizinio aktyvumo
infrastruktūros objektų skaičius
(vnt.)
Sporto bazių, pritaikytų
2021-2030
specialiesiems poreikiams, skaičius
(vnt.);
Sportuojančių neįgaliųjų ir (arba)
senjorų skaičius (asmenys);
Vykdytų sporto renginių skaičius
žmonėms su negalia ir (arba)
senjorams (vnt.)

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

2.3. tikslas. Kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugų patrauklumo didinimas
2.3.1. uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti kultūros, laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą
2.3.1.1.

Modernizuoti Šilalės rajono
savivaldybės kultūros įstaigų
infrastruktūrą, atnaujinti
kultūrinei veiklai organizuoti
reikalingą įrangą ir baldus

2.3.1.2.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
kultūros įstaigų informacinių
technologijų aplinką bei
elektronines paslaugas

2.3.1.3.

Įveiklinti Šilalės rajono
savivaldybės kultūros įstaigų
infrastruktūrą ir kultūros
paslaugas europiniams,
nacionaliniams, regioniniams
keliams (turizmui), švietimui,
kultūrai, kitoms viešosioms
paslaugoms ir ekonominei
veiklai

Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta
ir (arba) išplėsta infrastruktūra,
skaičius (vnt.)
Įstaigos, kuriose atnaujinta
reikalinga įranga ir baldai skaičius,
(vnt.)
Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta
ir (arba) išplėsta informacinių
technologijų aplinka, skaičius
(vnt.);
Pagerintų ir (arba) naujai suteiktų
kultūros elektroninių paslaugų
skaičius (vnt.);
Atnaujintų ir (arba) sukurtų
kultūros įstaigų interneto svetainių
skaičius (vnt.)
Įveiklintos kultūros įstaigų
infrastruktūros skaičius (vnt.);
NVO, BO, JO, kitų organizacijų,
pasinaudojusių kultūros įstaigų
baze, skaičius (vnt. per metus);
Įveiklintų kultūros paslaugų
skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2.3.2. uždavinys. Gerinti kultūros ir laisvalaikio paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą
2.3.2.1.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
kultūros įstaigų informacinių
technologijų aplinką bei
elektronines paslaugas

2.3.2.2.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
kultūros įstaigų materialinę
bei edukacinę aplinkas
Pritaikyti Šilalės rajono
savivaldybės viešąsias erdves
kultūros poreikiams

2.3.2.3.

Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta
ir (arba) išplėsta informacinių
technologijų aplinka, skaičius
(vnt.);
Pagerintų ir (arba) naujai suteiktų
kultūros elektroninių paslaugų
skaičius (vnt.);
Atnaujintų ir (arba) sukurtų
kultūros įstaigų interneto svetainių
skaičius (vnt.)
Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta
ir (arba) išplėsta materialinė ir
(arba) edukacinė aplinka, skaičius
(vnt.)
Pritaikytų kultūrinių erdvių
skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

2.3.2.4.

Tobulinti ir plėsti Šilalės
rajono savivaldybės kultūros
paslaugas, siekiant didinti jų
prieinamumą

2.3.2.5.

Skatinti ir remti Šilalės rajono
savivaldybės kultūros įstaigų
vykdomus projektus
Aktyviai dalyvauti Tauragės
regiono kultūros tarybos
veikloje

Patobulintų kultūros paslaugų
skaičius (vnt.);
Asmenų, besinaudojančių kultūros
paslaugomis, dalis nuo visų
gyventojų skaičiaus (procentai)
Įgyvendintų projektų skaičius
(vnt.)

2.3.2.6.

Parengtų projektų skaičius, (vnt.,)
Suorganizuotų renginių skaičius,
(vnt.,)
Renginių dalyvių skaičius (vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

2021-2030

2021-2030

2.3.3. uždavinys. Gerinti sporto paslaugų kokybę
2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

Sudaryti sąlygas vystyti
naujas sporto šakas ir išlaikyti
esamas sporto šakas Šilalės
rajone
Skatinti Šilalės rajono sporto
organizacijas, sporto
komandas ir sportininkus,
trenerius, sporto veiklos
projektus ir programas

Sporto šakų skaičius (vnt.) ir
sportuojančiųjų skaičius pagal
sporto šakas (asmenys)

Paskatintų sporto organizacijų,
sporto komandų skaičius (vnt.);
Paskatintų sportininkų, trenerių
skaičius (asmenys);
Įgyvendintų projektų, programų
skaičius (vnt.);
Įgyvendintų projektų skaičius
vaikams vasaros atostogų metu
(vnt.)
Gerinti Šilalės rajono
Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų
savivaldybės sporto
mokymų, kursų, seminarų skaičius
specialistų kvalifikaciją ir
(vnt.) ir dalyvių juose skaičius
kompetencijas
(asmenys)
Organizuoti įvairius sporto
Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų
renginius Šilalės rajone bei
sporto renginių skaičius (vnt.) ir
skatinti dalyvauti juose
dalyvių juose skaičius (asmenys)
Skatinti sporto savanorystę
Savanoriškai dirbančių asmenų
Šilalės rajone
skaičius (asmenys) ir organizacijų
skaičius (vnt.)
Sudaryti sąlygas sporto
Pradėjusių dirbti sporto specialistų
specialistų pritraukimui į
skaičius (asmenys)
Šilalės rajono savivaldybės
Sporto organizacijų, kuriose
sporto įstaigas ir organizacijas pradėjo dirbti nauji specialistai,
skaičius (vnt.)
Skatinti Šilalės rajono
Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų
savivaldybės sporto
mokymų, kursų, seminarų skaičius
specialistų kvalifikacijos ir
(vnt.) ir dalyvių juose skaičius
kompetencijų kėlimą
(asmenys)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2.3.4. uždavinys. Sudaryti sąlygas bendruomenei aktyviai dalyvauti kultūrinėje, laisvalaikio ir sporto veiklose
2.3.4.1.

Organizuoti, skatinti ir
finansuoti vietinius,
regioninius, nacionalinius bei

Suorganizuotų ir (arba) lankytų
kultūros renginių skaičius (vnt.) ir
dalyvių juose skaičius (asmenys)

2021-2030
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Priemonės
kodas

2.3.4.2.

2.3.4.3.

2.3.4.4.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

tarptautinius kultūros
renginius, programas ir
projektus bei dalyvauti juose

Suorganizuotų ir (arba) lankytų
kultūrinių susitikimų skaičius (vnt.)
ir dalyvių juose skaičius (asmenys)
Įgyvendintų projektų, programų
skaičius (vnt.)
Paskatintų meno mėgėjų
kolektyvų, menininkų skaičius
(vnt./asmenys)

Skatinti bei sudaryti sąlygas
Šilalės rajono savivaldybės
meno mėgėjų kolektyvų,
atskirų menininkų veiklai
Skatinti bei sudaryti sąlygas
Šilalės rajono savivaldybės
kultūros įstaigų, kultūros
srityje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų
ir atskirų menininkų bendrai
veiklai
Įgyvendinti dalijimosi turima
infrastruktūrą ir ištekliais
principą, siekiant užtikrinti
bendruomenių galimybes
dalyvauti kultūrinėje,
laisvalaikio ir sporto veiklose

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

2021-2030

Inicijuotų ir įgyvendintų bendrų
projektų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Parengta dalijimosi viešąja
kultūros, laisvalaikio ir sporto
infrastruktūra tvarka
Suorganizuotų renginių skaičius,
(vnt.)

2021-2030

2.4. tikslas. Saugios socialinės aplinkos gyventojams plėtojimas
2.4.1. uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, optimizuoti jų tinklą
2.4.1.1.

2.4.1.2.

2.4.1.2.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
socialines paslaugas
teikiančių įstaigų ir
organizacijų infrastruktūrą
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
socialines paslaugas
teikiančių įstaigų ir
organizacijų materialinę
aplinką
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
socialines paslaugas
teikiančių įstaigų ir
organizacijų informacinių
technologijų aplinką bei
elektronines paslaugas

Socialinių paslaugų įstaigų ir
organizacijų, kuriose atnaujinta ir
(arba) išplėsta infrastruktūra,
skaičius (vnt.)

2021-2030

Socialinių paslaugų įstaigų ir
organizacijų, kurios atnaujinta ir
(arba) išplėsta materialinė aplinka,
skaičius (vnt.)

2021-2030

Socialinių paslaugų įstaigų ir
organizacijų, kuriose atnaujinta ir
(arba) išplėsta informacinių
technologijų aplinka / elektroninės
paslaugos, skaičius (vnt.);
Įdiegtų ir (arba) pagerintų
elektroninių paslaugų skaičius
(vnt.)

2021-2030

2.4.2. uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinių paslaugų ir jų tiekėjų įvairovę
2.4.2.1.

Plėsti ir gerinti stacionarias
socialines paslaugas, jų
pakankamumą ir
pasiekiamumą Šilalės rajone

Suteiktų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.);
Naujai sukurtų ir (arba) pagerintų
socialinių paslaugų skaičius (vnt.)

2021-2030
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Priemonės
kodas
2.4.2.2.

2.4.2.3.

2.4.2.4.

2.4.2.5.

2.4.2.6.

2.4.2.7.

2.4.2.8.

2.4.2.9.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Plėsti ir gerinti nestacionarias
bei kitas socialines paslaugas,
jų pakankamumą ir
pasiekiamumą Šilalės rajone
Kurti, plėsti ir gerinti
bendruomenines socialines
paslaugas, jų pasiekiamumą ir
pakankamumą Šilalės rajone
Plėsti ir gerinti socialines
paslaugas asmens namuose,
gerinti jų pasiekiamumą ir
pakankamumą Šilalės rajone
Plėsti ir gerinti integralias
socialines bei slaugos
paslaugas, gerinti jų
pasiekiamumą ir
pakankamumą rajone
Rengti ir įgyvendinti Šilalės
rajono savivaldybės socialinių
paslaugų planą
Gerinti Šilalės rajono
savivaldybėje socialines
paslaugas teikiančių
darbuotojų kompetencijas
bei kvalifikaciją
Pritraukti motyvuotus, jaunus
socialines paslaugas
teikiančius specialistus dirbti
Šilalės rajone, kurti ir vykdyti
jų skatinimo sistemą

Suteiktų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.);
Naujai sukurtų ir (arba) pagerintų
socialinių paslaugų skaičius (vnt.)
Suteiktų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.);
Naujai sukurtų ir (arba) pagerintų
socialinių paslaugų skaičius (vnt.)
Suteiktų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.);
Pagerintų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.)
Suteiktų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.);
Pagerintų socialinių paslaugų
skaičius (vnt.)

Skatinti savanorystę
socialinių paslaugų teikimo
srityje Šilalės rajone

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

Parengtų ir įgyvendintų planų
skaičius (vnt.)

2021-2030

Suorganizuotų ir (arba) lankytų
mokymų, kursų, seminarų skaičius
(vnt.) ir dalyvių juose skaičius
(asmenys)

2021-2030

Sukurta socialines paslaugas
teikiančių specialistų pritraukimo į
rajoną, jų motyvacijos sistema;
Socialines paslaugas teikiančių
specialistų, pasinaudojusių
taikytomis skatinimo
priemonėmis, lengvatomis,
skaičius (asmenys);
Pradėjusių dirbti asmenų skaičius
(asmenys)
Savanoriškai dirbančių asmenų
skaičius (asmenys) ir organizacijų
skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

2.4.3. uždavinys. Skatinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį
2.4.3.1.

2.4.3.2.

Rengti ir įgyvendinti
emigrantų grąžinimo veiklas
ir programas Šilalės rajono
savivaldybėje
Remti ir skatinti
bendruomeninius socialinių
inovacijų projektus Šilalės
rajono savivaldybėje, skirtus
socialinei integracijai ir
socialinės atskirties
mažinimui

Parengtų ir įgyvendintų veiklų,
programų skaičius (vnt.)

2021-2030

Paremtų ir paskatintų
bendruomeninių socialinių
inovacijų projektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

2.4.3.3.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
socialinio būsto fondą

2.4.3.4.

Plėsti Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo
organizacijų, neformalių
jaunimo grupių veiklą,
teikiant socialinę atskirtį
patiriančių jaunų asmenų
integravimosi ar grįžimo į
darbo rinką ir (arba) švietimo
sistemą, visuomeninį
gyvenimą paslaugas
Kurti ir (arba) pritaikyti
Šilalės rajono savivaldybėje
specializuotas programas ir
veiklas, skirtas institucinę
patirtį turinčių grupių
integracijai į visuomenę
Pritaikyti Šilalės rajono
savivaldybės viešuosius
pastatus ir aplinką specialiųjų
poreikių turintiems
asmenims

2.4.3.5.

2.4.3.6.

Pasiekimo indikatorius (-riai)
Įsigytų socialinių būstų skaičius
(vnt.);
Pagerintų, pritaikytų socialinių
būstų skaičius (vnt.)
Pradėtų naujai teikti paslaugų
jaunimui skaičius (vnt.);
Įstaigų, jaunimo organizacijų,
neformalių jaunimo grupių,
pradėjusių teikti naujas paslaugas
jaunimui, skaičius (vnt.);
Jaunų, socialinę atskirtį turinčių
asmenų, kurie integravosi ar grįžo į
darbo rinką ir (arba) švietimo
įstaigą, skaičius (asmenys)
Sukurtų, pritaikytų ir įgyvendintų
programų, veiklų skaičius (vnt.);
Institucinę patirtį turinčių asmenų,
integruotų į visuomenę skaičius
(asmenys)
Viešųjų pastatų ir teritorijų,
pritaikytų specialiųjų poreikių
turintiems asmenims, skaičius
(vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2.4.4. uždavinys. Kurti palankią vaikui ir šeimai aplinką
2.4.4.1.
2.4.4.2.

2.4.4.3.

2.4.4.4.

Steigti vaikų dienos centrus
Šilalės rajone
Organizuoti globėjų
(rūpintojų), įtėvių paiešką,
atranką, mokymus, skatinti ir
remti globą šeimoje Šilalės
rajone

Plėtoti socialinį darbą su
Šilalės rajono šeimomis, kurių
vaikai yra patekę į laikinąją
globą, bei su šeimomis,
globojančiomis našlaičius ir
netekusius tėvų globos
Sudaryti sąlygas vaikams nuo
gimimo iki 18 m. ir asmenims,
turintiems didelių ar labai
didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių iki 21 metų ir jų
tėvams (fiziniams globėjams,
rūpintojams) gauti

Įsteigtų vaikų dienos centrų
skaičius (vnt.)
Paremtų šeimų, šeimynų,
socialinių globėjų, budinčių
globotinių, kurie globoja vaikus,
skaičius (asmenys);
Suorganizuotų ir (arba) lankytų
renginių, mokymų, kursų,
seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių
juose skaičius (asmenys);
Parengtų globėjų (rūpintojų) ir
įtėvių skaičius (asmenys)
Vaikų, sugrįžusių į biologines
šeimas, skaičius (asmenys)

2021-2030

Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

koordinuotai teikiamas
švietimo pagalbos, socialinių
ir sveikatos priežiūros
paslaugas
2.5. tikslas. Gyventojų viešojo saugumo užtikrinimas
2.5.1. uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą
2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.5.1.6.

2.5.1.7.
2.5.1.8.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
stebėjimo sistemas,
gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemas bei
kitas viešojo saugumo
priemones Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje
Atnaujinti ir plėsti civilinės
saugos infrastruktūrą Šilalės
rajono savivaldybėje
Gerinti Šilalės rajono
priešgaisrinės tarnybos
ugniagesių komandų
teikiamų paslaugų kokybę

Organizuoti ir remti
ugniagesių savanorystę
Šilalės rajono savivaldybėje
Organizuoti priešgaisrinių
vandens telkinių priežiūrą ir
užtikrinti kitas gaisrui gesinti
būtinas priemones Šilalės
rajono savivaldybės
teritorijoje
Organizuoti ir remti policijos
rėmėjų veiklą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje
Skatinti kurtis saugios
kaimynystės grupes
Parengti ir įgyvendinti
programą gyventoju
saugumui vienkiemiuose ir
atokiose gyvenvietėse
užtikrinti

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų
skaičius (vnt.);
Įgyvendintų kitų saugumo
priemonių skaičius (vnt.)

2021-2030

Atnaujintų ir (arba) įsigytų civilinės
saugos priemonių skaičius (vnt.)

2021-2030

Atnaujintų ugniagesių komandų
2021-2030
patalpų skaičius (vnt.);
Atnaujintų gaisro gesinimo
automobilių skaičius (vnt.);
Atnaujintos įrangos ir priemonių
komplektų skaičius (kompl.);
Suorganizuotų mokymų, kursų,
pratybų skaičius (vnt.) ir dalyvių
juose skaičius (asmenys)
Parengtų ir priemonėmis
2021-2030
aprūpintų ugniagesių savanorių
skaičius (asmenys)
Įrengtų ir prižiūrimų privažiavimų
2021-2030
prie priešgaisrinių vandens telkinių
skaičius (vnt.);
Pritaikytų gaisrui gesinti vandens
hidrantų skaičius (vnt.)
Policijos rėmėjų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Įsikūrusių saugios kaimynystės
grupių skaičius, (vnt.)
Parengta programa
Įgyvendintų priemonių skaičius,
(vnt.)

2021-2030
2021-2030

2.5.2. uždavinys. Vykdyti prevencines programas ir veiklas
2.5.2.1.

Organizuoti ir vykdyti patyčių,
smurto artimoje aplinkoje bei
ugdymo įstaigose

Įgyvendintų prevencinių
priemonių, programų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)
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Priemonės
kodas

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.2.4.

2.5.2.5.

Priemonės pavadinimas
prevencines priemones ir
programas
Šviesti ir skleisti informaciją
priešgaisrinės saugos,
civilinės saugos,
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos ir pirmosios
pagalbos teikimo klausimais
Vykdyti, skatinti ir remti
nusikalstamumo ir
savižudybių prevencijai
skirtas priemones ir
programas
Vykdyti, skatinti ir remti
prevencines priemones ir
programas, skirtas
priklausomybėms mažinti
Šilalės rajone
Vykdyti, skatinti ir remti
prevencines priemones ir
programas, skirtas eismo
saugumo didinimui

Pasiekimo indikatorius (-riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Įgyvendintų viešinimo priemonių
skaičius (vnt.);;
Suorganizuotų renginių, mokymų,
kursų, seminarų skaičius (vnt.) ir
dalyvių juose skaičius (asmenys)

2021-2030

Įgyvendintų prevencinių
priemonių, programų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų prevencinių
priemonių, programų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų prevencinių
priemonių, programų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Atsakinga (-gos)
institucija (-jos)

2.5.3. uždavinys. Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą
2.5.3.1.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

Priemonės
kodas

Užtikrinti Šilalės rajono
savivaldybės administracinių
gebėjimų tobulinimą,
reikalingą ekstremalioms
situacijoms valdyti
Užtikrinti infrastruktūros
parengimą ir pritaikymą
ekstremalioms situacijoms
valdyti
Užtikrinti reikiamų
priemonių, reikalingų
ekstremalioms situacijoms
valdyti įsigijimą

Priemonės pavadinimas

Suorganizuotų mokymų ir pratybų
skaičius, (vnt.)

2021-2030

Reikiamos infrastruktūros
parengimas, objektai, (vnt.)

2021-2030

Priemonių ekstremalioms
situacijoms valdyti skaičius, (vnt.)

2021-2030

Pasiekimo indikatorius (–iai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

III PRIORITETAS. DARNIOS APLINKOS IR MODERNIOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
3.1. tikslas. Rajono pasiekiamumo didinimas, gyventojų darnaus judumo ir mobilumo plėtra
3.1.1.

uždavinys. Atnaujinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą
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Priemonės
kodas
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.1.8.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (–iai)

Atlikti Šilalės rajono
Inventorizuotų vietinės reikšmės
savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km) ir jų statinių
kelių (gatvių) ir jų statinių
skaičius (vnt.)
inventorizaciją
Atnaujinti ir (arba) įrengti
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
Šilalės rajono savivaldybės
gatvių, vietinės reikšmės kelių,
gatvių, vietinės reikšmės
privažiavimo kelių ilgis (km);
kelių, privažiavimo kelių,
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
statinių infrastruktūrą,
statinių skaičius (vnt.);
Naujai asfaltuotų žvyrkelių ilgis
asfaltuoti žvyrkelius
(km)
Atnaujinti ir (arba) įrengti
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
automobilių stovėjimo ir
automobilių stovėjimo ir laikymo
laikymo aikštelių
aikštelių skaičius (vnt.)
infrastruktūrą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje
Atnaujinti ir (arba) įrengti
Įstaigų ir organizacijų, kuriuose
Šilalės rajono savivaldybės
atnaujinta ir (arba) įrengta kiemų
įstaigų, įmonių ir organizacijų infrastruktūra, skaičius (vnt.)
kiemų infrastruktūrą
Pritaikyti esamą Šilalės rajono Pritaikytos infrastruktūros objektų
savivaldybės gatvių, vietinės
skaičius (vnt.)
reikšmės kelių, privažiavimo
kelių, automobilių stovėjimo
ir laikymo aikštelių
infrastruktūrą neįgaliesiems
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
pėsčiųjų, dviračių ir kito
pėsčiųjų takų ilgis (km);
bevariklio transporto
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
priemonių infrastruktūrą
dviračių takų ilgis (km);
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
Šilalės rajono savivaldybės
kitų bevariklio transporto
teritorijoje
priemonių infrastruktūros objektų
skaičius (vnt.)
Atnaujinti ir (arba) diegti
Atnaujintų ir (arba) įdiegtų saugaus
saugaus eismo priemones
eismo priemonių skaičius (vnt.);
Šilalės rajono savivaldybėje
Modernizuotų sankryžų skaičius
(vnt.);
Įrengtų sankryžų skaičius (vnt.);
Modernizuotų pėsčiųjų perėjų
skaičius (vnt.);
Įrengtų pėsčiųjų perėjų skaičius
(vnt.)
Diegti intelektines transporto Įdiegtų intelektinių transporto
sistemas, skirtas darnaus
sistemų skaičius (vnt.)
judumo funkcijai užtikrinti
Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje
Susisiekimo sistemos Šilalės
Vietinių kelių pritaikymas karinės
rajono savivaldybėje
technikos judėjimui, km
pritaikymas, užtikrinant krašto Vietinių kelių atstatymas ir
apsaugos objektų ir
remontas, km
Naujų kelių tiesimas, km
susisiekimo sistemos

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

19

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (–iai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

junglumą

3.1.2. uždavinys. Vystyti viešojo ir ekologinio transporto sistemą
3.1.2.1.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
viešojo transporto
infrastruktūrą

3.1.2.2.

Plėtoti ekologiškų transporto
priemonių parką Šilalės
rajono savivaldybės įstaigose
ir organizacijose
Įrengti privataus ir viešojo
transporto jungties aikšteles
(Park and Ride, Bike and Ride)
bei diegti dviračių dalijimosi
sistemas (Bike sharing) Šilalės
rajono savivaldybės
teritorijoje
Įrengti elektromobilių bei
elektrinių paspirtukų įkrovimo
infrastruktūrą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje
Dalyvauti bendroje Tauragės
regiono viešojo transporto
sistemoje, plėtojant
gyventojų mobilumo
paslaugas ir produktus,
intelektinių transporto
sistemų ir inovatyvių
technologijų kūrimą

3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.1.2.5.

3.1.2.6.

Remti ir skatinti alternatyvias
pavėžėjimo iniciatyvas,
kompensuojančias tradicinio
viešojo transporto trūkumą
Šilalės rajono savivaldybėje,
taikant mobilumo pagal
poreikį teikimo paslaugas

Atnaujinta/ rekonstruota autobusų 2021-2030
remonto bazė;
Įsigytos naujos transporto
priemonės, skaičius (vnt.)
Įrengtų ir (arba) atnaujintų
autobusų stotelių skaičius (vnt.);
Autobusų stotelių, pritaikytų
specialiųjų poreikių turintiems
asmenims, skaičius (vnt.);
Įrengtų informacinių priemonių
autobusų stotelėse skaičius (vnt.)
Įsigytų ekologiškų transporto
2021-2030
priemonių skaičius (vnt.)

Įrengtų privataus ir viešojo
transporto jungties aikštelių
skaičius (vnt.);
Įdiegta dviračių dalijimosi sistema

2021-2030

Įrengtų infrastruktūros objektų
skaičius (vnt.)

2021-2030

Sukurtų mobilumo paslaugų ir
produktų skaičius (vnt.);
Įdiegta elektroninė bilietų
pardavimo sistema;
Įdiegta keleivių apskaitos sistema;
Įdiegtų intelektinių transporto
sistemų ir inovatyvių technologijų,
skirtų gyventojų mobilumui
pagerinti, skaičius (vnt.)
Naujai teikiamų alternatyvių
pavėžėjimo paslaugų skaičius
(vnt.);
Naudojamų kolektyvinių
transporto priemonių kaimiškose
teritorijose skaičius (vnt.);
Naudojamo socialinio taksi (skirto
socialiai pažeidžiamų gyventojų
grupėms) skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

3.2. tikslas. Efektyvios ir modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (–iai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

3.2.1. uždavinys. Modernizuoti energetinę infrastruktūrą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą
3.2.1.1.

Modernizuoti Šilalės rajono
savivaldybės šilumos ūkį

3.2.1.2.

Modernizuoti Šilalės rajono
daugiabučių gyvenamųjų
namų pastatus, siekiant
efektyvinti šilumos energijos
suvartojimą
Modernizuoti Šilalės rajono
savivaldybės viešuosius
pastatus, siekiant efektyvinti
šilumos energijos suvartojimą
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
gatvių, kelių, viešųjų teritorijų
apšvietimą

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

Plėtoti ir skatinti ekologinių
inovacijų, atsiradimą ir
naudojimą Šilalės rajono
savivaldybės įstaigose ir
organizacijose
Parengti geoterminės
energijos naudojimo Šilalės
rajono savivaldybės
teritorijoje galimybių studiją
Plėtoti atsinaujinančių
energijos išteklių parkus bei
gavybos būdus Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
šilumos tinklų ilgis (km);
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
šilumos įrenginių skaičius (vnt.)
Modernizuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų skaičius (vnt.)

2021-2030

Modernizuotų viešųjų pastatų
skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
2021-2030
šviestuvų skaičius (vnt.);
Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų
apšvietimo tinklų ilgis (km);
Apšviestų gatvių, kelių ilgis (km)
Savivaldybės įstaigų ir organizacijų, 2021-2030
savo veikloje 100 procentu
naudojančių atsinaujinančius ir
alternatyvius energijos šaltinius
(„renewables“), skaičius (vnt.)
Parengta galimybių studija
2021-2030

Įrengtų vėjo jėgainių parkų
skaičius, (vnt.)
Įrengtų saulės šviesos jėgainių
parkų skaičius, (vnt.)
Įrengtų geoterminių išteklių
naudojimo įrenginių skaičius (vnt.)

2021-2030

3.2.2. uždavinys. Vystyti ir modernizuoti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą

3.2.2.1.
3.2.2.2.

Inventorizuoti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklus Šilalės rajono
savivaldybėje
Atnaujinti ir (arba) plėsti
vandens tiekimo, vandens
gerinimo ir buitinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą
Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje

Inventorizuotų vandens tiekimo
tinklų ilgis (km);
2021-2030
Inventorizuotų nuotekų tvarkymo
tinklų ilgis (km)
Įrengtų ir (arba) atnaujintų
2021-2030
vandens tiekimo tinklų ir (arba)
buitinių nuotekų tinklų ilgis (km);
Įrengtų ir (arba) atnaujintų
vandens kokybės gerinimo ir (arba)
buitinių nuotekų valymo įrenginių
skaičius (vnt.);
Įrengtų vandenviečių skaičius (vnt.)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

3.2.2.3.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
paviršinių nuotekų
infrastruktūrą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

3.2.2.4.

Likviduoti ir konservuoti
bešeimininkius ir
nenaudojamus vandens
gręžinius Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje
Sukurti paskatų sistemą
gyventojams diegti vandens
tiekimo ir nuotėkų tvarkymo
sistemas

3.2.2.5.

Pasiekimo indikatorius (–iai)
Įrengtų ir (arba) atnaujintų
paviršinių nuotekų tinklų ilgis (km);
Įrengtų ir (arba) atnaujintų
paviršinių nuotekų valymo
įrenginių skaičius (vnt.)
Likviduotų ir konservuotų
bešeimininkių ir nenaudojamų
vandens gręžinių skaičius (vnt.)

Įrengtų vandens tiekimo ir
tvarkymo sistemų skaičius, (vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

2021-2030

2021-2030

3.3. tikslas. Aplinkos kokybės gerinimas ir kraštovaizdžio išsaugojimas
3.3.1. uždavinys. Plėtoti atliekų surinkimo sistemą, skatinti atliekų perdirbimą
3.3.1.1.

Modernizuoti Šilalės rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo
sistemą

3.3.1.2.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūrą

3.3.1.3.

Atnaujinti ir (arba) plėsti
biologiškai skaidžių atliekų
surinkimo infrastruktūrą

3.3.1.4.

Įgyvendinti paramos asbesto
turintiems gaminiams šalinti
iš viešojo naudojimo ir
gyvenamųjų pastatų
programą
Skatinti ir remti aplinkos
apsaugos iniciatyvas,
organizuoti įvairius renginius,
skatinančius tausoti aplinką,
rūšiuoti atliekas

3.3.1.5.

Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.);
Įsigytos įrangos skaičius (vnt./
kompl.)
Įrengtų ir (arba) išplėstų
antžeminių bendro naudojimo
konteinerių aikštelių skaičius (vnt.);
Įrengtų pusiau požeminių/
požeminių bendrojo naudojimo
atliekų konteinerių aikštelių
skaičius (vnt.);
Įsigytų ir (arba) atnaujintų bendro
naudojimo konteinerių skaičius
(vnt.);
Įsigytų individualių antrinių žaliavų
rūšiavimo konteinerių skaičius
(vnt.)
Įsigytų ir (arba) atnaujintų
biologiškai skaidžių atliekų
konteinerių/komposto dėžių
skaičius (vnt.);
Įrengta žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelė
Įgyvendinta programa

2021-2030

Iniciatyvų ir renginių skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030

2021-2030

2021-2030
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Priemonės
kodas
3.3.1.6.

Priemonės pavadinimas
Vykdyti gyventojų
aplinkosauginį švietimą

Pasiekimo indikatorius (–iai)
Renginių skaičius, (vnt.)
Dalyvių skaičius, (vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

3.3.2. uždavinys. Didinti kraštovaizdžio patrauklumą, gerinti miesto ir kaimo gyvenamąją aplinką
3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.2.5.

3.3.2.6.

3.3.2.7.

3.3.2.8.

3.3.2.9.

3.3.2.10.

Kompleksiškai vystyti Šilalės
rajono savivaldybės
gyvenamųjų vietovių viešąją
infrastruktūrą ir viešąsias
erdves
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
viešosios paskirties
infrastruktūrą, ją pritaikant
bendruomeniniams,
visuomeniniams, verslo
poreikiams
Atnaujinti ir (arba) plėsti
Šilalės rajono savivaldybės
kapinių teritorijas ir jų
teikiamas paslaugas
Užtikrinti ir plėtoti gyvūnų
gerovės ir laikymo
infrastruktūrą, įgyvendinti
priemones, mažinančias
bešeimininkių gyvūnų skaičių,
Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje
Tvarkyti ir (arba) likviduoti
bešeimininkius, apleistus
pastatus ir statinius bei aplink
juos esančias teritorijas Šilalės
rajone
Rengti ir įgyvendinti Šilalės
rajono savivaldybės aplinkos
monitoringo, prevencines ir
aplinkos apsaugos priemones
ir programas
Vykdyti triukšmo prevencijos
ir mažinimo priemones Šilalės
rajono savivaldybėje
Valyti ir tvarkyti vandens
telkinius ir jų pakrantes,
gerinti vandens kokybę Šilalės
rajono savivaldybės
teritorijoje
Valyti ir tvarkyti užterštas
teritorijas Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje
Naikinti invazinius augalus ir
gyvūnus Šilalės rajone

Įgyvendintų kompleksinės plėtros
projektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Sutvarkytos viešosios paskirties
infrastruktūros objektų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Atnaujintų ir išplėstų kapinių
skaičius (vnt.)

2021-2030

Patobulintos ir (arba) naujai
įrengtos infrastruktūros objektų
skaičius (vnt.);
Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Sutvarkytų ir (arba) likviduotų
pastatų ir statinių skaičius (vnt.);
Sutvarkytų teritorijų skaičius (vnt.)

2021-2030

Parengtų ir įgyvendintų priemonių,
programų skaičius (vnt.)

2021-2030

Nustatytų tyliųjų zonų skaičius
2021-2030
(vnt.);
Įgyvendintų triukšmo prevencijos ir
mažinimo priemonių skaičius (vnt.)
Išvalytų vandens telkinių plotas
2021-2030
(ha);
Sutvarkytų pakrančių ilgis (km)

Sutvarkytų teritorijų plotas (ha)

2021-2030

Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030
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Priemonės
kodas
3.3.2.11.

3.3.2.12.

3.3.2.13.

3.3.2.14.

3.3.2.15.

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
Tvarkyti ir (arba) kurti Šilalės
rajono savivaldybės parkus,
žaliąsias apsaugines zonas,
želdynus
Tvarkyti, formuoti, atkurti
Šilalės rajono kraštovaizdį ir
(arba) jo elementus
Kompleksiškai vystyti Šilalės
rajono savivaldybės kaimo
gyvenamųjų vietovių viešąją
infrastruktūrą ir viešąsias
erdves
Atnaujinti ir sutvarkyti Šilalės
rajono savivaldybės viešąsias
erdves, jas pritaikant
gyventojų poreikiams,
rekreacijai
Užtikrinti tinkamą Šilalės
rajono savivaldybės viešojo
ūkio paslaugų teikimą

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (–iai)
Sutvarkytų ir (arba) įkurtų parkų,
žaliųjų ir apsaugos zonų, želdynų
plotas (ha)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Sutvarkytų ir (arba) suformuotų ir
(arba) atkurtų kraštovaizdžio
elementų skaičius (vnt.)
Įgyvendintų kompleksinės plėtros
projektų skaičius (vnt.)

2021-2030

Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Prižiūrimų kelių, gatvių ilgis (km);
Prižiūrimų bendro naudojimo
teritorijų plotas (ha);
Įsigytų naujų įrankių, inventoriaus,
įrangos skaičius (vnt.)

2021-2030

Pasiekimo indikatorius (–riai)

Atsakinga (–gos) institucija
(–jos)

2021-2030

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (–gos)
institucija (–jos)

IV. PRIORITETAS. ATSAKINGA BENDRUOMENĖ IR PILIEČIAMS ATVIRA SAVIVALDA
4.1. tikslas. Vietos savivaldos stiprinimas
4.1.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą
4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

Užtikrinti nuolatinį Šilalės
rajono savivaldybės viešųjų ir
administracinių paslaugų
teikimo modernizavimą
Plėsti ir tobulinti vieno
langelio principu veikiančias
viešąsias paslaugas Šilalės
rajono savivaldybėje
Nuolat vertinti Šilalės rajono
savivaldybės gyventojų
nuomonę dėl savivaldybės
lygiu teikiamų viešųjų
paslaugų kokybės,
pasiekiamumo ir
pakankamumo

Viešųjų ir administracinių
paslaugų, kurioms pakeisti/
pritaikyti jų teikimo būdai, skaičius
(vnt.)
Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Atliktų apklausų/ tyrimų skaičius
(vnt.);
Atliktų e–apklausų skaičius (vnt.)

2021-2030

2021-2030
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Priemonės
kodas
4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.1.6.

4.1.1.7.

4.1.1.8.

4.1.1.9.

4.1.1.10

4.1.1.11.

4.1.1.12.

4.1.1.13.

4.1.1.14.

Priemonės pavadinimas
Gerinti savivaldybės
administracijos darbo aplinką
ir užtikrinti darbo saugą
Organizuoti savivaldybės
administracijos darbuotojų ir
politikų, savivaldybės įstaigų
bei organizacijų darbuotojų
mokymus, siekiant stiprinti jų
kompetencijas ir gebėjimus
Įgyvendinti lygias galimybes
užtikrinančias priemones
Šilalės rajono savivaldybės
administracijoje, įstaigose bei
organizacijose
Parengti ir įgyvendinti
korupcijos prevencijos
priemones Šilalės rajono
savivaldybės administracijoje,
įstaigose bei organizacijose
Įgyvendinti administracinės
naštos mažinimo priemones
Šilalės rajono savivaldybėje
Dalyvauti visuotinių erdvinių
duomenų platformų kūrime,
plėtoti Šilalės rajono
savivaldybės geoinformacinę
sistemą (toliau -GIS)
Organizuoti ir užtikrinti
savivaldybės bei valstybės
perduotų funkcijų
įgyvendinimą Šilalės rajono
savivaldybės administracijoje
Rengti ir (arba) atnaujinti
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos, įstaigų ir
organizacijų strateginio
planavimo dokumentus
Rengti ir/ar rengti/ atnaujinti
Šilalės rajono savivaldybės
teritorijų planavimo
dokumentus bei žemės valdos
projektus
Inicijuoti ir/ar rengti Šilalės
rajono savivaldybės
administracijos, įstaigų ir
organizacijų investicijų
projektus, galimybių studijas,
sektorines studijas
Inicijuoti ir/ar rengti Šilalės
rajono savivaldybės
administracijos, įstaigų ir
organizacijų techninius
projektus, ekspertizes,

Pasiekimo indikatorius (–riai)
Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

Pasiekimo
laikas
(metai)
2021-2030

Suorganizuotų renginių, mokymų,
kursų, seminarų skaičius (vnt.) ir
dalyvių juose skaičius (asmenys)

2021-2030

Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.);
Parengtų ir įgyvendintų planų
skaičius (vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Nuolatinis duomenų ir
informacijos teikimas

2021-2030

Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Parengtų ir (arba) atnaujintų
dokumentų skaičius (vnt.)

2021-2030

Parengtų ir (arba) atnaujintų
dokumentų skaičius (vnt.)

2021-2030

Parengtų investicijų projektų
skaičius (vnt.);
Parengtų galimybių studijų skaičius
(vnt.);
Parengtų sektorinių studijų skaičius
(vnt.)
Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

2021-2030

Atsakinga (–gos)
institucija (–jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (–riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (–gos)
institucija (–jos)

statybos leidimus

4.1.2. uždavinys. Skatinti modernių technologijų naudojimų viešųjų paslaugų administravimo srityje
4.1.2.1.

4.1.2.2

4.1.2.3.

4.1.2.4.

Diegti ir (arba) atnaujinti
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos, įstaigų ir
organizacijų informacines
sistemas bei kompiuterinę
įrangą, plėsti ir tobulinti
teikiamas elektronines
paslaugas
Tobulinti ir prižiūrėti Šilalės
rajono savivaldybės interneto
svetainę bei savivaldybės
įstaigų ir organizacijų
interneto svetaines
Plėsti viešųjų interneto
prieigos taškų tinklą ir skatinti
viešosios interneto
infrastruktūros naudojimą
Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje
Skatinti gyventojus naudotis
Šilalės rajono savivaldybės ir
jos institucijų teikiamomis
viešosiomis elektroninėmis
paslaugomis

Įdiegtų ir (arba) atnaujintų
informacinių sistemų skaičius
(vnt.);
Išplėstų/ naujai sukurtų
elektroninių paslaugų skaičius
(vnt.)

2021-2030

Nuolatinė interneto svetainių
priežiūra, teisės aktų, standartų
atitikimas

2021-2030

Sukurtų viešosios interneto
prieigos taškų skaičius, (vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų iniciatyvų ir priemonių
skaičius, (vnt.)

2021-2030

4.1.3. uždavinys. Stiprinti rajono savivaldybės įvaizdį.
4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.3.4.

Parengti ir įgyvendinti Šilalės
rajono savivaldybės įvaizdžio
formavimo strategiją/ studiją/
planą
Skleisti informaciją apie
Šilalės rajono savivaldybę
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose leidiniuose,
interneto tinklalapiuose,
socialiniuose tinkluose
Plėtoti organizacinę kultūrą
Šilalės rajono savivaldybės
administracijoje, įstaigose ir
organizacijose
Įgyvendinti reprezentacines
veiklas ir priemones Šilalės
rajono savivaldybės
administracijoje, įstaigose ir
organizacijose

Parengta ir įgyvendinta strategija/
studija/ planas

2021-2030

Publikuotų straipsnių, pranešimų
skaičius (vnt.);
Įgyvendintų kitų viešinimo
priemonių skaičius (vnt.)

2021-2030

Parengta programa;
Įgyvendintų priemonių skaičius
(vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų veiklų, priemonių
skaičius (vnt.)

2021-2030
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius (–riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

4.1.4. uždavinys. Stiprinti partnerystes ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą

4.1.4.1.

Plėtoti Šilalės rajono
savivaldybės tarptautinį
bendradarbiavimą

4.1.4.2.

Plėtoti bendradarbiavimą su
krašto apsaugos sistemos
struktūromis, inicijuojant ir
įgyvendinant Šilalės rajono
socialinę-ekonominę plėtrą
skatinančius projektus,
užtikrinant socialinių poreikių
tenkinimą vietos
bendruomenės nariams ir
tarnaujantiems kariams.
Plėtoti Šilalės rajono
savivaldybės
bendradarbiavimą su
Tauragės regiono
savivaldybėmis, kuriant ir
įgyvendinant funkcinės zonos
Tauragė+ strategiją
Kurti funkciniais ryšiais
pagrįstas partnerystes su
gretimomis savivaldybėmis,
siekiant efektyviau panaudoti
turimą žmogiškąjį,
organizacinį potencialą,
turimą infrastruktūrą ir kitus
išteklius
Plėtoti savivaldybės įstaigų ir
organizacijų, kitų savivaldybės
teritorijoje veikiančių įstaigų ir
institucijų bendradarbiavimą,
įgyvendinant Šilalės krašto
plėtrai svarbius projektus
Plėtoti Šilalės rajono
savivaldybės įstaigų, NVO, BO
ir socialinių–ekonominių
partnerių bendradarbiavimą
tarpusavyje, su kitomis šalies
bei užsienio įstaigomis ir
organizacijomis, NVO ir BO
Skatinti Šilalės rajono
savivaldybės tarpusavio
jaunimo organizacijų,
neformalių jaunimo grupių, su

4.1.4.3.

4.1.4.4.

4.1.4.5.

4.1.4.6.

4.1.4.7.

Naujų užsienio partnerių skaičius
(vnt.);
Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius (vnt.);
Suorganizuotų ir lankytų
susitikimų, renginių skaičius (vnt.)
bei dalyvių juose skaičius
(asmenys)
Įgyvendintų projektų skaičius,
(vnt.)

2021-2030

2021-2030

Sukurtų bendrų institucinių
struktūrų skaičius, (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius,
(vnt.)

2021-2030

Sukurtų partnerysčių skaičius,
(vnt.)
Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius, (vnt.)

2021-2030

Sukurtų bendrų iniciatyvų skaičius,
(vnt.)
Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius, (vnt.)

2021-2030

Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius (vnt.)
Suorganizuotų ir lankytų
susitikimų, renginių skaičius (vnt.)
bei dalyvių juose skaičius
(asmenys)

2021-2030

Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius (vnt.);
Suorganizuotų ir lankytų
susitikimų, renginių skaičius (vnt.)

2021-2030

Atsakinga (–gos)
institucija (–jos)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
jaunimu dirbančių
organizacijų
bendradarbiavimą ir
bendradarbiavimą su
Savivaldybės administracija
bei kitomis šalies ir užsienio
JO

Pasiekimo indikatorius (–riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Atsakinga (–gos)
institucija (–jos)

bei dalyvių juose skaičius
(asmenys)

4.2. tikslas. Nevyriausybinio sektoriaus įtraukties didinimas
4.2.1. uždavinys. Skatinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų dalyvavimą viešajame valdyme ir viešųjų
paslaugų teikime
4.2.1.1.
Inicijuoti bei skatinti
Įgyvendintų projektų skaičius
2021-2030
nevyriausybinių organizacijų,
(vnt.);
bendruomeninių organizacijų
Paskatintų NVO, BO skaičius (vnt.)
vykdomus projektus, didinant
jų įtrauktį dalyvaujant
viešajame valdyme ir viešųjų
paslaugų teikime
4.2.1.2.
Kurti/ pritaikyti paskatų
Sukurta/ pritaikyta paskatų
2021-2030
sistemą, užtikrinančią
sistema
nevyriausybinių organizacijų ir NVO, BO, kurios teikia mišrias
bendruomeninių organizacijų
viešąsias paslaugas, skaičius(vnt.);
NVO, BO, kurių teikiamų paslaugų
teikiamų paslaugų kokybės
kokybė pagerėjo, skaičius (vnt.)
gerėjimą bei naujų mišrių
viešųjų paslaugų atsiradimą
4.2.1.3.
Teikti finansinę ir metodinę
NVO, BO, kurios gavo finansinę ir
2021-2030
pagalbą NVO, BO gebėjimų
metodinę pagalbą, skaičius (vnt.);
dalyvauti viešojo valdymo
Parengtų piliečių chartijų skaičius
procesuose stiprinimui
(vnt.);
Suorganizuotų renginių, susitikimų,
mokymų, kursų, seminarų skaičius
(vnt.) ir dalyvių juose skaičius
(asmenys)
4.2.1.4.
Organizuoti nevyriausybinių
Suorganizuotų mokymų, kursų,
2021-2030
organizacijų, bendruomeninių seminarų skaičius (vnt.) ir dalyvių
organizacijų lyderių, narių
juose skaičius (asmenys)
mokymus ir konsultacijas
4.2.1.5.
Skatinti socialinio verslo
Socialinio verslo įmonių skaičius,
2021-2030
įmonių atsiradimą Šilalės
(vnt.)
rajono savivaldybėje
4.2.1.6.
Skatinti Vietos veiklos grupių Parengtos (atnaujintos) strategijos, 2021-2030
(toliau-VVG) strategijų
(vnt.)
atnaujinimą ir įgyvendinimą,
Įgyvendintos strategijos, (vnt.)
aktyviai dalyvauti VVG
veikloje
4.2.2. uždavinys. Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos
galimybes
4.2.2.1.

Parengti Jaunimo politikos
įgyvendinimo programą,
užtikrinant nuoseklią jos

Parengta ir įgyvendinta programa

2021-2020
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Priemonės
kodas

4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.2.4.

4.2.2.5.

4.2.2.6.

4.2.2.7.

4.2.2.8.

Priemonės pavadinimas
įgyvendinimo stebėseną,
viešojo, privataus ir
nevyriausybinio sektoriaus
bendradarbiavimą plėtojant
jaunimo politiką
Vystyti jaunimo poreikius
tenkinančią infrastruktūrą
Šilalės rajono savivaldybėje
Skatinti atvirų jaunimo centrų
(toliau – AJC), atvirų jaunimo
erdvių (toliau – AJE) plėtrą
Šilalės rajono savivaldybėje
Skatinti ir remti Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo veiklos
projektus, jaunimo
organizacijų veiklą ir plėtrą
Plėtoti regioninį
bendradarbiavimą, kurti
partnerystes, įgyvendinant
jaunimo politikos nuostatas ir
programinius uždavinius
Didinti Šilalės rajono jaunimo
darbuotojų ir su jaunimu
dirbančių asmenų
kompetencijas ir gebėjimus
Plėtoti mobilų darbą su
jaunimu Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje

Skatinti jaunimo savanorystę

Pasiekimo indikatorius (–riai)

Pasiekimo
laikas
(metai)

Sukurtos / pritaikytos
2021-2030
infrastruktūros jaunimu skaičius
(vnt.)
Įsteigtų AJC skaičius (vnt.);
2021-2030
Įsteigtų AJE skaičius (vnt.);
Įgyvendintų AJC ir AJE projektų
skaičius (vnt.)
Įgyvendintų projektų skaičius(vnt.); 2021-2030
Veikiančių jaunimo organizacijų
skaičius (vnt.)
Inicijuotų ir įgyvendintų projektų
skaičius, (vnt.)
Sukurtų partnerysčių skaičius,
(vnt.)

2021-2030

Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų
mokymų, kursų, seminarų skaičius
(vnt.) ir dalyvių juose skaičius
(asmenys)
Įgyvendintų projektų, skirtų
mobiliam darbui su jaunimu,
skaičius (vnt.);
Paslaugos gavėjų skaičius
(asmenys)
Įgyvendintų savanorystės
skatinimo iniciatyvų skaičius,(vnt.)
Į ilgalaikę savanorišką veiklą
įtrauktų jaunų asmenų skaičius

2021-2030

2021-2030

2021-2030

Atsakinga (–gos)
institucija (–jos)
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Šilalės rajono strateginis plėtros planas nuo 2021 metų iki 2030 metų

Projektas

ŠILALĖS RAJONO 2030 METŲ VIZIJA

Šilalės rajonas – Lietuvos patriotų kraštas, puoselėjantis istorinį bei
kultūrinį paveldą, atviras lankymui ir bendradarbiavimui. Verslo ir
kaimo plėtra užtikrina gyventojams socialinį saugumą ir aukštą
gyvenimo kokybę. Tai kraštas, kuriame svarbus kiekvienas žmogus.
ŠILALĖS RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO NUO 2021 METŲ IKI 2030 METŲ
VIZIJA, PRIORITETAI IR TIKSLAI
Prioritetas 1

Prioritetas 2

TVARIOS EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Tikslas 1.1

Patrauklios investicinės ir verslo aplinkos kūrimas

Tikslas 1.2

Turizmo plėtra, kultūros ir istorinio paveldo įveiklinimas

Tikslas 1.3

Pažangaus žemės ūkio vystymas bei kaimo plėtra

GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, PLĖTOJANT PASLAUGŲ KOKYBĘ IR
PRIEINAMUMĄ
Tikslas 2.1 Besimokančios visuomenės ugdymas
Tikslas 2.2
Tikslas 2.3

Efektyvios sveikatos priežiūros sistemos užtikrinimas ir
sveikatingumo ugdymas
Kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugų patrauklumo didinimas

Tikslas 2.4

Saugios socialinės aplinkos gyventojams plėtojimas

Tikslas 2.5

Gyventojų viešojo saugumo užtikrinimas

Prioritetas 3

DARNIOS APLINKOS IR MODERNIOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMAS
Tikslas 3.1 Rajono pasiekiamumo didinimas, gyventojų darnaus judumo ir
mobilumo plėtra
Tikslas 3.2 Efektyvios ir modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos
vystymas
Tikslas 3.3 Aplinkos kokybės gerinimas ir kraštovaizdžio išsaugojimas

Prioritetas 4

ATSAKINGA BENDRUOMENĖ IR PILIEČIAMS ATVIRA SAVIVALDA
Tikslas 4.1 Vietos savivaldos stiprinimas
Tikslas 4.2 Nevyriausybinio sektoriaus įtraukties didinimas
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ŠILALĖS RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO NUO 2021 METŲ IKI 2030 METŲ
VIZIJA, PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I PRIORITETAS. TVARIOS EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
1.1 tikslas. Patrauklios investicinės ir verslo aplinkos kūrimas
1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo plėtros bei investicijų pritraukimo sąlygas
1.1.2 uždavinys. Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, gyventojų verslumą
bei ekonominį mobilumą
1.1.3 uždavinys. Plėtoti verslo paramos ir informavimo sistemą
1.2 tikslas. Turizmo plėtra, kultūros ir istorinio paveldo įveiklinimas
1.2.1 uždavinys. Plėsti ir modernizuoti turizmo paslaugų infrastruktūrą
1.2.2 uždavinys. Pritaikyti gamtos, istorinius ir kultūros paveldo objektus turizmui
1.2.3 uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę, vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir
informacinę sklaidą
1.3 tikslas. Pažangaus žemės ūkio vystymas bei kaimo plėtra
1.3.1 uždavinys. Vystyti inovatyvų žemės ūkį ir miškininkystę, modernizuoti ir plėtoti tam
reikalingą infrastruktūrą
1.3.2 uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą, stiprinti ekologines ir netradicines žemės
ūkio šakas
1.3.3 uždavinys. Plėtoti alternatyvias veiklas kaime

II PRIORITETAS. GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, PLĖTOJANT PASLAUGŲ KOKYBĘ IR
PRIEINAMUMĄ
2.1 tikslas. Besimokančios visuomenės ugdymas
2.1.1 uždavinys. Vystyti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, diegti ugdymo
inovacijas
2.1.2 uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą
2.1.3 uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą
2.2 tikslas. Efektyvios sveikatos priežiūros sistemos užtikrinimas ir sveikatingumo
ugdymas
2.2.1 uždavinys. Modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą
2.2.2 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir
pasiekiamumą
2.2.3 uždavinys. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną
2.3 tikslas. Kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugų patrauklumo didinimas
2.3.1 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti kultūros, laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą
2.3.2 uždavinys. Gerinti kultūros ir laisvalaikio paslaugų kokybę, pakankamumą ir
pasiekiamumą
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2.3.3 uždavinys. Gerinti sporto paslaugų kokybę
2.3.4 uždavinys. Sudaryti sąlygas bendruomenei aktyviai dalyvauti kultūrinėje, laisvalaikio ir
sporto veiklose
2.4 tikslas. Saugios socialinės aplinkos gyventojams plėtojimas
2.4.1 uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, optimizuoti jų tinklą
2.4.2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinių
paslaugų ir jų tiekėjų įvairovę
2.4.3 uždavinys. Skatinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį
2.4.4 uždavinys. Kurti palankią vaikui ir šeimai aplinką
2.5 tikslas. Gyventojų viešojo saugumo užtikrinimas
2.5.1 uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą
2.5.2 uždavinys. Vykdyti prevencines programas bei veiklas
2.5.3 uždavinys. Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą

III PRIORITETAS. DARNIOS APLINKOS IR MODERNIOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMAS
3.1 tikslas. Rajono pasiekiamumo didinimas, gyventojų darnaus judumo ir mobilumo
plėtra
3.1.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą
3.1.2 uždavinys. Vystyti viešojo ir ekologinio transporto sistemą
3.2 tikslas. Efektyvios ir modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas
3.2.1 uždavinys. Modernizuoti energetinę infrastruktūrą, skatinti atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą
3.2.2 uždavinys. Vystyti ir modernizuoti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą
3.3 tikslas. Aplinkos kokybės gerinimas ir kraštovaizdžio išsaugojimas
3.2.3 uždavinys. Plėtoti atliekų surinkimo sistemą, skatinti atliekų perdirbimą
3.3.2 uždavinys. Didinti kraštovaizdžio patrauklumą, gerinti miesto ir kaimo gyvenamąją
aplinką

IV PRIORITETAS. ATSAKINGA BENDRUOMENĖ IR PILIEČIAMS ATVIRA SAVIVALDA
4.1 tikslas. Vietos savivaldos stiprinimas
4.1.1 uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą
4.1.2 uždavinys. Skatinti modernių technologijų naudojimų viešųjų paslaugų administravimo
srityje
4.1.3. uždavinys. Stiprinti rajono savivaldybės įvaizdį.
4.1.4 uždavinys. Stiprinti partnerystes ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą
4.2 tikslas. Nevyriausybinio sektoriaus įtraukties didinimas
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4.2.1 uždavinys. Skatinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų dalyvavimą
viešajame valdyme ir viešųjų paslaugų teikime
4.2.2 uždavinys. Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo
saviraiškos ir savirealizacijos galimybes

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio
protokolas

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-22 08:50 Nr. J1-7 (2.5 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Tadas Bartkus Mero pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-21 16:36

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-02 14:06 - 2024-06-30 23:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Lina Maslauskienė Jaunimo reikalų koordinatorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-22 08:49

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-02-21 14:21 - 2024-02-20 23:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Lina Maslauskienė Jaunimo reikalų koordinatorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-22 08:53

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-02-21 14:21 - 2024-02-20 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl JP įgyvendinimo ir JRD veiklų.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Nacionalinis JP 2021 planas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

SILALE SSGG PROJEKTAS 2020 12 02.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

ŠILALĖS SITUACIJOS ANALIZES IŠVADOS 12 01.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

ŠILALĖS SPP PRIEMONIŲ PLANO PROJEKTAS 12
01.docx
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