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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos
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nusprendžia:
1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021
m. veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.
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ĮVADAS
Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29
straipsnio 8 dalies 9, 10 punktais ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XVII
skyriaus 261 punktu: „Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais ne vėliau kaip
iki kovo 1 dienos pateikia ataskaitą apie savo ir administracijos veiklą praėjusiais metais merui ir
tarybai“.
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. ataskaitoje pateikia
informaciją apie pagrindinių administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą bei tarybos
priimtų sprendimų įgyvendinimą ir tam skirtų lėšų panaudojimą. Veiklos ataskaita parengta pagal
administracijos struktūrinių padalinių ir vyriausiųjų specialistų, neįeinančių į skyrių sudėtį,
ataskaitas.
Šilalės rajono savivaldybės administracija savo veiklą organizavo vadovaudamasi Šilalės
rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtintu Šilalės rajono
savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, kurį sudaro keturiolika įvairių savivaldybės
veiklos sektorių apimančios programų.
1 pav. 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programos
1.
1. Savivaldybės
Savivaldybės funkcijų
funkcijų
įgyvendinimo
įgyvendinimo ir
ir valdymo
valdymo
tobulinimo programa

2. Aplinkos apsaugos ir
gerų
gerų sanitarijos
sanitarijos ir
ir
higienos
higienos sąlygų
sąlygų
užtikrinimo gyvenamojoje
aplinkoje
aplinkoje programa
programa

3.
3. Šilalės
Šilalės rajono
rajono viešosios
viešosios
tvarkos
tvarkos ir
ir visuomenės
visuomenės
priešgaisrinės
priešgaisrinės apsaugos
apsaugos
programa
programa

4.
4. Sveikatos
Sveikatos apsaugos
apsaugos
programa
programa

5.
5. Kultūros
Kultūros ugdymo
ugdymo ir
ir
etnokultūros
etnokultūros puoselėjimo
puoselėjimo
programa
programa

6. Kūno kultūros ir sporto
programa

7.
7. Švietimo
Švietimo kokybės
kokybės ir
ir
mokymosi
mokymosi aplinkos
aplinkos
užtikrinimo
užtikrinimo programa
programa

8.
8. Valstybinių
Valstybinių (perduotų
(perduotų
savivaldybėms)
savivaldybėms) funkcijų
funkcijų
vykdymo
vykdymo programa
programa

9.
9. Socialinės
Socialinės apsaugos
apsaugos
plėtojimo
plėtojimo programa
programa

10.
10. Žemės
Žemės ūkio
ūkio plėtros
plėtros ir
ir
melioracijos
programa
melioracijos programa

11.
11. Komunalinio
Komunalinio ūkio
ūkio ir
ir
turto
programa
turto programa

12.
12. 2020–2022
2020–2022 metų
metų
Šilalės
Šilalės rajono
rajono
savivaldybės
savivaldybės investicijų
investicijų
programa
programa

13.
13. Savivaldybės
Savivaldybės
infrastruktūros objektų
infrastruktūros
objektų
priežiūros
priežiūros ir
ir plėtros
plėtros
programa
programa

14.
14. Jaunimo
Jaunimo politikos
politikos
įgyvendinimo programa
įgyvendinimo
programa

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracijos
darbuotojai, vykdydami 2021 m. programas, siekė įgyvendinti šiuos Šilalės rajono savivaldybės
ilgalaikius plėtros prioritetus:





Kokybiškų gyvenamųjų sąlygų gyventojams kūrimas
Konkurencingos verslo aplinkos kūrimas ir turizmo skatinimas
Subalansuota ir darni teritorijų ir infrastruktūros plėtra
Savivaldybės valdymo kokybės užtikrinimas
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I SKYRIUS
STRATEGINIS PANAVIMAS IR BIUDŽETAS
Strateginis planavimas. Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos
planas parengtas ir patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. 34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
patvirtinimo“. Strateginis rajono veiklos planas užtikrins tolygią rajono plėtrą, leis tinkamai
formuoti veiklos prioritetinius tikslus, užtikrins savivaldybės ir jos įstaigų suplanuotų projektų
paraiškų, teikiamų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinei paramai gauti, atitiktį specialiesiems
kriterijams.
Savivaldybės biudžetas. Šilalės rajono administracijos Biudžeto ir finansų skyrius (toliau
– Biudžeto ir finansų skyrius) įgyvendindamas jam pavestą uždavinį užtikrinti savivaldybės
institucijų sprendimų finansinį pagrįstumą, ataskaitiniu laikotarpiu rengė sprendimų projektus bei
direktoriaus įsakymus, kurie darė įtaką savivaldybės biudžetui ir teikė savivaldybės tarybai
svarstyti rajono biudžeto projektą, taip pat teikė biudžeto patikslinimus.
Biudžeto ir finansų skyrius parengė 20 tarybos sprendimų projektų dėl biudžeto lėšų
skyrimo ir perskirstymo bei kitais klausimais. Analizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir
asignavimų plano vykdymą, susidariusius kreditinius įsiskolinimus. Taip pat parengti 25
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.
Iš rajono savivaldybės biudžeto nuo metų pradžios buvo finansuojamos – 35 biudžetinių
įstaigų, iš jų 13 rajono švietimo įstaigos, 14 seniūnijų ir 8 kitų biudžetinių įstaigų. Vykdė 14
savivaldybės biudžeto patvirtintų programų.
Biudžeto ir finansų skyrius kiekvieną mėnesį ir ketvirtį sudarė biudžeto vykdymo
mėnesines ir ketvirtines ataskaitas. Ketvirtinės ir metinės ataskaitos su aiškinamaisiais raštais buvo
pateikiamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, atsiskaitė atitinkamoms valstybines
(valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, mokymo lėšas ir Valstybės investicijų 2021–2023
metų programoje numatytų kapitalo investicijų naudojimą kuruojančioms valstybės institucijoms ir
įstaigoms už jų kuruojamų funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą pagal šių institucijų ir įstaigų
patvirtintus atsiskaitymo tvarkos aprašus.
Pagal Savivaldybės tarybos sprendimus ir administracijos direktoriaus įsakymus įstaigoms
paruoštos ir pateiktos 380 pažymos – pranešimai iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms
apie biudžeto lėšų sumažinimą, padidinimą ar perkėlimą, priimamos ir tikrinamos asignavimų
valdytojų patikslintos programų sąmatos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos pagrindų įstatymu, kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymu
patvirtinta Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, buvo tvarkoma biudžeto pajamų ir
išlaidų buhalterinė apskaita. Buvo priimtos ir patikrintos iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų
programų sąmatų vykdymo ataskaitos ir kita finansinė atskaitomybė, kuruojamais klausimais
įvairioms institucijoms rengė raštus, atsakymus, skaičiavimus, nagrinėjo įstaigų raštus dėl
papildomų lėšų skyrimo bei numatytų lėšų patikslinimo.
Biudžeto ir finansų skyriaus specialistai parengė Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų finansinių ataskaitų
rinkinį, kurie buvo pateikti svarstyti savivaldybės tarybai. Šilalės savivaldybės tarybos 2021 m.
spalio 4 d. sprendimu Nr. T1-215 Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys ir Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys buvo
patvirtinti.
Biudžeto ir finansų skyriaus specialistai 2021 metais dalyvavo įvairiuose seminaruose ir
pasitarimuose dėl biudžeto projekto sudarymo bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės įgyvendinimo. Skyriaus specialistai dalyvavo įvairių komisijų darbe. Taip pat
skyrius, vykdydamas savo funkcijas, nuolat bendravo ir bendradarbiavo su visais Savivaldybės
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administracijos skyriais, savivaldybės biudžetinėmis ir kitomis įstaigomis, teikė jiems konsultacijas
biudžeto planavimo ir atskaitomybės sudarymo klausimais.
Patvirtinus 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymą, Šilalės rajono savivaldybei nustatytos biudžeto pajamos, kurios buvo
nepakankamos net būtiniausioms savivaldybės reikmėms tenkinti.
Šilalės rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-35 patvirtino
2021 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžetą – 28 864 920 Eur pajamų (iš jų: lėšų likutis metų
pradžioje už 2020 metus – 2 345 495 Eur) ir atitinkamai 28 864 920 Eur asignavimų.
Metų eigoje pagal Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus buvo padidintos lėšos –
164 600 Eur iš jų:
 Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iš viso padidintos –
97 200 Eur, iš jų:
socialinėms paslaugoms – padidintos 46 000 Eur;
būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti – sumažintos 1 800 Eur;
jaunimo teisių apsaugai – padidintos 1 000 Eur;
priešgaisrinei saugai – padidintos 52 000 Eur.
 Mokymo ugdymo reikmėms finansuoti – padidintos 67 400 Eur.
Metų eigoje pagal Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus buvo padidintos lėšos –
3 373 283 Eur, iš jų:
įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
kompensuoti – 121 840 Eur;
2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimas – 693 200 Eur;
savivaldybei bendruomeninei veiklai stiprinti – 15 847 Eur;
savivaldybei išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio)
transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo
apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti – 71 244 Eur;
neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti – 5 158 Eur;
finansuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą
savivaldybėje – 4 734 Eur;
projektui „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g.
12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“ įgyvendinti – 315 000 Eur;
vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 1 690 200 Eur;
išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti –
18 404 Eur;
skirtos lėšos savivaldybei patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms
kompensuoti – 60 076 Eur;
LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių
įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti – 1 749 Eur;
kokybės krepšelis mokykloms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ – 7 221 Eur;
skirtos lėšos naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti – 17 400 Eur;
konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimas – 43 194 Eur;
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (Viešoji įstaiga Šilalės ligoninė) – 114 688 Eur;
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (Viešoji įstaiga Šilalės ligoninė - kuri teikė 2020
metais COVID-19 liga sergantiems ir kitiems pacientams teikė slaugos ir palaikomojo gydymo,
stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas, apmokamas PSDF lėšomis, ir kurios negavo viso
6

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

apmokėjimo už faktiškai suteiktas šias paslaugas, patirtiems nuostoliams kompensuoti) – 135 428
Eur;
asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 10 819 Eur;
skirtos lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti,
atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją – 31 160 Eur;
finansavimo skyrimo netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti –
16 521 Eur;
sumažintos skiriamos lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities
ekonomikos DNR planą – 600 Eur.
Gyventojų pajamų mokestis padidintas pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą – 1 080 000 Eur.
Biudžetinėms įstaigoms padidintos – 30 680 Eur pajamos, gautas už teikiamas paslaugas,
padidintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 322 212 Eur, o taip pat mokestis už
valstybinius gamtos išteklius – 9 340 Eur.
Paimta ilgalaikė paskola 5 metų laikotarpiui Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos investiciniams projektams finansuoti – 500 000 Eur.
Patikslintas 2021 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas, įskaitant
apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti bei skolintas lėšas, sudarė 34 345 035 Eur. Patikslintas
metinis pajamų planas buvo įvykdytas 101,5 proc.
Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas 2021 m. gruodžio 31 d.
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pajamų pavadinimas
2
MOKESČIAI (2+5+9 eilutės)
Pajamų ir pelno mokesčiai (3 eilutė)
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokesčiai (6+7+8 eilutės)
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai (10
eilutė)
Mokestis už aplinkos teršimą
KITOS PAJAMOS (12+16+
+20+21+22+23 eilutės)
Turto pajamos (13+14+15 eilutės)
Nuomos mokestis už valstybinę žemę
Palūkanos
Mokesčiai už valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos už prekes ir paslaugas
(17+18+19 eilutės)
Biudžetinių įstaigų pajamos už

tūkst. Eur
2021 metų pajamų plano įvykdymas
įvykdymas
Patikslintas
Vykdymas
metinis planas 2021-12-31
suma
proc.
3
4
5
6
15549,0
16659,8
1110,8
107,1
14959,0
16092,2
1133,2
107,6
14959,0
16092,2
1133,2
107,6
540,0
519,1
-20,9
96,1
350,0
289,4
-60,6
82,7
5,0
6,0
1,0
119,6
185,0
223,7
38,7
120,9
50,0
48,5
-1,5
97,1
50,0

48,5

-1,5

97,1

1453,0

1290,3

-162,7

88,8

100,3
50,0
1,0

132,0
78,3
0,5

31,7
28,3
-0,5

131,6
156,7
49,5

49,3

53,2

3,9

107,9

680,7

563,1

-117,6

82,7

301,5

236,9

-64,6

78,6
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

prekes ir paslaugas
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto nuomą
Įmokos už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto
ir kitos netesybų
Kitos neišvardintos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto realizavimo pajamos (25+26
eilutės)
Žemės realizavimo pajamos
Pastatų ir statinių realizavimo
pajamos
DOTACIJOS (28+33 eilutės)
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus
subjektų einamiesiems tikslams
(29+30+31+32 eilutės)
Valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Dotacija mokymo reikmėms
finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Dotacija savivaldybėms iš Europos
Sąjungos, kitos tarptautinės
finansinės paramos ir bendrojo
finansavimo lėšų
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus
subjektų turtui įsigyti (34+35 eilutės)
Speciali tikslinė dotacija
savivaldybėms
Planuojamos skolintos lėšos LR
finansų ministerijos nustatyta tvarka
atrinktiems investiciniams
projektams finansuoti
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR
DOTACIJOS (1+11+24+27 eilutės)
2020 m. nepanaudotų lėšų likučiai
Gauta paskola
IŠ VISO PAJAMŲ (36+37+38
eilutės)

55,8

43,0

-12,8

77,0

323,4

283,2

-40,2

87,6

50,0
600,0

63,8
501,4

13,8
-98,6

127,7
83,6

20,0

20,1

0,1

100,4

2,0

9,9

7,9

497,4

45,0

75,3

30,3

167,3

25,0

41,8

16,8

167,3

20,0

33,5

13,5

167,6

14452,5

13940,8

-511,7

96,4

12428,8

11924,9

-503,9

96,46

2865,0

2800,9

-64,1

97,76

6533,6

6533,6

0

100,0

1865,9

1849,4

-16,5

99,1

1164,3

741,0

-423,3

58,9

2023,7

2015,9

-7,8

99,6

2005,2

1997,4

-7,8

99,6

18,5

18,5

0

100,0

31499,5

31966,2

466,7

101,5

2345,5
500,0

2345,5
550,0

0
50,0

100,0
110,0

34345,0

34861,7

516,7

101,5
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Šilalės rajono savivaldybės 2018 - 2021 m. biudžeto pajamų vykdymas
(tūkst. Eur)
16000
12000
8000
4000
0

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2021 metais iš planuotų 34345,0 tūkst. Eur išlaidų išleista 32924,1 tūkst. Eur arba 95,8
proc. Didžiausią 2021 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui (39 proc. nuo
viso biudžeto).

Š ila lės ra jo n o sa v iv a ld y b ės b iu d žeto išla id ų stru k tū ra
2 0 2 1 m eta is
15 %

16 %

0%
2%

11 %

39 %
10 %
Bendros valstybės paslaugos
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Aplinkos apsauga
Sveikatos apsauga
Švietimas

3%
2%
2%

Gynyba
Ekonomika
Būstas ir komunalinis ūkis
Poilsis, kultūra ir religija
Socialinė apsauga

Lyginant 2021 m. su 2020 m., darbo užmokesčio fondas padidėjo 1103,7 tūkst. Eur,
paskolos – 1041,1 tūkst. Eur.

Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 2019-2021 m. išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
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Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas,
iš viso:
iš jų:
mityba
medikamentai
komunalinės paslaugos
ryšių paslaugos
transporto išlaikymas
apranga ir patalynė
komandiruotės
gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis
materialiojo ir nematerialiojo turto
nuomos išlaidos
ilgalaikio turto remontas
materialiojo turto paprastojo
remonto prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
kvalifikacijos kėlimas
informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
reprezentacinės išlaidos
ekspertų ir konsultantų paslaugos
kitu prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Subsidijos
Palūkanos
Paskolos
Kitos išlaidos
Socialinės išmokos
Turto įsigijimas
Iš viso išlaidų

2021 m.
išlaidos

Palyginimas
2021 m. su
2020 m. (+,-)

17652,2

1103,7

4182,2

5034,7

852,5

283,2
3,6
632,2
80,0
340,3
0,1
19,8

228,0
3,8
566,5
67,8
234,2
5,0
9,1

261,4
7,0
628,3
56,3
247,0
13,5
3,6

33,4
3,2
61,8
-11,5
12,8
8,5
-5,5

336,7

260,3

317,2

56,9

4,6

8,0

9,6

1,6

151,6

200,1

115,1

-85,0

46,4

33,9

47,9

14,0

128,5

151,6

214,1

62,5

30,2
18,8

16,5
49,8

18,0
73,9

1,5
24,1

2052,1

2347,6

3021,8

674,2

95,2
34,7
555,1
2337,0
1824,0
3887,7
27741,5

58,1
31,2
612,6
4835,6
2429,8
4496,1
33194,1

108,0
51,3
1653,7
1045,1
3127,6
4251,5
32924,1

49,9
20,1
1041,1
-3790,5
697,8
-214,6
-270,0

2019 m.
išlaidos

2020 m.
išlaidos

14879,7

16548,5

4128,1

2021 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pateikta diagramoje (žr. 3 pav.).
Pagrindinė tendencija išlaidų srityje – daugiau kaip pusė viso savivaldybės biudžeto skiriama darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.
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Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 2019-2021 m. pagal išlaidų
straipsnius struktūra (tūkst. Eur)
20000
16000
12000
8000
4000
0

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Kaip matyti 3 lentelėje pateiktų duomenų, 2021 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudota 1420,9
tūkst. Eur. Mažiausiai iš skirtų lėšų panaudota Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir
plėtros programai – 514,3 tūkst. Eur, nes vykdomi projektai persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.
Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimai pagal programas
tūkst. Eur

Programos
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Programos pavadinimas

Patikslintas
metinis
planas

Vykdymas

4805,0

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir
valdymo tobulinimo programa
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji
programa
Šilalės rajono viešosios tvarkos ir
visuomenės priešgaisrinės apsaugos
programa
Sveikatos apsaugos programa
Kultūros ugdymo ir etnokultūros
puoselėjimo programa
Kūno kultūros ir sporto programa
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos
užtikrinimo programa
Valstybinių (perduotų savivaldybėms)
funkcijų vykdymo programa
Socialinės apsaugos plėtojimo programa
Žemės ūkio plėtros ir melioracijos
programa
Komunalinio ūkio ir turto programa
2020-2022 metų Šilalės rajono
savivaldybės investicijų programa
Savivaldybės infrastruktūros objektų
priežiūros ir plėtros programa
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa

suma

proc.

4701,6

-103,4

97,8

147,3

66,0

-81,3

44,8

144,2

107,4

-36,8

74,5

499,6

485,1

-14,5

97,1

2034,8

1991,5

-43,3

97,9

25,3

23,7

-1,6

93,7

13147,9

12899,5

-248,4

98,1

2977,2

2908,8

-68,4

97,7

3982,6

3843,1

-139,5

96,5

376,2

370,5

-5,7

98,5

2452,9

2291,8

-161,1

93,4

1080,4

1077,8

-2,6

99,7

2132,3

-514,3

80,6

25,0

0

100,0

2646,6
25,0

11

Įvykdymas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita
Iš viso

34345,0

32924,1

-1420,9

95,9

Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimų plano
vykdymas pagal programas2132,3 25 4701,6
1077,8
2291,8
370,5

66

3843,1
2908,8

12899,5

107,4
485,1
1991,5
23,7

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa
Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimo gyvenamojoje aplinkoje
programa
Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa
Sveikatos apsaugos programa
Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa
Kūno kultūros ir sporto programa
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa
Socialinės apsaugos plėtojimo programa

2021 m. liko nepanaudota ir valstybės biudžetui grąžinta 71,0 tūkst. Eur gautų tikslinės paskirties
lėšų:
 dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti – 64,1 tūkst. Eur, iš jų:
o
39,1 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams;
o
4,0 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms;
o
20,2 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
o
0,8 tūkst. Eur – žemės ūkio funkcijoms atlikti.
 Neįgaliųjų departamentas ( asmeninei pagalbai teikti) – 6,9 tūkst. Eur.
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Biudžeto lėšų likutis, kuris persikėlė į 2022 metus, sudaro 1933,7tūkst. Eur, iš jų 90,3
tūkst. Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 127,1 tūkst. Eur biudžetinių
įstaigų pajamos, 45,2 tūkst. Eur už parduotą žemę, 76,2 tūkst. Eur už parduotus socialinius būstus,
133,4 tūkst. Eur – kokybės krepšelio lėšos, 65,3 tūkst. Eur – už investicinius projektus bei 1396,2
tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

II SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Pagal patvirtintą savivaldybės 2021 metų biudžetą Savivaldybės administracijai skirta –
10818,9 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 9914,5 tūkst. Eur arba įvykdymas 92 %. Pagal
įgyvendintas programas ir finansavimo šaltinius išlaidos pasiskirsto sekančiai:
(tūkst. Eur)
Panaudoti asignavimai
iš jų
Metinis
Programos/priemonės
Valstybės
ES
asignavimų Iš viso Savivaldybės
pavadinimas
biudžeto
biudžeto
struktūrinių
planas
lėšos
lėšos
fondų lėšos
Savivaldybės funkcijų
įgyvendinimo ir valdymo
1999,8
1924,5
1732,9
150,5
41,1
tobulinimo programa (01)
Aplinkos apsaugos ir gerų
sanitarijos ir higienos sąlygų
147,3
66,0
66,0
0,0
0,0
užtikrinimo gyvenamojoje
aplinkoje programa (02)
Šilalės rajono viešosios tvarkos
ir visuomenės priešgaisrinės
144,2
107,4
16,1
44,8
46,5
apsaugos programa (03)
Sveikatos apsaugos programa
72,2
60,3
60,3
0,0
0,0
(04)
Kultūros ugdymo ir
etnokultūros puoselėjimo
90,6
81,0
81,0
0,0
0,0
programa (05)
Kūno kultūros ir sporto
22,2
20,5
20,5
0,0
0,0
programa (06)
Švietimo kokybės ir mokymosi
aplinkos užtikrinimo programa
187,6
185,9
18,8
161,9
5,2
(07)
Valstybinių (perduotų
savivaldybėms) funkcijų
978,5
955,7
92,8
862,9
0,0
programa (08)
Socialinės apsaugos plėtojimo
2272,0
2150,4
2025,3
64,7
60,4
programa (09)
Žemės ūkio plėtros ir
376,2
370,5
175,3
29,3
165,9
melioracijos programa (10)
Komunalinio ūkio ir turto
936,3
917,1
153,9
750,8
12,4
programa (11)
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Iš jų:
Kelių priežiūros ir plėtros
programos įgyvendinimui
(remontui)
2019-2021 metų Šilalės rajono
savivaldybės investicijų
programa (12)
Savivaldybės infrastruktūros
objektų priežiūros ir plėtros
programa (13)
Iš jų:
Kelių priežiūros ir plėtros
programos įgyvendinimui
(turtui)
Šilalės rajono teritorijos
specialiųjų planų, planavimo
dokumentų rengimas
Projektas „Geriamojo vandens
kokybės gerinimas Šilalės
rajone“
Projektas „Vandentiekio ir
nuotekų tinklų rekonstrukcija ir
plėtra Šilalės rajone
(Kaltinėnuose)
Projektas „Saulės elektrinės
įrengimas iki 950 kW Lentinės
k. Šilalės r. sav.“
Projektas „Šilalės r. Kvėdarnos
mstl. atnaujinimas“
Šarūnkalnio ir Parko gatvių
rekonstrukcija Šilalės mieste
pagal projektą Funkcinės zonos
Tauragė+
Bijotų mokyklos pastato
pritaikymas (rekonstrukcija)
socialinės globos įstaigai pagal
projektą Funkcinės zonos
Tauragė+
Projektas „Žadeikių buvusios
mokyklos pastato pagerinimas
pritaikant bendruomenės ir
kultūros veiklai“
Projektas „Lauko prekyvietės
įrengimas Pajūrio mstl. Šilalės
r.“
Projektas „Šilalės rajono
savivaldybės gyvenviečių
gatvių apšvietimo
modernizavimas“
Projektas „Kraštovaizdžio
formavimas Šilalės mieste“

597,9

590,4

1080,3

1077,7

2486,6

1972,5

1143,7

1142,5

43,7

42,4

57,9

56,9

15,1

15,1

590,4

762,7

315,0

0,0

691,7

1128,1

152,7

50,5

1092,0

42,4
56,9

15,1
14,2

14,2

5,5

4,3

60,1

58,4

14,2
4,3

58,4

20,0

13,5

101,2

100,8

25,0

25,0

190,4

61,5

81,5

3,0

13,5

29,8

17,5

53,5

0,0

3,8

21,2

33,3

3,6

24,6

3,0
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Projektas „Dariaus ir Girėno
skvero Šilalės mieste
pertvarkymas“
Projektas „Šilalės ir Sovetsko
istorinio ir kultūros paveldo
išsaugojimas“
Projektas „Socialinio būsto fondo
plėtra Šilalės rajono
savivaldybėje“
Projektas „Bendruomeninių
apgyvendinimo bei užimtumo
paslaugų asmens su proto ir
psichikos negalia“
Šilalės miesto daugiabučių namų
kiemų automobilių stovėjimo
aikštelių J. Basanavičiaus g. 17 ir
J. Basanavičiaus g.15 bei
D. Poškos g. 14 rangos darbai

Jaunimo politikos
įgyvendinimo programa (14)
Iš viso

9,9

9,9

79,0

78,3

78,3

152,6

68,1

4,4

17,0

17,0

17,0

247,2

241,1

25,0

25,0

25,0

10818,9

9914,5

0

9,9

10,3

53,4

0,0

0

241,1

2021 m. panaudotos lėšos pagal šaltinius
5%

35 %

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
60 %

ES struktūrinių fondų lėšos

(tūkst. Eur)
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Asignavimų, skirtų vykdomoms programoms,
gautų lėšų kaita 2019-2021 m.
14000
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Pateikiame Savivaldybės administracijos valdymo išlaikymo išlaidų kaitą
2019-2021 m.
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Pateikiame Savivaldybės administracijos tarnybiniam transporto išlaikyti išlaidų kaitą
2019-2021 m. tūkst. Eur
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20,0

18,4

18,0
15,4

16,0
14,0
12,0

11,9
10,7

10,0
7,9

8,0
6,2
6,0

5,4

4,9

4,0

3,2
1,9

2,0
0,0

0,9
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0,5

0,8

2020
Degalų įsigijimas

Remonto išlaitos

2,5
0,8

2021
Nuomos išlaidos

Draudimo išlaidos

Savivaldybės administracijos skolos iš savivaldybės Iždo 2021-12-31 sudaro – 178,3 tūkst.
Eur, iš jų pagal programas:
Priemonės/projekto pavadinimas
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa (01)
– ryšių ir komunalinės paslaugos už 12 mėn.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (padangų išvežimas
Šilalės rajono teritorijos)
Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09) – socialinės išmokos už 12
mėn. – 103,7 tūkst. Eur; soc. būsto remonto darbai per 12 mėn.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato J. Basanavičiaus g. 12,
Šilalėje rekonstravimas“ (12)
Iš viso
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(tūkst. Eur)

Savivaldybės administracijos skolos iš savivaldybės biudžeto
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Ryšium su socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus padidėjimu išaugo 2021 metų skolos.
2021 m. tiesiogiai Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimui
tiesiogiai iš ministerijų gauta:
Priemonės pavadinimas
Išmokos vaikams mokėti ir administruoti
Tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Būsto vaikams su negalia pritaikymui
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims
Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse
Projektas „Aktyvaus dialogo tarp vietos valdžios institucijų ir pilietinės
visuomenės skatinimas, kaip modernios savivaldos pagrindas Šilalėje ir Slavske“
Projektas „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“
Iš viso

Pateikiame iš valstybės biudžeto Socialinei paramai skirtų lėšų kaitą 2019–2021 m.
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Panaudota
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2107,3
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0
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(tūkst. Eur)
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2021m. įgyvendinant projektą „2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinės paramos,
skiriamos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims“ iš Europos socialinio fondo
agentūros gauta parama: maisto produktai, kurių vertė – 170,9 tūkst. Eur.
Tai pat Savivaldybės administracijos vardu per 2021 m. gauta parama piniginėmis lėšomis
– 13,7 tūkst. Eur, iš jų UAB „Enefit Wind“ – 13,7 tūkst. Eur, parama paskirstyta: Šiauduvos kaimo
bendruomenei – 0,8 tūkst. Eur, piniginių lėšų likutis 2021-12-31 – 12,9 tūkst. Eur.
III SKYRIUS
VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS
Veiklos administravimo skyrius, siekdamas užtikrinti sklandų Savivaldybės
administracijos darbą ir formuoti puikų įstaigos įvaizdį, administruoja administracinių ir viešųjų
paslaugų teikimą, užtikrina nuoseklų Savivaldybės tarybos, jos komitetų, sudarytų komisijų
posėdžių darbą, Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus priimamųjų, Savivaldybės mero
pavaduotojo, Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbą, aprūpina reprezentacijai
reikalingomis prekėmis, administruoja Savivaldybės interneto svetainės www.silale.lt turinio
tvarkymą, rengia oficialius pranešimus spaudai ir bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais,
užtikrina efektyvų Savivaldybės, Administracijos ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų
tvarkymą ir saugojimą, koordinuoja dokumentų valdymo sistemos darbą, užtikrina vieno langelio
aptarnavimo principą. Skyrius atsako už Savivaldybės administracijos ir seniūnijų kompiuterių
techniką, informacinių ir ryšių technologijų paslaugas, organizuoja Administracijos aprūpinimą
transporto priemonėmis, vykdo statinių paprastąjį remontą.
1. Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ užregistruotų
dokumentų skaičiaus kaita 2019–2021 m.
Dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“ užregistruotų dokumentų skaičiaus kaita 2019–
2021 metais.
Metai

Gaunamieji

Siunčiamieji

Vidaus
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Sutartys
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dokumentai
15240
16748
15585

2019
2020
2021

dokumentai
5786
5932
7281

dokumentai
1758
2434
1882

4542
4889
4670

1195
1327
1216

2. Veiklos administravimo skyriaus prižiūrimų automobilių priežiūros ir degalų
išlaidų kaita 2019–2021 m.
Automobilių priežiūros duomenys 2019-2021 m.
Metai

Turinys

Tiekėjas

Išlaidos (Eur)

2019

Tarnybinių transporto priemonių remontas

ŽŪB „Šilai“

5368,56

2020

Tarnybinių transporto priemonių remontas

ŽŪB „Šilai“

5370,48

2021

Tarnybinių transporto priemonių remontas

ŽŪB „Šilai“

3324,62

2021 metais 1 automobilis parduotas į metalo laužą, kadangi nebebuvo tinkamas
eksploatuoti. Šilalės rajono savivaldybės automobilių parkas yra pasenęs ir jų būklė yra labai prasta.
Abejotina, kad su tokios būklės automobiliais galima vykti į tolimesnes keliones.
Degalų išlaidų duomenys 2019–2021 m.:
Metai

Turinys

2019

Kuras tarnybiniam transportui

2020
2021

Tiekėjas

Kiekis (l.)

Išlaidos (Eur)

UAB „Mobilus
spektras“

11 105,51

11 267,33

Kuras tarnybiniam transportui

Nuo 2020-05-12
UAB „Jozita“

7 773,18

6 645,24

Kuras tarnybiniam transportui

UAB „Jozita“

5 442,05

5 670,20

3. Veiklos administravimo skyriaus rengtų Administracijos direktoriaus įsakymų
skaičiaus kaita 2019–2021 m. ir Veiklos administravimo skyriaus rengtų Savivaldybės mero
potvarkių skaičiaus kaita 2019–2021 m.
Administracijos direktoriaus
įsakymai
Iš viso
2019 m.
2020 m.

1856
2154

2021 m.

50

Skyriaus rengti įsakymai
Personalo ir ūkio sk.
Personalo ir ūkio sk.
Veiklos
administravimo sk.

Mero potvarkiai
Iš
viso
351
344
39

Skyriaus rengti potvarkiai
Personalo ir ūkio sk.
Personalo ir ūkio sk.
Veiklos
administravimo sk.

Veiklos administravimo skyrius yra susikūręs nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiame skyriuje
dirba 2 valstybės tarnautojai (vienas iš jų nuo 2021 m. birželio 22 d.). Per 2021 metus Veiklos
administravimo skyrius paruošė 17 Tarybos sprendimų projektų.
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Šilalės rajono savivaldybėje per E. pristatymo sistemą gauta 2 307 raštai.
4.

Tarpžinybinio archyvo fonduose saugomų bylų skaičiaus kaita 2019–2021 m.

Skyriaus darbuotojai parengė ir suderino su Tauragės apskrities archyvu 12 dokumentų
naikinimo aktų, pagal kuriuos sunaikinta 2 396 bylos, kurių saugojimo terminas buvo pasibaigęs.
Į Savivaldybės archyvą tolimesniam saugojimui dokumentus pridavė 3 įstaigos.
Saugojimui priimta 21 byla (ilgo saugojimo dokumentų) ir 80 bylų (laikino saugojimo dokumentų).
Į savivaldybės archyvą tolimesniam saugojimui priimtų bylų skaičiaus kaita 2019–2021 m.
Metai
2019
2020
2021

Įstaigų, pridavusių
dokumentus, skaičius
7
11
3

Priimtų ilgo saugojimo
bylų skaičius
122
2430
21

Priimtų laikino saugojimo
bylų skaičius
347
1251
80

5. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius 2019–2021 m.

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius 2019 - 2021 m.
1; 8
1; 6
1; 5

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1

2021 metais atnaujintų darbo vietų skaičius – 5. Būtina įstaigai įsigyti naujų kompiuterių
bei kitos kompiuterinės įrangos, kadangi kompiuterinė technika yra susidėvėjusi ir netinkamai
dirba. Todėl kenčia darbuotojų darbo našumas ir kokybė. Taip pat reikia numatyti apie būsimas
naujų darbuotojų darbo vietas.
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1. Elektroninių paslaugų užsakymų skaičiaus kaita 2019–2021 m.

Elektroninių paslaugų užsakymų skaičiaus kaita 2019 - 2021 m.

247
188

42

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Dėl paslaugų suteikimo elektroniniu būdu 2021 metais kreipėsi 188 piliečiai.
IV SKYRIUS
VIDAUS AUDITAS
Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) įsteigtas atlikti vidaus auditą
viešajame juridiniame asmenyje bei visuose jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai
priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
Skyriuje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 2 darbuotojai (toliau tekste – vidaus auditoriai):
skyriaus vedėjas ir vyriausiasis specialistas.
Skyriaus veikla buvo organizuojama pagal savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintą 2021 m. veiklos planą, sudarytą atsižvelgiant į atliktą audituotinų subjektų rizikos
vertinimo analizę. Skyriaus vidaus auditoriai vykdė nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir
konsultavimo veiklą, siekė užtikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą bei juo
disponuoja, veiklos gerinimą. Skyriaus vidaus auditoriai prieš atlikdami vidaus auditus
savarankiškai rengė audito programas, pasirinko audito procedūras, ir siekė, kad vidaus auditas būtų
atliktas išsamiai, o nustatyti pažeidimai būtų pagrįsti patikimais įrodymais ir dokumentais. Su
kiekvienu parengtu vidaus audito ataskaitos projektu buvo supažindinti audituojamų įstaigų vadovai
ir vyriausieji buhalteriai bei aptartos nustatytos klaidos ir galimybės jas ištaisyti.
Skyriaus vidaus auditoriai 2021 m. atliko 7 vidaus auditus savivaldybės administracijoje
bei jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
Savivaldybės administracijoje 2021 m. atliko 6 vidaus auditus: 1) Administracinės naštos
mažinimo priemonių vykdymo vertinimas už 2020 m. II pusmetį; 2) Administracinės naštos
mažinimo priemonių vykdymo vertinimas už 2021 m. I pusmetį, vykdant Lietuvos Respublikos
administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimą; 3) Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių
priežiūrai (einamiesiems tikslams), panaudojimo už 2020 metus vertinimas; 4) Šilalės rajono
savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos veiklos vertinimas; 5) Šilalės rajono
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savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos veiklos vertinimas; 6) Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Laukuvos seniūnijos veiklos vertinimas.
Biudžetinėse įstaigose atliko 1 vidaus auditą – Šilalės sporto mokyklos veiklos vertinimą.
Vidaus auditoriai, laikydamiesi patvirtintų profesinės etikos taisyklių, atlikdami vidaus
auditus buvo objektyvūs ir nešališki, susilaikė nuo išankstinio viešo vertinimo.
Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, tikrino ir vertino audituojamų subjektų vidaus
kontrolės funkcionavimą, rizikos valdymą, kaip valdomas, naudojamas valstybės ir savivaldybės
turtas ir juo disponuojama, ar jis naudojamas taupiai ir racionaliai, pagal norminius teisės aktus ir
sutartis, ar jų veikla atitiko įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ar pasiekti nustatyti tikslai ir
uždaviniai, ar savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšos buvo naudojamos taupiai ir pagal paskirtį, ar
vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Šilalės rajono savivaldybės
2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, ar Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos
Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai (einamiesiems tikslams) 2020 metais,
buvo panaudotos pagal paskirtį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais ir Tarybos sprendimais, ir kt.
Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, nustatė darbo užmokesčio darbuotojams
skaičiavimo pažeidimų. Nustatyta ilgalaikio turto ir atsargų apskaitymo ir nurašymo pažeidimų.
Pateikė pastebėjimus seniūnijoms, kad kaimo bendruomenėms neteikė sąskaitų faktūrų už
sunaudotą elektros energiją, kad nebuvo imtasi reikiamų priemonių, jog būtų išieškotas
įsiskolinimas už nuomą (nuomos sutartis buvo nutraukta 2014-12-31). Vykdant viešuosius pirkimus
ne visada buvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimų, nes nustatyta atvejų, kai
prekės ir paslaugos buvo įsigyjamos nevykdant viešųjų pirkimų procedūrų. Atliekant vidaus
auditus, nebuvo nustatyta pažeidimų, kuriuos turėtų nagrinėti teisėsaugos institucijos.
Įvertinę audituotų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių
įtaką, 2021 m. vidaus auditoriai vidaus audito ataskaitose pateikė 29 rekomendacijas, kaip
sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ir rizikos valdymą viešajame juridiniame asmenyje bei
padėti įgyvendinti veiklos tikslus. Iš pateiktų 29 rekomendacijų visos rekomendacijos buvo
įgyvendintos 2021 metais.
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Pateiktos ir įgyvendintos rekomendacijos 2021 m.
9

10

7

8
6
4

4

9

7

7

7

4
2

2

2
0

2021 m. pateiktų rekomendacijų skaičius

Įgyvendintų rekomendacijų sk., kurioms suėjo įgyvendinimo terminas

Vidaus auditoriai pažangos stebėjimą atliko stebėdami ir dokumentuodami, kaip vykdomos
vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame subjekte.
Atlikę rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, vidaus auditoriai surašė pažymas apie vidaus audito
ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.
Siekdami gerinti atliekamų vidaus auditų kokybę, Skyriaus vidaus auditoriai 2021 m.
tobulino savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus dalyvaudami auditorių
profesinių gebėjimų tobulinimo seminaruose. Skyriaus vedėjas 2021 metais seminaruose išklausė 8
akademines valandas, vyriausiasis specialistas – 22.

V SKYRIUS
TURTAS IR SOCIALINĖ PARAMA

Savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės
Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Nominali
akcijų vertė,
eurais

Akcijų
skaičius,
vnt.

1.
2.
3.
4.

UAB „Šilalės vandenys“
UAB „Šilalės autobusų parkas“
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
UAB „Gedmina“

28,96
28,96
2,90
28,96

68020
14313
691107
7501
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Akcijų
valdoma
dalis,
proc.
100
100
100
100

Akcijų
nominalioji
vertė, eurais
2021-12-31
1969859,20
414504,48
2004210,30
217228,96
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5.

UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centras
Iš viso:

868,86

79

-

781020

23,94

68639,94
4674442,88

Turto ir socialinės paramos skyrius atstovavo Savivaldybės kapitalui Savivaldybės
valdomose įmonėse, analizavo jų veiklos rezultatus, organizavo Savivaldybės ir uždarųjų akcinių
bendrovių vadovų pasitarimus finansinių rodiklių ir veiklos klausimų aptarimui.
2021 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracijos direktoriaus)
įsakymais: patvirtinti Savivaldybės valdomų įmonių 2020 m. finansinių atskaitų rinkiniai ir pelno
(nuostolio) paskirstymai; išrinktos audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių
pranešimų auditų atlikimui; pakeisti ir panaikinti UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai; kiti reikalingi Administracijos direktoriaus įsakymai ir
jų pakeitimai.
Savivaldybės valdomų įmonių ekonominė-finansinė veikla. Išsamios Savivaldybės
valdomų įmonių veiklos ataskaitos bus teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybai
iki 2022 m. gegužės 1 d.
Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos
veikla
Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija
(toliau – komisija) sudaryta Savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-317,
šios komisijos sudėtis buvo pakeista Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d.
sprendimu Nr. T1-170. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Savivaldybės tarybos
patvirtintais Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos
nuostatais. Per 2021 m. įvyko dešimt komisijos posėdžių, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi
vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo klausimai, susiję su mokinių
pavėžėjimo organizavimu.
Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos vykdymas. Daugiabučių namų
savininkų rėmimo programa patvirtinta Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu
Nr. T1-123 sprendimu ir sudaryta Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo
komisija (toliau – komisija). 2021 m. įvyko du komisijos posėdžiai.
Iš rajono Savivaldybės biudžete numatytų 7000 Eurų lėšų buvo paskirta: Antano Surplio g.
23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę
jungtinės veiklos sutartį – 1150,00 Eur (namo laiptinės langų keitimo ir apdailos darbų remonto
išlaidų daliai padengti); Dariaus ir Girėno g. 51, Šilalės m., daugiabučio namo savininkams, kurie
sudarę jungtinės veiklos sutartį – 950,00 Eur (namo rūsio grindų remonto darbų išlaidų daliai
padengti); Dariaus ir Girėno g. 27, Pajūrio mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie
sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1500,00 Eur (namo laiptinės langų keitimo darbų išlaidų daliai
padengti); Karūžiškės II k. 3, Laukuvos sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie
sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1400,00 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų daliai
padengti); Laisvės g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę
jungtinės veiklos sutartį – 1000,00 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų daliai padengti);
Raudžio g. 7, Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę
jungtinės veiklos sutartį – 1000,00 Eur (namo rūsio durų ir langų keitimo darbų bei geriamojo
vandens trasos apšiltinimo darbų išlaidų daliai padengti).
Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,
jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų
bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų
jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė. Vadovaujantis Šilalės rajono
savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi
įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu,
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priežiūros ir kontrolės taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų
patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir
savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos,
susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio
15 d. įsakymu Nr. DĮV-1189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės planini butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios
institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2021
metams patvirtinimo”, buvo vykdomi planiniai daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo
objektų valdytojų veiklos patikrinimai.
Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis Šilalės rajono savivaldybėje buvo 4 daugiabučių
namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB): DNSB ,,Dobilas“ (D. Poškos g.3, Šilalė),
DNSB ,,Linas“ (D. Poškos g. 5, Šilalė), DNSB ,,Energetikas“ (D. Poškos g. 18, Šilalė),
DNSB ,,Kelininkas“ (Kovo 11-osios g. 27, Šilalė), 51 daugiabučių gyvenamųjų namų savininkai
buvo sudarę jungtinės veiklos sutartis, 1 bendrojo naudojimo objektų administratorius (UAB Mano
Būstas Vakarai - 151 administruojami daugiabučiai namai).
2021 m. buvo atlikta dešimt kompleksinių planinių valdytojų veiklos patikrinimų ir
patikrinti Šilalės rajono, Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. 34; Rungio g. 10, Bilionių k., Bilionių
sen.; Karūžiškės k. 3, Laukuvos sen.; Raudžio g. 7, Palentinio k., Palentinio sen.; Mokyklos g. 2,
Kaltinėnai; Mokyklos g. 3, Kaltinėnai; Saulėtekio g. 7, Kvėdarna; Jūros g. 60, Pajūralio k.; Liubarto
g. 1, Pajūralio k., Kvėdarnos sen.; Ašvos g. 6, Pajūralio k., Kvėdarnos sen. daugiabučių namų
jungtinės veiklos sutartimi įgali asmenys.
Pagal Taisyklių nuostatas Šilalės rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės 2021 m. ataskaita yra paskelbta Savivaldybės interneto
svetainėje www.silale.lt.
Komunalinių atliekų tvarkymas ir surinkimas. Šilalės rajono savivaldybės komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos organizavimą vykdo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras,
komunalinių atliekų surinkimo paslaugas teikia viešojo konkurso būdu parinktas komunalinių
atliekų vežėjas UAB „Ecoservice“.
2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Šilalės
rajone yra teikiama 100 procentų atliekų turėtojų. Pastaruosius keletą metų surenkamų komunalinių
atliekų kiekiai kito nežymiai, tik 2020 m. buvo stebimas ženklus sumažėjimas. 2021 m. lyginant su
2020 m. mišrių komunalinių atliekų surinkta 109 t mažiau, o bioskaidžių 19 t mažiau, tačiau 111 t
padidėjo išvežtų didžiųjų (stambiagabaritinių) atliekų kiekis. Atliekų kiekių pokytis atsispindi
žemiau pateiktoje diagramoje.
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Komunalinių atliekų kiekio (t) dinamika
2019-2021 m. Šilalės rajono savivaldybėje
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Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuoma. Savivaldybės būsto fondą sudaro 214 būstų,
iš jų socialiniai būstai – 106, likusieji savivaldybės būstai – 108. Šilalės rajone šiuo metu yra
sudarytos 200 nuomos sutarčių su Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkais. 98 nuomos
sutartis sudaryta Šilalės mieste ir 102 nuomos sutartys – rajono seniūnijose.
Per 2021 metus nuomos mokesčio už Šilalės miesto būstus surinkta 36300 Eur.
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remontui išleista 43500 Eur., suremontuota 14 savivaldybės
būstų.
Valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti. Per 2021 m. išduotos 3 Pažymos apie
teisę į paramą būstui įsigyti. Per 2021 m. gauti ir sutvarkyti 49 prašymai dėl teisės į finansinę
paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. 2021 m. parama pasinaudojo 30 šeimų, iš jų
– 7 šeimoms paskirta papildoma subsidija, nes jaunos šeimos įgijo teisę į didesnę subsidiją. 12
šeimų nuosavybę įsigijo rajono seniūnijų teritorijose, 11 šeimų – Šilalės mieste.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta, kad
asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir nuomojantys socialinį būstą,
pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) turi pateikti Gyventojų turto
deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas. Iš viso per 2021
metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas)
deklaracijas už 2020 metus pateikė 220 asmenų ir šeimų.
2021-01-01 duomenimis į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti,
sąrašą buvo įrašyta 102 asmenys ir šeimos. Per 2021 metus pateikė dokumentus ir įregistruoti bei
įvesti duomenys į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) 22 asmenys ir šeimos dėl
socialinio būsto nuomos. Iš sąrašų būstui išsinuomoti per 2021 metus Administracijos direktoriaus
įsakymais išbraukta 34 asmenys ir šeimos. 23 asmenų ir šeimų išbraukimo priežastis – nepateikė
turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijų už 2020 metus. 2021-12-31 duomenimis į Asmenų ir
šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą buvo įrašyta 93 asmenys ir šeimos.
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Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti Šilalės
rajone kaita 2019-2021 m.
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Per 2021 m. buvo išnuomota 10 socialinių būstų šeimoms ir asmenims iš Asmenų ir šeimų,
turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, 2 socialiniai būstai išnuomoti neįrašytiems į
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. 3 savivaldybės būstų
nuomininkams būstai išnuomoti socialinio būsto nuomos sąlygomis, sumažėjus jų pajamoms. Su 6
nuomininkais per 2021 m. nuomos sutartys nutrauktos šalių susitarimu, atnaujintos 8 terminuotos
nuomos sutartys.

Jaunų šeimų, pasinaudojusių finansine paskata, įsigyjant pirmąjį būstą
Šilalės rajone, skaičiaus kaita 2019-2021 m.
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Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“, per
2021 m. įsigyti savivaldybės nuosavybėn 2 socialiniai būstai.
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Savivaldybės būsto fondo remonto
ir panaudotų lėšų kaita 2019-2021 m.
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Išnuomoto negyvenamųjų patalpų ploto kaita
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Pagal galiojančius teisės aktus savivaldybės turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10
metų laikotarpiui. Diagramoje atsispindintis ženklus išnuomoto turto padidėjimas susidarė dėl
sėkmingai įvykusių turto nuomos konkursų (kai išnuomojamas savivaldybės turtas nereikalingas
savivaldybės funkcijoms atlikti).
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Per 2021 m. išduota licencijų, licencijų kopijų
Eil.
Licencijos pavadinimas
Nr.
1. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos
2.
sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5
procento, masiniuose renginiuose ir mugėse
3. Licencija įmonėms verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija įmonėms verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais
4.
susijusiais gaminiais

Skaičius
4
12
1
33

50
Lentelėje nurodytų licencijų išdavimai vykdomi naudojantis Licencijų informacine sistema
(LIS).

Eurai

Šilalės rajone surinktų rinkliavų už licencijas ir leidimus kaita 2019-2021
m. (eurais)
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Surinkimas valstybės rinkliavos už licencijų išdavimą 2021 m. ženkliai padėjo dėl
atsiradusios naujos licencijų rūšies – verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais
gaminiais be kurios verslo subjektai negali vykdyti veiklos. Pažymėtina ir tai, kad ataskaitiniais
metais išduota daugiau licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nes veiklą
vykdyti mūsų rajone pradėjo nauji verslo subjektai.
Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija,
bešeimininkio turto tvarkymas. Turto valdymo ir ekonomikos skyrius vykdo savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos darbų
organizavimą.
Iš viso savivaldybei nuosavybės teise šiuo metu priklauso 827 nekilnojamojo turto objektai
(butai, pastatai, statiniai, gatvės, patalpos, žemės sklypai, žemės sklypai su pastatais).
Per 2020 m. atlikta 10 savivaldybės turto objektų kadastriniai matavimai, kurių darbų vertė
1395,00 Eur.
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2020 m. parduoti 3 savivaldybės būstai už 17013,28 Eur.

Eurai

Gautos lėšos už Savivaldybės gyvenamųjų patalpų pardavimą, Eur
17013,28

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

6497,58
0
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Parduotų savivaldybės būstų skaičius 2019-2021 m.
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2021 m. VĮ Registrų centre nuosavybės teisė įregistruota 162 nekilnojamiesiems daiktams,
išregistruota 1 turto objektas, įregistruoti 151 juridinis faktas (iš to sk. 7 žemės sklypams),
išregistruoti 6 juridiniai faktai.
2021 m. baigta 1 nekilnojamojo turto objekto paskelbimo bešeimininkiu procedūra.
2021 m. parengta 15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų: dėl savivaldybės
būsto pardavimo, dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį, dėl turto perdavimo
patikėjimo teise, dėl nekilnojamojo turto pirkimo komisijos sudarymo, ekonominio ir socialinio
pagrindimo, dėl licencijų išdavimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako
gaminiais, dėl turto perdavimo sutarčių papildomų susitarimų, sutarties nutraukimo.
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Parengti ir įvykdyti 28 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimai (14 dėl statinių
įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise ir perdavimo valdyti patikėjimo teise, 1
dėl nekilnojamojo turto pardavimo, 1 dėl sodininkų bendrijų kelių perėmimo, 1 dėl kompensacijų
dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, 1 dėl žemės patikėtinio
sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos žemės specialiosios sąlygos, 1 dėl žemės ir žemės nuomos
mokesčių lengvatų nustatymo 2021 m., 1 dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo,
1 dėl apleisto nekilnojamojo turto objektų sąrašo patvirtinimo, 1 dėl turto pirkimo, 6 dėl turto
perdavimo ar perėmimo).
2021 metais iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės
žemėtvarkos skyriaus, VĮ Registrų centro ir juridinių asmenų gauti duomenys apie nuomojamus ir
naudojamus 3633 valstybinės žemės sklypus (1786 mokėtojai), apmokestinamas plotas 3613,63 ha.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2021 m. priskaičiuota 75822,43 Eur. Fiziniams asmenims
išsiųsta 1710 pranešimų, juridiniams asmenims suformuota 76 deklaracijos.
2021 metais surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio 81102,07 Eur, pervesta biudžetui
81606,81 Eur.
Pritaikius Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-200
„Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo papildymo
ir pakeitimo“ 25.16 ir 25.17 punktus valstybinės žemės nuomos mokestis sumažėjo 3556,92 Eur
(UAB „Šilalės vandenys).
Į valstybinės žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą surinktos lėšos pravedamos
biudžetui, jos yra apskaitytos. Banko išrašų, AB Lietuvos pašto duomenys yra suvesti į MASIS
mokėjimo programą. Šis darbas yra atliekamas kiekvieną dieną. Apie surinktas ir panaudotas lėšas
mėnesinė ataskaita yra teikiama Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų
skyriui.
2021 m. parengti ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai: „Dėl 2020 metų
neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“, „Dėl žemės mokesčio lengvatų 2020 metams
nustatymo“.
2021 m. gauti 11 mokėtojų prašymų dėl nuomos mokesčio permokos, neteisingai sumokėtų
mokesčių grąžinimo.

Savivaldybės turto pardavimas vykdant informacinių
technologijų priemonėmis 2019-2021 m.
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Pastaba. 2021 m. įvyko 3 nekilnojamojo turto pardavimo aukcionai, kurių metu 3 objektai parduoti.
Lėšos gautos 2021 m. pasirašius 6 nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis už 26,2 tūkst.
eurų.
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Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimas
Šilalės rajono savivaldybėje
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Informacija apie įgyvendintus projektus paviešinta Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt,
seniūnijų interneto svetainėse, bendruomenių skelbimų lentose, socialiniame tinkle „Facebook“.

Socialinė parama
Per 2021 metus vidutiniškai buvo išmokamos įvairios pašalpos, išmokos ir kompensacijos
5300 mūsų rajone gyvenančių šeimų. Joms buvo mokamos socialinės, tikslinės ir vienkartinės
pašalpos, vaiko išmokos, globos (rūpybos) išmokos, skiriamos būsto šildymo, karšto ir šalto
vandens išlaidų kompensacijos, tikslinės kompensacijos, parama mokiniams ir kt.
Per 2021 m. socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir išlaidos padidėjo, kadangi pagal LR
Užimtumo įstatymą pandemijos laikotarpiu buvo nutraukta mokėti ieškantiems darbo, darbo
paieškos išmoka, kuri nuo sausio 1 d. turėjo įtakos socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus
padidėjimui. Informacija ir duomenys nurodyti diagramoje.

asmenų skaičius./tūkst.Eur
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Kompensacijų už centralizuotą būsto šildymą, geriamą ir karštą vandenį gavėjų skaičius ir
išlaidos 2021 m. sumažėjo, tačiau ženkliai padidėjo gavėjų ir išlaidų suma kompensacijų, kurie
būstus šildo kitu kuru. Darytina išvada, kad kompensacijų gavėjų skaičius ir išlaidos, kurie būstą
šildosi kitu kuru, padidėjo, kadangi karantino ir pandemijos laikotarpiu nebuvo vertinamas asmens
ar šeimos turtas, o buvo vertinamos tik besikreipusiųjų pajamos.

tūkst. Eur

Kompensacijų už centralizuotą ir kitu kuru būsto šildymą, geriamą ir
karštą vandenį
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Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičiaus iš lėšų
kaita 2019-2021 m.
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Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims
2019-2021 metais
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems 2019 m. 2020 m. 2021 m.
asmenims
VšĮ Kaltinėnų PSPC Palaikomojo gydymo ir
18
10
12
slaugos skyrius

Įstaigos pavadinimas
1. Ilgalaikės socialinės globos
paslaugų teikėjai senyvo amžiaus ir
suaugusiems asmenims
Kaltinėnų parapijos globos namai
Kvėdarnos parapijos senelių globos
namai
Stonaičių socialinės globos namai
Dūseikių socialinės globos namai
Adakavo socialinės globos namai
Ventos socialinės globos namai
Linkuvos socialinės globos namai
VšĮ ,,Namučiai Jums“

Paslaugų
gavėjų
skaičius
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Per metus apgyvendintų
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2021 m. pradėtos teikti socialinės paslaugos:
Paslaugos pavadinimas
Pagalba į namus

Paslaugų gavėjų skaičius
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Integrali pagalba
Dienos socialinė globa asmens
namuose
Laikinas apnakvindinimas
Laikinas apgyvendinimas krizių centre
Apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
Asmeninio asistento paslauga

14
6
5 suaugę ir 9 vaikai
3
4

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas vaikams likusiems be tėvų globos
vaikams 2019-2021 metais
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės
globos paslauga vaikams likusiems
2019 m.
2020 m.
2021 m.
be tėvų globos
įstaigoje
50
52
29
šeimoje
74
61
62
Iš viso

124

113

91

Šeimų patiriančių socialinę riziką rajone skaičius 2019-202 metais
Eil.
Nr.
1.
2.

Apskaitoje įrašyta
Socialinę riziką
patiriančių šeimų
Vaikų, augančių šiose
šeimose

2019 m.

2020 m.

2021 m.
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Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičiaus
kaita 2019-2021 metais
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tūkst. Eur

Lėšų socialinės globos paslaugoms teikti kaita
2019-2021 m.
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Neveiksnių asmenų būklės nustatymo ir peržiūrėjimo skaičiaus kaita
2019-2021 m.

Asmenų skaičius

12
12
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0

12

Asmenų skaičius

3
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Per 2021 m. teismui pateikta 27 išvados dėl rūpintojų ir globėjų paskyrimo bei paruošti ir
pateikti 7 pareiškimai dėl neveiksnumo nustatymo, globos ir globėjo paskyrimo. Šešiems
asmenims atliktas būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems iš jų dviem vaikams su sunkia
negalia. Atlikta 286 asmenims asmens savarankiškumo vertinimas kasdieninėje veikloje ir
išvados pateiktos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisijai.
Įgyvendinant projektą ,,Parama maisto produktai ir higienos prekėmis“ produktų ir
priemonių išdalijimas rajono gyventojams buvo organizuotas 6 kartus. Maisto produktus ir
higienos priemones gavo 1867 šeimos (3792 asmenys).
Parengtas ir patvirtintas Socialinių paslaugų planas 2021 metams. Nuo 2017 m.
įgyvendinamas projektas ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“.
Šio projekto paslaugomis per keturis metus pasinaudojo 1163 asmenys, 2021 metais -146
naujiems asmenims buvo suteiktos kompleksinės
paslaugos. Įvykdytas Šilalės rajono
savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimas, prijungiant prie Šilalės rajono
socialinių paslaugų namų, įsteigiant Pajūrio pagalbos šeimai padalinį. Šiame padalinyje pradėtos
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teikti savarankiško gyvenimo namų ir palydimosios globos paslaugos jaunuoliams nuo 16 metų
bei veiklą pradėjo dar vienas vaikų dienos centras. Daugiau kaip metus veiklą vykdo
Bendruomeniniai vaikų globos namai Drobūkščiuose. 4 vaikų dienos centrams suteikta teisė
teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. 2022 m. planuojama įsteigti 3
Vaikų dienos centrus (Kvėdarnoje, Upynoje ir Šilalės mieste) bei padidinus iš Savivaldybės
biudžeto 2022 m. finansavimą, numatoma nupirkti gyvenamą namą ir atidaryti antrus
Bendruomeninius vaikų globos namus Šilalės rajone.
2021 m. pradėtas įgyvendinti „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų
asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ projektas, kurio finansavimui skirta
suma 590,7 tūkst. eurų. Pertvarkant Adakavo valstybinius socialinių paslaugų namus, projekto
lėšomis numatoma plėtoti šią apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą Šilalės rajono
savivaldybėje: planuojama statyti vienus naujus grupinio gyvenimo namus Kvėdarnos mstl.,
Piliakalnio g. 16 C (pritaikyti gyventi 10 asmenų) ir remontuoti Žadeikių sen., Žadeikių k.,
Šventų g. 15 Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomą pastatą grupinio gyvenimo
namams (10 vietų) įkurti, įsigyti baldus ir įrangą. Pastatai bus pritaikyti asmenų su judėjimo
negalia poreikiams. Dalyje buvusios mokyklos projekto lėšomis numatoma suremontuoti
patalpas socialinių dirbtuvių veiklai, sudarant sąlygas paslaugas gauti 12 asmenų. Asmenims su
judėjimo negalia bus įrengtas keltuvas. Socialinių dirbtuvių numatoma vykdyti veikla: daržovių
auginimas, šaldymas, džiovinimas. Projekto įgyvendinimo terminas 2023-02-28.

VI SKYRIUS
INVESTICIJOS IR STATYBA
2021 metais buvo tęsiamos procedūros dėl Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų
paramos įsisavinimo.
Investicijų bei ES paramos lėšų pritraukimui neigiamos įtakos turėjo projektų finansavimo
sąlygų aprašų pakeitimai arba jų nebuvimas, ilgos darbų bei paslaugų viešųjų pirkimų konkursų
vertinimo procedūros.
Informacija apie vykdomus projektus ir jų eigą:
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

1.

Socialinio
būsto fondo
plėtra Šilalės
rajono
savivaldybėje

2.

Planuojama
Eiga

Bendra
suma, Eur

Projektas 557 789,41
vykdomas

Eismo saugumo Darbai baigti, 934 915,72
priemonių
2022-01-31
diegimas
bus teikiamas
galutinis
Šilalės mieste ir
mokėjimo
rajono

ES, Eur

SB, Eur

474 121,00 83 668,41

679 182,07
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Pastabos

Iki 2021 m. gruodžio 31
d. panaudota lėšų:
304 204,13 Eur,
ES lėšų;
78 119,69 Eur, SB lėšų.
Iš viso nupirkta 15 butų
(12 butų – 2-jų kambarių,
vienas butas – 1
kambario, 2 trijų
kambarių)
255 733,65 Iki 2021 m. gruodžio 31
d. panaudota lėšų:
618 126,59 Eur,
ES lėšos;
158 031,73 Eur,
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gyvenvietėse

prašymas

3.

Ikimokyklinio
ugdymo
prieinamumo
didinimas
Šilalės m.

Užbaigtas
projektas

723 024,10

396 847,85

4.

Aktyvaus
dialogo tarp
vietos valdžios
ir pilietinės
visuomenės
skatinimas
Šilalėje ir
Slavske

Projektas
vykdomas

246.975,83

222.278,24

SB lėšos;
(užbaigti objektai: 1.
Pėsčiųjų ir dviračių tako
dalyje Struikų g. (nuo
sankryžos su Pūtvės
Pilies g. iki Sodininkų g.)
Šilalės m., dalyje
Sodininkų g. (nuo
Struikų g. iki sankryžos
su Ramunės g.) Struikų
k., ir dalyje Ramunės g.
(nuo sankryžos su
Sodininkų g. iki
sodininkų bendrijos
„Dobilas“ vartų) Struikų
k., Šilalės r. įrengimas; 2.
Pėsčiųjų takų A.
Stulginskio g. ir dalyje
Gardavos g. Tūbinių I k.,
Šilalės r. rekonstrukcija
bei pėsčiųjų perėjos per
Gardavos gatvę
įrengimas; 3. Pėsčiųjų ir
dviračių tako dalyje
Lelijų g. (nuo Rytinio
Kelio g. iki sodininkų
bendrijos „Dobilas“
vartų) Struikų k., Šilalės
r. įrengimas; 4. Pėsčiųjų
ir dviračių tako nuo
Vasario 16-osios g.
Šilalės m. iki Šilo g.
Šilalės m. įrengimas.
5. Pėsčiųjų tako
rekonstrukcija nuo Dvaro
Kaimo g. Šilalės mieste
iki Baranausko g. Šilų k.,
Šilalės r.
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326176,25

24 697,59 Iki 2021m. gruodžio 31
(Šilalės r. sav.
d. panaudota lėšų:
dalis
149 517,33 Eur,
18.301,93)
ES lėšos;
24 060,07 Eur,
SB lėšos (į šią sumą įeina
ir paraiškos rengimas,
techninis darbo projektas
ir ekspertizė, kurie buvo
apmokėti vien tik
savivaldybės lėšomis)
(Šilalės rajono
savivaldybės
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5.

Bendruomenini
ų
apgyvendinimo
bei užimtumo
paslaugų
asmenims su
proto ir
psichikos
negalia plėtra
Šilalės rajone

6.

Šilalės Dariaus
ir Girėno
progimnazijos
pastato Šilalėje,
Kovo 11-osios
Baigtas
g. 18, vidaus
projektas
patalpų
modernizavima
s ir teritorijos
sutvarkymas
Žadeikių
Užbaigtas
buvusios
projektas
mokyklos
pastato
pagerinimas
pritaikant
bendruomenės
ir kultūros
veiklai
Šilalės rajono
Projektas
savivaldybės
vykdomas
teritorijos
bendrojo plano
gamtinio
karkaso
sprendinių
koregavimas ir
bešeimininkių
apleistų pastatų
likvidavimas
rajone

7.

8.

Projektas
vykdomas

590 745,07

587 213,00

3 532,07

543 402,45

466 000,00

77 402,45

197 153,17

79 869,20

117 283,97

108 749,99

26 840,00

81 909,99
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administracijos bendra
projekto suma –
183.019,27)
Šiuo metu jau parengtas
ir patvirtintas Žadeikių
buvusios bibliotekos
pastato paprastojo
remonto projektas, bus
perkami rangos darbai.
Taip pat yra parengtas
grupinių gyvenimo namų
statybos Piliakalnio 16 C,
Kvėdarnoje techninis
darbo projektas.
Paskelbtas pirkimas dėl
šio projekto ekspertizės.

Iki 2021 m. gruodžio 31
d. panaudota lėšų:
23 558,31 Eur,
ES lėšos
3 795,29 Eur. SB lėšos
(Vienu projekto bus
pakoreguotas Šilalės
rajono savivaldybės
teritorijos ir Šilalės
miesto bendrieji planai ir
gamtinio karkaso
sprendiniai bei griaunami
bešeimininkiai apleisti
pastatai. Nugriauti
bešeimininkiai pastatai,
esantys šiuose kaimuose:
Tūjainių k., Gūvainių k.,
Bardžių k.).
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9.

Užterštos
Baigtas 2020teritorijos
11-23
Kraikų kaime,
Upynos sen.,
Šilalės r. sav.
sutvarkymas

10.

Šilalės rajono
Baigtas
savivaldybės
projektas
kultūros centro
pastato Šilalėje,
J.
Basanavičiaus
g. 12, išorės ir
vidaus patalpų
rekonstravimas
ir įrangos
įsigijimas
11. Šilalės rajono
Projektas
savivaldybės
vykdomas
kultūros centro
pastato Šilalėje,
J.
Basanavičiaus
g. 12, vidaus
patalpų
remontas
12.
Kvartalinė
Projektas
renovacija
vykdomas

13.

Istorinio ir
kultūrinio
paveldo
išsaugojimas
Šilalėje ir
Sovetske
14. Laisvalaikio ir
sporto salės
statyba Šilalėje
II etapas

15.

Šilalės rajono
turizmo
rinkodaros
planas

73 899,34

70 204,37

3 694,97

1 265 956,68 1 176 120,00

89 836,68

615 807,08

300 807,08

315 000,00

Iki 2021-12-31
įsisavinta: 315 000,00 ES
lėšų, 55 804,50 SB lėšų.

85 910,00

Šiuo metu rengiami
techniniai projektai
kvartalinei renovacijai.
Renovaciją apims šie
kvartalai Šilalės mieste:
Dariaus ir Girėno g. bei
Pietinio kelio gatvė;
Dariaus ir Girėno g. bei
Žemaitės gatvė;
Maironio ir D. Poškos
gatvės Šilalės mieste.
733 953,46
81 550,38
Iki 2021 m. gruodžio 31
(Šilalės r. sav. d. panaudota: 652 785,77
dalis
ES lėšos (iš jų
44 513,75
266 663,77 Sovetskui),
Eur.)
45 981,77 SB lėšos.

Projektas
vykdomas

815 503,84

Projektas
vykdomas

4 263 181,57

1 000 000
(Covid-19
lėšos)

640643,37

6969,00

0,00

6969,00

Projektas
įvykdytas
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Per statybos laikotarpį
panaudota 1640643,37
Eur. Gautas finansavimas
2022 metams iš
Švietimo, sporto ir
mokslo ministerijos
1850000,00 Eur.
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16.

Šilalės rajono
savivaldybės
gyvenviečių
gatvių
apšvietimo
modernizavima
s

Projektas
vykdomas

714963,97

357481,98

357481,98

17.

Šilalės rajono
savivaldybės
gyvenviečių
gatvių
apšvietimo
modernizavima
s
Nr. 2

Projektas
vykdomas

413 064,77

206 532,38

206 532,38

18. Kraštovaizdžio
formavimas
Šilalės miesto
Orvydų g.
esančioje
teritorijoje

Projektas
vykdomas

200009,70

123273,10

76736,60

19.

Lauko
prekyvietės
įrengimas
Pajūrio mst.,
Šilalės r.“ pagal
2014-2020
metų ES fondų
investicijų
veiksmų
programos
priemonę
20. Šilalės rajono
savivaldybės
strateginis
plėtros planas

Baigtas
projektas

174 281,10

50 000

124 281,10

Baigtas
projektas

11858,00

0,00

11858,00

21.

Baigtas
projektas

38507,04

0,00

38507,04

Šilalės rajono
savivaldybės
administracinio
pastato
apšvietimo
modernizavima
s
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Per 2021 metus
panaudota lėšų:
24 552,58 Eur
ES lėšos;
0,00 Eur
VB lėšos;
24 552,58 Eur
SB lėšos.
Parengtas projektas ir
atlikta projektavimo
ekspertizė. Šiuo metu
atliekama išankstinė
rangos darbų patikra.
Per 2021 metus
panaudota lėšų:
0,00 Eur
ES lėšos;
0,00 Eur
VB lėšos
0,00 Eur
SB lėšos.
Šiuo metu rengiamas
projektas
Per 2020, 2021 metus
panaudota lėšų:
13 489,95 Eur, ES;
8 397,39 SB lėšos.
Parengtas projektas ir
atlikta projektavimo
ekspertizė.
Šiuo metu vyksta
išankstinė rangos darbų
patikra.
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22.

„K. Jauniaus
gatvės,
Grimzdų k.,
Kvėdarnos sen.,
Šilalės r. sav.,
asfaltavimas
(Vietinės
reikšmės
viešojo kelio
Kv-16
(KvėdarnaGrimzdų k.)
atkarpos
rekonstravimas)
“
23. Negyvenamųjų
patalpų –
administracinio
pastato, esančio
K. Jauniaus g.
13, Kvėdarna,
scenos
įrengimas

Projektas
vykdomas

250000,00

200000,00

50000,00

Baigtas
projektas

9900,00

0,00

9900,00

24. Negyvenamųjų
patalpų –
administracinio
pastato, esančio
K. Jauniaus g.
13, Kvėdarna,
kėdžių pirkimas
ir montavimas

Baigtas
projektas

20570,00

0,00

20570,00

25.

„Balsių
tvenkinio
infrastruktūros
pritaikymas
žvejų
bendruomenės
ir turistų
poreikiams“

Baigtas
projektas

15413,54

14381,93

1031,61

Šilalės rajono
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtros
specialaus
plano keitimas
27. AEI naudojimo
plėtros veiksmų
planas

Projektas
vykdomas

23837,00

0,00

23837,00

Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur. ES lėšos;
7151,10 Eur,
SB lėšos.
Už esamos būklės
įvertinimo stadiją. Šiuo
metu rengiamos kitos
projekto stadijos

Projektas
vykdomas

9922,00

0,00

9922,00

Rengiamas AEI plėtros
veiksmų planas

26.
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Parengtas projektas ir
atlikta projektavimo
ekspertizė. Šiuo metu
vyksta rangos darbų
pirkimo procedūra.
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28.

AEI
panaudojimas,
pakeičiant
iškastinį kurą

Projektas
Pateikta
vykdomas paraiška APVA

Paraiška vertinama

29.

Saulės
elektrinės
įrengimas iki
950 kW

Projektas
Pateikta
vykdomas paraiška APVA

Paraiška vertinama

30.

Šilalės rajono
savivaldybės
teritorijos
alternatyvių
energijos
šaltinių – saulės
ir vėjo jėgainių
plėtros
išdėstymo
specialus
planas

Projektas
vykdomas

17514,75

0,00

17514,75

31.

Sodininkų –
Ramunės,
Lelijų gatvių
apšvietimo
projektas

Projektas
vykdomas

72868,74

0,00

72868,74

32. Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
projektavimas
Šilo g., Šilalės
m.

Projektas
vykdomas

5000

0,00

5000

33. Elektromobilių
stotelių
įrengimo
projektas

Projektas
vykdomas

0,00

0,00

0,00

34.

Baigtas
projektas

8900,00

0,00

8900,00

Granulinių
katilų
įrengimas
Palentinio
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Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur. ES lėšos;
2919,13 Eur,
SB lėšos.
Pagal bendrųjų pirkimopardavimo sutarties
sąlygų punktą 3.3 – SP
esamos būklės
įvertinimas. Šiuo metu
vyksta SPAV vertinimo
procedūra
Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur ES lėšos;
VB lėšos
13600,00 Eur,
0,00 Eur,
SB lėšos.
Už projektavimo darbus
ir tarpinis aktavimas už
padarytus rangos darbus.
Šiuo metu atliekami
gatvių apšvietimo rangos
darbai
Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur ES lėšos;
0,00 Eur,
SB lėšos.
Šiuo metu yra rengiama
projektavimo užduotis
Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur ES lėšos;
0,00 Eur.,
SB lėšos.
Projektas greitu metu
turėtų būti vykdomas, iš
RRF lėšų, numatyta 30
automobilių įkrovimo
vietų
Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur ES lėšos;
8900,00 Eur,

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita
seniūnijoje

35.

Granulinių
katilų
įrengimas

SB lėšos.
Įrengtas granulinis
katilas Palentinio
seniūnijoje su visomis
jam priklausančiomis
medžiagomis
Iki 2021-12-31 d.
panaudota lėšų:
0,00 Eur ES lėšos;
0,00 Eur,
SB lėšos.
Pagal sutartį yra pradėti
įrenginėti objektuose
granuliniai katilai ir jų
medžiagos
Per metus pakeista
projekto įgyvendinimo
sutartis, pakeičiant
numatytų vaikų dienos
centrų kūrimo vietas,
skelbti namo pirkimai ir
gautų pasiūlymų
vertinimas. Pateiktas
prašymas dėl papildomo
finansavimo iš
savivaldybės biudžeto,
sutartyje numatytiems
rodikliams pasiekti
(namo pirkimas, vaikų
dienos centro įrangos
įsigijimas)
Per 2021 metus įsisavinta
lėšų: 66726,95.
Planuojami gatvių rangos
užbaigimo darbai 2022
m. liepos mėn.

Projektas
vykdomas

58128,40

0,00

58128,40

36. Bendruomenini
ų vaikų globos
namų steigimas
ir vaikų dienos
centrų tinklo
plėtra Šilalės
rajono
savivaldybėje

Projektas
vykdomas

197 695,82

172 188,3

25 507

37.

Šarūnkalnio ir
Parko gatvių
Šilalės mieste
rekonstrukcija

Projektas
vykdomas

688496

273306

398182

38. Bijotų buvusios
mokyklos
pastato
pritaikymas
socialinės
įstaigos
paskirties
pastatui

Projektas
vykdomas

2200000

712436

1487564

Šiuo metu atliekama
projekto ekspertizė,
nurodyta šio projekto
skaičiuojamoji kaina, po
pirkimų ji gali keistis.
Planuojama, kad rangos
darbai prasidės 2022 m.
kovo mėn.

39.

Projektas
vykdomas

693321,6

419679,5

273642

Atlikti autobusų pirkimo
sąlygų patikra ir įsigyti 2
miesto tipo autobusai,
kurie bus pagaminti 2022
m. pabaigoje.

Elektrinių
autobusų
įsigijimas
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40.

Šilalės rajono
Kvėdarnos
gyvenamosios
vietovės
atnaujinimas

Baigtas
projektas

975 848,52

41.

Gerovės
konsultantų
modelio
įdiegimas
Šilalės rajone

Projektas
pradedamas
vykdyti

64711

64711

0

42.

Vandens
transporto
priemonių
nuleidimo vietų
įrengimas prie
Paršežerio
ežero

Pradedami
projekto
vykdymo
darbai

28432,22

19902,52

8529,7

15000

0,00

15000

Nupirkti tilto įrengimo
rangos darbai,
planuojami rangos darbai
pavasarį

4506,7

2707,7

1799

2021 m. nupirktas
belaidžio interneto
įrangos įrengimas ir ryšio
palaikymo paslaugos 36
mėn.

17500

14500

3000

Pateikta paraiška būti
partneriais projekte,
minkštasis projektas

43.

44.

45.

Kabančio tilto Pradedama
prie
vykdyti darbus
Padievaičio
piliakalnio
įrengimas
Belaidžio
Projektas
interneto ryšio
baigiamas
palaikymas
įgyvendinti
Šilalės rajono
teritorijoje
pagal Wifi4EU
programą
INTERREG
VIA Pietų
Baltijos
programa

Pateikta
paraiška

829 471,24
73 188,64
ES lėšos; 73
188,64 LR
valstybės
biudžeto lėšos

Projektas įgyvendintas,

Pasirašytas
bendradarbiavimo
susitarimas su Šilalės
socialinių paslaugų
namais, kurie šią
paslaugą teiks
2021 m. parengta ir
pateikta paraiška
Aplinkos ministerijai,
gautas finansavimas
valčių nuleidimo vietų
įrengimui prie Paršežerio
ežero. Pavasarį bus
pradėti rangos darbai

Savivaldybė yra partneris regioniniuose projektuose: „Tauragė+“, „Paslaugų teikimo ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ ir „Tauragės regiono komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.
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Europos Sąjungos ir biudžeto lėšų
įsisavinimo grafikas
Europos sąjungos ir (Covid-19 statybos projektams) lėšos
Savivaldybės biudžeto
8488283,97

4957619,46
3819704,75
1845929,36

1618504,84

325654,29

757063,07

113929,1

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Vykdomų/įvykdytų projektų metinis skaičių palyginimas pateikiamas lentelėje:

Vykdytų/vykdomų projektų skaičius
50

45

45
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35
29
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25

23

20
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15
10
5
0
2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Viena iš savivaldybių funkcija – teritorijų planavimas. Vystant infrastruktūros, socialinių
objektų statybą ir rekonstrukciją, įgyvendinant investicinius projektus, sudarant palankias sąlygas
verslui, gyvenamosios aplinkos plėtrai – rengiami kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai,
žemės valdos projektai. Žemės sklypų planai su kadastrinių matavimų duomenimis ir topografinės
nuotraukos.
2021 metams šiai funkcijai įgyvendinti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto buvo
panaudota 12 173 Eur. Šiuos darbus pagal Lietuvos Respublikos VPĮ atlieka konkursą laimėjusios
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įmonės: žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus rengia IĮ „Primega“, VĮ Valstybės
žemės fondas, žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų duomenimis ir topografines
nuotraukas rengia MB „Geometita“. Dalis žemės sklypų suformuoti Šilalės rajono savivaldybės
žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jų papildymų rengimo metu.

Panaudototos lėšos (Eur)
18077
12173
20000
15000

18077,88
6957,17

10000
2021 m.

5000

2020 m.

0

2019 m.

Teritorijų planavimui panaudotos lėšos

2018 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Per praėjusius metus parengta 17 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų ir 19
topografinių nuotraukų. Parengti 9 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai naujiems
žemės sklypams suformuoti. Suformuoti 7 nauji valstybinės žemės sklypai Šilalės rajono
savivaldybės žemės reformos žemėtvarkos projektuose ir jų papildymuose.

Parengtos bylos
25
20
15
10
5
0

2018

2019

2020

2021

2021 m. DVS dokumentų valdymo sistema „Kontora“ gauta 124 asmenų prašymai. Išsiųsta
61 dokumentas.
2021 m. ŽPDRIS (žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema)
išnagrinėta 46 prašymai dėl sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo. Priimti 28
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai leisti pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projekto rengimą, patvirtinti 27 žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai,
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išduoti 46 asmenims reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti bei
ūkininko ūkio sodyboms suformuoti.
STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
Priimti ir išnagrinėti prašymai
Atmesti prašymai
Neatitikę reikalavimų prašymai
Išduoti leidimai

205
51
24
94

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

25 %
55 %

6%
14 %

Priimti ir išnagrinėti prašymai

Atmesti prašymai

Neatitikę reikalavimų prašymai

Išduoti leidimai

2021 metais išduoti statybą leidžiantys dokumentai
Leidimas
pakeisti
statinio (-ių)
/ patalpos (ų) paskirtį

Leidimas
nugriauti
statinį
(-ius)

20

11

Leidimas Leidimas
statyti
atlikti
Leidimas
Leidimas
naują (- statinio (atnaujinti
rekonstruoti
us)
ių)
(modernizuoti)
statinį (Išduoti
statybą
leidžiantys
dokumentai
statinį (- paprastąjį
pastatą (- us)
ius)
3%
ius)
remontą
17 %
38

25 %10

5

30

Leidimas
atlikti
statinio (ių)
Kapitalin
į remontą

Iš viso
išduota
leidimų

5

94

9%

4%
8%
32 %
Statinio paskirties keitimas

Leidimas nugriauti
49 statinį

Leidimas statyti anują statinį

Leidimas atlikti paprastąjį remontą

Leidimas modernizuoti pastatą

Leidimas rekonstruoti statinius

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą
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2021 metais surinkta rinkliava už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą ir savavališkos
statybos įteisinimą:

Laikotarpis
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Rinkliava už statybą
leidžiančius dokumentus, Eur
672
755
1140
1306

Rinkliava už savavališkos
statybos įteisinimą, Eur
–
–
–
–

Rinkliava už statybą leidžiančius
dokumentus (Eur)

IV ketvirtis;
1306

I ketvirtis; 672

II ketvirtis; 755
III ketvirtis;
1140

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programa
Nuo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos pradžios iki 2021 m.
gruodžio 31 d. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje visiškai baigti renovuoti 38 namai iš 46
namų, dalyvaujančio programoje.
Įgyvendinus daugiabučių namų atnaujinimą visada sutaupoma daugiau nei 40 % energijos
sąnaudų patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Pagal 2021 metų kvietimą nupirkti 12
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai. Atnaujinta Šilalės rajono
energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate
programa (Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras).
Iš viso į renovacijos procesą įtraukti 46 daugiabučiai gyvenamieji namai. Informacija apie
programoje dalyvaujančius daugiabučius namus pateikiama lentelėje:
Eil.
Nr.

Adresas

1.
2.
3.

Dariaus ir Girėno 50, Šilalė
Dariaus ir Girėno 27, Šilalė
Kovo 11-osios g.Nr.4, Šilalė
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Priduota/nepriduota/
projektuojama/vyksta
rangos darbai
Priduota
Priduota
Priduota

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Nepriklausomybės 2, Šilalė
D. Poškos g.Nr.14, Šilalė
D. Poškos g.Nr.4, Šilalė
Basanavičiaus g.Nr.18, Šilalė
Basanavičiaus g.Nr.16, Šilalė
Basanavičiaus g.Nr.8, Šilalė
Maironio g. 24, Šilalė
D. Poškos g. 22, Šilalė
D. Poškos g. 16, Šilalė
Dariaus ir Girėno g. 57, Šilalė
Dariaus ir Girėno g. 59, Šilalė
Žalioji g. 3, Kvėdarna
Dariaus ir Girėno 45, Šilalė
Dariaus ir Girėno 47, Šilalė
Dariaus ir Girėno 2, Šilalė
Žemaitės g. 6, Šilalė
Vytauto Didžiojo g. 15, Šilalė
Žalioji g. 5, Kvėdarna
D. Poškos g. 11, Šilalė
Dariaus ir Girėno 37, Šilalė
D. Poškos g. 12, Šilalė
Dariaus ir Girėno 49, Šilalė
D. Poškos g 8, Šilalė
Vasario 16-osis 28, Šilalė
D. Poškos g. 9, Šilalė
Žalioji g. 6, Kvėdarna
Dariaus ir Girėno 51, Šilalė
Dariaus ir Girėno 53, Šilalė
Dariaus ir Girėno 55, Šilalė
Dariaus ir Girėno 63, Šilalė
Žemaitės g. 8, Šilalė
Maironio g. 21, Šilalė
Maironio g. 23, Šilalė
Maironio g. 25, Šilalė
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilalė
Basanavičiaus g. 6, Šilalė
Kovo 11-osios g. 27, Šilalė
Žalioji g. 2, Kvėdarna
Maironio g. 26, Šilalė
D. Poškos g. 3, Šilalė
D. Poškos g. 5, Šilalė
D. Poškos g. 7, Šilalė
Dariaus ir Girėno g. 39, Šilalė

Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Priduota
Pridavinėjama
Priduota
Pridavinėjama
Vyksta rangos darbai
Pridavinėjama
Pridavinėjama
Pridavinėjama
Vyksta rangos darbai
Vyksta rangos darbai
Rangos darbų pirkimas
Vyksta rangos darbai
Vyksta rangos darbai
Projektuojama
Vyksta rangos darbai

Nuo 2021-08-12 iki 2021-11-10 įvykdyti 25-ių namų bendrasavininkių susirinkimai. Šiuose
susirinkimuose bendrasavininkiai priėmė sprendimus dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programoje ir rengti Investicinius planus 12 namų:
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1. D. Poškos g. 6, Šilalė
2. Maironio g. 19, Šilalė
3. Maironio g. 22, Šilalė
4. D. Poškos g. 10, Šilalė
5. D. Poškos g. 20, Šilalė
6. Vasario 16-osios g. 7, Šilalė
7. Žalioji g. 1, Kvėdarna
8. Žalioji g. 1A, Kvėdarna
9. K. Jauniaus 5A, Kvėdarna
10. K. Jauniaus 5C, Kvėdarna
11. K. Jauniaus 5D, Kvėdarna
12. K. Jauniaus 7, Kvėdarna
Šiuose susirinkimuose bendrasavininkiai viešai aptarė rengiamus Investicinius planus:
1. K. Jauniaus 5C, Kvėdarna
2. K. Jauniaus 7, Kvėdarna
3. Vytauto Didžiojo g. 13, Šilalė

GOEDEZIJA
1. Geodezininkams perduota pradinių duomenų buvo – 380 vnt.
 Visos 380 gautos užklausos buvo patenkintos. Iš jų:
 topografiniams planams – 228 vnt.;
 inžinerinių tinklų planams – 108 vnt.;
 Nuo liepos 1 d. pasikeitus teisės aktams bei įsigaliojus naujai tvarkai 44 vnt.
užklausų įgyvendinta, kurios nebėra skirstomos pagal planų pobūdį.
2. Iš viso gauta tikrinimui iš geodezininkų užduočių (parengtų darbų) per 2021 m. – 1464 vnt.
 Iš jų priimta teigiamų išvadų – 668 vnt. iš jų:

topografinių planų – 444 vnt.;

inžinerinių tinklų planų – 224 vnt.
 Iš jų pateikta pastabų ir priimta neigiamų išvadų 217 vnt. Iš jų:

topografinių planų – 158 vnt.;

inžinerinių tinklų planų – 59 vnt.

Nuo liepos 1 d. pasikeitus teisės aktams bei įsigaliojus naujai tvarkai, yra
įvykdytos 578 vnt. užduotys, kurios nebėra skirstomos pagal planų rūšį bei išvadų pobūdį.
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3.


4.

Geodezininkams pateikti derinimo unikalūs numeriai 420 vnt., Iš jų:
topografinių planų – 271 vnt.;
inžinerinių tinklų planų – 149 vnt.
Suderinti planai, topografinės nuotraukos ir išpildomosios geodezinės nuotraukos vertinant
mėnesių statistiką:
4.1. Sausio mėn. – 15 vnt. (24,66 ha);
4.2. Vasario mėn. – 16 vnt. (30,01 ha);
4.3. Kovo mėn. – 23 vnt. (7,57 ha);
4.4. Balandžio mėn. – 33 vnt. (34,84 ha);
4.5. Gegužės mėn. – 48 vnt. (57,63 ha);
4.6. Birželio mėn. – 65 vnt. (163,02 ha);
4.7. Liepos mėn. – 21 vnt. (11,48 ha);
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4.8. Rugpjūčio mėn. – 15 vnt. (9,27 ha);
4.9. Rugsėjo mėn. – 42 vnt. (204,45 ha);
4.10. Spalio mėn. – 84 vnt. (131,88 ha);
4.11. Lapkričio mėn. – 37 vnt. (24,67 ha);
4.12. Gruodžio mėn. – 21 vnt. (22,58 ha).
IŠ VISO – 420 vnt. (722,06 ha)

5. Atnaujinto Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (toliau – SEDR), Lietuvos erdvinės
informacijos portalo (toliau – LEIP) tvarkytojo klaidų ataskaita:
5.1. Sausio mėn. – 1,66 proc.;
5.2. Vasario mėn. – 1,72 proc.;
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5.3. Kovo mėn. – 2,80 proc.;
5.4. Balandžio mėn. – 4,89 proc.;
5.5. Gegužės mėn. – 2,18 proc.;
5.6. Birželio mėn. – 0,39 proc.;
5.7. Liepos mėn. – 4,35 proc.;
5.8. Rugpjūčio mėn. – 2,99 proc.;
5.9. Rugsėjo mėn. – 7,04 proc.;
5.10. Spalio mėn. – 3,83 proc.;
5.11. Lapkričio mėn. – 0 proc.;
5.12. Gruodžio mėn. – ataskaita dar negauta

6. Į georeferencinę duomenų bazę patalpinta darbų per 2021 m. – 420 vnt.
7. Per 2021 m. suteikta adresų 76 vnt.
Iš jų:
1. Gauta 62 gyventojų prašymai adresų suteikimui. Visi prašymai yra įgyvendinti.
2. 16 adresų gyventojams patikslinta dėl teisės aktuose numatytų nuostatų.
 15 yra įgyvendinta;
 1 adreso patikslinimas yra vykdomas. Negalima visiškai įgyvendinti, nes vyksta
gyvenamojoje vietovėje gatvės pavadinimo suteikimas.
Per 2021 m. kreiptasi į Šilalės rajono tarybą ir suteikti nauji pavadinimai gatvėms arba patikslintos
gatvių geografinės charakteristikos (20 vnt.)
8. Įmonei UAB „Drava“ 2021 m. pateikta inventorizuoti kelių 194 vnt. (375, 24 km.)
 Per 2021 m. suinventorizuota kelių 173 vnt. (223,489 km; 30 064 Eur 40 ct.)
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Inventorizuotų kelių palyginimas
250

Inventorizuotų kelių palyginimas procentine išraiška nuo bendro kelių skaičiaus
savivaldybės apskaitoje
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PASTABA. Kelių inventorizavimas buvo pristabdytas, nes baigėsi lėšos, skirtos sutarties
vykdymui. Likęs neįvykdytas užsakymas perkeliamas į ateinančius metus bei bus vykdomas pagal
skirtų lėšų kiekį.
Savivaldybės apskaitoje pagal kelių sąrašą yra įtraukti 2319 vnt. kelių.
Iš viso suinventorizuota kelių – 569 vnt.

9. Savivaldybės duomenų bazėje įdiegtas inventorizuotų kelių skaitmeninis žemėlapis ir
pradėti kelti suinventorizuotų kelių archyviniai duomenys bei pildyti skaitmeninė kelių
duomenų bazė.
KELIAI
Vietinės reikšmės kelių Šilalės rajone yra 1628,10 km. Vietinės reikšmės kelius sudaro
viešieji keliai, kurių ilgis 733,61 km, miesto, miestelių ir kaimų gatvės – 122,82 km, vidaus keliai –
771,67 km. Be kelių, dar yra pėsčiųjų ir dviračių takai – 10,95 km. 2020 m. Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Šilalės rajono savivaldybės
administracijai skyrė 1 690,2 tūkst. Eur lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir statybai, iš
jų priežiūrai 597,9 tūkst. Eur ir kapitalui formuoti 1092,3 tūkst. Eur. Įsisavinant finansavimą atlikti
darbai:
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas
savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės
reikšmės kelių sąraše)
Kaltinėnų sen. Kalno g. (Nr. Ska-8) kapitalinio
remonto darbai
Laukuvos sen. Juodainių k. Žibintų g., kelias Nr.
La -11, ir Lygumų g., kelias Nr. La-02
rekonstrukcijos darbai
Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštaunalių k.,
kelias Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės
plentas (Nr. La-58) kapitalinio remonto darbai
Laukuvos sen. Laukuvos mstl. Taikos g. atšaka Nr.
1 (Nr. Sla-8) kapitalinio remonto darbai

Skirta lėšų,
Eur

Panaudota
lėšų, Eur

134 830

134 760

255 630

255 621

239 910

239 899

49 580

49 410

5.

Šilalės miesto Vakario g. (Nr. Ssi-50) kapitalinis
remontas

105 000

105 000

6.

Šilalės kaimiškoji sen., Tūbinių I k., Gardavos g.
(Nr. Ssk-27) kapitalinis remontas

92 390

92 390

7.

Palentinio sen., Palentinio k., Raudžio g. (Nr. Pl12) ir Palangos g. (Nr. Pl-04) kapitalinis remontas

146 920

146 914

Keliams asfaltuoti skirtų lėšų įsisavinimas
per 2019–2021 metus
4500000

4080100,8

4000000
3500000
2021
2020
2019

3000000
2500000
2000000

1682413

1500000

1088460,38

1000000
500000
0

1

2021 m. projektuojamų gatvių/kelių sąrašas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Objektas

Stadija

Kaltinėnų sen., kelio Žemaičių plentas-LaumenaiMedvėgalio kalnas (Nr. Ka-9) rekonstrukcija
Kvėdarnos g., kelias Nr. 4111, Šilalės miestas,
rekonstrukcija
Laukuvos sen., Girvainių k., Dvaro g. (Nr. La-42)
kapitalinis remontas
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Paruoštas techninis projektas
Projektavimas pradėtas, bus
užbaigtas 2022 m.
Paruoštas techninis projektas
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4.

Šilalės kaim. sen., Šilų k., Koplyčios g. (Nr. Ssk-24 ) ir
Neroto g. (Nr. Ssk-25 ) kapitalinis remontas
Kaltinėnų sen., Kalno g. (Nr. Ska-8) kapitalinis
remontas
Kvėdarnos sen., Grimzdų k., K. Jauniaus g. (Nr. Kv16) ir Drungeliškės g. rekonstravimas
Kaltinėnų sen., Pelkių k., Nendrių g. (Nr. Ka-38)
kapitalinis remontas
Laukuvos sen., Kantautalių k. ir Kaštaunalių k., kelias
Laukuva – Treigiai– Kaštaunaliai– Šilalės plentas (Nr.
La-58) kapitalinis remontas
Šilalės miesto Vakario g. (Nr. Ssi-50) kapitalinis
remontas
Šilalės miesto Žyliškės g. (Nr. Ssi-60) kapitalinis
remontas
Laukuvos sen., Taikos g. (Nr. Sla-8) kapitalinis
remontas

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas
Paruoštas techninis projektas

2021 m. įgyvendintas projektas „Šilalės miesto daugiabučių namų kiemų automobilių
stovėjimo aikštelių, esančių J. Basanavičiaus g. 17, J. Basanavičiaus g. 15, rangos darbai“, kurių
įgyvendinimo vertė: 229320,47 Eur.
VII SKYRIUS
KAIMO REIKALAI IR APLINKOSAUGA
Bendras rajono plotas – 118797,00 ha, iš jų 65959,75 ha žemės ūkio naudmenų. Žemės
ūkio naudmenos užima 55,5 proc. skaičiuojant nuo bendro rajono žemės ploto miškai užima
33741,00 ha. arba 28 proc. bendro rajono ploto.
Registruotų ūkininko ūkio registre ūkių skaičius – 3286, iš jų jaunieji ūkininkai iki 40 metų
amžiaus – 436 ūkiai.
Valdų registre įregistruota 5383 valdų.
Pateikta paraiškų išmokoms už deklaruotus pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius 2021 m.
gauta:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Patvirtintos
Seniūnija
Bijotų sen.
Kaltinėnų sen.
Kvėdarnos sen.
Laukuvos sen.
Pajūrio sen.
Šilalės kaim. sen.
Traksėdžio sen.
Upynos sen.
Šilalės r. sav.
Iš viso:

Patvirtinti laukai

paraiškos

Skaičius

Plotas, ha

442
575
531
673
524
624
532
582
164
4647

2826
4965
4501
5881
4988
4933
3810
4241
1685
39535

8927,64
8399,4
6324,76
8626,2
8556,74
7784,13
5867,4
6958,89
3007,57
64452,73
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Vidutinis ūkio
dydis
20,19
14,60
11,91
12,81
16,32
12,47
11,02
11,95
18,33
13,88
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Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus palyginimas 2019-2021 metais
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Deklaruotų Šilalės rajone pasėlių (ha) struktūra 2019-2021 m.
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Rajono žemdirbiai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, seniūnijų žemės
ūkio specialistams 2021 m. pateikė reikiamus dokumentus. Paraiškų 4647 plotas 64453,73 ha, o
savarankiškai naudojantis e-valdžios vartų portalu pateikta 100 paraiškų plotas 2105,67 ha,
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius 2021 m. išmokoms
gauti. Visų paraiškų laukai įbraižyti elektroniniu būdu. Patvirtintų laukų skaičius 39535 vnt.
Deklaravimas atliktas tiesiogiai prisijungus prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
duomenų bazės. Bendras paraiškų skaičius su savarankiškai deklaravusiais pareiškėjais 4747
paraiškos plotas 66507,73 ha. Vidutinis ūkio dydis 14,01 ha.
„Išmokos už vietoves, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ surinkta 4747
paraiškų. Deklaruota 56277,45 hektarų. Prašoma suma 2887873 eurai. Žemės ūkio ministro
patvirtintos išmokos: didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovių 31620,44 ha (61,60 Eur/ha),
mažo intensyvumo gamtinių trūkumų vietovių 13704,08 ha (išmoka – 50,05 Eur/ha.), vietovės,
kurioms taikomas pereinamasis pereinamojo 10938,97 ha (išmoka 25 Eur/ha), potvynio užliejamos
teritorijos 13,96 ha (išmoka 25 Eur/ha).
Pagal priemonę ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ Ekologinis ūkininkavimas 92
pareiškėjai pateikė paraiškas. Sertifikuotas žemės ūkio naudmenų plotas – 7442,74 ha. arba 11,18
proc. deklaruoto ploto.
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Už 2021 metus gautų/gaunamų išmokų suvestinė

nam

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1

2

Deklaruotas
Pateikta
Plotas ha
paraiškų
galvijų
vnt.
skaičius vnt./
pieno kiekis t.
3

4

Išmokėta
suma
Eur

Gau
os

5

Išmokos už deklaruotus pasėlius
1
4747
66507,73
5057099
(pagrindinė išmoka – 76,16 Eur)
Išmokos už deklaruotus pasėlius
2
4732
47198
3403929
(už pirmuosius 30 ha (72,21 Eur)
Išmokos už deklaruotus pasėlius iki
3
248
3051
261534
90 ha Jauniesiems ūkininkams (85,72)
4 Žalinimo išmoka (61,11 Eur)
4732
69400,99
4057764
5 Susietoji parama už plotą
576
2785
187043
6 Ekologinis ūkininkavimas
92
7442,74
1387511
Susietoji parama už pienines karves
7
1704
12899
2324658
(180,22 Eur. už karvę)
8 KPP 2014-2020 agrarinė
190
1397,29
202332
aplinkosauga ir klimatas
Iš viso išmokų:
16881870
išmokos už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pagal įvairias kaimo plėtros priemones
ūkininkams sudaro galimybę išgyventi. Už 2021 metus rajono ūkininkus turi pasiekti virš 20
milijonų eurų išmokų.
Gyvulininkystė
2022 m. sausio 1 d.
Galvijų laikytojų
skaičius
Galvijų skaičius
Karvių laikytojų
skaičius
Karvių skaičius
Mėsinių ir mišrūnų
veislių galvijų
laikytojų skaičius
Mėsinių ir mišrūnų
veislių
galvijų skaičius

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2020 - 2022 m.

2832

2695

2590

-242

41146

41170

41963

+817

2068

1947

1802

-266

14894

14736

14576

-318

1776

1751

1696

-80

14648

14948

15418

+770
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Lietuvos mastu esame rajonas, turintis daugiausiai galvijų. Pastaruosius trejus metus
sumažėjusios pieno bei galvijų supirkimo kainos tiesiogiai įtakojo laikytojų skaičiaus ir galvijų
skaičiaus mažėjimą. Ypač smulkieji ūkininkai atsisako pieninių veislių galvijų, dažnas pereina prie
mišrūnų ir/ar grynaveislių galvijų auginimo. Per pastaruosius tris metus rajone galvijų laikytojų
skaičius sumažėjo 242. Bendras galvijų skaičius rajone 817 vienetais padidėjo.
Galvijų pasiskirstymas pagal seniūnijas 2022-01-01
Eil.
Nr.

Seniūnija

1.
Bijotų
2.
Bilionių
3.
Didkiemio
4.
Kaltinėnų
5.
Kvėdarnos
6.
Laukuvos
7.
Pajūrio
8.
Palentinio
9.
Šilalės k.
10. Tenenių
11. Traksėdžio
12. Upynos
13. Žadeikių
Iš viso:
202201-01:
2021 m iš viso:
+ padidėjimas, sumažėjimas

268
166
76
827
731
941
263
250
439
157
381
460
274

Pieninė
s
telyčio
s
554
192
190
1127
530
953
952
452
756
573
684
1043
420

Mėsi
nės
telyčio
s
190
194
96
912
718
1114
304
295
416
155
421
719
326

3885
3692

5233
5094

8426
7839

+193

+139

+587

Pienin
ės kar
vės

Mėsinė
s
karvės

Pienini
ai
buliai

Mėsini
ai
buliai

952
232
254
2073
1377
1723
1436
579
1321
815
1131
1842
740

204
136
42
796
556
885
223
220
275
75
205
535
243

185
68
143
416
398
664
269
206
300
400
264
324
248

14475
15152

4395
4264

-677

+131
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Avys

Ožkos

Ark
liai

30
23
26
122
305
382
142
14
287
13
143
131
270

7
7
12
24
15
5
29
1
11
10
20

7
2
31
22
16
17
83
2
12
5
7
14
5

5860
5589

1888
1745

141
110

223
238

+271

+143

+31

-15
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Iš lentelės duomenų matosi, kad šiuo metu laikomų ūkininkų galvijų struktūroje didžiąją
dalį galvijų sudaro pieninių veislių karvės bei telyčios. Kasmet didėja mėsinių bei mėsiniųmišrūnų galvijų skaičius.
Pagal priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19
krizė, pateikta paraiškų 551 vnt., rajono ūkininkams skirta 307527,07 eurų.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro tvarkymas,
techninė apžiūra
Traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų registro duomenimis rajone eksploatuojama 8056
priemonė, iš to tame skaičiaus 4764 traktoriai ir kita savaeigė technika, 2307 priekabos ir
puspriekabės ir 118 javų kombainų, 867 kitos žemės ūkio ir statybinės technikos. 2021 metais
įregistruotos 18 naujos technikos priemonės. Per 2021 metus, vykdant valstybės deleguotas
funkcijas, susijusias su traktorių registru, atlikta 789 priemonių įregistravimo, duomenų keitimų ir
išregistravimo operacijų. Vykstant į traktorių buvimo vietas atlikta 3943 techninės apžiūros,
surinkta valstybinių rinkliavų už žemės ūkio technikos registravimą ir technines apžiūras – 42947,2
Eur.
Rajone eksploatuojama technika:

Atlikta technikos registravimo operacijų:
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Atlikta techninių apžiūrų:

P.S. Ž. ū. technikai techninė apžiūra privaloma atlikti kas dveji metai, todėl tokie skirtumai.
Surinkta valstybinių rinkliavų
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Melioracijos 2021 metų ataskaita
Bendras Šilalės rajono plotas – 118797,00 ha, iš jų 65959,75 ha žemės ūkio naudmenų.
Nusausinta 57628.70 ha, iš jų drenažu 49440.50 ha. Skaičiuojant nuo žemės ūkio naudmenų ploto
visą nusausintą plotą, nusausinta 87%, drenažu 75%.
Nusausintoje žemėje pagal visas nuosavybės formas melioracijos statinių yra: 1246.11 km
magistralinių nuvedamųjų griovių ir 348.27 km apsauginių griovių, 6768.20 km rinktuvų, 28472,82
km sausintuvų, 1693 pralaidos, 16 tiltų.
Pagal 2006 metų inventorizacijos duomenis, blogos būklės yra 6076,03 ha nusausintų
žemių, 882,24 km magistralinių griovių, 780 pralaidų, 5 tiltai. Skaičiuojant pagal ilgaamžiškumą
magistraliniai grioviai nusidėvėjo daugiau negu 59 proc., drenažas daugiau negu 48 proc. 2021
metais iš valstybės biudžeto buvo skirta 202 000 Eur.
Melioracijai skirtos lėšos per 2019 – 2021 m.
Pavadinimas
Melioracijai skirta
lėšų eurais

2019 m.

2020 m.

2021 m.

555,500

302,000

202,000
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Magistralinių griovių remonto darbai 2019 – 2021 m.
El.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pavadinimas
Sutvarkyta magistralinių griovių km
Magistralinių griovių priežiūros darbai
(griovių, pylimų šienavimas) km
Suremontuota pralaidų vnt.
Suremontuota sausinimo sistemų ha

2019 m.

2020 m.

2021 m.

25,63

18,05

13,26

41,60

40,98

41,50

42
28,20

25
15,20

22
-

Suremontuota ar įrengta kitų statinių (kontrolinių šulinių, vandens nuleistuvų, žiočių) per 2019 2021 m.
Pavadinimas
Suremontuota ar įrengta kitų statinių(kontrolinių
šulinių, vandens nuleistuvų, žiočių) vnt.

65

2019 m.

2020 m.

2021 m.

364

230

159
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Aplinkosauga. Pagal Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą
2021 metais atlikta:
Poilsiaviečių, rekreacinių zonų tvarkymas. Sutvarkytos Apvaršuvos, Padievyčio, Reistrų,
Juodainių, Laukuvos mstl. tvenkinio rekreacinės teritorijos (nupjauta žolė, iškirsti krūmai, surinktos
ir išvežtos šiukšlės, nuvalyti takai ir aikštelės). Bijotų seniūnijoje atlikti Norberto Paškevičiaus
parko rekreacinės teritorijos tvarkymo darbai, įsigyti lauko baldai.
Pajūrio seniūnijoje prie Jūros upės sutvarkyta rekreacinė infrastruktūra, įrengti du
informaciniai stendai. Didkiemio rekreacinėje teritorijoje prie Jūros upės įrengti lauko pavėsinės
baldai (nupjauta žolė, iškirsti krūmai, surinktos ir išvežtos šiukšlės). Atlikti Kaltinėnų seniūnijos
rekreacinių teritorijų tvarkymo darbai (nupjauta žolė, iškirsti krūmai, surinktos ir išvežtos šiukšlės),
įsigyti ir pasodinti medeliai. Upynos seniūnijoje atlikti rekreacinių teritorijų tvarkymo darbai,
įsigytos šiukšliadėžės, lauko baldai stalas, suoliukai. Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių
kaime atlikti rekreacinės teritorijos tvarkymo darbai, įsigyti lauko suoliukai, šiukšliadėžės, dviračio
stovas.
Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai Upynos seniūnijos teritorijoje.
Atlikti Bijotų dvaro sodybos parko priežiūros ir tvarkymo darbai, nupjauta žolė, genėti medžiai,
prižiūrėti žvirgždo takai. Buvo atliekami Medvėgalio kalno priežiūros ir tvarkymo darbai, iškirsti
krūmai, nupjauta žolė, surinktos ir išvežtos atliekos. Bendradarbiaujama su seniūnais dėl
rekreacinių teritorijų tvarkymo, gamtos paveldo objektų priežiūros ir tvarkymo darbų.
Avarinių situacijų prevencija (avarinės būklės medžių pašalinimas). Didkiemio,
Kaltinėnų, Kvėdarnos, Upynos, Pajūrio, Šilalės miesto, Laukuvos, Traksėdžio seniūnijose nupjauti
avarinės būklės medžiai. Avarijų padariniams likviduoti įsigyta absorbentų ir kitų priemonių.
Vykdant visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemones, užprenumeruoti
aplinkosauginiai spaudiniai (laikraščiai, žurnalai) rajono švietimo įstaigoms.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių
veisimo ir inventorizavimo priemonės. Nupirkti medeliai, krūmai, kurie pasodinti savivaldybės
administracijos seniūnijų laisvuose žaliuosiuose plotuose. Atsižvelgiant į fizinių ir juridinių asmenų
prašymus išduota 8 leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje. Surašyti 15 Saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apžiūros aktai.
Bešeimininkių atliekų šalinimas. Organizuotas bešeimininkių padangų išvežimas iš
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų, Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės miesto, Upynos
seniūnijų. Iš viso iš seniūnijų išvežta 17,62 t bešeimininkių padangų.
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Skirta lėšų užterštų teritorijų Pavėrių ir Tūjainių kaimuose sutvarkymui.
Įgyvendinant žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir
naudotojų, žalos prevencijos priemones, skirta lėšų želdinių apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos 19 pareiškėjų, kurie įgyvendino priemones: repelentų įsigijimas ir apdorojimas,
tvorų, elektrinių aptvarų tvėrimas.
VIII SKYRIUS
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
Įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams
bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas), patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-113 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos
2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Šilalės r.
Obelyno pagrindinę mokyklą ir prijungus prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, pradėjo
veikti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkcis centras.
Bendrajame plane patvirtintų Mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklių
vertinimas:

Tikslo vertinimo kriterijai
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis
(proc.)
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei
tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo
mokyklose
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių
komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų,
kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis
(proc.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų
lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) –
matematika
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų
lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) –
lietuvių kalba
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų
išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)
Kasmet naujai komplektuojamų bendrojo
ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1
klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau
kaip 24 mokiniai, dalis (proc.)
Kasmet naujai komplektuojamų bendrojo
ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9 (I
gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų,
kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių,
dalis (proc.)
Mokinių, kurie mokykloje jaučiasi gerai, dalis
(vidurkis, proc.)

Pradinės tikslo
vertinimo kriterijų
reikšmės
(2018–2019 m. m.)
63,4

Tikslo vertinimo
kriterijų reikšmės
2020-2021 m. m.
73,86*

Rezultatas
Padidėjo
(mažesnis negu
šalies rodiklis)
Didesnis nei
šalies rodiklis
(12,22)

11,8

11,92

7,0

5,43*

Sumažėjo

1,5

0*

Pasiektas

33,9

57,07

Didesnis nei
šalies rodiklis
(52,59)

74,1

61,91

Didesnis nei
šalies rodiklis
(53,01)

51,9

59,04

Mažesnis nei
šalies rodiklis
(65,75)

100
-

100

Pasiektas

100

Pasiektas

-

Nacionaliniame
mokinių
pasiekimų

100

53,7
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Neformaliojo švietimo galimybėmis
mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių
dalis (proc.)

63,9

patikrinime šis
rodiklis nebuvo
matuojamas
Didesnis nei
šalies rodiklis
(61,71)

68,14

Mokymo lėšų dalis
Mokymo lėšų
darbo užmokesčiui
dalis darbo užmokesčiui
mokytojams
mokytojams pakankama
pakankama –
visose švietimo įstaigose perskirsčius lėšas tarp
ugdymo įstaigų
Vieno mokinio
Vieno mokinio ugdymo
ugdymo kainos
kaina dera su tais
skirtumas
metais nustatytu
savivaldybės
mokymo lėšų dydžiu
mokyklose ne daugiau
kaip 30 proc.
Aprūpinimas transportu
Pavežami visi
ir kitų vežiojimo būdų
priešmokyklinio
užtikrinimas stabilus,
amžiaus vaikai ir 1–12
visiems
klasių mokiniai ir 5
priešmokyklinio
ikimokyklinio
ugdymo programoje
amžiaus vaikai,
besimokantiems
kuriems skirtas
vaikams ir 1–12 klasių
privalomas
mokiniams
ikimokyklinis
užtikrinamas atvežimas
ugdymas
į mokyklą ir
parvežimas namo

Mokymo lėšų pakankamumas

Vieno mokinio ugdymo kaina

Mokinių vežimas

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100
mokinių, skaičius

0,58

0,53

Pasiektas

Pasiektas

Pasiektas

Mažesnis negu
šalies rodiklis
(0,73)

PASTABA. * 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenys.
Švietimo įstaigų skaičius
Tipai
Ikimokyklinio ugdymo
įstaiga
Pradinė mokykla
Pagrindinė mokykla

2019-2020 m. m.

2020-2021 m. m.

2021-2022 m. m.

2

2

2

3

1

-

Progimnazija

1

1

1

Gimnazija

6

6

6

Neformaliojo švietimo
įstaiga

2

2

2

Kitos švietimo įstaigos

1

1

1

15

13

12

Iš viso

Pastabos

2020-2021 m. m. –
Upynos skyrius.
2021-2022 m. m. –
Obelyno daugiafunkcis
centras
2020-2021 m. m.
Pajūralio skyrius

1-12 klasių mokinių skaičius per pastaruosius trejus metus mažėja – nuo 2020 m. iki 2022 m.
sumažėjo 3,9 proc. Atlikta mokinių skaičiaus prognozė 2021–2022 mokslo metams ir Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 sprendimu Nr. T1-112 patvirtintas klasių komplektų ir
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius mokyklose. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
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rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-193 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius
patikslintas. 2021–2022 m. m. Šilalės rajono savivaldybės mokyklose patvirtinti 129 klasių
komplektai (sumažėjo 1 komplektu), kuriuose mokosi 2641 mokinys ir 15 priešmokyklinio ugdymo
grupių ( iš jų 3 mišrios), kuriose mokosi 216 mokinių. Vidutiniškai vienoje priešmokyklinio
ugdymo grupėje mokosi 14 mokinių, 1-4 klasėje – 20 mokinių, 5-12 klasėje – 21 mokinys.
Jungtinių klasių komplektų skaičiaus dinamika
Mokslo metai

Iš jų

Iš viso

2018–2019
2019–2020
2020–2021
2021-2022

1-4 klasės
4
3
4
5

8
5
6
7

5-8 klasės
4
2
2
2

Mokinių skaičius pagal ugdymo programas
529
513
517
567

Vidurinio ugdymo programa

1277
1310
1353
1408

Pagrindinio ugdymo programa
835
856
877
848

Pradinio ugdymo programas
216
183
210
246

Priešmokyklinio ugdymo programa

550
566
500
488

Ikimokyklinio ugdymo programa
0

200
2019

400

600

800

2020

2021

2022

1000

1200

1400

1600

Šaltinis: Mokinių registras (einamųjų metų sausio 1 d.)
Į ikimokyklinio ugdymo grupes (toliau – darželis) vaikai priimami centralizuotai.
Užregistruoti vaiką į darželį tėvai gali patys interneto svetainėje registruok.lt, mokykloje arba
Šilalės rajono savivaldybėje. Einamųjų metų vaikų eilės kiekvieną mėnesį skelbiamos Šilalės rajono
savivaldybės interneto svetainėje.
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAI
Darželio lankymas
Lanko
Nelanko
Iš viso

2016
154
65
219

Gimimo metai
2018
131
45
176

2017
146
42
188

2019
104
86
190

Šaltiniai: Gyventojų registro ir Vaikų priėmimo į darželius sistemos duomenys
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6
150
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2021 m. spalio mėn., pasitelkus seniūnijų seniūnus, atlikta analizė, siekiant išsiaiškinti
ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį. Didelė dalis vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota
Šilalės rajono savivaldybėje, negyvena nurodytu adresu (tėvai gyvena užsienyje arba kitoje
savivaldybėje). Tėvai, kurie neregistravo vaiko Vaikų priėmimo į darželius sistemoje, dažniausiai
teigė, kad tokią galimybę svarsto. Pagrindinė nelankymo problema – tėvai, gyvenantys kaimuose ir
vienkiemiuose, neturi galimybės atvežti vaiko į darželį.

Nelanko darželio
Registruoti Vaikų priėmimo į
darželius sistemoje
Negyvenantys nurodytu adresu
Neregistruoti Vaikų priėmimo į
darželius sistemoje

Gimimo metai
2018
2019
45
86

2017
42

2020
150

7

4

33

96

24 (13 proc.)
11 (6 proc.)

25 (14 proc.)
16 (9 proc.)

34 (18 proc.)
19 (10 proc.)

28 (18 proc.)
26 (17 proc.)

Lentelėje nurodyti procentai nuo tais metais gimusių vaikų skaičiaus
2021 m. dėl vietų trūkumo netenkinamas poreikis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro
Stulginskio ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų ikimokyklinio ugdymo grupėse,
Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ priimti visai 3 metų
amžiaus ir vyresni vaikai, dėl vietų trūkumo nepriimti 33 vaikai, iš jų 17 vaikų gimusių 2019 m. ir
16 vaikų gimusių 2020 metais (9 vaikai 2021 m. rugsėjo 1 d. neturėjo 1,5 m.).
Šilalės meno ir Šilalės sporto mokyklas lanko 41,5 proc. 1–12 klasių mokinių. Šilalės sporto
mokyklos mokinių skaičius padidėjo dėl mokyklos vykdomų neformaliojo švietimo programų,
kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto tikslinių lėšų.
Mokinių skaičius neformaliojo švietimo mokyklose
700
595

600
523

500

497

500
400

372

355

300
200
100
0

2019

2020
Šilalės meno mokykla

2021

Šilalės sporto mokykla

Šaltinis: Mokinių registras (einamųjų metų spalio 1 d.)
Į mokyklas pavežama 1298 mokiniai (priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 1-12 klasių
mokiniai), 45,4 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.
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Mokinių vežiojimas
1500
1461
1450
1400
1359
1350
1298

1300
1250
1200

2019

2020

2021

Mokinių atvežimas į mokyklą ir parvežimas iš mokyklos
900
800
700

841
712

755

745
682

651

600 529
500

612

580

486

628

442

400
300
200

128
96

91 67

100

10190

0

Atvežimas į mokyklą

Parvežimas iš mokyklos

Šaltinis: Švietimo valdymo informacinė sistema (einamųjų metų spalio 1 d.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (2021 m.)
Šilalės r. sav. apibendrinta informacija

Dalykas
Lietuvių kalba ir
literatūra

Maksimalus
Surinktų taškų vidurkis
galimas
taškų
Savivaldybės
Šalies
Skirtumas
skaičius
60

31,5
71

29,5

2,0
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Matematika

45

25,7

25,0

0,7

Indikatorių paaiškinimas
Savivaldybės vidurkis yra daugiau nei 3 % didesnis už šalies vidurkį
Savivaldybės vidurkis yra ne didesnis nei 3 % ir ne mažesnis nei 3 % nuo
šalies vidurkio

Mokyklų rezultatai, LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
Mokykla

Taškų vidurkis

Skirtumas nuo šalies

Skirtumas nuo savivaldybės

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

3,9

1,9

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

3,4

1,4

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

1,7

-0,4

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

1,6

-0,4

-0,6

-2,6

-10,4

-12,5

Savivaldybės vidurkis

Šalies vidurkis
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija
Šilalės suaugusiųjų mokykla

Mokyklų rezultatai, MATEMATIKA
Mokykla

Taškų vidurkis

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Skirtumas nuo šalies
vidurkio
3,6

Skirtumas nuo savivaldybės
vidurkio
2,9

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

2,7

2,0

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

2,5

1,8

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

-3,5

-4,2

Šilalės suaugusiųjų mokykla

-5,7

-6,3

-13,0

-13,7

Savivaldybės vidurkis
Šalies vidurkis

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Indikatorių paaiškinimas

Mokyklos vidurkis yra da ugia u nei 3 % di des nis už š a l i es / s a viva l dybės vi durkį
Mokyklos vi durki s yra ne di des ni s nei 3 % ir ne ma žės nis nei 3 % nuo š a li es / s a vi va l dybės vidurkio
Mokyklos vidurkis yra da ugia u nei 3 % ma žes ni s už š a l ies / s a vi va l dybės vidurkį

Šaltinis: Nacionalinė švietimo agentūra
Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime pagrindinį ir aukštesnįjį lygį
pasiekusių mokinių dalis 2018-2021 m.

47,23

47,49

53,01

52,39

55,69

61,91

2018

2019
Šilalės r.

2021
Šalyje
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Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime pagrindinį ir aukštesnįjį lygį
pasiekusių mokinių dalis 2018-2021 m.

52,59

30,52
57,08

22,8
22,79

14,33
2018

2019

Šilalės r.

2021

Šalyje

Dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas nebuvo vykdomas.
2021 m. brandos egzaminai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais brandos egzaminus rinkosi
253 dvyliktokai, brandos egzaminus laikė 234 dvyliktokai. Egzaminų pasirinkimo tendencija jau
keletą metų panaši – daugiausia mokinių rinkosi ir laikė užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos
egzaminą – 159, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą – 152, matematikos
valstybinį brandos egzaminą – 151. Biologijos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 86 mokiniai,
geografijos – 64 mokiniai, istorijos – 67 mokiniai, informacinių technologijų – 24 mokiniai, fizikos
– 24 mokiniai, chemijos – 17 mokinių. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą
rinkosi 105 mokiniai, dailės mokyklinį brandos egzaminą – 54, muzikos – 7, technologijų – 76
mokiniai. Viena abiturientė rengė mokomojo dalyko brandos darbą.
Žemiau esančioje lentelėje pateiktas Šilalės savivaldybės valstybinius brandos egzaminus
laikiusių mokinių procentinių dalių ir gautų vidutinių įvertinimų palyginimas su šalies bendrojo
ugdymo mokyklų rodikliais pagal egzaminus.

Egzaminas

Egzaminą laikiusių
abiturientų procentinė dalis iš
bendro brandos egzaminus
laikiusiųjų skaičiaus
Šilalės r. bendrojo
ugdymo
mokyklos (proc.)

Biologijos VBE*
Chemijos VBE
Užsienio k. (anglų) VBE
Geografijos VBE
Istorijos VBE
Informacinių
technologijų VBE
Lietuvių k. ir literatūros VBE
Matematikos VBE
Fizikos VBE
VBE* – valstybinis brandos egzaminas
Šaltinis: Nacionalinė švietimo agentūra

Egzaminą laikiusių abiturientų
vidutinis egzamino įvertinimas

Šalies bendrojo
ugdymo
mokyklos
(proc.)

Šilalės r.
bendrojo ugdymo
mokyklos

Šalies bendrojo
ugdymo
mokyklos

27,04
12,96
61,74
23,22
22,99
8,81

25,09
7,05
68,44
16,66
31,81
11,79

44,6
55,6
53,7
39,2
46,5
31,0

50,7
46,6
61,1
47,3
47,4
43,1

60,60
54,80
10,86

68,19
60,62
11,33

45,6
29,9
25,2

42,4
31,2
42,7
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Apibendrintas 2021 m. Šilalės savivaldybės mokyklų valstybinių brandos egzaminų
rezultatų palyginimas su šalies rezultatais, naudojant standartizuotus taškus pateikiamas žemiau
esančioje diagramoje.

Standartizuotas biologijos valstybinio brandos egzamino, chemijos valstybinio brandos
egzamino ir geografijos valstybinio brandos egzamino rodiklis aukštesnis nei šalies, o dažniausiai
pasirenkamų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rodiklis tik
šimtosiomis dalimis mažesnis nei šalies.
Palyginus rajono mokinių dažniausia pasirenkamų keturių valstybinių brandos egzaminų
rezultatus 2018-2021 m. galima pastebėti, kad rezultatai kinta, šiais metais padidėjo trijų mokomųjų
dalykų pagrindiniu lygiu išlaikančių kandidatų dalis.
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36-100 balų surinkusių abiturientų dalis
Biologija

Matematika

64

52,44
56,14

19,61

66,17

30,22
27,89
28,07
74,66
75,42
70,06
75

Anglų kalba

48,59
48,6

Lietuvių kalba ir literatūra

2018 m.

2019 m.

2020 m.

52
56,99

2021 m.

Maksimalų šimto balų įvertinimą už lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos
egzaminą gavo po vieną mokinį iš Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Šilalės r. Kaltinėnų
Aleksandro Stulginskio ir Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijų, už matematikos
valstybinį brandos egzaminą – trys Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniai, už valstybinį
biologijos brandos egzaminą – du šiemet Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją baigiantys mokiniai
ir vienas buvęs gimnazijos mokinys (gimnaziją baigęs 2020 m. ir perlaikęs biologijos valstybinį
brandos egzaminą).
Šilalės rajono abiturientų mokyklinių brandos egzaminų rezultatai (procentai)
Neišlaikė
4
Lietuvių kalba ir literatūra
1,22
36,59
Menai
0
0
Technologijos
0
0

5
19,51
0
0

6
24,39
1,85
0

7
3,66
7,41
9,84

8
8,54
12,96
11,48

9
6,10
12,96
29,51

10
0
64,81
49,18

Projektas „Kokybės krepšelis“
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio ir
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (toliau –
Projektas), skirtą 5-8 klasių mokinių mokymosi kokybei gerinti. Projektas finansuojamas iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Šilalės rajono savivaldybės ir Nacionaline švietimo agentūra
2020 m. kovo 16 d. pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ partnerystės sutartį Nr.
B6-39(P)/KK7-11.
Projekto „Kokybės krepšelis“ biudžetas
Eil.
Nr.

Mokyklos pavadinimas
Perkeltos iš
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2021–2022 m.

Iš viso
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1.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

2.
3.

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

2020–2021 m.
m. sutaupytos
lėšos*
13 777,71

m. lėšos
145 848,00

159 625,71

977,64

31 152,00
33 330,71

31 152,00
34 308,35

*Dėl 2020–2021 m. m. vykdyto nuotolinio mokymo nebuvo galimybės vykdyti dalies
suplanuotų veiklų, todėl šios sutaupytos lėšos perkeltos į antrus projekto vykdymo metus.
Šilalės rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-137 ,,Dėl
pritarimo teikti paraišką gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti“
pritarė, kad Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija teiktų Nacionalinei švietimo agentūrai paraišką
gauti kokybės krepšelį mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Šilalės rajono savivaldybė 2021 m.
spalio 20 d. pasirašė sutartį Nr. B6(P)-340 (7.34 E) ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Nacionalinės
švietimo agentūros ir savivaldybės partnerystės sutartis“.
Planuojamas projekto „Kokybės krepšelis“ biudžetas
Mokyklos
pavadinimas
Šilalės Simono
Gaudėšiaus
gimnazija

9-12 klasių
mokinių skaičius 2021-0905
394 mokiniai x 127 Eur

1
metams
iš
projekto
50 038

Savivaldy Bendra planuojama projekto suma
bės dalis
(dviejų metų)
(15 proc.
Iš projekto
Savivald
nuo skirtos sumos)
ybės dalis
7 505,7
100 076
15 011,4

Pedagoginių darbuotojų skaičius
Pedagoginių darbuotojų
skaičius
Vadovai
Mokytojai
Kiti pedagogai
Iš viso
Vadovai
Mokytojai
Kiti pedagogai
Iš viso
Vadovai
Mokytojai*
Iš viso

2019 m.

2020 m.

Bendrojo ugdymo mokyklos
22
20
235
216
25
26
282
262
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
4
4
41
45
4
9
49
58
Neformaliojo švietimo mokyklos
3
2
59
53
62
54

2021 m.
18
212
21
251
4
46
7
57
4
55
59

* visi mokytojai – pagrindinė ir nepagrindinė darbovietė
Šaltinis: Pedagogų registras
Mokytojų kvalifikacinės kategorijos
Kvalifikacinė kategorija
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas

2019m.
2020 m.
Bendrojo ugdymo mokyklos
17
12
84
71

76

2021 m.
12
69
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Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas

130
133
8
7
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
7
6
5
3
18
23
1
1
Neformaliojo švietimo mokyklos
8
8
19
15
23
21
3
5

Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas

128
8
3
6
23
1
6
6
15
4

Šaltinis: Pedagogų registras
Kultūros paveldas
2021 metais vykdyta 20 valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
stebėsena. Surašyti patikrinimo aktai, įvertinta būklė, atlikta fotofiksacija.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registre
užregistruoti 462 objektai. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus teisės
aktus saugomiems objektams suteikiamas statusas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
Valstybės saugomas
1

4

31

5

Paminklas
Registrinis
130

Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu
Pradėta Valstybės saugomo statuso
panaikinimo procedūra
Kultūros paveldo objekto apsauga
panaikinta

195

Kultūros paveldo objekto apsauga
panaikinta (tapo vertingąja savybe)

96

Šilalės rajono savivaldybės saugomų objektų sąraše, patvirtintame Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-1320 „Dėl Šilalės rajono
savivaldybės kultūros paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“, įtraukti 68 savivaldybės saugomi objektai
(paminklai, koplytėlės, skulptūros ir t.t.), kuriuos prižiūri seniūnai.
Saugomi kultūros paveldo objektai
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Savivaldybės saugomi objektai
Valstybės saugomi objektai

2
2

20
10

5

6

4
26 10

2
3
6

27 33 62 36

1

40 42 18 24 71 12

2021 metais baigtas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios tvarkybos projektas.
Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios tvarkybos projekto biudžetas

Metai
2019
2020
2021
Iš viso

Savivaldybės
biudžetas
45000
22000
15000
82000

Lėšų šaltinis
Laukuvos Šv.
Kryžiaus
Atradimo
parapija
12000
10000
22000

Valstybės lėšos
Iš viso
74481
162460
236941

45000
108481
187460
340941

Šilalės rajono savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 12 d. pasirašė sutartį Nr.
B6(P)-62 (7.34) su Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija Švento Pranciškaus Asyžiečio
bažnyčios grindų medžiagoms įsigyti. Iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto skirta ir panaudota
20 000 Eur.
Kultūra
2021 m. išduoti 64 leidimai renginių organizavimui viešojo naudojimo teritorijose. Leidimai
išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Trumpiausias leidimo išdavimo terminas – ta pati
darbo diena. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.T1-286
atnaujintas Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose
tvarkos aprašas.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro veiklos įtaka miestui (rajonui) labai priklauso
nuo pastato infrastruktūros bei materialinės bazės. 2021 m. pabaigtas Šilalės rajono savivaldybės
78
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kultūros centro pastato išorės remontas, kuris pagerino pastato ir miesto estetinį vaizdą. Ant pastato
stogo įrengta saulės fotovoltinė elektrinė leis gaminti švarią elektros energiją, o svarbiausia –
ženkliai sumažins sąskaitas už elektros energiją. 2021 metų pabaigoje parengtas pastato vidaus
patalpų remonto techninis projektas ir pradėtas jo įgyvendinimas.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai
700
579

600
500

389

400
300
201

200

82

100
2

1

0

Suaugusiesiems

67
23

Vaikams ir jaunimui
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Aktuali informacija apie Šilalės rajone vykstančius renginius buvo nuolat skelbiama Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje ir kituose informaciniuose šaltiniuose.
Dėl pasaulinės koronaviruso COVID-19 pandemijos ir Lietuvoje paskelbto karantino Šilalės
rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) iki gegužės mėnesio tęsė veiklą
nuotoliniu būdu. Bibliotekos specialistai kūrė virtualius produktus bibliotekos interneto svetainėje ir
socialiniuose tinkluose, organizavo ir vedė nuotolinius renginius, užtikrino, kad bibliotekos veikla
ne tik nenutrūktų, bet sklandžiai vyktų elektroninėje erdvėje. Su bibliotekos lankytojais aktyviai
komunikavo socialiniuose tinkluose, operatyviai atnaujindavo informaciją bibliotekos interneto
svetainėje, siūlė patrauklių laisvalaikio praleidimo namuose būdų: kūrybinių dirbtuvių, renginių,
edukacijų, teikė informaciją apie knygas, kurias galima legaliai ir nemokamai skaityti elektroninėse
platformose.

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų apsilankymų
skaičius
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70000
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50000
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20000
10000
0
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Lėšos, skirtos Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos knygų
įsigijimui (Eur)
45000
38294

40000
35000
30000

25542

25000
20000

19536

15000
10000
5000
0

2019

2020

2021

Biblioteka kiekvienais metais atnaujina dokumentų (knygų) fondą. 2021 m. įsigyta 3280
knygų.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus lankytojų skaičius
16000
14000

14391
12452

12000
10149

10000
8000
6000
4000
2000
0

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus lankytojų skaičius padidėjo 42 proc. palyginus su 2020
m. lankytojų skaičiumi. Per pastaruosius dvejus metus Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus
lankytojams pasiūlė renginius ir parodas virtualioje erdvėje, kurios buvo populiarios tarp gyventojų.
Metai
2019
2020
2021

Renginiai
Iš viso
Iš jų virtualioje
erdvėje
31
11
3
21
-

80

Iš viso
46
42
53

Parodos
Iš jų virtualioje
erdvėje
4
13
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Šilalės rajono savivaldybės kultūros įstaigos rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos kultūros
tarybai. 2019 m. pateikta 17 paraiškų, gavo finansavimą 7, 2020 m. pateiktos 23 paraiškos, gavo
finansavimą 16, 2021 m. pateiktos 23 paraiškos, gavo finansavimą 13.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros įstaigų įgyvendinti projektai (Eur) (Lietuvos
kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšos)
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Šilalės rajono savivaldybė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras 2021 m. lygiomis dalimis
skyrė lėšų programai „Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas“. Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centras įsigijo muzikos instrumentų už 13520 Eur ir tautinių kostiumų ir jų dalių už 15880
Eur.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2021 metais vykdytos programos (projektai):
Finansavimo šaltinis

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

Lietuvos
Respublikos
švietimo,
mokslo
ir
sporto ministerija
(* nepanaudotos
Neformaliojo vaikų
švietimo programos lėšos
perkeltos dėl karantino
LR teritorijoje )
Lietuvos
Respublikos
švietimo,
mokslo
ir
sporto ministerija

Lėšos (Eur)
Lėšų panaudojimas 2020 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas
20 000
20000
10000
Panaudota 10000 Eur
Iš dalies finansuota 13 vaikų ir jaunimo
vasaros poilsio programų, dalyvavo 378
mokiniai, iš jų 225 mokiniai iš mažas pajamas
gaunančių ir socialinę riziką patiriančių šeimų
65500
40000*
Panaudota 40000 Eur
Iš dalies finansuotos 7 vaikų ir jaunimo
vasaros poilsio programos, dalyvavo 527
mokiniai.

99806

Neformaliojo vaikų švietimo programa
97563
139200
Panaudota 99200 Eur.
Buvo vykdomos 18 neformaliojo švietimo
programų.
Dėl
Lietuvos
Respublikos
teritorijoje paskelbto karantino, įvedus
apribojimus neformaliojo švietimo veikloms,
neformaliojo švietimo teikėjai (toliau –
teikėjai) veiklą vykdė nuotoliniu būdu: vasario
– kovo mėn. teikėjai vykdė 12 programų.
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Kiti teikėjai sustabdė veiklą. Dėl šių
priežasčių 40000 Eur perkelta Vaikų ir
jaunimo vasaros poilsiui organizuoti
Šilalės rajono religinių bendruomenių ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programa
Savivaldybės
biudžeto
15000
15000
15000
Panaudota 14250 Eur.
lėšos
Atlikti darbai:
1. Aptvertos Ievoniškių ir Prapymo kaimų
kapinės (Žadeikių sen.).
2. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas ir
žolės pjovimo technikos pirkimas (Pajūrio
Švč. Trejybės parapija).
3. Pakeisti langai Šilalės evangelikų liuteronų
parapijos namuose.
4. Atliktas laiptų kapitalinis remontas ir
įrengtas įvažiavimas neįgaliesiems (Žvingių
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija).
5. Sutvarkytas bažnyčios pastato lauko
apšvietimas,
suremontuota
varpinė
ir
atnaujintas informacinis stendas (Didkiemio
Šv. Angelų Sargų parapija).
Nepanaudota 750 Eur.
Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa
Savivaldybės
biudžeto
8000
8000
7000
Panaudota 7000 Eur:
lėšos
1. Poetui Augenijui Zabičiui įteikta Šilalės
rajono savivaldybės Dionizo Poškos premija
1450 Eur už 2020 m. išleistą poezijos knygą
„Pusiausvyra“ (Kaunas: „Ridsales“, 2020).
2. Finansuota 17 paraiškų.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinis finansavimas ir kofinansavimas
Savivaldybės
biudžeto
8230
Panaudota 8230 Eur
lėšos
Savivaldybė skyrė dalinį lėšas
Kultūros rėmimo fondo finansuotiems
projektams:
1. Bijotų bendruomenei – knygos
„Bijotai: istorija, žmonės, darbai“ II tomo
leidybai – 1380 Eur;
2. Asociacijai „Muzikos ir teatro projektai“ –
projektui „Bijotų dvaro festivalis“ – 3000 Eur;
3. VšĮ „Etnoklubas“ – projektui
„Tradicinė etnokultūrinė stovykla
„Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“ – 2 500
Eur;
4. VšĮ „Kraštomanija“ – projektui
„Jūra tekanti kultūra“ – 600 Eur;
5. Vytogalos kaimo bendruomenei – festivalis
„Svečiuose pas Girėną“ – 750 Eur.
Kūno kultūros ir sporto programa (priemonė Tradicinių tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei
sporto klubų dalinis rėmimas)
Savivaldybės
biudžeto
30000
Panaudota 20521Eur.
lėšos
Iš dalies finansuotos 9 sporto paraiškos.
Nepanaudota 9479 Eur

IX SKYRIUS
TEISĖ, PERSONALAS IR CIVILINĖ METRIKACIJA
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius įgyvendina Savivaldybės politiką
teisės klausimais, siekia, kad Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Administracijos
direktoriaus priimami sprendimai ir Savivaldybės administracijos, kaip biudžetinės įstaigos, veikla
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bei valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos būtų grindžiamos teisėtumo, teisingumo,
įstatymo viršenybės, objektyvumo ir kitais vietos savivaldos bei viešojo administravimo veiklos
principais. Skyrius organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą, siekia užtikrinti Savivaldybės
administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, administravimą ir
koordinavimą, organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo valstybinę funkciją registruojant civilinės
būklės aktus, užtikrina civilinės metrikacijos funkcijų įgyvendinimą, rengia teisės aktų projektus ir
kitus dokumentus personalo valdymo klausimais, padeda Administracijos direktoriui formuoti
personalo valdymo politiką.
Šilalės rajono savivaldybės administracijoje 2021 m. sausio 1 d. dirbo 215 darbuotojų: iš jų
63 valstybės tarnautojai ir 152 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Buvo 4 laisvos valstybės
tarnautojų pareigybės (Vyriausiojo inžinieriaus, neįeinančio į struktūrinius padalinius, Investicijų ir
statybos skyriaus vyriausiojo architekto, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo
specialisto, Veiklos administravimo skyriaus vedėjo). Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
visos pareigybės buvo užimtos. 2022 m. sausio 1 d. dirbo 216 darbuotojų: iš jų 64 valstybės
tarnautojai ir 152 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Buvo 4 laisvos valstybės tarnautojų
pareigybės (Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto, Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno ir
Upynos seniūnijos seniūno). Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, visos pareigybės buvo
užimtos.
2021 m. panaikintos 3 pareigybės, iš jų 1 valstybės tarnautojo (Turto ir socialinės paramos
skyriaus vyriausiojo specialisto) ir 2 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (Veiklos
administravimo skyriaus vairuotojo ir Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo
buhalterio), įsteigtos 3 naujos pareigybės, iš jų 1 valstybės tarnautojo (Centralizuoto buhalterinės
apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto) ir 2 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
(Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo ir Laukuvos seniūnijos kūriko).
2021 metais skelbta 15 konkursų valstybės tarnautojo pareigoms užimti, iš jų 6 konkursai
neįvyko (2 konkursai Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto, Centralizuoto
buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno, ir 2
konkursai vyriausiojo inžinieriaus, neįeinančio į struktūrinius padalinius), įvyko 7 konkursai
(Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto ir vyriausiojo specialisto, Veiklos
administravimo skyriaus vedėjo, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto,
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto, Upynos seniūnijos
seniūno, vyriausiojo inžinieriaus, neįeinančio į struktūrinius padalinius). Konkursas Centralizuoto
buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti įvyko 2022 m. sausio 18
d., o Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pareigoms užimti vyko 2022 m. sausio 27 d.
Skelbti 5 konkursai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigoms užimti, t. y. 3
konkursai Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigoms užimti, 1
Teisės ir viešosios tvarkos prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigoms užimti ir 1 Investicijų ir
statybos skyriaus vyriausiojo inžinieriaus pareigoms užimti. Skelbta ir organizuota 11 atrankų
seniūnijų kūrikų pareigoms užimti (2021/2022 metų šildymo laikotarpiui), 4 atrankos Šilalės miesto
seniūnijos vairuotojo ir aplinkos tvarkytojo pareigoms užimti, 1 atranka Kvėdarnos seniūnijos
aplinkos tvarkytojo pareigoms užimti.

1 lentelė Surengtų konkursų į valstybės tarnybą skaičius 2019 – 2021 m.
Konkursai
Į valstybės tarnybą

2019 m.

2020 m.

2021 m.

5

9

15
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2021 m. įvyko konkursai Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Šilalės Dariaus
ir Girėno progimnazijos, Šilalės suaugusiųjų, Šilalės meno ir Šilalės sporto mokyklų bei Šilalės
lopšelio-darželio ,,Žiogelis direktorių pareigoms užimti, kurie buvo paskelbti 2020 metais ir dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo nukelti į 2021 metus.
2021 metais buvo paskelbti ir įvyko konkursai Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“, VšĮ
Šilalės rajono ligoninės direktorių pareigoms užimti bei Šilalės rajono socialinių paslaugų namų
direktoriaus pareigoms užimti, kol į pareigas sugrįs direktorius Gediminas Raudonius.
Šilalės rajono savivaldybės administracijoje per 2021 metus priimti 22 darbuotojai (iš jų 9
valstybės tarnautojai, tarp jų 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo), o atleisti – 22 darbuotojai (iš jų 9
valstybės tarnautojai, tarp jų 5 politinio (asmeninio) pasitikėjimo).
2 lentelė Darbuotojų kaita 2019–2021 metais (priimti/ atleisti tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis)
Metai
2018
2019
2020
2021

Valstybės tarnautojai
Priimti
0
4
5
9

Atleisti
5
5
3
9

Darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis
Priimti
Atleisti
10
13
16
15
11
16
13
13

2021 metais atliktas 7 tarnybiniai tyrimai valstybės tarnautojams, paskirta 1 tarnybinė
nuobauda – papeikimas. Atlikti 7 darbo pareigų patikinimai, po kurių įstaigų vadovams įteiktas 1
mero įspėjimas ir 1 Administracijos direktoriaus įspėjimas, kad padarius antrą tokį patį pažeidimą
per ateinančius 12 mėnesių gali būti nutraukta darbo sutartis be įspėjimo ir nemokant išeitinės
išmokos.
2021 metais kasmetinio vertinimo metu tiesioginiai vadovai labai gerai įvertino 16
valstybės tarnautojų, kuriems siūlė nustatyti didesnį pareiginės algos koeficientą, ir 81 darbuotoją,
dirbantį pagal darbo sutartis, kuriems siūlė nustatyti 15 procentų kintamąją dalį.
2021 metais savo kvalifikaciją kėlė 55 Savivaldybės administracijos darbuotojai, iš jų 32
valstybės tarnautojai ir 23 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš viso dalyvauta 211
seminarų.
Pirminė teisinė pagalba.
Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat
valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus,
rengimas. Savivaldybės administracijos tarnautojai besikreipiantiems gyventojams patarė, kaip
išspręsti ginčą be teismo, informavo apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padėjo
parengti taikos sutartis ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymus.
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos per ataskaitinį laikotarpį iš viso
kreipėsi 257 pareiškėjai. Iš jų: šeimos teisės klausimais – 157, darbo teisės klausimais – 8,
socialinės apsaugos tesės klausimais – 12, administracinės teisės ir administracinio proceso – 28,
civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais – 30, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso
klausimais – 9, parengta 13 procesinių dokumentų. 72 pareiškėjams surašyti prašymai suteikti
antrinę teisinę pagalbą, 56 asmenims – prašymai vykdyti privalomąją mediaciją. Vietos gyventojai
konsultuoti ir telefonu, teikta informacija įvairias teisiniais klausimais, nurodytais adresais siųstos
prašymų formos ir kiti reikalingi dokumentai.
84

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

Suteikta pirminė teisinė pagalba

300
250
200

300
257

150
190
100
50
0

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Suteiktos pirminės teisinės pagalbos pokytis
100%
80%
60%
40%
20%
0%

os
m
i
Še

ės
is
e
t

s
au
kl

s
ai
im

o
rb
a
D

i
te

s
sė

ės
lin
a
ci
So

s
au
kl

s
ai
im

s
go
u
sa
ap

is
in
m
Ad

s
nė
i
c
tra

i
te

s
sė

ės
is
e
t
v
Ci

kl

i

s
au

s
ai
im

is
in
dm
ra

ės
ilin

i
te

c
tra

s
sė

ir

io
in

c

i
iv

o
es
c
o
pr

io
lin

o
es
c
o
pr

kl

s
au

s
ai
im

s
sė
i
te

s
io
k
os
so
m
e
a
i
c
dž
ro
u
p
o
Ba
oj
m
ia
dž
u
Ba

us
la

s
ai
m
i

Įv

ai

is
ria

k

s
ai
m
i
us
la

Taip pat skyrius 2021 metais atstovavo teismuose 23 administracinėse ir civilinėse bylose,
iš kurių 17 buvo užbaigtos.
Civilinė metrikacija.
2021 metais įregistruoti 199 gimimo, 99 santuokos sudarymo, 70 santuokos nutraukimo,
388 mirties įrašai ir 58 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašai. 5 santuokos
įregistruotos norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje.
Praėjusiais metais įtraukta į apskaitą užsienyje įregistruotų Lietuvos Respublikos piliečių
45 gimimo, 9 santuokos sudarymo, 6 mirties įrašai.
3 lentelė. Duomenys apie įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus
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Civilinės būklės akto pavadinimas
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2021 metais sudarytos 34 bylos dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo,
9 bylos dėl asmens vardo ir (ar) pavardės pakeitimo.
2021 metais iš įstaigų gauti 265 dokumentai, išsiųsti 497 dokumentai.
Praėjusiais metais iš viso gauta 905 piliečių prašymai.
Išduota 91 pažyma, taikant 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą Konvenciją dėl išrašų
iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Taip pat išduota 11 pažymų apie
šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje. Skyriuje gauti 65 prašymai
įregistruoti santuoką, 585 piliečių prašymai išduoti civilinės būklės akto įrašą patvirtinantį išrašą,
kopiją, nuorašą. Įregistruota 50 tėvystės pripažinimų ir 4 tėvystės (motinystės) nustatymai ir
nuginčijimai.
Piliečiams išduoti 751 civilinės būklės akto įrašą patvirtinantys išrašai, iš jų gimimo – 385,
santuokos sudarymo – 220, santuokos nutraukimo - 93, mirties – 44, civilinės būklės akto įrašo
pakeitimo ar papildymo – 9.
Išduota civilinės būklės akto įrašą patvirtinančių išrašų procentais:

Santuokos nutraukimo;
12 %

mirties; 6 % CBAĮ; 1 %

Gimimo; 51 %

Santuokos sudarymo;
29 %
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Už civilinės būklės aktų registravimą, įtraukimą į apskaitą ir kitas civilinės metrikacijos
įstaigų teikiamas paslaugas imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės
rinkliava. 2021 metais surinkta 4135,40 euro.

Surinkta lėšų, Eur
4135,4

4019,4

3096,4

2019

2020

2021

Viešieji pirkimai
Skyrius pagal kompetenciją organizavo ir vykdė viešųjų pirkimų konkursų procedūras. Per
2021 metus užregistruotos 247 viešųjų pirkimų vykdymo sutartys ir susitarimai.

Pasirašytos sutartys, susitarimai vnt.
250
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243
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Pasirašytos sutartys, susitarimai
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50
0

2019 m.
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Parengtas viešųjų pirkimų planas, kuriame patvirtinti ir įvykdyti 428 pirkimai.
Vykdyti viešieji pirkimai:
Per 2021 m. įvykdyta viešųjų pirkimų už 5 528 850 Eur su PVM.
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Iš viso įvykdyta pirkimų už Eur

5528850

5533488

10194966

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Tarptautinio pirkimo būdu: 2 pirkimai už 1 177 221 Eur Su PVM (2 vnt. prekių už 693 221
Eur su PVM ir 2 vnt. paslaugų už 484 000 Eur su PVM);
Supaprastinto atviro konkurso būdu: 15 pirkimų už 3 039 847 Eur su PVM (2 vnt. prekių
už 179 068 Eur su PVM; 3 vnt. paslaugų už 327 630 Eur su PVM; 10 vnt. darbų pirkimų už
2 533 149 Eur su PVM);
Mažos vertės pirkimai skelbiamos apklausos būdu: 14 pirkimų už 445 568 Eur su PVM (1
vnt. prekių pirkimų už 4 507 Eur su PVM, 7 vnt. paslaugų pirkimų už 11 7023 Eur su PVM, 6 vnt.
darbų pirkimų už 324 038 Eur su PVM);
Mažos vertės pirkimų neskelbiamos apklausos būdu įvykdyta už 775 162 Eur su PVM, iš
jų kai pirkimui įvykus buvo sudaromos sutartys: 122 vnt. už 668 898 Eur su PVM.
Per centrinę perkančiąją organizaciją CPO.LT vykdyta pirkimų 48 kartus, už 91 052 Eur su
PVM (iš jų 9 vnt. prekių už 8 534 Eur su PVM ir 39 vnt. paslaugų už 82 518 Eur su PVM).
Pateikta ataskaitų į Viešųjų pirkimų tarnybą – 31 vnt.; pateikta skelbimų į VPT – 61 vnt.;
CVP IS sistemoje administruoti 85 viešieji pirkimai.
Įvykdyti pirkimai
70
60
50
40
30
20
10
0

61
46

51
41

48

27

24 21

22
14

11

15
0

2019 m.

2020 m.

88

2021 m.

0

2

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

Įvykdyti pirkimų vertės (Eur su PVM)
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Priemonių, reikalingų koronaviruso (COVID 19) grėsmės suvaldymui pirkimų įvykdyta už
16 360,88 Eur su PVM.

X SKYRIUS
CIVILINĖ SAUGA IR MOBILIZACIJA
Ekstremalių įvykių, ekstremaliųjų situacijų skaičiaus pokyčio per metus analizė nepakito,
2019m. buvo – 0, 2020 m. buvo – 0, 2021 m. buvo – 0.
2021m. buvo vykdomos civilinės saugos priemonės, numatytos ekstremalių situacijų
2021–2023 metų prevencinių priemonių plane. Civilinės saugos veikla vykdoma orientuojantis į
2019 metais patvirtintą ir 2021 m. pakoreguotą Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų
valdymo planą. Ekstremalių situacijų valdymo planas viešai yra paskelbtas Savivaldybės
internetiniame tinklalapyje https://silale.lt/civiline-sauga-ir-mobilizacija/.
Vykdant civilinės saugos funkcijas, nuolat kontroliuojama, kaip vykdomos civilinės
saugos funkcijos Šilalės rajono mokyklose, įstaigose, kuriose privalo būti parengtas ekstremalių
situacijų valdymo planas. Vadovaujantis Civilinės saugos būklės Šilalės rajono ūkio subjektuose
kompleksinių patikrinimų grafiku buvo patikrinti 6 ūkio subjektai. Atlikus patikrinimus 2 ūkio
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subjektai įvertinti „gerai“, 1-„patenkinamai“, 3- „nepatenkinamai“. Įvertintiems „nepatenkinamai“
surašyti privalomi nurodymai pašalinti trūkumus. Kolektyvinių apsaugos statinių rajone skaičius
nepakito jų yra 17. Numatytų apsaugoti gyventojų skaičius yra 5005, pagal patalpų plotą galima
apgyvendinti 8750 žmonių.
Rajono Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – EKS) narių iškvietimas organizuojamas
panaudojant laidinio ir mobilaus ryšio priemones pagal iš anksto patvirtintą ESK narių iškvietimo
schemą, naudojant nuotolinio prisijungimo vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“. EKS
darbas vyksta sklandžiai, priimami sprendimai įgyvendinami efektyviai ir greitai.
2021 metais buvo sušaukti penki Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai, kurių metu
buvo sprendžiami klausimai dėl pasirengimo pavasariniam potvyniui, šaltajam metų periodui, dėl
savivaldybei priklausančių įstaigų aprūpinimo būtiniausiais įrankiais likviduojant ekstremalias
situacijas, išklausyta priešgaisrinės tarnybos ataskaita, svarstytos saugaus elgesio prie vandens
telkinių priemonės. Aptariama situacija rajone suvaldant COVID-19 ligos plitimą.
2021 m. 16 Ekstremaliųjų situacijų centro narių dalyvavo civilinės saugos mokymuose ir
įgijo pažymėjimus. Iš 19 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių pažymėjimus yra įgiję 18.
Praėjusiais metais seniūnijų seniūnams buvo teikiama informacija apie saviizoliuotis
privalančius ir kontroliuojamus iš užsienio grįžusius asmenis. Rengiamos kassavaitinės ataskaitos ir
teikiamos Valstybės ekstremaliųjų situacijų centrui. Nuolat analizuojama susirgimų COVID-19
liga skaičius, teikiamos ataskaitos ir rekomendacijos.
Užtikrinant gyventojams, neturintiems sąlygų nuvažiuoti į mobilų mėginių paėmimo
punktą dėl COVID-19 ligos, teikiamą socialinę paslauga nuvežti ir parvežti buvo organizuotas 48
gyventojų pavėžėjimas.
Rajono gyventojų perspėjimui apie ekstremalios situacijos grėsmę naudojamos 4 vietinio
valdymo sirenos. Šilalės rajono savivaldybėje visos sirenos yra paleidžiamos rankiniu būdu, kurių
paleidimui yra paskirtas atsakingas asmuo. Šios sirenos yra bandomos du kartus per metus, kas
mėnesį atliekama vizualinė apžiūra. 2021 m. atliekant perspėjimo sirenų patikrinimą jos veikė
sklandžiai. Vadovaujantis respublikoje patvirtinta tvarka kiekvieną antradienį buvo jungiamasi
kontroliniam prisijungimui prie „Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos“ taip užtikrinant
sistemos tinkamą funkcionavimą.
Siekiant išsaugoti besimaudančių vandens telkiniuose žmonių gyvybes 2021 metais buvo
nupirkti gelbėjimo ratai ir pakabinti prie žmonių pamėgtų maudymosi vietų seniūnijų teritorijose.
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir
kitų avarijų, žalos apskaičiavimo komisija išvyko, apžiūrėjo ir įvertino 12 nelaimių vietų.
Vykdant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas 2021
metais atliktas Savivaldybės administracijos profesinės rizikos veiksnių vertinimas. Atlikti 2
valandų civilinės saugos mokymai savivaldybės administracijos darbuotojams.
Atlikti 124 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai, pagal juos surašytos pažymos.
Dalyvauta Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos
3-iosios rinktinės stalo diskusinėse pratybose.

XI SKYRIUS
INŽINERINĖ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRA
Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25
d. įsakymu Nr. DĮP-355, konkurso būdu nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šilalės rajono savivaldybės
administracijoje užimtos vyriausiojo inžinieriaus, neįeinančio į struktūrinius padalinius, pareigos.
Veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo XIII2895 (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalimi (įsigaliojus nuo 2021 m. sausio 1 d.), savivaldybės
vyriausiasis inžinierius yra atsakingas už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių
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suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą
reglamentuojantiems teisės aktams. Inžinerinė savivaldybės infrastruktūra – šilumos perdavimo
tinklai, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžineriniai
statiniai, vietinės reikšmės keliai, kiti transporto statiniai, už kurių statybą, įrengimą ir (ar)
eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar)
savivaldybės infrastruktūros valdytojas.
Veiklos organizavimas
Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai
pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Darbai vykdyti pagal pateiktus pavedimus ir
rezoliucijas.
Vykdytos pavestos funkcijos, 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn., laikotarpiu, susijusios su
rengiamais teritorijų planavimo ir statybos projektais:
1. Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir Šilalės rajono savivaldybės dalies (Šilalės
miesto) bendrųjų planų (toliau – Bendrasis planas) keitimo, iš jų – kraštovaizdžio ir gamtinio
karkaso sprendinių konkretizavimo arba keitimo juose paslaugos pirkimas: išnagrinėti Šilalės
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo procesai ir pateikti pasiūlymai
Administracijos direktoriui ir Investicijų ir statybos skyriui organizuoti Šilalės rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir
savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Šilalės rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą; parengta Šilalės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, kuri patvirtinta administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 19 įsakymu Nr. DĮV-1120 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“; inicijuoti pasitarimai su Bendrojo plano
rengėju – UAB „Atamis“ dėl inžinerinės infrastruktūros prioritetinių plėtros teritorijų nustatymo
Savivaldybės ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kadangi iki 2023 metų sausio 1 dienos
savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nenustačius prioritetinės plėtros
teritorijų, visa savivaldybės infrastruktūra laikoma prioritetine (Įstatymo 16 straipsnio 5 dalis);
parengti informaciniai raštai, susiję su Bendrojo plano rengėjų papildomų specialistų įsitraukimu
įgyvendinant vykdomąją sutartį;
2. Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano keitimas: bendradarbiaujant su UAB „Šilalės vandenys“ specialistais išnagrinėti
specialiojo plano keitimo konkretizavimo stadijos sprendiniai, administracijos direktoriaus 2021 m.
gruodžio 15 d. raštu Nr.B3-2418 (5.17E) paslaugos teikėjams – UAB „Plentprojektas“ pateiktos
pastabos ir pasiūlymai dėl sprendinių patikslinimo, nurodyta numatyti vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtrą bei rekonstrukciją; išnagrinėti ir pateikti pasiūlymai savivaldybės vyriausiajam
architektui dėl pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose planuojama inžinerinė
savivaldybės infrastruktūra – buitinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos projektams (Bijotų,
Žadeikių, Traksėdžio seniūnijose).
3. Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo
jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimas: atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros
prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugotinų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
iškeltus privalomuosius reikalavimus, pateiktas pasiūlymas administracijos direktoriui nuo 2021 m.
rugsėjo 7 d. sustabdyti paslaugų sutartį su projekto rengėju UAB „Gaučė ir Ko“, kol bus parinkta
specialiojo plano sprendinių alternatyva ir atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).
Išnagrinėta vėjo jėgainių parko plėtra Laukuvos seniūnijoje 10 km spinduliu aplink esantį
Laukuvos meteorologinį radarą, kurio apsaugos zonoje nustatytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos, įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1 d., draudžiančios aukštesnių kaip 45 metrų nuo žemės
paviršiaus statinių ir įrenginių statybą. Iki 2020 m. sausio 1 d. vėjo elektrinių statybai Laukuvos
seniūnijoje Šilalės rajono savivaldybės administracija yra išdavusi statybą leidžiančius dokumentų –
7. Po 2020 m. sausio 1 d. vėjo elektrinių statybai Šilalės rajone statybą leidžiantys dokumentai
neišduoti.
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4. Statybos projektas - Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
pastato, Piliakalnio g. 16 C, Kvėdarnos mstl., Šilalės r. sav., projektiniai pasiūlymai: vadovaujantis
Statybos įstatymo 37 straipsniu ir aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis,
išnagrinėtos visuomenės informavimo procedūros apie numatomą statinių projektavimą ir
visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus, parengti atsakymai į pareiškėjų
prašymus, pretenzijas.
Tobulinant profesinius įgūdžius ir žinias, dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos,
Aplinkos ministerijos, Kultūros ministerijos, Valstybine teritorijų planavimo inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos organizuojamuose seminaruose, pasitarimuose, konferencijose:
2021-10-08 „Dėl statybos įstatymo nustatymo įmokos mokėjimo „momento““;
2021-10-27 „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo keliami iššūkiai ir galimi
sprendimai“;
2021-11-25 „ Dėl projektinių pasiūlymų derinimo“;
2021-11-30 „Dėl savivaldybių socialinės infrastruktūros prioritetų“;
2021-12-09 „Teritorijų planavimo teisinis reglamentavimas nuo 2021-07-01“.
Veiklos planavimas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas,
kurios reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą,
finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas ,
numatoma 2022 metais parengti teisės aktus ir teikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai priimti
sprendimus:
1. Patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos (toliau
– Komisija) sudėtį (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktas) ir darbo reglamentą (Įstatymo 12
straipsnio 7 dalis);
2. Patvirtini savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus) (Įstatymo 4
straipsnio 2 dalies 4 punktas). Savivaldybės teritorijose (zonose) gali būti tvirtinami skirtingi
savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, diferencijuojant pagal pastatų ir (ar) pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį, savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį ir plėtros poreikį (Įstatymo
14 straipsnio 4 dalis);
3. Patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planą, savivaldybės
infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo planą (Įstatymo 4 straipsnio 2
dalies 5 punktas);
4. Patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetus,
planavimo organizatoriaus metinius veiklos planus (Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis);
5. Nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos
mokėjimo tvarką, taip pat kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės
infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
6 punktas).
6. Patvirtinti leidimų vykdyti žemės kasimo darbus (dokumentas, kuriuo leidžiama
vykdyti žemės kasimo darbus atskirųjų želdynų teritorijoje, vietinės reikšmės kelio juostoje,
urbanizuotų teritorijų viešojoje erdvėje, kai kasama giliau kaip 50 cm) (Įstatymo 2 straipsnio 2
dalis, 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas) išdavimo ir panaikinimo tvarką.
XII SKYRIUS
TARPINSTITUCINIO BENDRAVIMO KOORDINAVIMAS
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Pagal poreikį buvo organizuojami Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuos organizavo
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (toliau – TBK), esanti šios komisijos pirmininke.
Per 2021 m. įvyko 6 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Koordinuotai teikiamos paslaugos vaiko
atstovams pagal įstatymą buvo skirtos 4 k. Privalomas ikimokyklinis ugdymas buvo skirtas 5 k.
Vaiko gerovės komisijos sprendimų suvestinė
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TBK 2021 m. taip pat suderino 3 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymus dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių (toliau – MPP) ir koordinuotai teikiamų
paslaugų vaiko atstovams pagal įstatymą skyrimo, 1 įsakymą dėl vaiko vidutinės priežiūros
priemonės (toliau – VPP) ir dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaiko atstovams pagal įstatymą
skyrimo, 5 įsakymus dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo.
TBK atlieka nuolat veikiančių Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos
(2021 m. įvyko 3 posėdžiai) pirmininkės, Šilalės rajono savivaldybės Psichologinių krizių valdymo
grupės (2021 m. įvyko 2 posėdžiai) vadovės, Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės
(2021 m. įvyko 4 posėdžiai) vadovės bei Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos (2021 m. įvyko 2 posėdžiai) pirmininkės pareigas. TBK atlieka nuolatinę
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-159 patvirtintų
Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų vykdymo kontrolę.
2021 m. TBK Šilalės rajono savivaldybės administracijoje suorganizavo 3
tarpinstitucinius posėdžius siekiant pagerinti šių subjektų veiklos efektyvumą. TBK pagal poreikį
teikė informaciją suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonių ir auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą.
TBK dalyvavo 2021 m. sausio 5 d. dalyvavo nuotoliniame pasitarime dėl Šilalės
socialinių paslaugų namų Pajūrio paramos šeimai padalinyje įvykusių aplinkybių aptarimo. TBK
sausio 7 d., vasario 25 d. dalyvavo savivaldybės mero dėl mokyklų tinklo darbo plano parengimo
sudarytos darbo grupės posėdyje. Sausio 12 d. TBK dalyvavo Pagalbos vaikui ir šeimai komandos
posėdyje dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plano sudarymo. TBK sausio 18 d., vasario 4 d.
dalyvavo sudarytos darbo grupės posėdyje dėl Socialinių paslaugų plano 2021 m. parengimo. TBK
sausio 22 d. dalyvavo nuotoliniame pasitarime dėl mokinių sugrąžinimo iš nuotolinio mokymosi
mokytis mokyklose, kai jiems būtina teikti socialines paslaugas. TBK sausio 25 d. dalyvavo
savivaldybės tarybos komiteto posėdyje ir pristatė Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitą už 2020
m. TBK sausio 28 d., vasario 2 d., kovo 4 ir 18 dienomis, balandžio 1 d. dalyvavo nuotoliniuose
mokymuose dėl vaikų dienos centrų akreditavimo. TBK vasario 2 ir 4 dienomis organizavo
sudarytos darbo grupės pasitarimus dėl išorinės reklamos kontrolės bei parengė šios darbo grupės
tyrimo išvadas. TBK dalyvavo vasario 9 d. vykusioje nuotolinėje diskusijoje ,,Vaikystė šešėlyje: aš
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šalia, atpažink mane“, organizuotoje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.
Vasario 10 d. TBK dalyvavo Švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerijos organizuotoje
nuotolinėje konferencijoje ,,Vaikas pasikeitusioje mokymosi aplinkoje“. TBK vasario 12 d.
organizavo tarpinstitucinį pasitarimą dėl konkretaus atvejo sprendimo galimybių. TBK kovo 9 d.
dalyvavo Klaipėdos psichologinės pagalbos centro organizuotame nuotoliniame susitikime dėl
kovos su prekyba žmonėmis. TBK kovo 19 d. dalyvavo Švietimo, mokslo, kultūros ir sporto
ministerijos organizuotame nuotoliniame Lietuvos TBK susitikime. TBK kovo 19 d. dalyvavo
nuotoliniame pasitarime dėl projekto ,,Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio
problemas per MDFT programos įgyvendinimą“. TBK kovo 25 d. dalyvavo Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos organizuotoje nuotolinėje konferencijoje dėl projekto ,,Multidimensinės šeimos
terapijos programos diegimas Lietuvoje“. TBK kovo 26 d. dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos organizuotoje nuotolinėje konferencijoje ,,Kai silpsta rega – pagalba ir galimybės“. TBK
padėjo organizuoti ir kovo 29 d. dalyvavo nuotoliniame tarpinstituciniame pasitarime dėl Šilalės
socialinių paslaugų namų Pajūrio paramos šeimai padalinyje gyvenančio nepilnamečio netinkamo
elgesio. TBK kovo 30 d. dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
organizuotuose savivaldybių Narkotikų kontrolės komisijų nuotoliniuose mokymuose. TBK padėjo
organizuoti ir kovo 31 d. dalyvavo nuotoliniame tarpinstituciniame pasitarime dėl socializacijos
centre esančios nepilnametės atostogų. TBK balandžio 7 d. dalyvavo Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuotame nuotoliniame tarpinstituciniame pasitarime dėl
situacijų konkrečiose šeimose. TBK balandžio 13 d. dalyvavo Šilalės visuomenės sveikatos biuro
organizuotoje nuotolinėje paskaitoje ,,COVID-19 aktualijos“. TBK balandžio 16 d. dalyvavo
nuotoliniuose mokymuose ,,NVO veiklos teisiniai aspektai“. TBK balandžio 20 d. organizavo
Vaiko gerovės komisijos posėdį. TBK balandžio 22-23 dienomis dalyvavo Lietuvos TBK
nuotoliniuose mokymuose. TBK balandžio 23 d. dalyvavo Lietuvos TBK nuotoliniame susitikime
su policijos pareigūnais dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo. TBK
gegužės 4 d. dalyvavo Tauragės apskrityje dirbančių TBK nuotoliniame metodiniame pasitarime.
TBK gegužės 6 d. dalyvavo nuotoliniuose Ekstremaliųjų situacijų komisijos narių civilinės saugos
mokymuose. TBK gegužės 11 ir 27 dienomis dalyvavo sudarytos Darbo tarybos rinkimų komisijos
posėdyje. TBK gegužės 14 d. ir gruodžio 2 d. suorganizavo Psichologinių krizių valdymo grupės
nuotolinius posėdžius. TBK gegužės 18 d. dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame
nuotoliniame pristatyme dėl priemonės ,,Šeimų lankymas, teikiant ankstyvosios intervencijos
paslaugas modelio sukūrimas ir įdiegimas“. TBK gegužės 19 d. dalyvavo dėl vasaros stovyklų
projektų atrankos sudarytos darbo grupės nuotoliniame posėdyje. TBK gegužės 19 d. dalyvavo
Šilalės socialinių paslaugų namuose vykusiame atvejo vadybos proceso posėdyje. TBK gegužės 20
d. organizavo Tarpinstitucinė grupės ir kitų institucijų bendrą nuotolinį pasitarimą dėl vaikui ir
šeimai paslaugų teikimo. TBK gegužės 21 d. dalyvavo nuotoliniuose Lietuvos TBK mokymuose
apie atvejo vadybos procedūras. TBK gegužės 21 ir 24 dienomis organizavo savivaldybės mero
sudarytos darbo grupės pasitarimą dėl gauto skundo tyrimo. TBK gegužės 25 d. dalyvavo Bilionių
seniūnijoje vykusiame Atvejo vadybos posėdyje. TBK gegužės 28 d. dalyvavo išplėstiniame TBK
asociacijos valdybos posėdyje. TBK gegužės 28 d. organizavo savivaldybės mero potvarkiu
sudarytos darbo grupės posėdį dėl gauto skundo tyrimo. TBK birželio 18 d. dalyvavo šeimos atvejo
vadybos posėdyje. TBK liepos 7, 9, 13 ir 14 dienomis organizavo Administracijos direktoriaus
sudarytos darbo grupės posėdį dėl pranešimo tyrimo. TBK liepos 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29
dienomis, rugpjūčio 2, 3, 4, 5, 9, 11 dienomis dalyvavo savivaldybės mero potvarkiu sudarytos
komisijos darbe dėl vietos gyventojų apklausos vykdymo. TBK liepos 21 d. dalyvavo savivaldybės
mero sudarytos darbo grupės pasitarime dėl gauto skundo tyrimo. TBK rugpjūčio 11 d. organizavo
savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės pasitarimą dėl pranešimo tyrimo. TBK
rugpjūčio 19 d. dalyvavo Laukuvos seniūnijoje vykusiame Atvejo vadybos posėdyje. TBK
rugpjūčio 20 d. dalyvavo Šilalės r. savivaldybėje vykusiame susitikime-pasitarime su Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktore I. Skuodiene. TBK rugpjūčio 24 d.
organizavo savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės pasitarimą dėl skundo tyrimo.
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TBK dalyvavo rugpjūčio 25 d. Pajūrio paramos šeimai padalinyje vykusiame pasitarime dėl
nepilnametės netinkamo elgesio. TBK dalyvavo rugsėjo 8 d. Tauragės rajone vykusiuose TBK
mokymuose ,,Pagalba šeimai, auginančiai vaiką su klausos sutrikimais“, kuriuos organizavo ir
vykdė bendrija ,,Pagava“. TBK rugsėjo 14 ir 15 dienomis dalyvavo Pajūrio paramos šeimai
padalinio organizuotame nuotoliniame asmens poreikių vertinimo posėdyje. TBK rugsėjo 14 d.
dalyvavo savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės pasitarime dėl aplinkybių tyrimo.
TBK rugsėjo 16 d. dalyvavo Šilalės socialinių paslaugų namuose vykusiame Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės VTAS Šilalėje organizuotame tarpinstituciniame
pasitarime. TBK rugsėjo 21 d. dalyvavo Šilalės visuomenės sveikatos biuro organizuotuose
mokymuose dėl savižudybių prevencijos. TBK rugsėjo 22 d., lapkričio 11 d. organizavo Neveiksnių
asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžius. TBK rugsėjo 24 d. organizavo Narkotikų
kontrolės komisijos posėdį. TBK rugsėjo 27 d. dalyvavo nuotoliniame pasitarime dėl kovos su
prekyba žmonėmis. TBK kovo 8 d., gegužės 20 d., rugsėjo 29 d., lapkričio 12 d. organizavo
Tarpinstitucinės grupės posėdžius. TBK spalio 6 ir 15 dienomis dalyvavo Šeimos santykių instituto
organizuotuose pasitarimuose dėl numatomo vykdyti projekto. TBK spalio 12 d. organizavo
nuotolinį Narkotikų kontrolės komisijos išplėstinį posėdį, kuriame skaitė pranešimus Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai. TBK spalio 12 d. organizavo Šilalės r.
savivaldybės administracijos pasitarimą dėl numatomo vykdyti projekto. TBK spalio 13 d. dalyvavo
Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdyje. TBK spalio 15 d. dalyvavo Lietuvos TBK susitikime su
Švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerijos atstovais. TBK spalio 15 d. dalyvavo nuotolinėje
konferencijoje ,,Darbas su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir
ateities iššūkiai“. TBK spalio 18 d. dalyvavo savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės
pasitarime dėl aplinkybių tyrimo ir padėjo surašyti šio tyrimo išvadas. TBK spalio 25 d.
dalyvavo ,,Lygybės duomenys: duomenų rinkimo teisinė aplinka ir tobulinimo galimybės“
nuotoliniame tyrimo rezultatų pristatyme. TBK lapkričio 4 d. dalyvavo Valstybinio psichikos
sveikatos centro ir VšĮ ,,Krizių įveikimo centro“ organizuotuose nuotoliniuose mokymuose dėl
Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų paslaugų. TBK lapkričio 8 d. dalyvavo
nuotoliniame tyrimo rezultatų pristatyme ,,Moterų ir vyrų padėties skirtumai“. TBK lapkričio 9 d.
dalyvavo nuotolinėje konferencijoje ,,Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“. TBK
lapkričio 17 d. dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės VTAS
organizuotame tarpinstituciniame susitikime, vykusiame Šilalės visuomenės sveikatos biure. TBK
lapkričio 17 d. dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuotoje nuotolinėje
konferencijoje. TBK lapkričio 30 d. dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos
organizuotoje nuotolinėje konferencijoje ,,Bridge: vietos bendruomenių kova su smurtu dėl lyties“.
TBK gruodžio 1 d. dalyvavo Administracijos direktoriaus sudarytos dėl įtariamo padaryto
tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos pasitarime. TBK gruodžio 2 d. dalyvavo Šilalės Simono
Gaudėšiaus gimnazijoje vykusiame susitikime-diskusijoje su LR Seimo nariais. TBK gruodžio 7 d.
dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame nuotoliniame informaciniame
susitikime dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos politikos formavimo. TBK gruodžio 8 d.
dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame nuotoliniame susitikime dėl lyčių
lygybės ir nuotolinėje konferencijoje ,,Patirtis, kuriant vertę: Lietuva 10 metų tarptautinėje
iniciatyvoje ,,Atviros Vyriausybės partnerystė“. TBK gruodžio 15 d. dalyvavo nuotolinėje
konferencijoje ,,10 metų LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui: pasiekimai ir
siekiamybės“. TBK gruodžio 16 d. dalyvavo Administracijos direktoriaus sudarytos komisijos dėl
skundo tyrimo pasitarime. TBK gruodžio 20 d. dalyvavo pasitarime dėl savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo plėtros klausimų aptarimo. TBK gruodžio 21 d. dalyvavo nuotoliniame tarpinstituciniame
pasitarime, organizuotame Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Paramos šeimai padalinio. TBK
gruodžio 20 d. dalyvavo Administracijos direktoriaus sudarytos komisijos posėdyje dėl socialinių
paslaugų akreditavimo.
Per 2021 m. TBK parengė iš viso 130 Savivaldybės administracijos direktoriaus
siunčiamuosius raštus, parengė 6 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir
savivaldybės mero potvarkiais sudarytų darbo grupių (ar komisijų) tyrimų išvadas, 1 prašymą dėl
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vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir 1 prašymą teismui dėl leidimo dėl vaiko
vidutinės priežiūros priemonių skyrimo.
TBK parengė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2021
m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą ir ją pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui.
TBK per 2021 m. parengė šiuos Šilalės r. savivaldybės teisės aktus:
1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T1-9 ,,Dėl
Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m. “;
2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymą
Nr. DĮV-211 ,,Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio
priemonės įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymą
Nr. DĮV-284 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d.
įsakymo Nr. DĮV-895 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo“
pakeitimo“;
4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymą Nr.
DĮV-313 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
tvirtinimo“ pakeitimo“;
5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymą
Nr. DĮV-333 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d.
įsakymo Nr. DĮV-297 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės
sudarymo“ pakeitimo“;
6. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d.
įsakymą Nr. DĮV-454 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio
15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės
komisijos tvirtinimo“ pakeitimo“;
7. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d.
įsakymą Nr. DĮV-466 ,,Dėl prašymų formų patvirtinimo“;
8. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T1123 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl
Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“;
9. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d.
įsakymą Nr. DĮV-466 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo
30 d. įsakymo Nr. DĮV-490 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės
sudarymo“ pakeitimo“;
10. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymą
Nr. DĮV-513 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d.
įsakymo Nr. DĮV-895 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo“
pakeitimo“;
11. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d.
įsakymą Nr. DĮV-549 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
darbo reglamento tvirtinimo“;
12. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymą
Nr. DĮV-752 ,,Dėl atsakingo asmens skyrimo“;
13. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymą
Nr. DĮV-753 ,,Dėl atsakingo asmens skyrimo už sutarties vykdymą“;
14. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymą
Nr. DĮV-756 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“;
15. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymą
Nr. DĮV-757 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“;
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16. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymą
Nr. DĮV-825 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d.
įsakymo Nr. DĮV-756 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“;
17. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d.
įsakymą Nr. DĮV- 968 ,,Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikio“;
18. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d.
įsakymą Nr. DĮV-1001 ,,Dėl atsakingo asmens skyrimo“;
19. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d.
įsakymą Nr. DĮV- 1053 ,,Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikio“;
20. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymą
Nr. DĮV-1085 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
tvirtinimo“ pakeitimo“;
21. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d.
įsakymą Nr. DĮV-1180 ,,Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikio“;
22. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr.
DĮV-1243 ,,Dėl atsakingo asmens skyrimo“.

XIII SKYRIUS
SVEIKATOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
Sveikatos politikos 2021 m. pagrindinės veiklos kryptys:
1. Valstybės sveikatos politikos ir sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimas Šilalės rajono
savivaldybėje.
2. Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas,
Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo koordinavimas.
3. Sveikatinimo veiklos įstatymų įgyvendinimo savivaldybėje priežiūra.
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas VIP, ES fondų lėšomis finansuojamuose
priemonėse.
Pirminė sveikatos priežiūra
Šilalės rajone 2021 m. veikė šios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ASPĮ):
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Viešosios ASPĮ
VšĮ Šilalės PSPC
(priklauso 7 medicinos punktai
procedūrinis kabinetas)
VšĮ Kaltinėnų PSPC
(priklauso 1 medicinos punktas)
VšĮ Laukuvos ambulatorija
(priklauso 1 medicinos punktas)
VšĮ Kvėdarnos ambulatorija
(priklauso 2 medicinos punktai)

Privačios ASPĮ
ir

1. UAB „Šeimos gydytojo praktika“
1 2. UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios
med. pagalbos stotis
(nuo 2006-06-01)
3. UAB Šilalės psichikos sveikatos ir
psichologinio konsultavimo centras (nuo
2007-01-01)
4. IĮ D. Ugintienės BPG kabinetas
(nuo 2007-06-01)
5. UAB „Andoka“ (Medicinos klinika)
(nuo 2019 m. sausio mėn.)
6. UAB Pajūrio saulės klinika
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(pradėjo veiklą 2019 m. gruodžio mėn.)
Šilalės rajone kuriasi naujos asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiančios įvairias
sveikatos priežiūros paslaugas. 2021 m. Šilalės rajone pradėjo teikti paslaugas sveikatos priežiūros
įstaiga „InMedica“, „Antėja“. Paslaugų prieinamumas gerėja, didėja ir teikiamų paslaugų spektras.
Gyventojų skaičius Šilalės rajone pagal Gyventojų registro duomenis
2015
m.
sausio
1 d.
Gyven- 27959
tojų
skaičius

2016
m.
sausio
1 d.
27440

2017
m.
sausio
1 d.
26806

2018
m.
sausio
1 d.
25895

2019 2020 m.
2021 m.
m.
sausio 1 d.
sausio
1 d.
25064 24471Finansų 2021 m. pradžioje min. duomenys
21436 (statistikos
21704- 2020 m.
departamento
liepos 1 d.
duomenys)
statistikos
2022 m. pradžioje departamento
21573
duomenys

Gyventojų pasiskirstymas pagal prisirašymą prie Šilalės rajono pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
Rodikliai

2015
m.
Prie Šilalės r. 25579
ASPĮ
prisirašiusių
gyventojų sk.
Prisirašiusių 23033apdraustų
90,05%
privalomuoju
sveikatos
draudimu
gyventojų
skaičius
Prisirašę
2546neapdrausti
9,95%
privalomuoju
sveikatos
draudimu

2016 m.

Prisirašiusių
gyventojų
skaičius,
kurių

1971778,9%

2010078,58%

2017
m.
24277

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

23680

23264

22715

22402

2274791,02%

22433

21927
92,6%
Nuo visų
prisirašiu
sių

21591
92,81%
nuo visų
prisirašiu
sių
gyventojų

21377
94,11%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

20963
93,58%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

2245-8,98%
nuo visų
prisirašiusių
(iš jų 1865
kaimo
gyventojų
83,07% nuo
visų
nedraustų)

18447%
(1559
kaimo
gyvent
ojų
84,5%
nuo
visų
nedr.)
19185
-79,03
% nuo
visų

1753
7,4%
Nuo visų
prisirašiu
sių

1673
7,19%
nuo visų
prisirašiu
sių
gyventojų

1338
5,89 %
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

1439
6,42%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

18782
79,32%
nuo visų
prisirašiu
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18208
78,27%
nuo visų
prisirašiu

16023
70,54 %
nuo visų
prisirašiu-

15878
70,8%
nuo visų
prisirašiu-

24992
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steigėjas
savivaldybė
Prisirašiusi
gyventojų
skaičius,
kurių
steigėjas ne
savivaldybė
(IĮ ar UAB)
Prie šeimos
gydytojų
prisirašiusių
gyventojų
skaičius

547921,42%

5275-21,1%

2125083,1%

2083583,4%

prisira
šiusių
5092 –
20,97
%

sių

sių
gyventojų
4898
5056
20,68%
21,73 nuo
Nuo visų visų
prisirašiu prisirašiu
sių
sių
gyventojų

20365- 19803
83,89
83,63%
%
Nuo visų
prisirašiu
sių

19571
84,13%
Nuo visų
prisirašiu
sių
gyventojų
3912- 3877
3693
16,11
16,37%
15,87%
proc.
Nuo visų Nuo visų
prisirašiu prisirašiu
sių
sių
gyventojų
18992- 18437
18044
78,2
77,86 % 77,56%
proc.
Nuo visų Nuo visų
prisirašiu prisirašiu
sių
sių
gyventojų

sių
gyventojų
6692
29,46 %
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

sių
gyventojų
6524
29,2%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

19127
84,2 %
nuo visų
prisirašiusių

17479
76,95 %
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

18984
84,74%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų
3418
15,26%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų
16942
75,63%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

Prie gydytojų 4329komandos
16,92%
prisirašiusių
gyventojų
skaičius

4157-16,6%

Prie ASPĮ
prisirašę
kaimo
gyventojai

1997778%

1956378,28%

Prie ASPĮ
prisirašiusių
virš 65 m.
amžiaus
gyventojų
skaičius

440217%

4365432917,47% (nuo 17,83
visų
%
prisirašiusių)

4339
18,32%
Nuo visų
prisirašiu
sių

4388
18,86%
Nuo visų
prisirašiu
sių
gyventojų

4380
19,28 %
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

4409
19,68%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

Prie ASPĮ
prisirašiusių
vaikų
skaičius (iki
18 metų
amžiaus)

485318,9%

465718,63%

4183
17,66%
Nuo visų
prisirašiu
sių

4036
17,35%
Nuo visų
prisirašiu
sių
gyventojų

3892
17,13 %
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

3754
16,75%
nuo visų
prisirašiusių
gyventojų

460318,96
%

3588
15,79 %
nuo visų
prisirašiusių

Šilalės rajone Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2021 m. pradžioje gyveno
21436 asmenys, 2022 m. pradžioje 21573, tačiau prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų
prisirašiusių gyventojų skaičius mažėja.
Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybė,
sudėtyje daug kaimo medicinos punktų (11 medicinos punktų ir 1 procedūrinis kabinetas). Per
2018-uosius metus kaimo medicinos punktai buvo optimizuoti, organizuojant kaimo gyventojams
paslaugas namuose. Tai vienas daugiausiai medicinos punktų turintis rajonas iš visų respublikos
rajonų. Tokia padėtis palengvina kaimo žmonių medicininį aptarnavimą, pagerina paslaugų
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prieinamumą kaimo gyventojams. Daugiausiai medicinos punktų yra VšĮ Šilalės pirminės sveikatos
priežiūros centro sudėtyje – 7, tačiau mažėjant gyventojų skaičiui medicinos punktų išlaikymas
kaimuose tampa problema dėl aptarnavimo kaštų: kyla visų komunalinių patarnavimų kainosšildymo, vandens, elektros ir kiti, medicinos punktų išlaikymas gula ant viešųjų įstaigų pečių. Lėšos
kurios turi būti skiriamos komunalinėms išlaidoms padengti, galėtų būti skiriamos darbuotojų
atlyginimams didinti, ateityje teks spręsti klausimą dėl vienos ar kelių mobilių komandų sukūrimo
Šilalės rajono neįgalių, senyvo amžiaus gyventojų sveikatos priežiūrai gyventojų namuose
atsisakant kaimo medicinos punktų.
Prie Šilalės rajono pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 m. gruodžio 30 d.
duomenimis buvo prisirašę 22402 gyventojai. Neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu
prisirašiusių prie Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metais buvo 1439 tai
sudaro 6,42 proc. visų prisirašiusiųjų. Padidėjo per metus laiko neapdraustų gyventojų skaičius,
reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokie gyventojai apsunkina sau sveikatos paslaugų prieinamumą,
reikalingas seniūnijų bendravimas su gydymo įstaigomis ir gyventojais sprendžiant šią problemą.
Virš 65 m. 2020 m. buvo prisirašę 4380 gyventojų nuo visų prisirašiusių (19,28 proc.) 2021 metais
4409 -19,68 proc. nuo visų prisirašiusių buvo gyventojai virš 65 metų, kaip matome šis rodiklis
nesikeičia reikšmingai, didelio gyventojų senėjimo nestebima. Didelė dalis prisirašiusių prie Šilalės
rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra kaimo gyventojai-16978, tai sudaro 75,78 proc. nuo
visų prisirašiusių. Senyvo amžiaus bei kaimo gyventojams reikalinga intensyvesnė sveikatos
priežiūra, reikalaujanti ir daugiau lėšų. 2020 m. vaikų iki 18 metų buvo prisirašę 3892, tai sudarė
17,13 proc. nuo visų prisirašiusiųjų. 2021 m. vaikų iki 18 m. buvo prisirašę 3754, tai sudaro 16,75
proc. nuo visų prisirašiusių. Vaikų iki 18 metų skaičius yra sumažėjęs, lyginant su ankstesnių metų
duomenimis. Kaip matome ir gyventojų skaičius Šilalės rajone mažėja, ir bendras prisirašiusiųjų
skaičius mažėja, ir prirašytų prie Šilalės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vaikų procentais nuo
prirašytų bei bendras prirašytų prie šių įstaigų vaikų skaičius mažėja.
2021 metais nebuvo uždarytas nei vienas medicinos punktas.
Nors ir buvo sudėtingos darbo sąlygos dėl COVID-19 ligos, pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigos 2021 metais aktyviai vykdė Valstybines profilaktines programas, apmokamas
PSD fondo biudžeto lėšomis, dauguma gyventojų profilaktinių patikrų rodikliai aukštesni už
Respublikos vidurkį.
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Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties gauti kvietimai
3900
3850
3800
3750
3700
3650
3600

2019

2020

2021

Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties gauti kvietimai
Metai
Gauti kvietimai

2019
3891

2020
3702

2021
3895

Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba

3700
3650
3600

S1

3550

2019

2020

2021

Asmenų skaičius, kuriems suteikta medicininė pagalba
Metai
Asmenų skaičius

2019
3670

2020
3698
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2021
3616
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Teikta pagalba gimdyvėms
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928
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas investicinėse programose
2021 m. Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nebuvo kvietimų dalyvauti
Europos Sąjungos, VIP ar kitų šaltinių lėšomis remiamuose projektuos.
Viešoji įstaiga Šilalės PSPC įgyvendina tęstinį ES lėšomis finansuojamą projektą
„Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze
sergantiems asmenims“, projektas vykdomas nuo 2018 m. tai tiesiogiai stebimo tuberkuliozės
gydymo projektas DOTS projektas, skirta 10980 eurų. Šio projekto lėšomis skatinami sergantys
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tuberkulioze aktyviai gydytis su tiesiogine kasdiene medikų kontrole, tokiems pacientams kiekvieną
savaitę skiriami maisto talonai.
VšĮ Šilalės rajono ligoninė dalyvauja ES lėšomis finansuojamame tęstiniame projekte „LTRU-2-081 Medicininės pagalbos prieinamumo ir kokybės gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės
miestuose“ 2020 m. gauta ir panaudota 176458,63 euro. 2021 m. VšĮ Šilalės rajono ligoninė
sėkmingai užbaigė tęstinį projektą, pasiekta puikių rezultatų, gyventojams labai pagerės
reabilitacijos paslaugų prieinamumas ir kokybė.
Antrinės sveikatos priežiūros paslaugos
2021 m. VšĮ Šilalės rajono ligoninėje buvo teiktos visos ambulatorinės paslaugos
(konsultacijos, procedūros), kurių teikimas buvo sumažėjęs 2019–2020 m. dėl COVID-19
pandemijos, epidemijos, karantino. 2018 m. Savivaldybės tarybos sprendimu padidintas slaugos ir
palaikomojo gydymo lovų skaičius Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose iki 76 lovų,
taip ši paslauga tapo dar prieinamesnė rajono gyventojams. Šilalės rajono ligoninėje ši paslauga
šiuo metu teikiama 43 lovose, dar 2 lovose teikiama paliatyvios pagalbos paslauga. Šios paslaugos
labai paklausios ir reikalingos rajono gyventojams, bet trūksta finansavimo šioms paslaugoms
apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. 2020 m. buvo ženkliai viršyta slaugos
ir palaikomojo gydymo paslaugų sutartinės sumos, kol kas dar nėra apmokėta iš PSDF biudžeto už
suteiktas viršijančias kvotą slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, nors tam panaudota didelė
VšĮ Šilalės rajono ligoninės lėšų suma, uždirbta teikiant kitas paslaugas. 2021 m. nebuvo
užtikrintumo kaip bus finansuojamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos ar įstaiga gali teikti
virš sutartinių šių paslaugų.
Ligoninėje pacientai paslaugas gauna 96-iose įvairaus profilio lovose (33 lovos Bendrosios
terapijos paslaugoms teikti, 45 lovos Palaikomojo gydymo ir slaugos ir paliatyviosios pagalbos
teikimui, 6 lovos dienos chirurgijos paslaugų užtikrinimui, 12 pediatrinio profilio lovų).
Demografinė situacija Šilalės rajone
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Metai

Gimusių skaičius

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

309
293
317
312
301
315
265
254
217
194
173
199

Mirusių
skaičius
379
363
374
373
339
388
377
301
324
295
376
388

Visuomenės sveikata
Aktyviai dirba Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Visuomenės
sveikatos priežiūros klausimų sprendimas greitų ir populiarių rezultatų neduos, tačiau jau pastebimi
rezultatai – gyventojai aktyviai įsijungia į įvairias sveikatinimo programas, lanko mankštos, jogos
užsiėmimus, dalyvauja kitose renginiuose, noriai klauso specialistų paskaitų sveikatos klausimais,
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sveikos gyvensenos klausimais. Šios įstaigos darbuotojai padeda įgyvendinti įvairias nemokamas
prevencines programas, vykdo įvairius renginius jaunimo sveikatinimo klausimais.
Šilalės rajono Bendruomenės sveikatos taryba, kurios pirmininkė yra savivaldybės gydytoja,
2021 metais, koordinavo Visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimą,
organizavo Programos įgyvendinimo konkursą. Išnagrinėta 9 paraiškos Visuomenės sveikatos
specialiajai programai įgyvendinti, rėmimas skirtas 9-iems paraiškų teikėjams.
Visuomenės sveikatos biuras kartu su AA klubu 2021 m. organizavo ir koordinavo
specialiosios pagalbos teikimą asmenims, kurie siekė atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio,
buvo skirtos savivaldybės biudžeto lėšos – 857 eurai ir Valstybės biudžeto 3936,0 eurų (apmokėta
už jų nuvežimą į gydymo įstaigą bei apmokėtas gydymas pagal atitinkamas programas). 2021 m.
išvežta 30 asmenų gydytis pagal priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programą. Šie asmenys
sutiko gydytis savanoriškai.
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Visuomenės sveikatos biuras vykdė ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšomis remiamas priemones, Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimo priemonėms
įgyvendinti buvo skirta 3430 eurų.
Sergamumas užkrečiamomis ligomis Šilalės rajone
Didžiausias iššūkis 2021 m. buvo COVID-19 (koronaviruso ligos) valdymas.
Nuo pandemijos pradžios COVID-19 ligos nustatyta 3002 atvejų Šilalės rajono
gyventojams. Pasveiko iki 2022 m. sausio pirmos 2760 gyventojų. Nuo pandemijos pradžios ištirta
dėl COVID-19 ligos 11648 žmonių.
Vakcinuota iki 2022 m. sausio pirmos dienos 13446 gyventojai (62,7 proc.), visiškai
vakcinuoti 9123 (42,6 proc. visų gyventojų) gyventojai, pakartotinai – 3762 gyventojai (tai sudaro
17,6 proc. rajono gyventojų). Iš viso Šilalės vakcinavimo centruose ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigose sunaudota 25613 COVID-19 ligos vakcinų dozių.
Nuo COVID-19 ligos mirė 64 gyventojai, su COVID-19 liga mirė 131 gyventojas.
Rajone aktyviai vykdoma tęstinė tuberkuliozės ir kitų infekcinių susirgimų prevencijos
programa.
Aktyviai bendradarbiauta su Šilalės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
sprendžiant sergamumo tuberkulioze mažinimo problemą. Biuras, bendradarbiaudamas su asmens
sveikatos priežiūros įstaigomis ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, organizavo ir koordinavo visų
Šilalės rajono socialinę riziką patiriančių piliečių, nepriklausomai ar jie apdrausti privalomuoju
sveikatos draudimu ar ne, atvežimą į VšĮ Šilalės rajono ligoninę patikrinimui dėl tuberkuliozės.
2021 m. buvo patikrinti 20 asmenys. Socialiai remtini gyventojai buvos skatinami pasinaudoti
galimybe nuvykti nemokamai į VšĮ Šilalės rajono ligoninę pasitikrinti dėl infekuotumo
tuberkulioze, sutikusiems dalyvauti šioje programoje buvo skiriami paramos paketai (higienos
priemonės, kai kurie maisto produktai). Iš savivaldybės biudžeto tam skirta 300 eurų.
Įgyvendinant užkrečiamųjų ligų įstatymą, 2021 m. buvo organizuotas nemokamas
dalies rajono gyventojų patikrinimas dėl ŽIV ir hepatitų. Patikra finansuota Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos lėšomis. Tyrimas buvo tikslingas ir vertingas, nes iš 43 pasitikrinti
atvykusių asmenų nustatyta 4 hepatito atvejai (3 Hepatito C ir vienas Hepatito B viruso), gyventojai
nežinojo kad yra hepatito nešiotojai, laiku pritaikius gydymą, bus užkirstas kelias ateityje rimtiems
sveikatos sutrikimams. Buvo atlikti ir modernūs kraujo tyrimai dėl tuberkuliozės QuantiFERONTB Gold“. Atliktas tyrimas 25 gyventojams, net 4 iš jų teks susirūpinti dėl šios ligos.
Įgyvendinant Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, dideli iššūkiai
buvo COVID-19 ligos, ypač pandemijos valdymas. Atsirado gausybė naujų įsakymų, teisės aktų,
Operacijų centro vadovo sprendimų, su kuriais teko skubiai susipažinti, išnagrinėti, juos
įgyvendinti, kurti ir Savivaldybės lygmenyje naujus teisės aktus, naujas tvarkas, iškilo daug įvairių
naujų užduočių. Tai buvo daug papildomo laiko, didelių fizinių ir psichologinių jėgų pareikalavęs
išbandymas su kuriuo 2021 m. buvo sėkmingai susidorota. Daug organizacinių iššūkių buvo
įkuriant karščiavimo kliniką, mobilias komandas, mobilų punktą. Koordinuotas visų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų darbas, labai pasiteisino prie VšĮ Šilalės PSPC pastatytas mobilus
namelis karščiavimo kabineto paslaugoms teikti, karščiuojantys, turintys viruso simptomų pacientai
nekontaktavo įstaigoje su kitomis ligomis sergančiais.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 metais žymiai sumažėjo gyventojų sergamumas ŪVRI bei
gripu, vėjaraupiais, tai, manyčiau, galima sieti su geresniu gyventojų apsaugos priemonių (veido
kaukių, dezinfekcijos priemonių) naudojimu, karantino įvedimu, judėjimo, būriavimosi ribojimu.
Nebedaugėja ir susirgimų palučių tuberkulioze. Padaugėjo sergamumas 2021 m. palyginus su 2020
m. COVID-19 liga.
Dar nepakankamą dėmesį sveikatos priežiūros įstaigos skiria gyventojų vakcinavimui nuo
sezoninio gripo.
Vakcinų nuo sezoninio gripo 2021–2022 m. sezonui, įsigytų už valstybės lėšas,
poreikis ir sunaudojimas
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Vakcinos
poreikis
2021–
2022 m.
sezonui
600
250
500
250
120
250
270
120
80
2440

VšĮ Šilalės PSPC
VšĮ Kaltinėnų PSPC
VšĮ Laukuvos ambulatorija
VšĮ Kvėdarnos ambulatorija
UAB Pajūrio saulės klinika
IĮ D. Ugintienės BPG kabinetas
UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika
VšĮ Šilalės ligoninė
UAB Ambulansas
Iš viso:

Gauta
Iš viso įskiepyta,
vakcinos, dozių sk. (2021–
dozių sk.
2022 m. gripo
sezono metu)
600
150
300
250
120
150
270
120
80
2040

380
150
236
189
114
126
147
76
80
1498

Vakcinos
likutis
2021-12-31
220
0
64
61
6
24
123
44
0
542

Parengė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento
Šilalės skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Petrokienė

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Rodiklis
10 000
gyv.

Sergamumas, absol.
sk.

Rodiklis
10 000
gyv.

Salmoneliozė
Bakterinė žarnyno ligos
patikslintos
- nepatikslintos
Virusinės žarnyno ligos
patikslintos
nepatikslintos
Rotavirusų sukeltas enteritas
Maisto toksiko infekcija
Plaučių tuberkuliozė
Skarlatina
Vėjaraupiai
Raudonukė
Kiaulytė
ŪVKTI
Gripas
Mononukleozė
Virusinis hepatitas
A
B
C
Bakterinis meningitas

sk.Sergamumas, absol.

1.
2.

Rodiklis
10 000
gyv.

Sergamumas, absol.
sk.

ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJŲ SERGAMUMO UŽKREČIAMOMIS LIGOMIS
2019–2021 METŲ RODIKLIAI
Ligos pavadinimas
2021 m.
2019 m.
2020 m.

1

0,47

4

1,81

0

2

0,90

4

1,81

0

14

6,33

7

3,16

2

4

1,81

0

6
0
1
8
6
193
0
0
4131
293
0
3
0
1
2
0

2,71

1
0
0
6
6
62
0
0
2262
62
0
0
0
0
0
0

0,45
3,62
2,71
87,25
1867,46
132,45
1,36
0,45
0,90

107

0,94

0
0,45

2,71
2,71
28,03
1022,56
28,03

0
2
0
6
0
6
0
0
1734
0
0
0
0
0
0
0

0,94
2,83
2,83
817,46
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.

Meningokokinė infekcija
Niežai
Pedikuliozė
Grybelinės ligos
Nukentėję nuo gyvūnų
Askaridozė
Enterobiozė
Trichiurozė
Echinokokozė
Jersiniozė
Listeriozė
Laimo liga
Erkinis encefalitas
Gonokokinė infekcija
Sifilis
Besimtominis užsikr. ŽIV
Stabligė
Tymai
Covid-19

0
15
0
0
22
0
1
0
1
0
0
37
7
0
1
1
0
1
0

6,78
9,95
0,45
0,45
16,73
3,16
0,45
0,45
0,45

0
3
0
0
25
0
1
0
0
0
0
39
6
0
0
0
0
0
1220

1,35
11,30
0,45

17,63
2,71

575,14

0
2
0
0
22
1
7
0
0
1
1
32
4
0
0
0
0
0
1686

0,93
10,37
0,47
3,3

0,47
0,47
15,08
1,88

0
0
0
794,83

Parengė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės
departamento Šilalės skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Petrokienė

Kita veikla, darant įtaką sveikatos priežiūros problemų sprendimui
2021 metais didelis iššūkis buvo pasirengimas Sveikatos apsaugos reformai. Savivaldybės
gydytoja suorganizavo keletą reikšmingų susirinkimų-pasitarimų su savivaldybės vadovais,
sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų
komiteto nariais , su savivaldybės tarybos nariais. Vienas iš pagrindinių pasitarimų buvo su Šilalės
rajono savivaldybės vadovais, sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, su savivaldybės tarybos nariais
ir su Valstybinės ligonių kasos direktoriumi. Šio pasitarimo metu suinteresuotos pusės turėjo
galimybę pateikti klausimus, susijusius su reforma ir kitomis problemomis, kompetentingiems
asmenims ir tiksliau, aiškiau sužinoti apie reformos esmę, tikslus ir uždavinius. 2021 m. gruodžio
mėnesį parengta ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikta preliminari Šilalės rajono sveikatos
priežiūros įstaigų reformos vizija.
2021 m. rugsėjo mėnesį suorganizuotas Šilalės rajono savivaldybės vadovų, asmens
sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, šeimos gydytojų susitikimas-pasitarimas. Aptarti ir įstaigų
veiklos rezultatai, aptartos problemos ir numatyti tolesni problemų sprendimo būdai, kaip gerinti
sveikatos paslaugų teikimo kokybę, prieinamumą. Šis pasitarimas labai informatyvus ir
Savivaldybės administracijai ir rajono sveikatos priežiūros įstaigoms.
Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų 2021 m. veikla atitiko Šilalės rajono strateginiame
plane numatytoms gairėms. Šiame plane numatoma plėsti tiek pirminės, tiek antrinės sveikatos
priežiūros ambulatorines paslaugas Šilalės rajono gyventojams, numatoma didinti ir didinamas
ambulatorinių konsultacijų skaičius tam įsigyjant naujos medicininės įrangos.
Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas kaimo gyventojų sveikatinimui, sprendžiant šią
problemą sudarytos sutartys su Teritorine ligonių kasa dėl ambulatorinės slaugos namuose paslaugų
teikimo rajono gyventojams. Didelė pažanga pasiekta kad ambulatorinės slaugos paslaugas teikia
jau dvi asmens sveikatos priežiūros įstaigos: UAB Andoka ir VšĮ Kaltinėnų PSPC, taip reikalinga
paslauga neįgaliesiems, senyvo amžiaus gyventojams, turintiems įvairius sveikatos negalavimus
tampa prieinamesnė ir kokybiškesnė. Įvairių paslaugų paketą tokie gyventojai gali gauti jų
namuose.
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Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių asociacija, su Sveikatos apsaugos
ministerija, su gydytojų sąjunga teikiant pasiūlymus sveikatos sistemos teisės aktų ir įstatymų
kūrime, bei teikiant siūlymus pataisoms. Dalyvauta:
1. Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro darbo grupės darbe.
2. Savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos darbe.
3. Bendruomenės sveikatos taryboje.
4. Tauragės apskrities antibakterinio valdymo darbo grupės darbe.
5. Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone komisijos darbe.
6. Mero potvarkiu bei Administracijos direktorius įsakymais sudarytų darbo grupių bei
komisijų darbe.
7. Per 2021 m. savivaldybės gydytojos parengta daug sprendimų projektų susijusių su
sveikatos apsaugos problemų sprendimu, kurie patvirtinti Savivaldybės taryboje, rengta 14 mero
potvarkių ir bei nemažas skaičius Administracijos direktoriaus įsakymų.
Įvertinus Šilalės rajono 2021 metų sveikatinimo veiklą, daromos išvados:
1. Šilalės rajono savivaldybė ir savivaldybės administracija 2021 m. skyrė didelį dėmesį
Šilalės rajono sveikatos apsaugai. (Skirta nemaža parama pirminei ir antrinei sveikatos priežiūrai,
visuomenės sveikatai).
2. Reguliariai atnaujinama VšĮ Šilalės rajono ligoninės Ambulatorinių konsultacijų, kitų
skyrių bei kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įranga, remontuojamos patalpos. Asmens
sveikatos priežiūros įstaigos turi ir toliau aktyviai ieškoti galimybių pritraukti investicijų iš ES
fondų ar VIP lėšų, teikti paraiškas šioms lėšoms gauti.
3. Tobulinti informacijos teikimą apie Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas,
jų teikiamas paslaugas savivaldybės tinklalapyje bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų
internetinėse svetainėse.
4. Tikslinga tęsti ir skatinti valstybinių prevencinių programų įgyvendinimą, skirti kuo
didesnį dėmesį užkrečiamų ligų išaiškinimui ir sergamumui sumažinti.
5. Toliau bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybių asociacija, gydytojų sąjunga, Sveikatos
apsaugos ministerija, teritorine ir Valstybine ligonių kasomis teikiant pasiūlymus dėl esamų teisės
aktų keitimų ir naujai teikiamų teisės aktų.

XIV SKYRIUS
VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS
ĮGYVENDINIMAS
Valstybės perduotos funkcijos – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolės įgyvendinimas.
Vadovaujantis administracijos direktoriaus patvirtintu 2021 metų valstybinės kalbos
patikrinimų planu, atlikta iš viso 46 planiniai subjektų patikrinimai. Iš jų 1 valstybės įstaigos
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės policijos komisariato dokumentų
kalbos patikrinimas; 5 ūkio subjektų: greito maisto restorano „Traški vištiena“, kavinės „Kepsita“,
UAB „Pitlius“ 2 krautuvių-kavinukių ir krautuvėlės, UAB „Alniruda“ 2 parduotuvių, MB kavinės
„Levanda“ viešųjų užrašų, patalpų užrašų, sutarčių, valgiaraščių, prekių etikečių ir kitos klientams
pateikiamos informacijos patikrinimai; 7 švietimo įstaigų: Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“,
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Šilalės r. kaltinėnų Aleksandro Stulginskio
gimnazijos, Šilalės r. Kvėdarnos kazimiero Jauniaus gimnazijos, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo
Biržiškio gimnazijos, Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Šilalės švietimo tarnybos viešųjų užrašų,
patalpose pateikiamos informacijos, dokumentų kalbos patikrinimai; 12 administracijos seniūnijų
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2021 metais parengtų dokumentų (įsakymai, siunčiamieji dokumentai, renginių skelbimai)
patikrinimų, 4 savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių: „Šilalės autobusų parkas“,
„Šilalės šilumos tinklai“, „Gedmina“, „Šilalės vandenys“ dokumentų patikrinimai, 9 administracijos
skyrių dokumentų, antspaudų spaudų patikrinimai, 5 viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų: Šilalės
rajono ligoninės, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro, Kaltinėnų pirminės sveikatos
priežiūros centro, Laukuvos, Kvėdarnos ambulatorijų pateiktų 2021 m. parengtų dokumentų, taip
pat Šilalės rajono socialinių paslaugų namų, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
viešųjų užrašų dokumentų patikrinimai.
Atlikta 11 viešosios reklamos tikrinimų Šilalės rajono teritorijoje. Patikrinimų metu
nustačius neįteisintos reklamos su klaidomis, bendradarbiaujant su seniūnijomis, reklama baigiama
įteisinti, todėl padaugėjo reklamos projektų derinimo vienetų. Išsiųsti Administracijos direktoriaus
raštai reklamos, kurioje pastebėta pažeidimų, savininkams dėl rašybos, gramatinių formų,
nelietuviškų žodžių vartojimo, nurodymai dėl valstybinės kalbos vartojimo (Coffee Box, Coffee take
away; Don‘t be a chicken come inside). Nelietuviški užrašai pašalinti arba greta pateikta
informacija valstybine kalba.
Patikrintos 6 interneto svetainės: http://bambapica.lt, http://profilex.lt, http://pitlius.lt,
http:// silalesligonine.lt,
http://skardufabrikas.lt, http://silalespspc.lt. Visiems tikrintiems
subjektams išsiųsti administracijos direktoriaus raštai su pastabomis, pasiūlymais dėl taisyklingos
kalbos vartojimo.
Žinutėmis socialiniame tinkle, elektroniniu paštu ir telefonu skubiai reaguota į kalbos
klaidas naujai atsirandančioje neteisėtoje reklamoje, kurios projektas nederintas su kalbos
tvarkytoju. Susirašinėta su anksčiau tikrintų objektų atsakingais asmenimis dėl klaidų ištaisymo.
Rezultatas: registruotas prekės ženklas „Pica Kvik“; pakeistas degalinių tinklo „Baltic Petroleum“
degalinės kavos meniu į lietuvišką, taip pat nelietuviški dešrelių pavadinimai išskirti kaip
simboliniai šalia su lietuviškais pavadinimais.
Be išorinės reklamos priežiūros kalbos taisyklingumo atžvilgiu, taip pat derinti išorinės
reklamos projektai išduodant leidimus reklamai. Ataskaitiniais metais suderinta 71 vnt. viešųjų
užrašų (šis skaičius neatitinka išduotų išorinės reklamos leidimų skaičiaus, nes vienu leidimu dažnai
įteisinami keli vieno objekto viešieji užrašai arba užrašai buvo derinti ankstesniais metais ar
leidimai išduoti be kalbos tvarkytojo suderinimo). 2021 metais seniūnijos išdavė 83 reklamos
leidimus, plg. 2020 m. – 14, plg. 2019 m. – 23. (Už leidimus surenkamų lėšų kiekis priklauso nuo
reklamos ploto).
Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą ir surinktų lėšų skaičiaus kaita 2019–2021 m.
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Reklamos leidimų skaičius 2019–2020 m.

23

14

83

Pajamos už reklamą 2019–2021 m.

1; 14 %

2; 10 %

3; 76 %
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XV SKYRIUS
JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
Jaunimo politika Šilalės rajono savivaldybėje įgyvendinama vadovaujantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu, Socialinių paslaugų
planu, Nacionalinės jaunimo politikos veiksmų planu, bei kitais Jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje reglamentuojančiais teisės aktais.
Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas atsižvelgdamas į Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas Savivaldybei rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis, pagal numatytus
rezultatų vertinimo kriterijus.
Jaunų (14-29 m.) žmonių skaičiaus kaita Šilalės rajono
savivaldybėje 2019-2021 m.
5.100
5.000
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4.900
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4.600
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Jaunų (14-29 m.) žmonių skaičius Šilalės rajono savivaldybėje

2021 m. pasiekti rezultatai ir vykdytos veiklos įgyvendinant Savivaldybei 2021 m. rekomenduotas įgyvendinti nacionaliniu mastu išskirtas
prioritetines ir kitas veiklos sritis, 1 lentelė.
NACIONALINIU MASTU IŠSKIRTOS PAGRINDINĖS KRYPTYS
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.
Užduotis
Rezultatų vertinimo kriterijus (rekomendacija)
1.1. Stiprinti
1.1.1. Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms
jaunimo
priimti organizacijoms stiprinti skirti renginiai
savanorius
(susitikimai, diskusijos, konferencijos, informaciniai

2021 m. pasiektas rezultatas (2021 m. I, II, III ir IV ketv.)
I+II: 2
I+II+III: 3
I+II+III+IV (metinis): 4
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priimančias
organizacijas.

renginiai, mokymai).
Šilalės rajono PO nuolat konsultuojamos telefonu, el. laiškais ir kt. el. priemonėmis. Konsultacijas teikia SVOO, rajono JRK bei
JRD. Neskaitant individualių konsultacijų, 2021 m. I pusm. suorganizuoti du platesnio mąsto informaciniai renginiai: 1. vasario
22 d. vyko JST baigusių savanorių pagerbimo šventė, kurios metu buvo dar kartą pristatyta JST koncepcija; 2. gegužės 25 d.
nuotoliniame susitikimas su rajono PO peržiūrėtos įstaigų (re)akreditacijos, diskutuota apie JST savanorių pritraukimą.
Suorganizuotas 1 renginys: liepos 15 d. vyko JST baigusių savanorių pažymėjimų įteikimo šventė, kurios metu dar kartą buvo
pristatyta JST programa.
Tarptautinės savanorystės dienos proga 2021 m. gruodžio 3 d. suorganizuotas renginys „Savanorystės spalvos“.
1.1.2. Bendras savivaldybės aktyvių priimančių
I+II: 6
organizacijų, per akreditacijos laikotarpį turėjusių
I+II+III: 6
Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio savanorių,
I+II+III+IV (metinis): 6
skaičius.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, ŠRVJOS Apskritasis stalas, Šilalės r. socialinių paslaugų namai, Šilalės viešoji
biblioteka, Šilalės rajono savivaldybės administracija, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.
1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos
I+II: 0
pateikusių jaunimo savanorius priimančių organizacijų
I+II+III: 1
skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 1
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šilalės jaunimo darbo centras.
1.1.4. Jaunimo savanorius priimančios organizacijos
I+II: 2
dalinasi savo veiklos gerąja patirtimi tarpusavyje ir su
I+II+III: 5
kitų savivaldybių jaunimo savanorius priimančiomis
I+II+III+IV (metinis): 6
organizacijomis.
Aktyviai bendrauja Tauragės apskrities PO ir SVOO, dalinasi gerąja patirtimi nuotolinių susitikimų metu. I pusmetį du platesnio
mąsto PO gerosios patirties pasidalinimo nuotoliniai susitikimai įvyko vasario 4 d. ir renginių Europos jaunimo savaitei paminėti
metų gegužės 26 d. III ketvirtį, liepos 19-23 dienomis etnokultūrinės stovyklos vaikams ir jaunimui metu buvo pristatoma JST
programa, savanoriai pristatė savo vykdomas veiklas, rugpjūčio 17 d. vyko Jurbarko, Tauragės ir Šilalės rajonų jaunimo
darbuotojų, JRK ir kitų asmenų, dirbančių su jaunimu susitikimas, kurio metu aptarta ir JST programa, savanorių kuravimas,
rugpjūčio 7 d. Šilalės miesto šventės metu PO pristatė galimybę įsitraukti į jų vykdomas veiklas, dalyvavimą JST programoje.
Tarptautinės savanorystės dienos proga 2021 m. gruodžio 3 d. suorganizuotas renginys „Savanorystės spalvos“.
Kitos vykdytos veiklos: Įvairaus pobūdžio informacija apie JST nuolat viešinama socialiniuose tinkluose, SVOO ir PO paskyrose,
taip pat publikuojami JST savanorių prisistatymai, patirtys, veikla.
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1.2. Stiprinti
jaunimo
savanorišką
veiklą
organizuojanči
as
organizacijas.

1.2.1. Skirtas finansavimas vietos jaunimo savanoriškos
I+II: 1700 Eur
tarnybos modelio įgyvendinimui iš Savivaldybės
I+II+III: 2150 Eur
biudžeto.
I+II+III+IV (metinis): 3000 Eur.
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-35 „ Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų
biudžeto patvirtinimo“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/59e3f7f078dd11eb9601893677bfd7d8/asr
1.2.2. Palaikoma ir konsultuojama savanorišką veiklą
Konsultacijos teikiamos
organizuojanti organizacija Jaunimo savanoriškos
tarnybos įgyvendinimo bei vietos bendruomenės
klausimais.
Nuolat vyksta konsultacijos tarp SVOO ir JRK, taip pat tarp visų Tauragės apskrities SVOO, dalinamasi gerąja (ir ne tik)
patirtimi.
1.2.3. Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms
I+II: 1
arba galinčioms tokioms tapti organizacijomis stiprinti
I+II+III: 2
skirti renginiai (mokymai, susitikimai, diskusijos ar kt.)
I+II+III+IV (metinis): 2
2021 m. sausio 14 d. vyko nuotolinis susitikimas tarp visų Tauragės apskrities SVOO, aptartas JRD finansuoto JST įgyvendinimo
apskrityje konkurso vykdymas 2021 m. 2021 m. rugpjūčio 17 d. vyko Jurbarko, Tauragės ir Šilalės rajonų jaunimo darbuotojų,
JRK ir kitų asmenų, dirbančių su jaunimu susitikimas, kurio metu aptarta ir JST programa, savanorių kuravimas.
1.2.4. Kuriami aiškūs rašytiniai susitarimai su savanorišką Sudaryta sutartis
veiklą organizuojančiomis organizacijomis veiklos
vykdymo ir atskaitomybės savivaldybei klausimais, jei
suteikiamas finansavimas.
2021 m. vasario 2 d. pasirašyta sutartis „Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo paslaugų Šilalės rajono savivaldybėje
teikimo sutartis“ tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
Apskritasis stalas 2021 m. I pusmečiui programos vykdymui skiriant 1700 eurų. 2021 m. birželio 17 d. pasirašytas sutarties
pratęsimas II pusmečiui programos vykdymui skiriant 1300 eurų.
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas, kaip Šilalės r. SVOO nuolat rengia publikacijas apie
JST ir viešina informaciją socialiniuose tinkluose, oficialioje Savivaldybės svetainėje, vietinėje spaudoje.

1.3. Skatinti
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje

1.3.1. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti
dalyvauti ir į(si)traukti į neformalią savanorišką veiklą ir
Jaunimo savanorišką tarnybą skirti renginiai
(informaciniai renginiai, susitikimai, diskusijos,

I+II: 2
I+II+III: 3
I+II+III+IV (metinis): 4
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(neformalioje
ir pagal
Jaunimo
savanorišką
tarnybą)
veikloje.

konferencijos).
2021 m. I pusm. suorganizuoti du platesnio mąsto informaciniai renginiai: 1. vasario 22 d. vyko JST baigusių savanorių
pagerbimo šventė, kurios metu buvo dar kartą pristatyta JST koncepcija, jauni žmonės paraginti registruotis į JST. III ketvirtį
suorganizuotas 1 renginys: liepos 15 d. vyko JST baigusių savanorių pažymėjimų įteikimo šventė, kurios metu dar kartą buvo
pristatyta JST programa. Tarptautinės savanorystės dienos proga 2021 m. gruodžio 3 d. suorganizuotas renginys „Savanorystės
spalvos“.
1.3.2. Organizacijų, institucijų, kitų įstaigų, į savo veiklą I+II: 1
įtraukusių trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančius I+II+III: 1
jaunus žmones, skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 1
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras
1.3.3. Kuriama nuosekli informacijos sklaidos apie Informacija skleidžiama
savanorystės galimybes ir jaunimo savanoriškos tarnybos
jaunimo tarpe sistema (informacija socialiniuose
tinkluose, savivaldybės interneto svetainėje, mokyklų
elektroniniuose dienynuose, įstaigų interneto svetainėse,
renginių metu).
Nuolat publikuojami pranešimai apie JST atliekančių savanorių patirtis, vykdoma informacijos sklaida apie savanorystės
galimybes Šilalės r. Neskaitant JST, jaunų savanorių pagalba pasitelkiama vakcinacijos ir kraujo donorystės centruose,
palapinėse, sporto renginių metu ir kt.
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1.1. Atvirojo darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra Atvirasis darbas su jaunimu įtrauktas į strateginio planavimo
2.1. Sudaryti
uždavinio arba priemonės forma įtraukti į Savivaldybės dokumentus
sąlygas
strateginio planavimo dokumentus (trimečiai strateginiai
atvirųjų
veiklos planai, savivaldybės strateginis plėtros planas).
jaunimo centrų JP strateginiame Savivaldybės trimečiame plane: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/572a563078dd11eb9601893677bfd7d8
/ atvirųjų
JP strateginiame Savivaldybės dešimties metų
jaunimo erdvių plane:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/09ba11d0a9eb11eba6328c92adabc234?
veiklai ir / ar
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=96086a16-207c-4097-acc9-2772c9363589
jos plėtrai
JP socialinių paslaugų plane: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a55361b08e3811eb9fecb5ecd3bd711c
(užtikrinti
2.1.2. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių
I+II: 12000
finansavimą,
I+II+III: 18000
atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių
sukurti teisinę
I+II+III+IV (metinis): 24000 Eur
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bazę, įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.)

finansavimas. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta
finansavimo suma.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras skiria lėšas savo padalinio Atviro jaunimo centro patalpų išlaikymui bei jaunimo
darbuotojų atlyginimams, kitoms išlaidoms.
2.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai I+II: 2
finansuojamų
jaunimo
darbuotojų,
dirbančių I+II+III: 2
atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo I+II+III+IV (metinis): 2
erdvėse tiesiogiai su jaunimu, etatų skaičius metų
pabaigoje.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras skiria lėšas dviem jaunimo darbuotojų etatams Atvirajame jaunimo centre, dirba trys
jaunimo darbuotojos.
2.1.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai I+II: 2
finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis): 2
0,5 etato atviruosiuose jaunimo centruose, skaičius.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atvirajame jaunimo centre dirba trys jaunimo darbuotojos, iš kurių: viena darbuotoja
dirba pilnu etatu, viena darbuotoja dirba 0,75 etato, ir viena darbuotoja dirba 0,25 etato.
2.1.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai I+II: 0
finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau I+II+III: 0
0,5 etato atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 0
Buvusi Šilalės viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė 2020 m. lapkričio mėn. identifikuota, kaip neatitinkanti AJE sąvokos.
Nauja AJE Šilalės rajone kol kas neįsteigta.
2.1.6. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų I+II: 1
jaunimo centrų, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, I+II+III: 1
bendras skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 1
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviras jaunimo centras.
2.1.7. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų I+II: 0
jaunimo erdvių, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, I+II+III: 0
bendras skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 0
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Buvusi Šilalės viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė 2020 m. lapkričio mėn. identifikuota, kaip neatitinkanti AJE sąvokos.
Nauja AJE Šilalės rajone kol kas neįsteigta.
2.1.8. Įsteigtų naujų atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių
atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius.
Buvusi Šilalės viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė 2020 m. lapkričio mėn. identifikuota, kaip neatitinkanti AJE sąvokos.
Nauja AJE Šilalės rajone kol kas neįsteigta.
2.2. Užtikrinti 2.2.1. Su Savivaldybėje veikiančiais atviraisiais jaunimo Metiniai veiklos planai sudaryti ir suderinti
atvirųjų
centrais ir atvirosiomis jaunimo erdvėmis aptarti ir
jaunimo centrų suderinti metiniai veiklos planai bei planuojami pasiekti
/ atvirųjų
rezultatai.
jaunimo erdvių
2021 m. sausio 20 d. raštu Savivaldybei pateiktas su JRK suderintas Atviro jaunimo centro trimetis veiklos planas.
teikiamų
2.2.2. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir Identifikavimas atliktas
paslaugų
atvirųjų jaunimo erdvių veikla pagal Departamento
įvairovę ir
patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
kokybę.
erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros
tvarkos aprašą.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo centro identifikavimas atliktas 2021 m. birželio mėn., informacija
pateikta JRD 2021 m. birželio 11 d. raštu Nr. B3-1190.
2.2.3. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių I+II: 200
I+II+III: 301
unikalių lankytojų skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 713
Duomenis teikia Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviras jaunimo centras.
2.2.4. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių I+II: 2000
I+II+III: 2228
bendras lankytojų skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 6101
Duomenis teikia Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviras jaunimo centras.
2.2.5. Patvirtintas atnaujintas Atvirųjų jaunimo centrų ir Atnaujintas aprašas patvirtintas
atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės vertinimo
tvarkos aprašas (pagal Departamento parengtas
rekomendacijas).
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Šilalės rajono atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas patvirtintas Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir
atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.2.6. Įstaigų, teikiančių paslaugas jaunimui (pavyzdžiui, I+II: 5
visuomenės sveikatos biuras, socialinis centras, kt.), su I+II+III: 5
kuriomis Savivaldybėje veikiantys atvirieji jaunimo I+II+III+IV (metinis): 8
centrai ir atvirosios jaunimo erdvės bendradarbiauja
vykdydami atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius.
Kultūros centras, Socialinių paslaugų namai, Policija, Visuomenės sveikatos biuras, Viešoji biblioteka, Tauragės atvira jaunimo
erdvė, Šilalės sporto mokykla, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba.
2.3. Sudaryti
sąlygas
mobiliojo
darbo su
jaunimu
veiklai ir jos
plėtrai
(užtikrinti
finansavimą,
sukurti teisinę
bazę, įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.).

2.3.1. Atlikta mobiliojo darbo su jaunimu vietos (-ų) / Analizė atlikta
aplinkos, kur galėtų vykti mobilusis darbas su jaunimu
analizė (gyventojų skaičius, vietų skaičius, jaunų žmonių
/ dalyvių galimas skaičius ir pan.), ir pasidalinta su
Jaunimo reikalų departamentu.
Seniūnijos apklaustos 2020 m.
2.3.2. Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra uždavinio arba Mobilusis darbas su jaunimu įtrauktas į Savivaldybės strateginį 2021priemonės forma įtraukta į Savivaldybės strateginio 2030 m. plėtros planą ir Savivaldybės strateginį 2021-2023 m. planą
planavimo dokumentus (trimečiai strateginiai veiklos
planai, Savivaldybės strateginis plėtros planas).
MD strateginiame Savivaldybės trimečiame plane: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/572a563078dd11eb9601893677bfd7d8
MD strateginiame Savivaldybės dešimties metų
plane:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/09ba11d0a9eb11eba6328c92adabc234?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=96086a16-207c-4097-acc9-2772c9363589
2.3.3. Užtikrintas nuoseklus mobiliojo darbo su jaunimu
įgyvendinimo
Savivaldybėje
finansavimas.
Iš
Savivaldybės biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.3.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai
finansuojamų darbuotojų, vykdančių mobilųjį darbą su
jaunimu, etatų skaičius metų pabaigoje.
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2.4. Užtikrinti
mobiliojo
darbo su
jaunimu /
teikiamų
paslaugų
įvairovę ir
kokybę.

Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.3.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai
finansuojamų darbuotojų, vykdančių mobilųjį darbą su
jaunimu, skaičius metų pabaigoje.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.1. Parengtas ir patvirtintas mobiliojo darbo su Metinis veiklos planas sudarytas.
jaunimu metinis veiklos planas, planuojami pasiekti
kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai bei atliktas šio plano
pasiektų rodiklių įvertinimas.
Mobiliojo darbo su jaunimu Šilalės rajone tvarkos apraše priedu patvirtinta MDSJ metinio veiklos plano forma.
2.4.2. Komandų, vykdančių mobilųjį darbą su jaunimu, ir
sudarytų iš ne mažiau 2 darbuotojų, skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.3. Vietovių (seniūnijų, miestelių, miestų, gyvenamųjų
rajonų), kuriose vykdomas mobilusis darbas su jaunimu,
skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.4. Mobiliojo darbo su jaunimu komandos išvykų,
skirtų mobiliojo darbo su jaunimu vykdymui, skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.5. Unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas
reguliarus kontaktas vykdant mobilųjį darbą su jaunimu,
skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.6. Bendras jaunų žmonių, su kuriais palaikomas
reguliarus kontaktas vykdant mobilųjį darbą su jaunimu,
skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
119

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

2.4.7. Veiklų, skatinančių jauną žmogų įsitraukti į
visuomeninę veiklą, skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.8. Jaunų žmonių, su kuriais vykdomos veiklos,
nukreiptos į individualų darbą, skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.9. Jaunimo grupių, su kuriomis vykdomos veiklos,
skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2.4.10. Kartu su bendruomene(-ėmis) vykdomų veiklų
skaičius.
Mobilusis darbas su jaunimu Šilalės rajone nepradėtas dėl nepalankios pandeminės situacijos.
2021 m. spalio 4 d. Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo Šilalės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e649fd90276d11ecad73e69048767e8c
2.5. Vystyti
2.5.1. Viešinama informacija apie apskrityje veikiantį
Informacija viešinama
jaunimo
jaunimo informavimo ir konsultavimo (toliau – JIK)
informavimo ir centrą arba tašką ir (arba) „Žinau viską“ portalą.
konsultavimo
paslaugas.
Apie apskrityje veikiantį JIK tašką ir „Žinau viską“ portalą informacija skelbiama Savivaldybės svetainėje, Kultūros centro
svetainėje bei visų susijusių įstaigų socialinių tinklų paskyrose, taip pat skelbimų lentose.
2.5.2. Savivaldybėje skatinamas JIK taško arba centro
Įsteigtas JIK taškas savivaldybėje
atsiradimas.
2.5.3. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį Jauni žmonės nukreipiami į JIK tašką arba centrą.
jaunimo informavimo ir konsultavimo centrą arba tašką.
2.5.4.
Palaikomas
reguliarus
kontaktas
ir Bendradarbiavimas palaikomas
bendradarbiavimas su kitais jaunimo informavimo ir
konsultavimo taškais arba centrais.
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Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atvirame jaunimo centre paskirta už JIK atsakinga jaunimo darbuotoja, kuri nuolat
domisi JIK taško veiklos vykdymu ir plėtra, bendradarbiauja su LiJOT ir kitais Lietuvos JIK centrais bei taškais.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti
3.1.1. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirto finansavimo I+II: 5200 Eur.
jaunų žmonių
nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu I+II+III: 5200 Eur
aktyvumą ir
dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių I+II+III+IV (metinis): 5200 Eur
dalyvavimą
jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms,
jaunimo,
projektams, iniciatyvoms ir pan.) įgyvendinti, suma.
jaunimo
Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros
organizacijų
programos įgyvendinimo priemonė (14.01.02.01)
veikloje.
3.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų
I+II: 7
nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu
I+II+III: 7
dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
I+II+III+IV (metinis): 7
jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų (projektų,
iniciatyvų ir pan.) skaičius.
1. S k i r i u iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų
plėtros programos įgyvendinimo priemonei (14.01.02.01) 5200 eurų:
1.1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Laukuvos jaunųjų šaulių 7-osios kuopos projektui „Tėvynės labui 2021“ –
400 eurų;
1.2. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos DofE iniciatyvinės grupės projektui „DofE jaunimo apdovanojimų
programa“ – 400 eurų;
1.3. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro pulsas projektui „Ateitį kuriame dabar“ – 1500 eurų;
1.4. VšĮ Mindaugo Čepausko sporto klubo projektui „Individualių krepšinio įgūdžių stovykla“ – 300 eurų;
1.5. VšĮ R. Matučio sporto klubo projektui „Individualių krepšinio įgūdžių stovykla“ – 300 eurų;
1.6. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ projektui „Tikrasis aš“ – 1500 eurų;
1.7. VšĮ „Kraštomanija“ projekto „Jūra tekanti kultūra“ veikloms (priemonės kūrybinėms dirbtuvėms, projekto viešinimo vaizdo
įrašas, projekto spauda ir atributika ) – 800 eurų.
3.1.3. Pagal Departamento rekomendacijas sudarytas ir Sąrašas sudarytas
Departamentui pateiktas Savivaldybėje veikiančių
aktyvių jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių
ir nacionalinių jaunimo organizacijų padalinių sąrašas.
Planuojama atlikti iki 2021 m. gruodžio 1 d.
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Viešas kvietimas registruotis JO, SJDO, ir neformalias jaunimo grupes paskelbtas 2021 m. lapkričio 18 d. Savivaldybės svetainėje
ir kituose sklaidos kanaluose, iki gruodžio 1 d. visais įmanomais būdais surinkta informacija ir pateikta oficialiu raštu JRD.
3.1.4. Nevyriausybinių organizacijų finansavimo (ar Finansavimo paprogramė išskirta
kitoje) tvarkoje išskirta nevyriausybinių jaunimo
organizacijų, nevyriausybinių su jaunimu dirbančių
organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo
grupių jaunimo veiklų (programų, projektų, iniciatyvų ir
pan.) finansavimo paprogramė (siekiant atskirti nuo
bendro vertinimo kartu su visomis nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais paraiškų teikėjais).
Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros
programos įgyvendinimo priemonei (14.01.02.01)
3.1.5. Parengti ir patvirtinti nevyriausybinių jaunimo Nuostatai patvirtinti. Finansavimo konkursas suorganizuotas
organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal
galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų
(programų, projektų, iniciatyvų ir pan.) finansavimo
konkurso nuostatai ir suorganizuotas finansavimo
konkursas pagal Departamento pateiktas rekomendacijas.
Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros
programos įgyvendinimo priemonei (14.01.02.01)
3.1.6. Užtikrinta, kad jaunimo iniciatyvų finansavimo Paraiškas vertina nešališka komisija
konkurso paraiškų turinio vertinimą atliktų nešališka
komisija (ne Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos
nariai).
Komisija sudaryta Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e51ca5e2160c11eaad00dac7ebcb2435?jfwid=-9dzqnu8pj
3.1.7. Užtikrinta, kad Savivaldybės jaunimo reikalų SJRT teikia siūlymus konkurso prioritetams
taryba (toliau – SJRT) turėtų galimybę svarstyti bei teikti
siūlymus jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso
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prioritetams.
Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintai programą pirmiausia apsvarstė ir jai pritarė bei pateikė savo pasiūlymus
Savivaldybės jaunimo taryba:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e51ca5e2160c11eaad00dac7ebcb2435?jfwid=-9dzqnu8pj
3.1.8. Užtikrinama finansuotų jaunimo iniciatyvų Vykdoma projektų stebėsena
konkurso projektų įgyvendinimo stebėsena ir vizitavimas.
JRK konsultuoja jaunimo iniciatyvų įgyvendintojus visais iškylančiais klausimais, pradedant sutarčių pasirašymu, baigiant
vykdymo galimybėmis pandemijos laikotarpiu.
3.1.9. Didinamas jaunimo organizacijų padalinių, Palaikomas esamas skaičius
veikiančių nacionaliniu mastu, skaičius savivaldybėje,
suteikiant galimybę jauniems žmonėms dalyvauti
pilietinėje veikloje.
Tikslesni duomenys pateikti JRD po aktyvių JO ir SJDO surašymo 2021 m. gruodžio 1 d.

3.2. Užtikrinti
jaunų žmonių
interesų
atstovavimą,
sprendžiant
Savivaldybės
jaunimo
politikos
klausimus.
3.3. Užtikrinti
efektyvų

3.1.10. Savivaldybėje veikiančio Lietuvos moksleivių Veikla skatinama
sąjungos padalinio veiklos skatinimas, monitoringas.
Šilalės rajono savivaldybėje veikia Tauragės apskrities LMS biuras, kuris kuruoja Šilalės mokyklų LMS. 2021 m. kovo 2 d.
Jurbarke vyko apskrities LMS konferencija, kurioje dalyvavo visų Šilalės rajono mokyklų LMS.
2021 m. spalio mėn. kreiptasi į mokyklas el. laišku su paraginimu atsinaujinti Mokinių tarybų sudėtis.
3.2.1. Komisijų ir / ar darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti I+II: 7
Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ir / arba I+II+III: 7
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai, I+II+III+IV (metinis): 7
skaičius.
3.2.2. Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ir / I+II: 7
arba Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo I+II+III: 7
atstovų, kurie įtraukti į Savivaldybės komisijų, darbo I+II+III+IV (metinis): 7
grupių veiklą, skaičius.
3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos SJRT veikla planuojama ir viešinama
veiklos planavimas ir viešinimas: rengiami metiniai
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Savivaldybės
jaunimo
reikalų tarybos
darbą.

veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos,
viešinama internete.
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. darbo planas patvirtintas JRT posėdyje 2021 m. sausio 19 d. Visi JRT
dokumentai viešinami Savivaldybės svetainėje silale.lt-Veiklos sritys-Jaunimui
3.3.2. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos SJRT atitinka rekomendacijas
organizavimas yra įvertintas pagal Savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų vertinimo kriterijus pagal Departamento
rekomendacijas dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
veiklos organizavimo ir vertinimo, o vertinimo rezultatai
pateikti Departamentui.
Savivaldybės JRT įsivertinimas atliktas 2021 m. sausio mėn, patvirtintas SJRT posėdyje 2021 m. sausio 19 d., ir pateiktas JRD el.
laišku 2021 m. sausio 19 d.
3.3.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų I+II: 2
pasiūlymų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl I+II+III: 3
rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo I+II+III+IV (metinis): 5
politikos klausimais, skaičius.
1) Parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl SJRT veiklos ataskaitos už 2020 m.;
2) Parengti pasiūlymai Savivaldybės trimečiam socialinių paslaugų planui.
3) Mobiliojo darbo su jaunimu Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo aprašas.
4) Atnaujintos Jaunimo politikos plėtros programos paraiškos, sutarties, sąmatos formos.
5) Siūlyta pritarti JST 2021 m. vykdymo iš Savivaldybės biudžeto planui.
3.3.4. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų I+II: 2
pasiūlymų (rekomendacijų) dėl jaunimo politikos I+II+III: 2
įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės I+II+III+IV (metinis): 2
ilgalaikius (arba vidutinės trukmės) strateginio planavimo
dokumentus skaičius.
Pateikti pasiūlymai Savivaldybės strateginiam trimečiam ir 10 metų planams.
3.3.5. Mokymų ir / arba individualių konsultacijų, kuriose I+II: 1
dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai, I+II+III: 1
skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 2
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3 JRT nariai dalyvavo mokymuose „Jaunimo dialogo akademija“2021 m. gegužės mėn.
1 JRT narys dalyvavo Youth Pass mokymuose Liepojoje 2021 m. spalio mėn.
KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.
4.1. Skatinti
4.1.1.
Savivaldybėje įgyvendinamos priemonės, Jaunimo informavimas apie karantiną, jo ribojimus, atsakomybes ir kt.
tarpžinybinį ir mažinančios COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes – 2 renginiai. Fizinės ir psichoemocinės sveikatos gerinimas – 8
tarpsektorinį
jaunimui, jaunimo veikloms ir jaunimo politikos renginiai.
bendradarbiavi
įgyvendinimui.
mą.
Šilalės atvirame jaunimo centre nuo kovo mėn., kuomet tik buvo paskelbtos JRD rekomendacijos dirbti su mažomis jaunuolių
grupėmis, buvo vykdomos įvairios veiklos, užsiėmimai, renginukai, konsultacijos, mokymai. Iki kovo mėn. vykdomi nuotoliniai
renginiai vidutiniškai du kartus per savaitę, teikiamos individualios jaunimo darbuotojų ir psichologo konsultacijos. Atšilus orams
organizuojami dideli renginiai lauke, stovyklos, mokymai, CS, rankų lenkimo, stalo futbolo ir kt. čempionatai.
Nuo š. m. liepos mėn. kartą per savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ organizavo tiesiogines transliacijas, kurių metu jaunuoliai
diskutavo jiems aktualiomis temomis su psichologu. Š. m. rugsėjo 23 d. Atvirame jaunimo centre vyko azartinių lošimų prevencijos
paskaita, kurią vedė sporto ir sveiko, aktyvaus gyvenimo entuziastas Darius Karaša.
4.1.2. Parengtas ir patvirtintas jaunimo politikos Planas patvirtintas ir integruotas į strateginį veiklos planą
įgyvendinimo priemonių planas. Jaunimo politikos
įgyvendinimo priemonių plano uždaviniai, priemonės ir
vertinimo kriterijai integruoti į Savivaldybės trimetį
strateginį veiklos planą.
JP strateginiame Savivaldybės trimečiame plane: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/572a563078dd11eb9601893677bfd7d8
JP strateginiame Savivaldybės dešimties metų
plane:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/09ba11d0a9eb11eba6328c92adabc234?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=96086a16-207c-4097-acc9-2772c9363589
4.1.3. Jaunimo politika įtraukta į pilietiškumo pamokų Pilietiškumo pamokų metu vykdomi jaunimo politikos pristatymai
turinį (pavyzdžiui, įtrauktos temos skirtos supažindinti
mokinius su jaunimo politika, sužinoti apie savo
galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo
organizacijas, Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybas,
savanorišką veiklą ir kt.)
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Uždavinys neįvykdytas, nes dėl pandemijos gimnazijos nepageidavo pašalinių žmonių pamokose, be to, pandeminiai trikdžiai
užvilkino mokymų programos įgyvendinimą.
4.1.4. Skatinimas saugios emocinės aplinkos mokykloje
Surinkta informacija apie mokyklose vykdomas patyčių prevencijos
kūrimas (pavyzdžiui, vykdomos programos ir projektai,
programas ir pateikti pasiūlymai dėl jų įgyvendinimo
skirti patyčių, savižudybių prevencijai ir intervencijai).
Visose rajono mokyklose (išskyrus vieną laikinai) vykdomos prevencinės programos – duomenis pateikė Švietimo skyrius,
sutikrinta su mokyklų administracija.
4.1.5. Savivaldybėje įgyvendinamos programos ir Surinkta informacija apie mokyklose vykdomas profesinio
projektai, skirti lavinti jauno žmogaus profesinius ir orientavimo programas ir pateikti pasiūlymai dėl jų įgyvendinimo
karjeros planavimo įgūdžius, socialines kompetencijas,
suteikti žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į darbo
rinką.
Visose rajono mokyklose vykdomas ugdymas karjerai (kai kuriose atskirai dirba darbuotojai, kitur – įtraukta į klasės valandėles) –
duomenis pateikė Švietimo skyrius, sutikrinta su mokyklų administracija.
4.1.6. Savivaldybės mokyklose įgyvendinamų mokomųjų I+II: 0
mokinių bendrovių programų („Lietuvos Junior I+II+III:0
Achievement“ programa) skaičius.
I+II+III+IV (metinis): Iš dalies
Oficialiai Šilalės rajone 4 mokyklos įsitraukia į LJA programą, bet aktyvių veiklų (dalyvavimo projektuose ir pan.) 2021 m. nei
viena iš jų nevykdė.
4.1.7. Palaikomas bendradarbiavimas su Užimtumo Bendradarbiavimas palaikomas
tarnyba dėl mokinių įdarbinimo vasaros atostogų metu.
Su UT Šilalės JDC glaudžiai bendradarbiaujama viešinant galimybę darbdaviams, įdarbinusiems mokinius vasaros atostogų metu,
gauti kompensaciją. Surengti 4 nuotoliniai susitikimai didžiosiose rajono gimnazijose su vyresnių klasių mokiniais, kurių metu
informaciją pristatė ir UT specialistė ir Savivaldybės JRK.
5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
5.1. Skatinti
5.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės Duomenys renkami ir pateikiami
efektyvų
duomenys dėl jaunimo politikos įgyvendinimo vietos
jaunimo
lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo
politikos
politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų
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įgyvendinimą
Savivaldybėje.

sąrašą).
Parengta ši JP įgyvendinimo ataskaita.
5.1.2.
Remiantis
Departamento
patvirtintomis Duomenys renkami ir pateikiami
rekomendacijomis, renkama ir Departamentui teikiama
informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaravusius neaktyvius jaunus žmones.
Pateikti apibendrinti duomenys apie NEET už 2021 m. I ir II ketv.
5.1.3. Savivaldybėje atliktų mažos apimties jaunimo I+II: 0
problematikos, situacijos, poreikio analizių, apklausų I+II+III: 1
skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 2
Atnaujintoje Savivaldybės svetainėje sukurta anketa jauniems žmonėms teikti pasiūlymus, idėjas, klausimus.
2021 m. lapkričio-gruodžio mėn. atliktas mažos apimties tyrimas apie Šilalės jaunuolių psichinę ir fizinę savijautą, rezultatai
paskelbti Savivaldybės svetainėje.
6. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
6.1. Užtikrinti 6.1.1. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo Aprašymas patvirtintas ir funkcijos vykdomos pagal 6.1.1. nurodytus
nuoseklų ir
funkcijas pagal SADM įsakymu patvirtintą tipinį
dokumentus
efektyvų
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
jaunimo
aprašymą bei Departamento rekomendacijas.
politikos
Aprašymas patvirtintas Administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DĮV-1008 „ Dėl Šilalės rajono
įgyvendinimą
savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“.
Savivaldybėje. 6.1.2. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos Jaunimo politikos įgyvendinimas įtrauktas į strateginį veiklos planą
plane atskiru programos tikslu arba uždaviniu išskirtas
tikslas arba uždavinys: įgyvendinti jaunimo politiką.
JP strateginiame Savivaldybės trimečiame plane: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/572a563078dd11eb9601893677bfd7d8
JP strateginiame Savivaldybės dešimties metų
plane:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/09ba11d0a9eb11eba6328c92adabc234?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=96086a16-207c-4097-acc9-2772c9363589
6.2. Spręsti
6.2.1. Finansuotų ir įgyvendinamų programų ir / ar
I+II: 0
mažiau
I+II+III:1
projektų, skirtų mažiau galimybių turintiems jauniems
galimybių
I+II+III+IV (metinis): 1
žmonėms (grupiniai užsiėmimai, individualus
turinčio
konsultavimas, darbas su jaunuolių šeimomis) skaičius.
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jaunimo
socialines
problemas.

6.3. Skatinti
jaunimui
palankias
sąlygas
gyventi ir
dirbti
Savivaldybėje.

Projekto pavadinimas – ,,Ateitį kuriame dabar“. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems ir mažiau
galimybių turintiems jauniems žmonėms įsitraukti į Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo centro veiklas bei
skatinti jų socialinę integraciją. Organizuojamos veiklos: AJC 8-asis gimtadienis, rankų lenkimo turnyras, ,,Jaunimo
piknikas", ,,Helovinas“, Tarptautinės savanorystės dienos minėjimas ,,Savanoriška veikla puošia mane".
6.2.2. Palaikomas bendradarbiavimas su JUDAM Bendradarbiavimas palaikomas
koordinatoriais.
Nuolat susirašome el. laiškais, JRK teikia informaciją apie jai žinomus NEET. Balandžio mėn. suteikta pagalba JUDAM
koordinatorei organizuojant JST NEET savanorei.
6.3.1. Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai ar Paramos būstui jaunoms šeimoms įsigyti programa – parama suteikta
pan.), skirtos jauniems žmonėms paskatinti gyventi ir
21 šeimų
dirbti savivaldybėje (pavyzdžiui, būstui Savivaldybėje
nuomoti ar įsigyti, atvykti dirbti į Savivaldybės įstaigas ir
pan.). Iš Savivaldybės biudžeto lėšų jauniems žmonėms
skiriamos finansinės paskatos, suma.
Šiuo metu nėra galimybės gauti validžių duomenų šiuo klausimu, konkretūs skaičiai paaiškės metų pabaigoje.
2021 m. 21 jauna šeima pasinaudojo kompensacija būstui įsigyti, ir 7 jaunos šeimos gavo papildomą finansavimą įsigytam būstui
išlaikyti.
6.3.2. Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai, I+II: 0
kt.), skirtos jauniems žmonėms Savivaldybėje ugdyti I+II+III: 0
verslumo įgūdžius. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas I+II+III+IV (metinis):5000 Eur
finansavimas jaunimo verslumo ugdymui.
Šiuo metu dar neįvykdyta smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa.
5000 Eur paremti 4 jauni verslininkai.
6.3.3. Savivaldybėje vykdoma jaunimo vasaros užimtumo I+II: Taip
ir integracijos į darbo rinką programa. Programos I+II+III: Taip/2500 eurų.
įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas I+II+III+IV (metinis): 2500 Eur.
finansavimas.
Duomenys apie išmokėtas kompensacijas darbdaviams, įdarbinusiems mokinius vasaros atostogų metu paaiškės III ketv.
Darbdaviams, įdarbinusiems mokinius vasaros atostogų metu, išmokėta 2500 eurų kompensacijų.
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6.3.4. Savivaldybėje yra teikiamos paslaugos, kurių Vykdoma pozityvios tėvystės programa. Visuomenės sveikatos biuro
tikslinė grupė – 20-29 m. jaunimas.
vykdoma psichoaktyvių medžiagų kontrolės programa. Užimtumo
tarnybos JDC teikia persikvalifikavimo ir paramos jaunam verslui
paslaugas. Koordinacinis centras Gilė teikia paslaugas patekusiems į
socialines krizes.
Visos rekomendacijose minimos veiklos vykdomos įstaigose.
7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
7.1. Skatinti
tarptautinės
savanorystės
galimybes.

7.1.1. Renginių skaičius, kuriuose skatinama informacijos I+II: 4
apie Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusą galimybės I+II+III: 4
sklaida, pagal poreikį konsultuojami jauni žmonės.
I+II+III+IV (metinis): 5
ŠRVJOS Apskritasis stalas 2021 m. įgyvendina Solidarumo korpuso projektą „Gyvūnų teisių užtikrinimas Šilalės rajone“, kurio
metu kiekvieną mėnesį vyksta informaciniai renginiai, kuriuose platinama informacija apie Erasmus+ ir Europos solidarumo
korpusą. Taip pat, informacija platinama visose susijusių organizacijų socialinių tinklų paskyrose, viešinama Savivaldybės
svetainėje bei vietinėje spaudoje.
7.1.2. Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo
korpuso programos projektų skaičius.
7.1.3. Metų pabaigoje esančių Europos solidarumo 1
korpuso kokybės ženklą gavusių organizacijų skaičius
Savivaldybėje.
Puikiai įvertintas projektas „Gyvūnų teisių užtikrinimas Šilalės rajone“, pateiktas viešinimui kaip gerosios praktikos sklaidos
pavyzdys visai Lietuvai.
7.1.4. Tarptautinę savanorystę atliekančių, Savivaldybėje I+II: 1
registruotų, jaunų asmenų skaičius.
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis): 1
Fausta Sragauskaitė Prancūzijoje
7.1.5. Palaikomas nuolatinis ryšys ir bendradarbiavimas Bendradarbiavimas palaikomas
su jaunimo organizacijomis Europos solidarumo korpuso
kontekste.
Šilalės rajono savivaldybė yra partneris projekte „Jaunimo dialogo akademija“, kuris yra tęstinis projektas, iš Savivaldybės
jaunuoliai vyksta į veiklas kituose rajonuose, taip pat dalis projekto renginių organizuojama Šilalės rajone.
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Jaunimo veiklos projektams skirtų lėšų kaita 2019-2021 m.
8.000

10
6.900

7.000
6.000

Finansuotų jaunimo projektų skaičiaus kaita 2019-2021 m.

8
5.270

5.200

7

5.000

6

4.000

5

3.000

4

7

7

3

2.000

2

1.000
0

9

9

1
2019 m.

2020 m.

2021 m.

0

Jaunimo veiklos projektams skirta lėšų (eurais).

2019 m.

2020 m.
Finansuotų jaunimo projektų skaičius
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XVI SKYRIUS
SENIŪNIJŲ VEIKLA
Savivaldybės administracijos filialai seniūnijos 2021 metais
atliko viešojo administravimo funkcijas, vykdė ir gyvenamosios vietos
deklaravimo funkcijas. Taip pat seniūnijos gyventojams išdavė teisės
aktuose nurodytus dokumentus: išdavė leidimus laidoti, organizavo
kapinių priežiūrą, atliko notarinius veiksmus, bendradarbiavo su
kitomis įstaigomis, priėmė dokumentus socialinei paramai gauti,
konsultavo socialinės paramos gavimo klausimais, mokėjo pašalpas,
konsultavo gyventojus žemės ūkio klausimais, vykdė pasėlių
deklaravimą, valdų atnaujinimą, teikė ataskaitas Kaimo reikalų ir
aplinkosaugos skyriui ir kt. Taip pat vykdė savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo
pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.
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3
9

7
0
11

35
1
13

71
11
74

221
26
142

17

12

45

106

141

34
0
7
0
1
0

25
1
14
2
5
0

19
18
5
1
4
0

74
17
64
69
23
0

73
48
121
98
28
0

Per 2021 metus deklaravimo įstaigų paslaugomis
pasinaudojusių gyventojų skaičius
Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius (vnt.)
Iš jų:

venamosios vietos
laracijos, pildomos
smeniui pakeitus
yvenamąją vietą
uvos Respublikoje
atvykus gyventi į
etuvos Respubliką

37
11
24
86
205

Deklaravusių
išvykimą iš
Lietuvos
Respublikos

Įtrauktų į
gyvenamosios
vietos
nedeklaravusių
asmenų apskaitą

11
1
1
4
25

3
0
0
3
12

Gyvenamosios
vietos deklaravimo
duomenų taisymo,
keitimo ir naikinimo
skaičius

3
2
0
31
13

Pažymų apie
deklaruotą
gyvenamą
vietą
išdavimas

Pažymų
gyvenamosios
patalpos
savininkams
(bendraturčiams)
išdavimas

27
23
12
72
95

100
28
37
269
493
132

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

133

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

BIJOTŲ SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių
ilgis, gyventojų sk.,
gimė/mirė, kaimų sk. ir
kt.)

Seniūnijos vidinė
struktūra (pareigybių
sk., seniūnaitijos ir kt.)

Bijotų seniūnijos teritorijos plotas 5415 ha, iš jo 4772 ha žemės ūkio
naudmenų , 2019 ha miškų, 6 ha vandenų ir 418 ha kitos žemės. Vietinių
kelių ilgis 107,71 km., gatvių ilgis – 5,62 km.
Teritoriją sudaro 30 kaimų. 2021-01-01 duomenimis gyveno
856gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, viso per 2021 m. gyvenamą
vietą deklaravo 37 gyventojai, gyvenamą vietą pakeitė 1 asmenų. Pastovios
gyvenamosios vietos neturintys asmenys 3 bei ~ 30 gyventojų, kurių
gyvenamoji vieta deklaruota kitur.
2021 m. mirė 10 gyventojų, gimė 5 kūdikiai. Bijotų seniūnijos teritorijos
plotas - 5415 ha.
Seniūnijoje yra 10 (dešimt) pareigybių
Yra keturios seniūnaitijos: Bijotų, Girdiškės, Košių ir Tūjainių.
BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais

Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

138,9

147,0

134,1

5,3

5,5

4,3

0

0

0

4,9
9,6

7,7
13,0

8,5
16,2

18,3
10,4
2,3
3,0

20,3
13,7
1,5
7,8

21,7
4,0
0
15,4

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

Biudžeto
sąmata 2021 m.
2%

11 %

8%

8%

4%

66 %

2%
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata, reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Lėšos programų
SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
vykdymui 2021 m.
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
skirta/įsisavinta
PROGRAMA
Vykdant šios programos tikslus, labai svarbu, kad būtų
108,6 / 107,5
didinamas seniūnijos finansų politikos efektyvumas,
optimizuojamas savivaldybės turto valdymas, siūlomos ir
įgyvendinamos verslo skatinimo, investicijų pritraukimo,
nedarbo mažinimo priemonės.
Seniūnija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Seniūnijos funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į
vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų
teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta
tvarka atlieka seniūnas, kuriam teisės aktai ar Savivaldybės
tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises
Savivaldybės teritorijoje.
Seniūnas atlieka seniūnijos vidaus administravimą,
siekdamas užtikrinti seniūnijos funkcionavimą ir tinkamą
pavestų uždavinių įgyvendinimą. Administruoja seniūnijai
priskirtus asignavimus, kontroliuoja seniūnijos buhalterinę
apskaitą, kad būtų užtikrintas teisingas lėšų panaudojimas.
Rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius
su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir
aptaria skirtų asignavimų naudojimą. Seniūnijos veiklos
nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų
vykdymu, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių,
bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių
valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą.
Organizuoja socialinės paramos teikimą, vykdo kitas
seniūno pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsniu,
seniūnijos funkcijos skirstomos į savarankiškąsias,
priskirtąsias (ribotai savarankiškas) ir valstybines
(perduotas
savivaldybėms).
Valstybinės
funkcijos
perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų
interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir
įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Iš vietos
savivaldos įstatyme
išvardintų funkcijų seniūnijoje
atliekamos šios: įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir
duomenų teikimas valstybės registrams; civilinės saugos
organizavimas; kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų
šaltam ir karštam vandeniui, ir kt.); mokėjimas; socialinių
išmokų mokėjimas; savivaldybei priskirtos žemės ir kito
valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
patikėjimo teise; savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų
archyvinių
dokumentų
tvarkymas;
dalyvavimas
įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei
gyventojų užimtumo programas, vaikų ir jaunimo teisių
apsaugos, žemės ūkio funkcijų vykdymas.
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Seniūnijos laisvalaikio salės išlaikymas ir tinkamas
funkcionavimas (šildymas, elektros energija, ryšių
paslaugos, kitos prekės, šiukšlių išvežimas ir t.t.)
Kultūrinės veiklos ir kultūrinių renginių plėtojimas,
įtraukiant kuo platesnį seniūnijos gyventojų ratą.
Rengiamos šios šventės:
Sniegenos atlaidai (rugpjūčio mėn.)
Bijotų dvaro festivalis (liepos mėn.)
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė (gruodžio mėn.)
Pažymimos valstybinės šventės, atmintinos datos.

24,0 / 22,0

14,5 / 14,5

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į vaikus ir jaunimą, nes
jie – judriausia visuomenės dalis. Svarbu sudaryti sąlygas
tenkinti skirtingus pagal amžių, galias, sveikatos būklę
gyventojų poreikius. Sporto šakų įvairovė, geros sąlygos,
įvairūs kūno kultūros ir sporto renginiai turi skatinti kuo
daugiau seniūnijos gyventojų turiningai praleisti laisvalaikį
ir aktyviai gyventi. Sporto renginiai organizuojami vien
tarp neįgaliųjų arba neįgaliesiems kartu su sveikaisiais.
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Siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į
sportinę veiklą, reikia organizuoti daugiau įvairių sporto
renginių ir švenčių. Tradiciniai sporto renginiai pritraukia
daug seniūnijos gyventojų, skatina juos aktyviai dalyvauti,
sudaro sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį.
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Vykdyti valstybės deleguotas funkcijas ir teikti piniginę
socialinę paramą mažas pajamas turinčioms šeimoms
(vieniems gyvenantiems asmenims), numatyta Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatyme

23,3 / 22,4

Socialinės išmokos.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos
Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais numatytą
socialinę
politiką,
vykdo
Valstybės
deleguotas
savivaldybėms funkcijas piniginių socialinių išmokų
srityje: išmoka piniginę socialinę paramą įvairioms
gyventojų
grupėms,
tvarko
dokumentus
kuro
kompensacijai gauti.
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
Šios programos tikslas – organizuoti ir kontroliuoti
seniūnijos komunalinių objektų priežiūros darbus:
sanitarinį valymą ir aplinkos apsaugą, gatvių ir kelių
priežiūrą ir remontą. N. Paškevičiaus parko, poilsiaviečių,
aikščių, želdynų, kapinių priežiūrą, gatvių ir gyvenviečių
apšvietimo tinklų priežiūrą, remontą ir atstatymą bei kitus
darbus komunalinių paslaugų srityje.

38,0 / 38,0

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas, gerinimas
ir kt.)
Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir
kt.)

Veiklos rezultatai
Vietinės reikšmės kelių remontui skirta 26,94 tūkst. Eur:
buvo remontuojami keliai, užpilamas žvyras, taisomos asfaltuotų gatvių
duobės, lyginami vietinės reikšmės keliai. Įsisavintos visos kelių
priežiūrai skirtos lėšos; pavasarį sodinti medeliai ir gėlės, tvarkomos
viešosios erdvės; atnaujinta apie 50 a. apleistos žemės, atnaujinta parke
esanti pavėsinė.
Įrengti nauji suoleliai ir šiukšlinės Bijotų k., Girdiškės k., Košių k.
Girdiškės kapinėse sutvarkytos tujos.
Priimti 112 prašymų Europos Sąjungos paramai (maisto produktais)
gauti. Parama dalinta šešis kartus, ją gavo 237 asmenys. Nuo sausio mėn.
iki birželio mėn. ( kas dvi savaites) paimti maisto produktai iš mokyklų
(kam priklauso nemokami pusryčiai, pietūs) ir išdalinti šeimoms.
Prasidėjus vakcinacijai nuo COVID-19 seniūnijos gyventojai buvo
raginami skiepytis. 30 ~ asmenų (kurie neturėjo galimybės nuvykti) buvo
nuvežti į Kaltinėnų PSPC, vakcinacijai.
36 šeimos pateikė prašymus tikslinei pašalpai gauti, surašyti buities
tyrimo aktai.
213 – šeimos kreipėsi dėl piniginės socialinės pašalpos (kuro
kompensacijos).
83 – šeimos kreipėsi dėl išmokos už vaikus.
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Žemės ūkis
(ūkininkų skaičius,
naujai įregistruotos ir
atnaujintos ž. ū.
valdos, paraiškos
paramai gauti ir kt.)

Sanitarija ir
aplinkos apsauga
(aplinkos priežiūra,
kapinių tvarkymas ir
kt.)
Kultūrinė veikla,
gyventojų
laisvalaikio ir
poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių
sk. ir kt.)

Administracinė
veikla (gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota
pažymų ir leidimų ir
kt.)

Iniciatyvos ir
spręstos problemos
Uždaviniai ir

32 – šeimoms skirta socialinė parama mokiniui.
Socialinės paslaugos teikiamos: penkioms šeimoms – pagalba į namus,
vienai šeimai – integrali pagalba.(viena šeima šių paslaugų laukia eilėje).
Vienuolikai šeimų teikiamos bendrosios arba socialinių įgūdžių
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos.
Surašyta 80 Visuomenei naudingų darbų atlikimo sutarčių.
Atnaujintos 322 žemės ūkio valdos, naujai įregistruotos – 3 valdos,
išregistruotos 3 valdos. Iš viso yra įregistruota 203 ūkininkų ūkių, ir per
2021 m. atnaujinti 203 ūkininkų ūkiai. Priimtos 266 paraiškos
tiesioginėms išmokoms gauti, įbraižyta 3000 laukų, deklaruota 5400 ha.
žemė ūkio naudmenų. Priimti 28 prašymai dėl paraiškos duomenų
keitimo. Priimtos 23 paraiškos išimtinei laikinai paramai ūkininkams
kuriuos ypač paveikė COVID-19.
Parengta ir išsiųsta valdos perdavimo dokumentų 4 vnt. (valdos
perdavimo / mirimo atveju). Įvesta kiaulių ūkių deklaracijų 12 vnt. ūkinių
gyvūnų informacinėje sistemoje. Gauti –3 prašymai išankstinių KŽS
aprašymui. Surinkti iš ūkininkų duomenys ir pateikti VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrui, viso 8 GS-5, GS-8 ataskaitų, apie
nuimto derliaus t., parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų
kiekį t. Kita: ūkininkų informavimas apie valdos EDV/VED dydžius.
Pavasarį sodinti medeliai ir gėlės, tvarkomos viešosios erdvės. Atnaujinta
apie 50a. apleistos žemės, .
Nuolat atliekama kapinių teritorijos priežiūra.
Organizuoti renginiai:
2021-01 13 Vaizdo sveikinimas Laisvės gynėjų dienai paminėti
2021-02-14 Vaizdo klipas „Užgavėnių šventė savo kieme“.
2021-02-16 Vaizdo sveikinimas Vasario 16-osios Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos minėjimas
2021-04-01 Vaizdo klipas ,,Velykų margutis‘‘
2021-05-26 N. Paškevičiaus parke Gegužinių užbaigimo šventė
2021-07-06 N. Paškevičiaus parke Tautinės giesmės giedojimas
2021-07-17 Prisidėta prie Lietuvos kultūros tarybos remiamo Bijotų
dvaro festivalio renginių organizavimo.
2021-11-24 Bijotų l. salė, humoro grupė „Ambrozija“ („Sidabrinės
vestuvės“)
2021-12-04 Bijotų l. salės kieme Kalėdinės eglės įžiebimo šventė
2021 m. gauta 28 atvykimo, 5 išvykimo deklaracijų.
Naudojantis GVD sistema išduotos 128 pažymos gyventojams.
Iš gyventojų gauti 177 įvairūs prašymai (dėl pažymų, leidimų išdavimo,
salės nuomos ir t. t.), išduotos 143 įv. pažymos, 14 leidimų laidoti,
pažymos juridiniam faktui patvirtinti 46.
9 leidimai prekybai, 6 leidimai medžių kirtimui, 3 leidimai išorinei
reklamai įrengti.
Gauti 289 įvairūs raštai seniūnijos veiklos klausimais, išsiųstas 121 raštas.
Laikiniems darbams pagal viešųjų darbų ar užimtumo programas lieposrugpjūčio mėn. buvo įdarbintas 1 asmuo.
Skundų negauta.
Seniūnijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Bijotų bendruomene
parengtas projektas ir laimėtas Mažosios kultūros sostinės 2022 titulas.
Kokybiškai teikti visas numatytas paslaugas gyventojams.
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svarbiausi darbai
2022-iems metams

Užtikrinti nuolatinę vietinės reikšmės kelių priežiūrą.
Nuolat atlikti išorinės reklamos įrengimo apskaitą ir kontrolę.
Organizuoti dalyviams patrauklius renginius.
Garsinti Bijotų kraštą projekto Bijotai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė
2022 metu
Racionaliai naudoti asignavimus.
BILIONIŲ SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS

Statistinė
informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių
kelių ilgis,
gyventojų sk.,
gimė/mirė, kaimų
sk. ir kt.)
Seniūnijos vidinė
struktūra
(pareigybių sk.,
seniūnaitijos ir kt.)

Bilionių seniūnijos plotas – 3,7 tūkst. hektarų. Gyvenamosios vietovės –
Aukštagirės k. – 2 gyventojai, Baravykų – 41 gyventojas, Baublių k. – 0
gyventojų, Bilionių k. – 227 gyventojai, Gulbių k. – 79 gyventojai,
Padvarninkų k. – 1 gyventojas, Plunksnių k. – 20 gyventojų, Stonių k. – 11
gyventojų. Iš viso seniūnijoje 2022-01-01 duomenimis gyvena 381
gyventojas. Per 2021 metus gimė – 2, mirė – 3 seniūnijos gyventojai.
Seniūnijos gatvių ilgis - 4,132 km., vietinės reikšmės viešųjų kelių ilgis 17,15 km., vietinės reikšmės vidaus kelių ilgis – 30,17 km. Seniūnijos
teritorijoje bendras vietinės reikšmių kelių ilgis sudaro – 51,452 km.
Seniūnijoje 2021 m. dirbo 1 valstybės tarnautojas (seniūnas), 2 darbuotojai
dirbantys pagal darbo sutartis: vairuotojas (1 etatas), valytojas (0,75 etato).
Seniūnija suskirstyta į 3 seniūnaitijas – Bilionių, Gulbių ir Plunksnių.
Seniūnijoje veikia 1 kaimo bendruomenė.
BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais

Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas, prekės, paslaugos ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

46,8

61,0

38,2

6,0

5,6

6,5

0

0

0

1,9
8,7

2,4
2,7

1,3
3,8

12,3

11,2

13,8

0
0
1,2

1
0
1,2

0
0
3,1
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BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMA
Tikslas. Užtikrinti efektyvų ir kokybišką
seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą
Seniūnijų seniūnai atlieka seniūnijos vidaus
administravimą,
administruoja
seniūnijai
skirtus
asignavimus,
atlieka notarinius veiksmus, išduoda
gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, vertina atskirų
asmenų gyvenimo sąlygas, teikia siūlymus dėl socialinės
paramos reikalingumo kaimo gyvenamųjų vietovių
seniūnijose, organizuoja darbus pagal užimtumo
didinimo programą ir visuomenei naudingus darbus,
bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą
ir priežiūrą, kapinių, želdinių priežiūrą, prižiūri prekybą
140

Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
tūkst. Eur.
56,0/56,0
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos

viešose vietose, teikia pasiūlymus dėl kelių, gatvių,
aikščių tvarkymo, priklausančių pastatų remonto,
paminklų priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo
gyventojams. Šaukia gyventojų sueigas, teikia
bendruomenių pastabas bei pasiūlymus savivaldybei.
Seniūnijoms priskirtos laisvalaikio salės, jose
organizuojami kultūriniai renginiai, šventės, gyventojų
sueigos ir vykdomos kitos priemonės.
Šia programa siekiama užtikrinti efektyvų visų
seniūnijai priskirtų funkcijų įgyvendinimo organizavimą
– administravimą ir kontrolę, biudžeto lėšų ir turto
panaudojimą.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Tikslas.
Užtikrinti
efektyvų
valstybinių
( perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Ši programa skirta palengvinti (supaprastinti)
gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą, laikinai
darbo neturinčių asmenų užimtumo rėmimas –
bedarbystės
problemos
dalinis
sprendimas
(sušvelninimas).
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Tikslas. Išsaugoti ir populiarinti regiono kultūros
paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą
kultūroje.
Atsižvelgiant į Lietuvos kultūros pokyčių reikmes,
esamą kultūros būklę ir reiškinius, darančius įtaką
nacionalinės kultūros raidai, būtina išsaugoti ir puoselėti
nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą ir
meno įvairovę, sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti
kultūroje ir ją vartoti.
Bilionių seniūnija yra atoki Šilalės krašto seniūnija.
Seniūnijoje nėra ugdymo įstaigos, todėl seniūnija
bendradarbiaudama su kaimo bendruomene stengiasi
puoselėti krašto istorinį, kultūrinį, materialųjį ir
nematerialųjį
paveldą
bei
stiprinti
tautinę ir
pilietinę savimonę.

4,6/3,6

2,6/2,6

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Tikslas. Ugdyti sveiką ir
visuomenę.
Ši programa skirta didinti
aktyvumą.

fiziškai

aktyvią
0/0

gyventojų

fizinį

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Tikslas. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir savivaldybės norminiais teisės aktais
numatytą socialinę politiką.
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
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pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Tikslas. Plėtoti infrastruktūrą ir nuolat gerinti
aplinkos kokybę, kurti subalansuotą inžinerinę
aplinką.
Šio tikslo uždavinys – organizuoti ir kontroliuoti
seniūnijų komunalinių objektų priežiūros darbus:
sanitarinis valymas ir aplinkos apsauga, gatvių ir kelių
priežiūra ir remontas, parkų, skverų, aikščių, želdynų,
kapinių priežiūra, parkų priežiūra, gatvių apšvietimo
tinklų priežiūra, remontas ir atstatymas bei kiti darbai
komunalinių paslaugų srityje.
Gatvių apšvietimo įrangos priežiūra. Į šią paslaugą
įeina gatvių apšvietimo įrangos priežiūra (valdymo
spintų priežiūra ir remontas, šviestuvų valymas, priežiūra
ir remontas, perdegusių elektros lempučių keitimas
naujomis, šviestuvų gaubtų pakeitimas). Į šią priemonę
įeina apmokėjimas už elektros energiją elektros tiekėjui
už gatvių apšvietimą.
Seniūnijos prižiūri rajono savivaldybės teritorijoje
esančius vietinės reikšmės kelius. Lėšos kelių priežiūrai
skiriamos iš valstybinės Kelių priežiūros ir plėtros
programos ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto.
Seniūnijos kasmet atlieka kelių su žvyro danga lyginimą,
asfalto dangos duobių remontą, valo kelius žiemos
sezono metu bei atlieka kitus einamuosius kelių
priežiūros darbus.

3,8/3,8

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla
(kelių priežiūra:
lyginimas,
remontas,
valymas,
infrastruktūros
remontas,
gerinimas ir kt.)

Veiklos rezultatai
Vietinės reikšmės kelių priežiūros darbams 2021 metais buvo skirta
11000 Eur. Iš jų Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga
tvarkymui skirta – 1750 Eur., už juos išasfaltuota Aukštagirės g. atkarpa
Bilionių k. – 100 m². Vietinės reikšmės kelių priežiūrai (lyginimui ir
žvyravimui) skirta 7340 Eur, panaudota 7335,57 Eur už juos buvo
remontuojami ir lyginami Bilionių seniūnijos vietinės reikšmės keliai. Per
2021 m. atlikti šie kelių priežiūros ir remonto darbai: lyginimas – 4 kartai;
žvyro dangos stiprio atstatymas ( žvyravimas) – 6 m³ (kelias Bl-04 Žemaičių
plentas–piliakalnis–Aukštagirės g. ( Piliakalnio gatvė)); pažeistų dangos
konstrukcijos užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda (fr. 0–45 mm) –
35,7 m³ (BL-06 Aukštagirės g.–Aukštagirė–Baravykai; mBL-12 Bilioniai–
Pykaičių kelias–Stirbinskinė; BL-06 Žemaičių plentas–Pykaičiai (Viksvės
gatvė)); grunto kasimas ekskavatoriais – 224,7 m³ (kelias BL-04 Žemaičių
plentas–piliakalnis–Aukštagirės g. (Piliakalnio gatvė); vidaus kelias 02-14);
sulūžusios PVC 300 mm pralaidos keitimas 6 m (vidaus kelias 02-14; kelias
BL-04 Žemaičių plentas–piliakalnis–Aukštagirės g. (Piliakalnio gatvė));
sulūžusios PVC 400 mm pralaidos keitimas 6 m. (kelias BL-04 Žemaičių
plentas–piliakalnis–Aukštagirės g. (Piliakalnio gatvė)).
Kelių ir gatvių priežiūrai žiemos metu per 2021 m. išleista 8436,18 Eur
(1910 Eur apmokėta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos; 1500 Eur
apmokėta iš Bilionių seniūnijos biudžeto; 5026,18 Eur apmokėjo Šilalės
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rajono savivaldybės administracija).
Šilalės rajono savivaldybės administracija skyrė 421 Eur keliams su
žvyro danga dulkėtumui mažinti, tirpalu 1 kartą palaistyta 2,319 km kelių su
žvyro danga už 420,90 Eur.

Lėšų skyrimas kelių priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos
12000

9000

11000
7340

8000
4000

3920
1320

2480

1750

0

0

2019

Socialinis
darbas
(socialinės
rizikos ir
problemiškų
šeimų,
auginančių
vaikus, apskaita
ir lankymas,
šeimos,
globojančios
vaikus,
visuomenei
naudingas
darbas ir kt.)

2020

1910

2021

Pateikėme paraiškas Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo
programai, iš kurios gavome 600 eurų tautodailės plenerui „Šimtmečio veidai
ir vaizdai“ organizuoti ir Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės
priešgaisrinės apsaugos programai, iš kurios gavome 300 eurų kilnojamai
lauko kamerai pirkti.
Tautodailės plenere „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ sukurtos 3 akmens
skulptūros, skirtos įamžinti Bilionių seniūnijos Bilionių, Gulbių ir Aukštagirės
kaimus, ąžuolinė „Muzikantų“ skulptūra ir 2 ąžuoliniai žemaitiški kryžiai.
Akmens skulptūros ir ąžuolinė „Muzikantų“ skulptūra pastatyti Bilionių
parke, žemaitiški kryžiai įrengti Bilionių kapinaitėse ir Gulbių kapinyne.
Seniūnijoje socialinio darbuotojo pareigas atlieka Laukuvos seniūnijos
socialinis darbuotojas, kuris atvažiuoja į seniūniją 1 kartą per savaitę. Per
2021 m. 9 šeimos gavo socialinę pašalpą, 12 šeimų paskirta šildymo
kompensacija, 11 šeimų buvo paskirtos tikslinės pašalpos, 37 šeimos gauna
išmoką vaikui, paramą mokinio reikmėms įsigyti gavo 6 šeimos (12 vaikų),
priimti prašymai ir išmokėta vienkartinė parama gimus vaikui išmokėta 2
šeimoms, 27 šeimos (56 asmenys), gavo paramą maisto produktais.
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Socialinių išmokų pavadinimas
Socialinė pašalpa
Šildymo išlaidų kompensacija (kietas kuras)
Tikslinė pašalpa
Išmoka vaikui
Parama mokinio reikmėms
Nemokamą maitinimą gauna vaikų
Vienkartinė parama gimus vaikui

Šeimų
skaičius
9
12
11
37
6
12
2

Per 2021 m. įvyko 2 Bilionių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos
šeimai teikimo posėdžiai.
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Visuomenėje naudingoje veikloje dalyvavo 5 asmenys.
Surašyti 27 buities tyrimo ir lankymo aktai.
Nustatytas 1 senyvo amžiaus asmeniui integralios pagalbos teikimo poreikis.
Nustatytas 1 senyvo amžiaus asmeniui pagalbos į namus poreikis
Žemės ūkis
Seniūnijoje žemės ūkio specialisto pareigas atlieka Bijotų seniūnijos žemės
(ūkininkų
ūkio specialistas, kuris atvažiuoja į seniūniją vieną kartą per savaitę. 2021
skaičius, naujai
metais priimta 121 pasėlių deklaracijos tiesioginėms išmokoms gauti, priimta
įregistruotos ir
12 prašymų dėl paraiškos duomenų keitimo. Užpildyti 126 prašymai VĮ
atnaujintos ž. Ū. žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui atnaujinti žemės ūkio ir
Valdos,
kaimo valdą žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Per 2021 metus gauti 87
paraiškos
prašymai atnaujinti registravimo duomenis Lietuvos Respublikos ūkininkų
paramai gauti ir ūkių registre, deklaruotos 28 kiaulių bandos, priimta 15 paraiškų laikinai
kt.)
valstybės pagalbai gauti, dėl COVID-19. Parengta ir išsiųsta 1 valdos
perdavimo dokumentų byla (valdos perdavimo / mirimo atveju). Priimtas 1
prašymas išankstinių KŽS (kontrolinis žemės sklypas) aprašymui PPIS
(paraiškų priėmimo sistema). Seniūnijoje viso registruoti 87 ūkininkų ūkiai.
Sanitarija ir
Seniūnija prižiūri:
aplinkos
1. Valstybės saugomus objektus:
apsauga
1.1. Bilionių piliakalnį su gyvenviete, teritorijos plotas 6,7 ha;
(aplinkos
1.2. Gulbių kapinyną, teritorijos plotas 4,9 ha;
priežiūra,
1.3. Baravykų kaimo senkapį, plotas 0,06 ha;
kapinių
2. Neveikiančias kaimo kapinaites:
tvarkymas ir kt.)
2.1. Plunksnių, plotas 0,07 ha;
2.2. Plunksnių, plotas 0,4144 ha;
2.3. Stonių, plotas 0,0598 ha;
2.4. Bilionių, plotas 0,05 ha..
3. Aukštagirės apžvalgos bokšto teritoriją.
4. Bilionių parką, plotas 0,6 ha.
5. Kultūros paveldo objektus:
5.1. Paminklą žuvusiems partizanams Bilionių kaime;
5.2. Paminklą partizanei Irenai Petkutei-Neringai;
5.3 Stogastulpį religijotyrininkui ir baltų mitologijos rinkėjui Norbertui
Vėliui;
5.4. Paminklą pasieniečiui Antanui Straukui;
5.5. Paminklą piliakalnių tyrinėtojui Liudvikui Kšivickiui;
5.6. Paminklą istorikui Simonui Daukantui;
5.6. Paminklą 1918–1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviams,
Šilalės krašto savanoriams.
6. Aukštagirės pažintinį pėsčiųjų ir dviratininkų taką , ilgis apie 9,6 km.
Šių objektų priežiūros, pakelių tvarkymo, aplinkos tvarkymo darbus pagal
užimtumo didinimo programą atliko 1 asmuo bei 5 visuomenei naudingų
darbų atlikėjai.
Kultūrinė
Per 2021 metus įvyko 3 seniūnaičių sueigos, jose aptarta ir apsvarstyta
veikla,
Bilionių seniūnijos veiklos ataskaita už 2020 metus, Bilionių seniūnijos
gyventojų
veiklos programa 2021 metams, vietinės reikšmės kelių remonto bei
laisvalaikio ir
priežiūros klausimai bei kiti seniūnijos gyventojams svarbūs klausimai. Per
poilsio
2021 metus Bilionių seniūnijoje buvo minimos valstybinės šventės,
organizavimas
pažymimos atmintinos datos. Dėl ekstremalios situacijos neįvyko Motinos
(renginiai,
dienos paminėjimo šventė, rudens šventė „ Po rudens darbų pabūkime kartu“.
dalyvių sk. ir kt.) Seniūnijos darbuotojai kartu su Bilionių kaimo bendruomenės nariais ir
Bilionių laisvalaikio salės darbuotoja suorganizavo 5 dienų trukmės
tautodailės plenerą „ Šimtmečio veidai ir vaizdai“, sugiedojo Tautišką giesmę
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Administracinė
veikla
(gauta/išsiųsta
dokumentų,
atlikta notarinių
veiksmų,
nagrinėta
prašymų ir
skundų, išduota
pažymų ir
leidimų ir kt.)

ant Bilionių piliakalnio. Metų pabaigoje suorganizavome Kalėdų senelio
išvyką pas Bilionių seniūnijos ikimokyklinio amžiaus vaikus.
Atliktos seniūnijos funkcijos 2021 metais
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Iniciatyvos ir
spręstos
problemos
Uždaviniai ir
svarbiausi
darbai 2022iems metams

Funkcijos pavadinimas

Kiekis

Gauti dokumentai
Išsiųsti dokumentai
Surašyti įsakymai veiklos klausimais
Surašyti įsakymai personalo (dirbančių pagal užimtumo programą)
klausimais.
Surašyti seniūnaitijų seniūnaičių sueigos protokolai
Sudaryta darbo sutarčių
Sudaryta visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių
Išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.
Išduota pažymų apie šeimos sudėtį
Išduota charakteristikų
Išduota pažymų apie faktinę gyvenamąją vietą
Išduota pažymų apie darželio nelankymą
Atlikti notariniai veiksmai
Užregistruotos sąskaitos faktūros
Sutvarkyta viešųjų pirkimų dokumentų

216
81
16
3
3
1
13
1
12
2
2
1
9
169
72

1. Lietuvos Respublikos prezidentas, 2021 m. balandžio 26 d. dekretu Nr.
1K-584, patvirtino Bilionių herbą.
1. Sutvarkyti vietinės reikšmės kelią Nr. Bl-08 Šakiai–Baravykai, kelio ilgis
1,85 km.
2. Suorganizuoti 5 dienų trukmės tautodailės plenerą „Šimtmečio veidai ir
vaizdai“. Plenero metu sukurti atminimo ženklą mitologui, tautosakininkui
Norbertui Vėliui.
3. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Bilionių parke.
4. Apšvietimo įrengimas Bilionių kaimo Aukštagirės gatvėje.
DIDKIEMIO SENIŪNIJA

BENDROJI DALIS
Statistinė
informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių
kelių ilgis, gyventojų
sk., gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)
Seniūnijos vidinė
struktūra
(pareigybių sk.,
seniūnaitijos ir kt.)

Didkiemio seniūnijos plotas – 3848 ha. Gyventojų skaičius 2021 metų
sausio 1 dienos duomenimis buvo 284, 2022 m. sausio 1 d. – 265
gyventojai. Seniūnijos centras yra Didkiemio gyvenvietė, kurioje gyvena
apie 200 gyventojų. Seniūnijai priklauso šie kaimai: Didkiemis,
Vartulėnai, Pažiuržmotis, Laumenai.
Seniūnija prižiūri 1297 m šaligatvių, 327 m² automobilių stovėjimo
aikštelių, vietinės reikšmės 8,76 km viešųjų kelių, 2,54 km gatvių, bei
10,26 km vietinės reikšmės vidaus kelių. Bendras vietininkės reikšmės
kelių ilgis sudaro 22,56 km.
Seniūnijos administracijoje 2021 metais dirbo 1 valstybės tarnautojas
(seniūnas), 3 darbuotojai, dirbantys pagal sutartis: darbininkas (1 etatas),
kapinių prižiūrėtojas (0,5 etato). Seniūnija suskirstyta į dvi seniūnaitijas –
Didkiemio ir Laumenų.
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BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019-2021 metais
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas, kultūra ir sportas, banko išlaidos
ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, (mirties) socialinei paramai
pinigais
Viso :

Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

51414

54710

48342

4720

4087

2340

1755

1955

2500

1820
4444

2197
2940

1500
4990

6471

7556

8057

0
2000

0
500

0
1559

1216

2184

7379

73840

76129

76667

Biudžeto vykdymas 2021 metais
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas, vanduo
ir ryšių paslaugos)

2 % 10 %
10 %

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai

7%
2%

Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

63 %

Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas, kultūra ir
sportas, banko išlaidos ir kt.)

3%
3%

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, (mirties) socialinei paramai pinigais

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMA
Seniūnijos funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į
vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų
paslaugų teikimo. Vykdant šį tikslą, didinamas finansų
politikos efektyvumas, optimizuojamas savivaldybės
turto valdymas, nedarbo mažinimo priemonės,
planuojama ir organizuojama seniūnijos pastatų remontas
ir priežiūra, vykdoma savivaldybės politika, kultūros,
švietimo, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, gamtos
apsaugos, vaiko teisių srityse, užtikrinamas civilinės
saugos organizavimas.
Seniūnijos
seniūnas
atlieka
seniūnijos
vidaus
administravimą,
administruoja
seniūnijai
skirtus
asignavimus,
atlieka notarinius veiksmus, išduoda
gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, vertina atskirų
asmenų gyvenimo sąlygas, teikia siūlymus dėl socialinės
paramos reikalingumo, vykdo gyventojų užimtumo
programą organizuoja ir visuomenei naudingus darbus,
bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą
ir priežiūrą, kapinių, želdinių priežiūrą, prižiūri prekybą
viešose vietose, teikia pasiūlymus dėl kelių, gatvių,
aikščių tvarkymo, priklausančių pastatų remonto,
paminklų priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo
gyventojams. Šaukia gyventojų sueigas, teikia
bendruomenių pastabas bei pasiūlymus savivaldybei.
Seniūnijoms priskirtos laisvalaikio salės, jose
organizuojami kultūriniai renginiai, šventės, gyventojų
sueigos ir vykdomos kitos priemonės. Rengia seniūnijos
metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo
ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių
išplėstinėje sueigoje.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsniu,
įgyvendinamos valstybinės (perduotos savivaldybėms)
funkcijos.
Valstybinės
funkcijos
perduotos
savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios
funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos
vadovaujantis teisės aktais. Vietos savivaldos įstatyme
yra išvardintos 36 valstybinių (perduotos savivaldybėms)
funkcijų, tačiau seniūnijoje realiai iš valstybės biudžeto
specialios dotacijos forma finansuojamos šios funkcijos:
įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų
teikimas valstybės registrams; savivaldybei priskirtos
žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas juo patikėjimo teise; dalyvavimas rengiant
ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei
gyventojų užimtumo problemas, vaikų ir jaunimo teisių
apsauga, žemės ūkio funkcijų vykdymas, gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
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Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
45031,00/ 44204,00
įsisavinta 98 proc.

Programai
įgyvendinti skirta
7479, 00 / įsisavinta
6567
programa
įgyvendinta 97 proc.
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas.
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Šilalės rajono savivaldybė siekia efektyviai organizuoti
kultūrinę veiklą rajone, optimizuoti kultūros paslaugas
teikiančių įstaigų veiklą, atskleisti rajono kultūrinį
savitumą, siekiant užtikrinti proporcingą paslaugų
suteikimą tiek vyrams, tiek moterims, kad renginiuose
dalyvautų, ne mažiau, kaip 30 proc. vienos lyties
asmenų. Seniūnija taip pat prisideda prie kultūrinės
veiklos. Šventės suburia žmones bendrystei. Tradiciniais
tapo valstybinių švenčių minėjimai, motinos, tėvo,
dienos paminėjimas, vasaros šventė, eglutės įžiebimo
šventė, seniūnijos padėkos vakaras, kalėdinė eglutė
mažiesiems
seniūnijos
gyventojams,
gražiausiai
tvarkomų sodybų apžiūra.
Seniūnija skatina bendruomenę aktyviai dalyvauti
kultūriniame gyvenime, domėtis ne tik krašto kultūra, bet
ir istorija, puoselėti ją ir išsaugoti ateities kartoms.

Programai
įgyvendinti skirta
2000,00 / įsisavinta
2000,00 programa
įgyvendinta 100
proc.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Programa skirta didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
Seniūnijų sporto varžybų ir stovyklų organizavimas,
inventoriaus įsigijimas.

Programai buvo
skirta
500 ,00 / įsisavinta
499,00
įgyvendinta 99,9
proc.

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos,
Programai buvo
kvalifikacijos kėlimo išlaidos prekių ir paslaugų įsigijimo skirta
išlaidos.
1900,00 / įsisavinta
1824,00
įgyvendinta 99 proc.
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
Programa skirta vykdyti komunalinių objektų priežiūros
darbus, tai yra sanitarinį valymą, gatvių apšvietimą,
kapinių priežiūrą, skverų, želdinių priežiūrą, aikščių
tvarkymą, Didkiemio, kaimo gyvenvietės tvarkymą.
Vykdant programą siekiama remontuoti, prižiūrėti
gyvenamųjų vietų infrastruktūros objektus.

Programai skirta
19487,00/ įsisavinta
19462,00 programa
įgyvendinta 98 proc.

Iš viso :

Skirta
76667/įsisavinta
74556 97 proc.

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
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Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra:
lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas,
gerinimas ir kt.)

Veiklos rezultatai
Kelių ir gatvių priežiūrai buvo skirta 8316 eurų. Iš jų vietinės reikšmės
kelių ir gatvių su asfalto danga tvarkymui 2640,00 eurų bei kelių su žvyro
danga priežiūrai 3300 eurų. Žvyrkelių laistymui vasarą buvo skirta 180,00
eurų, žiemos tarnybai sniego valymui išleista 1196 eurai. Seniūnijos keliai
buvo lyginami 4 kartus, atliktas žvyro dangos stiprio atstatymas
(žvyravimas) keliuose Pajūrio kelias–Didkiemio miškas, Vartulėnų kelias–
Didkiemio pušynas, Butvido sodyba–Valakų miškas, Vartulėnų kelias–
Jūra.
Miestelio gatvėse užtaisytos asfalto duobės, atnaujinta Žvejų g. esančio
šaligatvio danga ( 100 m²).
Lėšų skyrimas kelių priežiūrai ir remontui
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

5000
3060
2000

3480

2640

1600

1196
260

2019

Socialinis darbas
(socialinės rizikos
ir problemiškų
šeimų, auginančių
vaikus, apskaita ir
lankymas, šeimos,
globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir
kt.)

5520

2020

2021

Pagerinta Didkiemio seniūnijos kelių būklė ir saugumas. Pagerintas gatvių
apšvietimas, pakeisti 2 šviestuvai Gerviškės gatvėje.
Pasodinta rojaus obelaičių, šluotelinių hortenzijų, lanksvų, raugerškių,
kalninių pušų, Vartulėnų k., skvere, prie bažnyčios bei bendruomenės
namų. Bendradarbiaujant su Klaipėdos klientų aptarnavimo Šilalės
skyriumi buvo vykdoma gyventojų užimtumo programa (viešieji darbai),
įdarbintas 1 asmuo, kuris tvarkė kapinių, kapinaičių, rekreacines, poilsio
zonas, paminklų teritorijas. II rekreacinėje teritorijoje prie Jūros upės
išlygintas sklypas, išrauti krūmai, užsėta žolė, pastatyta nauja pavėsinė su
lauko baldais. Atnaujinti I rekreacinėje teritorijoje esantys įrenginiai.
Didkiemio kaimo kapinėse išpjauti avariniai medžiai, nugenėtos liepos
Žvejų g. Atnaujinti lauko baldai (suoliukai) šulinys, stendai, lauko estrada,
sporto aikštynas. Krepšinio aikštelėje pastatytas antras naujas krepšinio
stovas su lenta, perdažyti sporto įrenginiai.
Didkiemio seniūnijoje 2021 m. buvo 6 socialinę riziką patiriančios šeimos,
kuriose augo 15 vaikų. Socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinės
rizikos šeimomis, dirba Šilalės rajono socialinių paslaugų centre. Duomenų
apie veiklą neturime galimybių pateikti.
Socialinė darbuotoja pašalpoms administruoti priėmė prašymus iš
seniūnijos gyventojų socialinei paramai gauti:
Socialinė pašalpa išmokėta 13 šeimų – 25150,06 Eur;
Išmoka vaikui išmokėta 29 šeimoms – 53324,07 Eur;
Gimė 2 naujagimiai, vienkartinių gimimo pašalpų išmokėta – 880,00 Eur;
Mirė 3 gyventojai, laidojimo pašalpa išmokėta – 936,00 Eur;
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Tikslinių pašalpų išmokėta 8 šeimoms – 1524,00 Eur;
Šildymo išlaidų kompensacija (kietas kuras) išmokėta 28 šeimoms –
9888,01 Eur.
Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos posėdžių buvo 5.
Visuomenei naudingą veiklą atliko visi kviestieji asmenys.
Maisto produktai buvo paskirti 82 asmenims labiausiai nepasiturintiems ir
išdalinti 6 kartus.
Paramos mokinio reikmenims įsigyti kreipėsi 11 šeimų buvo išmokėta –
1840,00 Eur. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija išmokėta 10 šeimų –
27008,77 Eur. Priežiūros pagalbos išlaidų tikslinė kompensacija išmokėta 7
šeimoms – 4358,32. Iš viso seniūnijos gyventojams buvo išmokėta
124 908,23 Eur.
Nepasiturintys, neįgalūs, vieniši, socialinės rizikos šeimos buvo aprūpinti
gyventojų suaukotais baldais, rūbais ir kt. daiktais.
Žemės ūkis
2021 metais priimta 54 pasėlių deklaracijos tiesioginėms išmokoms
(ūkininkų skaičius, gauti. Užpildyta 43 prašymai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
naujai įregistruotos centrui atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdą žemės ūkio ir kaimo verslo
ir atnaujintos ž. ū.
registre, 10 kaimo valdų įregistruotos žemės ūkio ir kaimo verslo registre,
valdos, paraiškos
deklaruotos 3 kiaulių bandos. Ūkiuose registruota pieninių karvių – 254,
paramai gauti ir kt.) mėsinių 42. Pieninių bulių – 143, mėsinių – 76. Pieninių telyčių – 190 ir
mėsinių telyčių – 96. Avys – 26 ir 31 arklys. Seniūnijoje registruoti 52
ūkiai, du pareiškėjai dalyvauja ekologinio ūkininkavimo programoje.
Ūkių skaičius ir dydis seniūnijos teritorijoje 2019–2021 metais
Pavadinimas
Maži ūkiai iki 2 EDV

2019 m.
32

2020 m.
31

2021 m.
30

Šeimos ūkiai nuo 2 iki 4 EDV

15

16

15

Vidutiniai ūkiai nuo 4 iki 14 EDV

2

2

2

Stambūs ūkiai daugiau kaip 14 EDV

3

3

3

Ūkių skaičius ir dydis seniūnijos teritorijoje 2021 m.

4% 6%

30 %
60 %

Maži ūkiai iki 2 EDV
Šeimos ūkiai nuo 2 iki 4 EDV
Vidutiniai ūkiai nuo 4 iki 14 EDV
Stambūs ūkiai daugiau kaip 14 EDV

Sanitarija ir
aplinkos apsauga
(aplinkos priežiūra,
kapinių tvarkymas
ir kt.)

Seniūnija prižiūri Didkiemio kaimo kapines, neveikiančias Laumenų kaimo
kapinaites. Paminklą žuvusiems partizanams buvusiame Gerviškės k.
Didkiemio seniūnijoje bei paminklą Lietuvos partizanams Didkiemio k.
Didkiemio seniūnijoje. Abu paminklai yra rajoninės reikšmės objektų
sąraše. Architektūros paminklas – Šv. Angelų Sargų bažnyčios pastatų
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Kultūrinė veikla,
gyventojų
laisvalaikio ir
poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių
sk. ir kt.)

Administracinė
veikla
(gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų
ir skundų, išduota
pažymų ir leidimų
ir kt.)
Iniciatyvos ir
spręstos
problemos
Uždaviniai ir
svarbiausi darbai
2022-iems metams

kompleksas. Į šį pastatų kompleksą, saugomą Valstybės, įeina bažnyčia ir
varpinė. Taip pat prižiūri rekreacines teritorijas prie Jūros upės, Lietuvos
100-mečiui skirtą skverą miestelio centre, teritorijas prie bažnyčios,
bendruomenės namų, pakeles, sporto aikštyną bei kitas lankytinas vietas
Didkiemio seniūnijos teritorijoje. Šių objektų priežiūrą atlieka seniūnijos
darbuotojai ir visuomenei naudingų darbų atlikėjai
Buvo minimos
valstybinės šventės, minit Lietuvos valstybės
Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, kvietėme didkiemiškius švęsti
įdomiai, buvo su organizuotas proto mūšis, kur dalyvavo 9 komandos, po 6
dalyvius. Tai pat minėjome Motinos, Tėvo dieną, sveikinome gyventojus,
kurie minėjo gražias sukaktis. Seniūnijos darbuotojai dalyvavo talkoje,
rinko šiukšles Jūros upės pakrantėje, Didkiemio kaimo teritorijoje, sodino
medelius, giedojo Tautišką giesmę, surengė šventę Didkiemiui – 460 metų,
Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčios 225 metų paminėjimą, Didkiemio
protmūšį, Seniūnijos padėkos vakarą. Gruodžio mėnesį organizuotas
miestelio papuošimas, apdovanoti gražiausiai tvarkomų sodybų
šeimininkai. Vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, mažiesiems
seniūnijos gyventojams buvo įteiktos kalėdinės dovanėlės.
Gauta dokumentų – 224, išsiųsti 78 dokumentai. Surašyta įsakymų veiklos
klausimais – 5. Išduota įvairių pažymų gyventojams – 112. Gyvenamąją
vietą deklaravo 24, išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo 1.
Notarinių veiksmų atlikta – 15. Gauta ir nagrinėta 115 gyventojų prašymų.
Išduota leidimų Didkiemio seniūnijoje prekiauti viešosiose vietose – 6.
Skundų gauta nebuvo.

Keleivių vežimas iš Didkiemio į Šilalę vasaros laikotarpiu. Valstybinės
reikšmės rajoninio kelio Nr. 4104 Šilalė – Didkiemis, kreipimasis į Kelių
direkciją dėl finansavimo galimybių vykdant žvyrkelių programą.
Seniūnijos veiklos plano 2022 metų vykdymas pagal skirtas biudžeto lėšas.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra pagal skirtą finansavimą.
Didkiemio sporto aikštyno dangos atnaujinimas, melioracijos projekto
darbų pradžia: Šilalės rajono Didkiemio kadastrinės vietovės griovių ir
statinių juose remonto darbai, tarpininkavimas tarp ūkininkų ir darbų
rangovų, vykdoma informacijos sklaida.
Seniūnijos gyventojams paslaugų ir informacijos teikimas įvairiais
klausimais. Vasaros šventės organizavimas.
KALTINĖNŲ SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS

Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)

Šilalės Kaltinėnų seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės
administracijos filialas
Seniūnijos centras – Kaltinėnų miestelis, teritorijos plotas –
16000,00 ha
Gyventojų seniūnijoje – 2055
Seniūnijai priklauso 68 kaimai ir Kaltinėnų miestelis.
Seniūnijoje šiuo metu gyvena 2055 gyventojai. Kaltinėnų
miestelyje deklaravusių gyvenamąją vietą yra apie
600
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gyventojų. Seniūnijos teritorijos gyvenvietėse Iždonų – Pagrybio
k. – 200 gyventojai, Gineikių k. – 160 gyventojai, Rūtelių k. – 95
gyventojai.
Per praėjusius metus gimė 9 vaikai. Išduoti 75 leidimai laidoti
Kaltinėnų civilinėse kapinėse, iš to skaičiaus Anapilin išėjo 48
seniūnijos gyventojai.
Seniūnijos vidinė struktūra Kaltinėnų seniūnijos vidinę struktūrą sudaro 13 pareigybių:
(pareigybių sk., seniūnaitijos seniūno; vyriausiojo specialisto; žemės ūkio specialisto; socialinio
ir kt.)
darbuotojo; elektriko; Kaltinėnų kapinių prižiūrėtojo; ūkvedžio;
traktorininko; dvi pareigybės valytojo; dvi pareigybės gatvių
valytojo; aplinkos tvarkytojo.
Kaltinėnų seniūnijos teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas:
1. Gineikių seniūnaitija - Butkaičių k., Ganyprovos k., Gaučų
k., Gineikių k., Kanapukų k., Karklėnalių k., Kiaukalių k.,
Krūtilių k., Nuomininkų k., Orvydiškės k., Pakarčemio k.,
Pasausalio k., Rėzgalių k., Rūčių k., Skindėriškės k., Sodalės k.,
Určiniškės k.;
2. Iždonų seniūnaitija - Bartašiškės k., Gimbūčių k.,
Jogminiškės k., Iždonų k., Kaušų k., Labardžių k., Lauksargio k.,
Lingėniškės k., Meirių k., Pagrybio k., Paežerupio k., Prienų k.,
Rūtelių k., Šliužų k.;
3. Kaltinėnų seniūnaitija - Dvarčiaus k., Kaltinėnų mstl., Pelkių
k., Pilių k., Trako k., Užpelkio k.;
4. Radiškės seniūnaitija - Ąžuolijos k., Bartkiškės k., Burnių k.,
Dirgėlų k., Donylų k., Gardiškės k., Gedminiškės k., Jankaičių k.,
Jaunodavos k., Juodžių k., Kutalių k., Kvesčių k., Lauciškės k.,
Laumenų k., Mažuolių k., Milaičių k., Milių k., Misaičių k.,
Paašvijo k., Pabalių k., Pakalniškių k., Pempių k., Pesių k.,
Putvinskių k., Radiškės k., Rukšių k., Ruslių k., Skabučių k.,
Šakių k., Šaltiškės k., Vosgirdų k., Žilių k.

BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas ir kt.)
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Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

170298,00

171481,00

168632,00

12217,00

11188,00

11263,00

24009,00

24499,00

16948,00

16671,00
27482,00

16336,00
44878,00

12650,00
32300,00

1538,00

1349,00

7372,00
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7.
8.
9.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

5000,00
3500,00
13627,00

2000,00
6400,00
15800,00

7000,00
2400,00
23956,00

Seniūnijos biudžetas 2021 metais

1%
2%
3%
11 %
4%

8%

60 %

6%
4%

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
Lėšos programų
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
vykdymui 2021 m.
PROGRAMA (01)
skirta/įsisavinta
Programos
Užtikrinta valdymo ir administravimo kokybiška veikla.
vykdymo
Seniūnijos išlaidoms priskiriamas priskaičiuotas darbuotojų
aprašymas
darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, prekių ir
paslaugų naudojimo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos,
transporto
išlaikymas,
spaudiniai,
komandiruotės,
107759,00 Eur
kvalifikacijos kėlimas, materialiojo ir nematerialiojo turto
/101392,00 Eur
nuoma bei remontas ir kt.), socialinio būsto nuoma,
administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą),
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas bei kitos ūkio
išlaidos.
Programos
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
pavadinimas
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA (08)
Programos
Įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas
37999,00 Eur
vykdymo
valstybės registrams; kompensacijų skaičiavimas ir
/37359,00 Eur
aprašymas
mokėjimas;
aprūpinimo
mokinio
reikmenimis
Programos
pavadinimas
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administravimas; socialinių išmokų skaičiavimas ir
mokėjimas; savivaldybei priskirtos žemės ir kito valstybės
turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo
teise, pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų
tvarkymas, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo
rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo
programas, žemės ūkio funkcijų vykdymas; gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas.
Programos
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
pavadinimas
PUOSELĖJIMO PROGRAMA (05)
Programos
Siekiama sudaryti sąlygas seniūnijos gyventojams
vykdymo
susipažinti
su
šiuolaikinėmis
bei
tradicinėmis
aprašymas
profesionalaus ir mėgėjų meno (muzikos, teatro, dailės,
šokio, kt.) kryptimis, jaunųjų menininkų pasiekimais ir
veikla, ugdyti gyventojų etninę savimonę vykdant
numatytas edukacines programas, skatinti gyventojų
domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu.
Programos lėšos panaudojamos: renginiams, techninių
priemonių, muzikos instrumentų įsigijimui.
Programos
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (06)
pavadinimas
Programos
Pagal kūno kultūros ir sporto programą lėšų programos
vykdymo
vykdymui neturėjome.
aprašymas
Programos
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
pavadinimas
(09)
Programos
Efektyviai organizuotas socialinis darbas vykdant seniūnijai
vykdymo
teisės aktais priskirtas funkcijas. Programos priemonei
aprašymas
vykdyti užtikrintas normalus jos funkcionavimas –
institucijos valdymo išlaidos (socialinių darbuotojų
išlaikymui), socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui
lėšos.
Programos
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA (11)
pavadinimas
Programos
Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra,
vykdymo
taisymas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas, atliekų
aprašymas
išvežimui iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų.
Organizuoti seniūnijų komunalinių objektų priežiūros
darbai: sanitarinis valymas ir aplinkos apsauga, parkų,
aikščių, želdynų, kapinių priežiūra, gatvių apšvietimo tinklų
priežiūra.

16618,00 Eur
/16617,00 Eur

0,00 Eur
/0,00 Eur

22123,00 Eur
/22121,00 Eur

98022,00 Eur
/98018,00 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros remontas,
gerinimas ir kt.)

Veiklos rezultatai
Seniūnijoje prižiūrime 105,37 km vietinės reikšmės viešųjų kelių,
118,38 km vietinės reikšmės vidaus kelių, 9,3 km miestelio gatvių: iš
jų 4,3 – asfaltas, 4,6 – žvyro danga, 0,34 – grunto danga. 2021 metais
vietinės reikšmės žvyrkelių priežiūrai ir remontui panaudota 48,57
tūkst. Eur, žvyrkelių laistymui panaudota 1,53 tūkst. Eur, kelių ir
gatvių su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) priežiūrai
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Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir kt.)

Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir
atnaujintos ž. ū. valdos,
paraiškos paramai gauti
ir kt.)

panaudota 11,55 tūkst. Eur, vietinės reikšmės kelių priežiūros
darbams žiemos metu skirta 1,9 tūkst. Eur.
Tvarkome miestelio teritoriją, aplinką prie visuomeninės paskirties
pastatų, poilsines ir rekreacines zonas, parkus, piliakalnius,
senkapius. Viešųjų erdvių teritorijas tvarkyti padėjo apie 28 žmonių,
atliekantis visuomenei naudingus darbus po 40 val. per mėnesį. Iš
Užimtumo tarnybos įdarbinome 2 žmones pagal užimtumo didinimo
programą.
Socialinės paramos dėl tikslinės pašalpos kreipėsi 41 šeima,
vienkartinės pašalpos 3 šeimos. Šildymo (kieto kuro) kompensacija
kreipėsi 137 šeimos. Paramos mokinio reikmėms įsigyti kreipėsi 41
šeima. Socialinės pašalpos kreipėsi 37 šeimos, išmokos vaikui
kreipėsi
210 šeimų, vienkartinės išmokos vaikui 11 šeimų,
vienkartinės išmokos nėščiai moteriai 8 asmenys. Visuomenei
naudingai veiklai buvo pasitelkti atlikti 28 asmenys. Buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašyta 181 vnt. Asmens
(šeimos) socialinių paslaugų poreikis vertintas 39 asmenims.
2021 metais buvo perimta iš Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio
gimnazijos maisto daviniai, kurie buvo išdalinti nemokamą
maitinimą gaunantiems Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio
gimnazijos mokiniams, išdalinta maisto davinių krepšelių skaičius iš
viso: 82 vnt.
1. Atnaujintos ir naujai įregistruotos žemės ūkio valdos – 559
(priimant prašymus), 63 – per PPIS sistemą.
2. Priimtos pasėlių deklaravimo paraiškos – 575.
3. Atnaujinti 380 ūkininko ūkiai, per PPIS sistemą – 325.
4. Parengtos 4 nuimto derliaus ataskaitos, 1 galvijų pasiskirstymo
ataskaita.
5. Suorganizuoti 3 seminarai ūkininkams.
6. 13 kiaulių registracijos ūkinių gyvūnų registre.
7. Paraiškų laikinajai valstybės pagalbai gauti rinkimas.
8. Nukentėjusiems nuo COVID-19, paraiškų rinkimas ir pildymas,
priimta apie 200 paraiškų.
Priimti ir įvykdyti 9 pranešimai dėl valdos perdavimo.

Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)

1. Pagal pateiktą aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos paraišką ,,Rekreacinių teritorijų sutvarkymas“, Kaltinėnų
miestelyje sutvarkytos viešosios erdvės, atnaujintos vejos, pasodinti
medeliai.
2. Pagal pateiktą viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės
apsaugos programos paraišką ,,Civilinės saugos būklės gerinimas“,
Kaltinėnų mstl. Varnių g. įrengta mobili vaizdo kamera naudojama
galimiems pažeidėjams nustatyti.
3. Pagal pateiktą aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos paraišką ,,Pavojų keliančių medžių šalinimo darbų
finansavimas“, atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai
Kaltinėnų miestelyje.
Seniūnija įgyvendino lauko vaikų žaidimo aikštelės komplekto,
skirto 5–12 metų vaikams, įrengimą prie Kaltinėnų kultūros namų:
čiuožykla; du bokšteliai; laipynė; balansinės sūpynės; spyruokliukas;
keturvietė karuselė; sūpuoklės.

Kultūrinė veikla,

Kaltinėnų kultūros namuose:
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gyventojų laisvalaikio
ir poilsio organizavimas
(renginiai, dalyvių sk. ir
kt.)

Administracinė veikla
(gauta/išsiųsta

* Laisvės gynėjų dienai skirta pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes
liudija“ – 30 dalyvių skaičius.
* Edukacinė pamoka „Pasidaryk Užgavėnių kaukę pats“ – 89
dalyvių skaičius.
*Užgavėnių blynai su moterų vokaliniu ansambliu „Versmė“ – 56
dalyvių.
* Lietuvos valstybės atkūrimo dienos sveikinimas ir virtuali piešinių
paroda „Piešiu Lietuvai“ – 101 dalyvių.
* Virtualus renginys „Padovanokim paukščiams namus“ – 34
dalyvių.
* Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas orientacinis
žygis po Kaltinėnus * – 100 dalyvių.
* Velykinė nuotaika Kaltinėnų miestelyje – 100 dalyvių.
* Virtuali edukacija „Velykiniai margučiai“ – 72 dalyviai.
* Virtualus sveikinimas mamoms „Daina Mamai“ – 100 dalyvių.
* Gedulo ir vilties dienos paminėjimas – 15 dalyvių.
* Šventinės Joninių sportinės varžybos – 150 dalyvių.
* Kaltinėnams – 650, Joninės – 2000 dalyvių.
* Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienos minėjimas – 100 dalyvių.
* Vaikų žaidimų aikštelės atidarymo šventė. Pasirodymas:
Kaltinėnų kultūros namų solistai (vad. Vileta Gailevičienė) – 100
dalyvių.
* Edukacinis užsiėmimas: „Senovinė sriuba ant laužo“ – 25 dalyviai.
* Edukacinis užsiėmimai:
„Kugelis su įvairiais priedais“, „Segė lėlytė tautiniais motyvais“ – 30
dalyviai.
* Žemaitijos regiono vokalinių ansamblių festivalis „Atsiliepk
dainoj...“ IV koncertas
Pasirodymas:
Kaltinėnų kultūros namų vokalinis moterų ansamblis „Versmė“ (vad.
Vileta Gailevičienė) – 150 dalyvių.
* Baltų vienybės diena – kalnų sąšauka
Pasirodymai:
Kaltinėnų kultūros namų vokalinis moterų ansamblis „Versmė“,
Kaimiškos muzikos kapela (vad. Vileta Gailevičienė – 15 dalyvių.
* Edukacinis užsiėmimas: „Vaško žvakių liejimas“ – 15 dalyvių.
* Edukacinis užsiėmimas: „Pynikai“ – 10 dalyvių.
* Kaltinėnų Žydų istorijos prisiminimas ir pagerbimas – 50 dalyvių.
* Kaltinėnams 650, istorijos puslapiuose – 150 dalyvių.
*„Senjorų naktišokiai“, skirta pagyvenusių žmonių dienai paminėti –
15 dalyvių.
* Edukacinis užsiėmimas „Moliūginių žibintų“ dekoravimo dirbtuvės
– 15 dalyvių.
*„Apšvieskim Kaltinėnus moliūgų žibintais“ – 100 dalyvių.
* Edukacinis užsiėmimas „Kalėdų pasaka lange“ – 15 dalyvių s.
* Filmas vaikams „Latė ir stebuklingasis akmuo“ – 25 dalyvių.
* Kaltinėnų miestelio eglės įžiebimo šventė – 200 dalyvių.
* Kalėdinių vitrinų, namų ir fasadų konkursas „Kalėdinė išmonė“ –
35 dalyvių.
Per 2021 metus iš seniūnijos gyventojų priimti 932 įvairūs prašymai,
išduotos 574 pažymos seniūnijos gyventojams. Notarinių veiksmų
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dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota pažymų
ir leidimų ir kt.)

registre įrašyti 137 įrašai. Užregistruoti 325 gauti raštai, išsiųsti 144
įvairūs atsakymai ir raštai. Išduoti 75 leidimai laidoti į Kaltinėnų
civilines kapines. Surašyta sprendimų 89 dokumentai, visuomenei
naudingų darbų atlikimo sutarčių 110 dokumentų. Socialinė
darbuotoja iš seniūnijos gyventojų priėmė 708 prašymus įvairiais
socialiniais klausimais.
Seniūnijos veiklos programoje 2021 metų užtikrintas efektyvus
Iniciatyvos ir spręstos
seniūnijos valdymas ir administravimas, biudžeto lėšų ir turto
problemos
naudojimas.
1. Nuolat gerinti seniūnijos prižiūrimų kelių būklę.
2. Tinkamai organizuoti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų
erdvių priežiūrą.
3. Tikslinti gyventojų deklaruotos gyvenamos vietos adresus
Uždaviniai ir svarbiausi informacinėje Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemoje.
darbai 2022-iems
4. Atliekų (šieno rulonų plėvelių ) iš ūkininkų ūkių išvežimo
metams
organizavimas.
Teikti socialines bendrąsias paslaugas, padėti įveikti socialinę
atskirtį, šeimoms, vienišiems asmenims, senyvo amžiaus seniūnijos
gyventojams.
KVĖDARNOS SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė
informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių
kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/
mirė, kaimų sk. ir
kt.)

Seniūnijos vidinė
struktūra
(pareigybių sk.,
seniūnaitijos ir kt.)

Tarp Šilalės rajono kaimiškųjų seniūnijų, pagal gyventojų skaičių,
Kvėdarnos seniūnija yra didžiausia, o pagal užimamos teritorijos plotą
trečioje vietoje. Seniūnijos teritorijos plotas – 14410 ha. Ją sudaro
Kvėdarnos miestelis ir 36 kaimai. 2022-01-01 duomenimis, seniūnijoje
gyvena 3045 gyventojai. Per metus sumažėjo 62 gyventojais (2021-01-01
buvo 3107 gyventojai). Visi šie gyventojai yra deklaravę gyvenamąją vietą
seniūnijoje.
Pagal pagrindines amžiaus grupes:
Iki 18 metų – 476 gyventojai;
Darbingo amžiaus – 1976 gyventojai;
Pensinio amžiaus – 593 gyventojai.
Kvėdarnos seniūnijoje yra 50 daugiavaikių šeimų.
2021 m. gimė 16 naujagimių. Gimė 10 mažiau nei 2020 metais. Mirė 50
gyventojų. Mirė 5 gyventojais mažiau nei 2020 m.
Seniūnijos administracijoje dirbo 11 nuolatinių darbuotojų. Seniūnas,
vyriausiasis specialistas, socialinis darbuotojas, žemės ūkio specialistas,
ūkvedys, du aplinkos tvarkytojai, du kapinių prižiūrėtojai, du valytojai.
Seniūnija suskirstyta į devyniais seniūnaitijas – Gedimino, Genioto,
Grimzdų, Jūros, Pajūralio Kadagynų, Pajūralio Upynės, Piliakalnio,
Saulėtekio, Sauslaukio.
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BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas

Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta 200
metais
tūkst. Eur

Skirta 2021
metais
tūkst. Eur

140,1

159,8

134,6

3,3

2,5

4,1

25,0

27,0

12,8

7,4

6,0

5,2

18,6

28,8

4,8

18,2

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
9 % turto įsigijimui
Ilgalaikio materialiojo
7 % turto paprastajam remontui
Materialiojo
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

28 m.
Seniūnijos biudžetas 2021
8,9

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
8,0
0,5
0

24,9
14,9
17,0
Komunalinėms paslaugoms
8,5
17,8 (elektra, 20,9
šildymas, vanduo251,9
ir ryšių paslaugos) 241,6
253,8

8%

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
Transportui

56 %

12 %
2%

5%

Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas
ir kt.)

2%

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
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Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO
TOBULINIMO PROGRAMA
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei materialinio
aptarnavimo užtikrinimas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
2. Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)
3. Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
4. Transportui
5. Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, pastatų draudimas,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
6. Darbdavių soc. parama pinigais
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių pirmininkų
veiklos rėmimas
1.Kitoms išlaidoms
Specialioji programa- Socialinių būstų nuoma
1.Materialiojo turto paprastajam remontui
Covid-19 išlaidoms kompensuoti
1. Prekėms
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ
SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ VYKDYMO
PROGRAMA
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1. Ryšių paslaugos
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
2. Komunalinėms ir ryšių paslaugoms, transportui
3. Kanceliarinėms prekėms
Darbo politikos rengimas ir įgyvendinimas
(viešieji darbai)
1.Kitoms išlaidoms
Paramos mirties atveju teikimas
1.Pašalpoms, socialinei paramai pinigais (48
pašalpos)
2. Prekėms
Socialinė parama mokiniams už įsigytus
mokinio reikmenis (administravimo išlaidos)
1.Prekėms
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei materialinio
aptarnavimo užtikrinimas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
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Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
95328
92978
64932

64898

1550
8738
5080

1538
8735
5080

2029

2029

1903
7050

1903
7043

3900

1606

146

146

36281

36281
307

307

14574
484
536

14572
484
538

4170

4170

15360
424

15360
424

426

426

17164
8020
2500

17164
8020
2500
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2. Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)
3. Mažaverčiam inventoriui, prekėms
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos
rėmimas
1.Kitoms išlaidoms
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA

1680

1676

4970

4970

30

30

Sporto varžybų ir stovyklų organizavimas
1.Prekėms
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO
PROGRAMA
Socialinių darbuotojų išlaikymas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
2. Prekėms
3. Kvalifikacijos kėlimui
4. Ligos pašalpa
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas
1. Soc. parama pinigais
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO
PROGRAMA
Gatvių pavadinimų informacinių lentelių
įrengimas
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Gatvių, apšvietimo tinklų įrengimas
1.Materialiojo turto paprastajam remontui
Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
2. Materialiojo turto paprastasis remontas
Kapinių teritorijų priežiūra (veikiančių ir
neveikiančių kapinių)
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
2. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
(degalai, ūkinis inventorius, atsarginės dalys
vejapjovėms, krūmapjovėms)
3.Materialiojo turto paprastasis remontas
Savivaldybei priklausančių visuomenės
paskirties pastatų aplinkos tvarkymas
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos,
Padievaičio piliakalnio tvarkymas ir priežiūra
(degalai, ūkinis inventorius, atsarginės dalys
vejapjovėms, krūmapjovėms ir jų remontas,
apsaugos priemonės darbuotojams)
Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo
naudojimo teritorijų
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
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30

30

20125

18415

16328
150
50
100

16328
150
50
60

3500

1830

72701

72474

400

373

2600

2600

8500

8500

7275
625

7075
625

30766

30766

2235

2235

4000

4000

14500

14500

1800

1800
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VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas, gerinimas ir
kt.)

Veiklos rezultatai
Seniūnija turi 188 km. kelių ir gatvių. Iš jų: vietinės reikšmės keliai
112,44 km, vietinės reikšmės vidaus keliai 60,08 km, gatvės 15,42
km, Kvėdarnos miestelyje ir gyvenvietėse: 8,46 km – šaligatvių,
11373 kv. m – automobilių stovėjimo aikštelių, 132 m – pėsčiųjų takų.
Jų priežiūrai, asfalto dangos remontui buvo skirta 55910 Eur,
panaudota 55910 Eur (34060 Eur mažiau negu 2021 m.)
Atlikti darbai seniūnijoje:
Įrengta dalis apšvietimo Upynės g. Pajūralio k.
Įrengtas apšvietimas Grimzdų k. Drungeliškės g.
Įrengta dalis apšvietimo Jūros g. Kvėdarnos mstl.
Pažvyruoti keliai Kv-48 (Kvėdarna–piliakalnis), Kv-3 (Švėkšnos
plentas–Kerbedžių k.), Kv-5 (Kadagynų k.–Gvaldų k.), Kv-6 (Gvaldų
k.–Judrėnų kelias), Kv-32 (Rietavo plentas–Laukuvos kelias), Kv-65
(Pajūralis–Nasvytalių k.), Kvėdarnos P. Cvirkos g.
Įrengta dalis apšvietimo Upynės g. Pajūralio k. Įrengta dalis
apšvietimo Upynės g. Pajūralio k.
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės drėkinti specialiuoju tirpalu: P.
Cvirkos g., Kv-16 Kvėdarna–Grimzdai (K. Jauniaus g.), Kv-28
(Papynaujis–Paragaudis), Kv-48 (Kvėdarnos mstl.– piliakalnis), Kv30 (Lembas–Papynaujis), Liepų g. atšaka Kvėdarnoje, Upynės g.
Pajūralio k., Kv-01 (Švėkšnos plentas–Šakėnai), Kv-66 (Sauslaukis–
Švėkšnos plentas), Kv-67 (Sauslaukio centras), Kv-05 (Kadagynai–
Gvaldai), Kv-38 (Laukuvos kelias–Klabai), Kv-46 (Pūslaukis–
Drobūkščiai).
Socialinis darbas
2021 m. gruodžio 31 d. – 13 šeimų, patiriančių socialinę riziką, 4
(socialinės rizikos ir
globojami vaikai, 20 vienišų senelių, 95 socialiai remtinos šeimos,
problemiškų šeimų,
kurios gauna socialinę pašalpą.
auginančių vaikus,
2021 m. kreipėsi 70 šeima dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti.
apskaita ir lankymas,
Vykdant užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo
šeimos, globojančios
sutartį, seniūnijoje 2021 m. buvo įdarbinti 3 asmenys, siųsti iš darbo
vaikus, visuomenei
biržos.
naudingas darbas ir kt.) 2021 m. visuomenei naudingą veiklą atliko 44 asmenys.
Žemės ūkis (ūkininkų Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir
skaičius, naujai
pasėlius – 531 vnt.
įregistruotos ir
Prašoma išmokų suma (tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio
atnaujintos ž. ū. valdos, naudmenas ir pasėlius) – 126495,2 Eur.
paraiškos paramai gauti Prašoma išmokų suma už mažo našumo žemes – 296238 Eur.
ir kt.)
2021 metų pabaigoje ūkininkų dalyvaujančių kaimo plėtros
programose skaičius pagal programas:
1. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas – 2 ūk.
2. Pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas – 8 ūk.
3. Valdų modernizavimas – 3 ūk.
4. Atnaujinto žemės ūkio valdos – 415.
5. Naujai įregistruotos žemės ūkio valdos – 5.
6. Patekta paraiškų smulkiesiems ūkiams – 16.
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Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)
Kultūrinė veikla,
gyventojų laisvalaikio
ir poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių sk.
ir kt.)

Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje yra dvi veikiančios viešos Kvėdarnos
miestelio ir Pajūralio gyvenvietės kapinės. Kvėdarnos seniūnijos
teritorijoje yra 14 neveikiančių kapinių tarp kurių yra Kvėdarnos žydų
kapinės. Seniūnija valo ir prižiūri 16 ha plotą (šaligatviai, gatvės,
skverai, daugiabučių namų kiemai, aplinka šalia paminklų,
poilsiaviečių teritorijos, rekreacinės teritorijos.).
2021 metais įvykdyti 32 renginiai, iš jų 12 virtualių, 1 respublikinis, 1
Žemaitijos regiono, 1 rajoninis.
2021-01-13 Pilietinė akcija „Uždek atminimo žvakelę“. Akcija
„Neužmirštuolių pieva“, skirta Sausio 13-osios įvykių 30-mečiui
paminėti;
2021-02-02 Kūrybinės dirbtuvės „Trispalvių karpinių karpymas“
(Vasario 16-osios akcijai „Trispalviais karpiniais papuoškime namų
langus“), nuotoliniu būdu, užsiėmimą vedė A. Rimkienė;
2021-02-14 „Kupidono strėlė“ – virtualus nuotraukų konkursas,
skirtas Valentino dienai paminėti (savanorė E. Kairytė);
2021-02-16 Akcija „Trispalviais karpiniais papuoškime namų langus“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti;
2021-02-16 Užgavėnių kaukių ekspozicija Kvėdarnos miestelyje.
Orientacinės varžybos „Surask kaukes“;
2021-03-04 Virtuali „Kaziuko mugė“;
2021-03-08 Virtualus Manto Toleikio sveikinimas Kovo 8-osios
proga;
2021-03-11 Virtuali paroda „Lietuvos vėliavos spalvos nėriniuose,
mezginiuose,
karpiniuose,
papuošaluose“,
skirta
Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
2021-03-21 Virtualus nuotraukų koliažas „Nenurašau, o palaikau“,
skirtas Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti (savanorė E.
Kairytė);
2021-03-26 Virtualios kūrybinės dirbtuvės vaikams „Kaip išsipūsti
kiaušinius ir juos dekoruoti“, užsiėmimą vedė savanorė E. Kairytė;
2021-03-30 Edukacinis užsiėmimas – virtuali vaizdo pamokėlė
„Margi margučių raštai“ (Velykinė dekoracija – veltas margutis),
užsiėmimą vedė A. Rimkienė;
2021-04-02 Virtualus nuotraukų koliažas, skirtas Pasaulinei autizmo
dienai paminėti (JST savanorė E. Kairytė);
2021-05-02 Virtualus muzikinis sveikinimas „Tu numegzk man,
mama kelią“, skirtas Motinos dienai;
2021-05-02 Virtualus sveikinimas „Mama“, skirtas Motinos dienai
(JST savanorė E. Kairytė);
2021-06-03 Grožio pamokos ir patarimai moterims „Grožio paslaptys“
su kavos aromato ir dainuojamosios poezijos prieskoniu. Renginį vedė
Daiva Palekienė, Mary Kai konsultantė;
2021-06-(21-30) Lauko paroda „Žydai – Kvėdarnos miestelio istorijos
dalis“, skirta Holokausto aukų Lietuvoje pagerbimui;
2021-07-06 Eisena nuo Vytauto Didžiojo paminklo iki Padievaičio
piliakalnio. Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
minėjimas. Tautiškos giesmės giedojimo akcija;
2021-08-21 Lietuvos kultūros tarybos įgyvendintas projektas VII
respublikinis klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“;
2021-08-27 Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros
programos įgyvendintas projektas Žemaitijos regiono etnokultūrinė
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vakaronė „Kas apsakys žemaiti būda“;
2021-08-28 Kvėdarnos miestelio šventė;
2021-09-21 Edukacinis užsiėmimas „Apželdinimo menas“, skirtas
Lietuvai pagražinti draugijos metų paminėjimui. Užsiėmimą vedė
Marytė Jončienė, dekoratyvinių augalų augintoja. Pagal bendruomenių
stiprinimo programą įgyvendintas projektas ir apželdinta teritorija prie
Kvėdarnos daugiafunkcio centro;
2021-09-22 Baltų vienybės diena – kalnų sąšauka ant Padievaičio
piliakalnio;
2021-10-(06-07) Edukacinis užsiėmimas „Dailės darbai, panaudojant
neįprastus tapybai ant drobės įrankius“;
202-11-10 Edukacinių užsiėmimų ciklas visai šeimai „Kalėdinių
papuošimų gamyba“;
202-11-17 Edukacinių užsiėmimų ciklas visai šeimai „Kalėdinių
papuošimų gamyba“;
2021-11-24 Edukacinių užsiėmimų ciklas visai šeimai „Kalėdinių
papuošimų gamyba“;
2021-12-05 Rajoninis Adventinis renginys „Ir žvaigždė sužibs
širdyje“, sakralinių giesmių šventė Kvėdarnos bažnyčioje;
2021-12-10 Kvėdarnos miestelio eglutės įžiebimo šventė;
2021-12-16 Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdiniai papuošimai“;
2021-12-22 Kalėdinė šventė mažiausiems. Kalėdų senelio
kalėdomobilis su Snieguole ir dovanomis Kvėdarnos daugiafunkciame
centre;
2021-12-22 Kalėdinio konkurso „Kalėdos mano kieme“ nugalėtojų
apdovanojimai;
2021-12-24 Kūčių vakaras „Kai taip tyli aplinkui…“ Kvėdarnos
bažnyčioje.
Kvėdarnos kultūros namuose veikia 7 kolektyvų ir 1 studija, kuriuos
lanko 107 dalyviai:
Moterų vokalinis ansamblis „Allegro“;
Vyrų Du Etas;
Folklorinis ansamblis „Volungė“;
Vaikų folklorinis ansamblis „Volungėlė“;
Tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“;
Jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“;
Mergaičių tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“;
Rankdarbių studija.
Iš jų: 3 vaikų kolektyvai, kuriuos lanko 53 vaikai.
PAJŪRALIO LAISVALAIKIO SALĖ
2021 metais įvykdyta 16 renginių. Iš jų 7 virtualūs renginiai.
2021-01-13 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laivės
gynėjų dienos 30-mečiui paminėti.
Akcija „Neužmirštuolės“, skirta Sausio 13-osios 30-mečiui paminėti;
2021-02-(02,09)
Kūrybinės dirbtuvės „Užgavėnių kaukių darymas“ nuotoliniu būdu;
2021-02-19 Virtuali dirbtinių gėlių iš popieriaus ir piešinių paroda,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui „Tau
Lietuva…“;
2021-02-16 Virtualus vaizdo filmukas „Užgavėnės savam kyme“;
2021-03-11 Virtuali Ritos Eitmonienės fotografijų paroda
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„Skambėk per amžius, būk laisva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti;
2021-03-24 Virtuali edukacinė popietė „Tas margučių margumėlis“;
2021-04-09 Virtuali popietė – vaikų mažosios Velykėlės „Zuikių
margučiai“, susitikimas su Velykų bobute;
2021-05-02 Virtualus sveikinimas, skirtas Motinos dienai „Gera
mums gyventi, kai šalai Mama“;
2021-06-01 Vaikų rytmetis „Mano spalvota vaikystė“, skirtas
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti;
2021-06-26 Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros
programos įgyvendintas projektas „Kupolinių“ šventė;
2021-07-06 Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
minėjimas;
2021-10-(05-06) Edukacinė popietė – kūrybinės dirbtuvės „Moliūgas
rudens karalius“ (moliūgų skaptavimas, dekoravimas dažais);
2021-10-(08-10) Vakaras „Moliūgų šviesoje“;
2021-12-04 Eglutės įžiebimas;
2021-12-09 Edukacinė popietė „Kalėdinis atvirukas“;
2021-12-18 Pavakarojimas „Senolių seklyčioje…“
Pajūralio laisvalaikio salėje veikia 2 kolektyvai, kuriuos lanko 14
dalyvių:
Moterų šokių kolektyvas „Sūkurys“;
Dramos kolektyvas „Liktarna“.
Administracinė veikla Gauta 363 dokumentai. Išsiųsta 187 dokumentai. Atlikta 115 notarinių
(gauta/išsiųsta
veiksmų. Gauta ir išnagrinėta 18 prašymų bei skundų iš gyventojų.
dokumentų, atlikta
Gauta 67 prašymai dėl pažymų apie šeimos sudėtį, charakteristikų, ir
notarinių veiksmų,
kt. išdavimo, išduota 67 pažymos. Gauta 220 prašymų dėl leidimo
nagrinėta prašymų ir
išdavimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose. Išduota 220
skundų, išduota
leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose. Gauta 20
pažymų ir leidimų ir
prašymų dėl medžių ir krūmų kirtimo bei genėjimo, išduota 11
kt.)
leidimų. Gauta 92 prašymai dėl leidimo laidoti išdavimo. Išduoti 92
leidimai laidoti. Išduoti 6 leidimai išorinei reklamai įrengti.
Iniciatyvos ir spręstos Sutvarkyta Paragaudžio k., šiukšlynu paversta teritorija.
problemos
Gavus finansavimą suremontuoti (Skv-11) P. Cvirkos g., (Skv-4)
Saulėtekio g. Grimzdų k., (Skv-20) Liepų g. atšaką, (Kv-65)
Pajūralis–Nasvytalių k., (Kv-10) (Rietavo plentas–K. Jauniaus klėtelė)
Aitros g., (Skv-23) P. Cvirkos g. atšaką, (Skv-32) Pajūralio k.,
Uždaviniai ir
Upynės g. atšaką, (Kv-05) Kadagynų k.–Gvaldų k., Taikos g. šaligatvį
svarbiausi darbai
Kvėdarnos ir Pajūralio k. Jūros g. šaligatvį.
2022-iems metams
Sutvarkyti dalį kelio griovių kelyje Kv-65 (Pajūralis–Nasvytaliai).
Įrengti dalį gatvės apšvietimo Kvėdarnos Gen. Prano Liatuko g.,
Dvaro g. Kvėdarnoje, Upynės g. Pajūralio k. Suremontuoti Jūros g.
Pajūralio k. dalį gatvės apšvietimo senos trasos.
Atnaujinti Kvėdarnos miestelio kapinių tvorą.

LAUKUVOS SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
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Statistinė
informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių
kelių ilgis,
gyventojų sk.,
gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)

Laukuvos seniūnijos teritorijos plotas – 16 678 ha. Seniūnijos
teritoriją sudaro Laukuvos miestelis ir 68 kaimai. Gyvenamosios vietovės ir
jose deklaruoti gyventojai: Apvaršuvos k. – 32 gyventojai, Bagdono k. – 10
gyventojų, Baltkalnio k. – 19 gyventojų, Baublių k. – 12 gyventojų, Buciškės
k. – 4 gyventojai, Bučių k. – 0 gyventojų, Burbiškių k. – 7 gyventojai,
Dainiškės k. – 16 gyventojų, Dargalių k. – 9 gyventojai, Dargių k. – 31
gyventojas, Degliškės k.– 402 gyventojų, Degučių I k. – 34 gyventojai,
Degučių IIk. – 9 gyventojai, Degutalių k. – 2 gyventojai, Didžiųjų Vankių k.
– 30 gyventojų, Dvarviečių k.- 76 gyventojai, Eitvydaičių k. – 17 gyventojų,
Endrikavo k. – 14 gyventojų, Gatautiškės k. – 38 gyventojai, Girvainių k. –
98 gyventojai, Josūdiškės k. – 3 gyventojai, Juodainių k. – 128 gyventojai,
Kalnėnų k. – 15 gyventojų, Kantautalių k. – 42 gyventojai, Kantautų k. – 12
gyventojų, Karūžiškės I k. – 12 gyventojų, Karūžiškės II k. – 26 gyventojai,
Kaštaunalių k. – 22 gyventojai, Kelpšaičių k. – 3 gyventojai, Kikonių k. – 3
gyventojai, Kuitainių k. – 1 gyventojas, Laukdvarių k. – 2 gyventojai,
Laukuvos mstl. – 758 gyventojai, Malavėnų k. – 4 gyventojai, Mankiškės k. 12 gyventojų, Mėčių k. – 8 gyventojai, Norvaišų k. – 10 gyventojų,
Padievyčio k. -28, Payžnio k. – 25 gyventojai, Palaukuvio k. –13 gyventojų,
Palygumio k. – 1 gyventojas, Palokystalio k. – 1 gyventojas, Pykaičių k. – 62
gyventojai, Pykaitalių k. – 10 gyventojų, Požerės k. – 166 gyventojai, Reistrų
k. – 0 gyventojų, Ręsčių k. – 10 gyventojų, Riešketų k. – 17 gyventojų,
Rudiškės k. – 33 gyventojai, Ruskių k. – 43 gyventojai, Samoškalių k. – 0
gyventojų, Selvestrų k. – 11 gyventojų, Stirbiškės k. – 20 gyventojų,
Strazdalių k. – 21 gyventojas, Stročių k. – 67 gyventojai, Stungaičių k. – 37
gyventojai, Šiauduvos k. – 361 gyventojas, Šukolių k. – 2 gyventojai,
Tautvilų k. – 19 gyventojų, Trakogalio k. – 7 gyventojai, Treigių k. -44
gyventojai, Trumpainių k. – 16 gyventojų, Vabalų k. – 95 gyventojai, Vaikių
Lauko k. – 0 gyventojų, Vaitkaičių I k. – 31 gyventojas, Vaitkaičių II k. – 8
gyventojai, Virpylų k. – 10 gyventojų.
Iš viso seniūnijoje 2021-12-31 Registrų centro duomenimis gyveno
2716 gyventojų. Per 2021 metus gimė – 16, mirė – 50 seniūnijos gyventojų.
Bendras gyventojų skaičius 2021 metais, palyginus su 2020 metais, sumažėjo
83 gyventojais.
Seniūnijoje yra 241,39 km kelių ir gatvių. Iš jų: vietinės reikšmės keliai 94,24
km, vietinės reikšmės vidaus keliai 134,49 km, gatvės 12,663 km, Laukuvos
miestelyje ir gyvenvietėse: 6 402 kv. m – automobilių stovėjimo aikštelių, 8
500 m – šaligatvių ir pėsčiųjų takų.
Seniūnijos
Seniūnijoje 2021-12-31 buvo 18 pareigybių, jose – 18 etatų. Dirbo du
vidinė struktūra valstybės tarnautojai: seniūnas (1 etatas) ir vyriausiasis specialistas (1 etatas).
(pareigybių sk.,
Pagal darbo sutartis dirbo 2 specialistai: žemės ūkio specialistas (1 etatas),
seniūnaitijos ir
socialinis darbuotojas (1 etatas). Darbuotojai: ūkvedys (l etatas), elektrikas (1
kt.)
etatas), traktorininkas (1 etatas), valytojas (2 etatai), aplinkos tvarkytojas (2
etatai), Šiauduvos laisvalaikio salės valytoja (1 etatas), Požerės aplinkos
tvarkytojas (1 etatas), Laukuvos kapinių prižiūrėtojas (1 etatas), gatvių
tvarkytoja (1 etatas) ir kūrikai (sezoniniai) – 3 etatai.
Seniūnija suskirstyta į šešias seniūnaitijas:
 Juodainių seniūnaitija – Apvaršuvos k., Baublių k., Burbiškių k.,
Dainiškės k., Juodainių k., Kuitainių k., Mankiškės k., Mėčių k., Palaukuvio
k., Palygumio k., Tautvilų k., Vabalų k., Vaitkaičių I k., Vaitkaičių II k.
 Laukuvos seniūnaitija – Laukuvos mstl.
 Požerės seniūnaitija – Dargių k., Didžiųjų Vankių k., Endrikavo k.,
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Gatautiškės k., Josūdiškės k., Kalnėnų k., Karūžiškės I k., Karūžiškės II k.,
Norvaišų k., Požerės k., Reistrų k., Riešketų k., Strazdalių k., Trakogalio k.,
Trumpainių k., Virpylų k.
 Stročių seniūnaitija – Degučių I k., Degučių II k., Degutalių k.,
Kelpšaičių k., Kikonių k., Malavėnų k., Ręsčių k., Ruskių k., Selvestrų k.,
Stirbiškės k., Stročių k.
 Šiauduvos seniūnaitija – Bagdono k., Buciškės k., Bučių k., Dargalių k.,
Dvarviečių k., Girvainių k., Laukdvarių k., Padievyčio k., Payžnio k.,
Pykaičių k., Pykaitalių k., Rudiškės k., Stungaičių k., Šiauduvos k.
 Treigių seniūnaitija – Baltkalnio k., Degliškės k., Eitvydaičių k.,
Kantautalių k., Kantautų k., Kaštaunalių k., Palokystalio k., Samoškalių k.,
Šukolų k., Treigių k., Vaikių Lauko k.
Seniūnijos teritorijoje registruotos 5 bendruomenės: Juodainių, Laukuvos
miestelio, Požerės, Šiauduvos ir asociacija „Laukuviečiai“.

BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

199,7

224,3

183,6

36,7

37,0

14,0

16,3
20,0

11,1
18,8

8,1
28,7

38,3

36,9

34,2

5,5
3,0
11,3

3,6
15,9

15,4
0
20,0
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Seniūnijos biudžetas 2021 m.
5%

7%

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
Draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)

11 %

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

9%

Kitoms išlaidoms
60 %(laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir
kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui

3% 5%

Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

(PASTABA: nuo 2019 m. mažaverčio inventoriaus, prekių, aprangos lėšos apskaitomos prie kitų
išlaidų).

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
Lėšos programų
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
vykdymui 2021 m.
PROGRAMA
skirta/įsisavinta
Tikslas. Užtikrinti visų seniūnijai priskirtų programų
įgyvendinimo organizavimą – administravimą ir kontrolę,
120,0/111,8
gerinti
gyventojų
aptarnavimą,
infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas. Jos
veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai.
Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
Seniūnijų
seniūnai
atlieka
seniūnijos
vidaus
administravimą,
administruoja
seniūnijai
skirtus
asignavimus,
atlieka notarinius veiksmus, išduoda
gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, vertina atskirų
asmenų gyvenimo sąlygas, teikia siūlymus dėl socialinės
paramos reikalingumo kaimo gyvenamųjų vietovių
seniūnijose, kuriose nėra civilinės metrikacijos įstaigų,
registruoja mirtis, organizuoja viešuosius darbus ir
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

visuomenei naudingus darbus, bendrojo naudojimo
teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, kapinių,
želdinių priežiūrą, prižiūri prekybą viešose vietose, teikia
pasiūlymus dėl kelių, gatvių, aikščių tvarkymo,
priklausančių pastatų remonto, paminklų priežiūros,
viešųjų paslaugų teikimo gyventojams. Šaukia gyventojų
sueigas, teikia bendruomenių pastabas bei pasiūlymus
savivaldybei. Seniūnijoms priskirtos laisvalaikio salės,
jose
organizuojami kultūriniai renginiai, šventės,
gyventojų sueigos ir vykdomos kitos priemonės. Rengia
seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano
įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos
seniūnaičių sueigoje.
Uždaviniai:
1. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo
kokybę ir tobulinti vidaus administravimą.
2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
3. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto naudojimą.
4. Kelti seniūnijos darbuotojų kvalifikaciją.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Įgyvendinus šioje programoje iškeltus tikslus ir
užsibrėžtus uždavinius, bus maksimaliai suderinti
bendruomenės interesai ir valstybės politika. Pagerės
seniūnijoje dirbančių specialistų darbo sąlygos, pakils jų
kvalifikacija bei padidės kompetencija, ženkliai pagerės
piliečių aptarnavimas bei jų informavimas. Pagerės
teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybė,
paslaugos bus suteikiamos per trumpesnį laiką. Efektyviai
valdant finansinius įsipareigojimus bus užtikrintos sąlygos
seniūnijos paslaugų plėtrai. Sprendimai bus tobulesni ir iš
esmės bus pagerinta paslaugų kokybė. Seniūnijos veikla
taps efektyvesnė ir viešesnė.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Tikslas. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų
savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsniu,
įgyvendinamos valstybinės (perduotos savivaldybėms)
funkcijos. Valstybinės funkcijos perduotos savivaldybėms
atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos
perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis
teisės aktais. Vietos savivaldos įstatyme yra išvardintos 39
valstybinių (perduotos savivaldybėms) funkcijų, tačiau
seniūnijoje realiai iš valstybės biudžeto specialios
dotacijos forma finansuojamos šios funkcijos: įstatymų
priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės
registrams; savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir
kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
juo; dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos
politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;
168

36,8/35,4

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

žemės ūkio funkcijų vykdymas, gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų
apskaitos
duomenų
tvarkymas.
Lėšos
valstybinėms funkcijoms atlikti yra gaunamos iš valstybės
biudžeto kaip speciali tikslinė dotacija.
Ši programa skirta palengvinti (supaprastinti) gyventojų
gyvenamosios vietos deklaravimą, ūkininkams pasėlių
deklaravimo ir kitais žemės ūkio klausimais, finansiškai
paremti ir kontroliuoti soc. rizikos šeimų elgseną ir padėti
suformuoti šeimos ūkinės – finansinės veiklos planavimo
įgūdžius, laikinai darbo neturinčių asmenų užimtumo
rėmimas – bedarbystės problemos dalinis sprendimas,
išmokėti pašalpas mirusiųjų artimiesiems.
Uždaviniai:
1. Vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Įgyvendinus šią programą, seniūnijai bus sudarytos
sąlygos atlikti valstybės perduotas savivaldybėms,
valstybines funkcijas. Šios funkcijos perduotos įstatymais
ir įgyvendinamos vadovaujantis valstybės teisės aktais.
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Tikslas. Išsaugoti ir populiarinti regiono kultūros
paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą
kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos
prieinamumą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Laukuvos seniūnija siekia sudaryti sąlygas seniūnijos
gyventojams susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis
profesionalaus ir mėgėjų meno kryptimis, ugdyti
gyventojų etninę savimonę vykdant edukacines programas,
skatinti gyventojų domėjimąsi seniūnijos istorine
praeitimi, kultūriniu paveldu. Seniūnija taip pat prisideda
prie kultūrinės veiklos. Šventės sutraukia daugybe žmonių
iš viso rajono ir ne tik. Tradiciniais tapo „Medvėgalio
menų festivalis“, kuriame groja Lietuvos bei užsienio šalių
ansambliai ir kameriniai orkestrai, Baltų vienybės dienos
paminėjimas, „Moliūgų žibintų“, eglutės įžiebimo šventės.
Seniūnija skatina bendruomenę aktyviai dalyvauti
kultūriniame gyvenime, domėtis ne tik krašto kultūra, bet
ir istorija, puoselėti ją ir išsaugoti ateities kartoms, ugdyti
regiono senąsias tradicijas, etnografinį savitumą. Ugdyti
išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę
socialiai saugioje aplinkoje.
Uždaviniai:
1. Ugdyti regiono senąsias tradicijas, etnografinį
savitumą.
2. Kuo daugiau meno mėgėjų įtraukti į seniūnijos
kultūrinę veiklą.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Visuomenės dalyvavimas kultūroje ir galimybės jos
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narių meninei saviraiškai yra svarbus krašto brandos
požymis. Dalyvavimas mėgėjų meno kolektyvuose įgalina
sušvelninti neigiamų socialinių – ekonominių problemų
poveikį žmonių gyvensenai ir dvasinei savijautai.
Numatoma, kad bibliotekų, muziejų, kultūros centro
teikiamomis paslaugomis besinaudojančių lankytojų
skaičius nemažės.
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Tikslas. Sporto renginių, vaikų, moksleivių ir jaunimo
sporto plėtojimas, žmogaus sveikatos stiprinimas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Programa įgyvendina pagrindinę kūno kultūros
ir sporto misiją - ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią
visuomenę, kuo daugiau seniūnijos gyventojų įtraukti į
organizuojamus kūno kultūros ir sporto renginius.
Siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes
į sportinę veiklą, reikia organizuoti daugiau įvairių sporto
renginių ir švenčių. Gyventojams organizuojamos
seniūnijų gyventojų sporto šakų varžybos. Sudaromos
sąlygos atstovauti rajonui Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių varžybose.
Uždaviniai:
1. Didinti seniūnijos gyventojų fizinį aktyvumą.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Sudaryti sąlygas tenkinti skirtingus pagal amžių, galias,
sveikatos būklę gyventojų poreikius. Sporto šakų įvairovė,
geros sąlygos, įvairūs kūno kultūros ir sporto renginiai turi
skatinti kuo daugiau rajono gyventojų turiningai praleisti
laisvalaikį ir aktyviai gyventi.

0/0

PASTABA:
Programos negalėjome vykdyti dėl
nepalankios epidemiologinės situacijos (COVID-19
ligos).
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Tikslas. Puoselėti saugią ir sveiką socialinę aplinką,
integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę,
panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Laukuvos seniūnijos socialiniai darbuotojai teikia
socialines paslaugas socialiai pažeidžiamiems seniūnijos
gyventojams ugdydami gebėjimus ir galimybes
savarankiškai spręsti savo socialines problemas, integruoja
vaikus ir suaugusiuosius su negalia, asmenis su negalia,
turinčius intelekto sutrikimų, socialinės rizikos asmenis,
šeimas ir vaikus bei senyvo amžiaus seniūnijos gyventojus
į visuomenę, padeda įveikti socialinę atskirtį. Teikia
valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę
socialinę paramą.
Uždaviniai:
1. Efektyviai organizuoti seniūnijos socialinių
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darbuotojų darbą vykdant seniūnijai teisės aktais priskirtas
funkcijas.
2. Remti šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus
vaikus, siekiant, kad vaikams, augantiems mažas pajamas
gaunančiose šeimose, būtų sudarytos palankesnės sąlygos
jų ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose (Valstybės
biudžeto specialioji tikslinė dotacija socialinės paramos
mokiniams įstatymo įgyvendinimui).
3. Socialinių paslaugų teikimas socialiai
pažeidžiamiems seniūnijos gyventojams.
4. Rūpintis vienišais senyvo amžiaus ir turinčiais
negalią seniūnijos gyventojais.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Efektyvus seniūnijos funkcijų vykdymas. Plėtojant
įvairias socialinės paramos teikimo formas visuomenėje,
užtikrinamas socialinis saugumas, gyvenimo sąlygos
bendruomenėje labiausiai pažeidžiamoms asmenų
grupėms.
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
Tikslas. Užtikrinti komunalinio ūkio, viešosios
infrastruktūros bei kito turto priežiūrą, kelių, gatvių,
gyvenviečių teritorijų tvarkymą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Programa parengta siekiant padidinti rajono viešųjų
erdvių patrauklumą, užtikrinti seniūnijoje švarą ir tvarką,
teikti seniūnijos gyventojams kokybiškas komunalines ir
atliekų surinkimo paslaugas, prižiūrėti rekreacinės
infrastruktūros objektus.
Seniūnijos gatvių tvarkymas, gėlynų priežiūra. Į šią
priemonę įeina važiuojamosios dalies, dviračių ir pėsčiųjų
takų, įvažiavimų į kvartalus bei automobilių stovėjimo
aikštelių mechanizuotas ir rankinis valymas, miesto gatvių
be patobulintos dangos lyginimas ir taisymas, šiukšlių ir
atliekų išvežimas iš seniūnijos tvarkomų teritorijų,
seniūnijos reprezentacinių teritorijų priežiūra ir tvarkymas
(teritorijų valymas, žaliųjų vejų priežiūra, miškų, parkų
priežiūra), medžių bei krūmų priežiūra, gėlynų tvarkymas
ir naujų įrengimas.
Gatvių apšvietimo įrangos priežiūra. Į šią paslaugą
įeina gatvių apšvietimo įrangos priežiūra (valdymo spintų
priežiūra ir remontas, šviestuvų valymas, priežiūra ir
remontas, perdegusių elektros lempučių keitimas
naujomis, šviestuvų gaubtų pakeitimas). Miestelio
papuošimų priežiūra. Gatvių apšvietimo elektros energija.
Į šią priemonę įeina apmokėjimas už elektros energiją
elektros tiekėjui už gatvių apšvietimą.
Uždaviniai:
1. Organizuoti ir kontroliuoti seniūnijos komunalinių
objektų priežiūros darbus: sanitarinis valymas ir aplinkos
apsauga, gatvių ir kelių priežiūra ir remontas, parkų,
aikščių, želdynų, kapinių priežiūra, gatvių apšvietimo
171

123,1/101,0

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

tinklų priežiūra, remontas ir atstatymas bei kiti darbai
komunalinių paslaugų srityje.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Programos įgyvendinimas padės didinti seniūnijos
patrauklumą investicijoms, didins gyventojų verslumo
lygį, skatins turizmą rajone.

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas, gerinimas
ir kt.)

Veiklos rezultatai
Seniūnija valo ir prižiūri apie 200 ha plotą (šaligatviai, gatvės,
skverai, daugiabučių namų kiemai, aplinka šalia paminklų, senkapiai,
rekreacinės teritorijos, piliakalnius ir kitas bendro naudojimo teritorijas).
Atliktas asfalto dangos remontas (ištisinė danga):
Laukuvos mstl. Tverų g. 0,13 kv. m.
Užtaisytos asfalto duobės:
Šiauduvos k., Laukvos mstl., Požerės k. Iš viso 68 kv. m.
Atliktas žvyro dangos atnaujinimas:
Kelias LA 02 Juodainiai–Stročiai – 5,63 km;
Kelias LA 11 Vaitkaičiai–Juodainiai– 4,87 km;
Kelias LA 16 Vaitkaičiai–Burbiškiai– 1,56 km;
Kelias LA 42 Girvainių bendro naudojimo kelias– 3,17 km.
Duobių taisymas:
Kelias LA-20 Dargiai– Didižiųjų Vankių k.;
Kelias LA-37 Pykaičiai–Bilionys;
Kelias LA -38 Padievytis–Pykaičiai;
Kelias LA- 69 Stročiai–Degučiai;
Kelias LA- 09 Ruskių gyvenvietė;
Kelias LA- 31 Pykaičiai– Bartašiškė;
Kelias LA- 45 Žemaičių plentas– Dvarviečiai;
Kelias LA- 26 Karūžiškės dvaras;
Kelias LA- 35 Stungaičiai–Tūbinių kelias;
Kelias LA- 65 Stročiai–Ievoniškiai.
Kelias LA- 28 Virpylai–Didžiųjų Vankių k.;
Iškirsti pakelės krūmai:
Telšių plentas–Getautiškė, 08 km.;
Padievytis–Pykaičiai, 1,2 km.;
Juodainiai–Mėčiai, 0,3 km.;
Stungaičiai–Bučiai, 04 km.
Medžių genėjimas, krūmų pjovimas:
Laukuva, Sodų g. (link Kelpšaičių parko);
Laukuvos miestelyje;
Laukuvos senosiose kapinėse.
Krūmų, atžalų pjovimas Treigių piliakalnio teritorijoje – 1 ha.
Savo jėgomis ir technika lyginame ir valome kelius, prižiūrime
pralaidas.
Naujai įrengtos 3 pralaidos.
Pastatyta 12 vnt. kelio ženklų.
Laukuvos seniūnijoje žvyruotos gatvės buvo laistomos druskos tirpalu.
Renovuotas Laukuvos kultūros namų teritorijos apšvietimas (6
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Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir
kt.)

šviestuvai).
Įrengtos vandentiekio trasos Dvarviečių kapinėse.
Pateikėme paraišką Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės
priešgaisrinės apsaugos programai, iš kurios gavome 300 eurų
kilnojamai lauko kamerai pirkti.
Per 2021 metus į savivaldybės biudžetą pervesta: 988 eurai už leidimų
išdavimą įrengti išorinę reklamą ir 1978 eurai turgaus rinkliavos.
2021 m. paskirta socialinių išmokų:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Socialinių išmokų pavadinimas
Socialinė pašalpa
Šildymo išlaidų kompensacija (kietas kuras)
Tikslinė pašalpa
Išmoka vaikui
Parama mokinio reikmėms
Vienkartinė parama gimus vaikui
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 1 vaikui

Šeimų
skaičius
66
122
33
303
63
16
2

Per 2021 m. įvyko 10 Laukuvos seniūnijos socialinės paramos ir
pagalbos šeimai teikimo posėdžiai. Svarstyti 52 prašymai dėl socialinės
paramos gavimo.
Visuomenėje naudingoje veikloje dalyvavo 30 asmenų.
Surašyti 225 buities tyrimo ir lankymo aktai.
Priimti prašymai ir nustatytas socialinių paslaugų poreikis Laukuvos
seniūnijoje.
Atlikta 70 asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimai
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas
Pagalba į namus paslaugos
Integrali pagalba asmens namuose
Dienos centro paslaugos
Krizių centro paslaugos
Asmeninio asistento paslauga
Apsigyvenimas savarankiško gyvenimo namuose
Ilgalaikė socialinė globa įstaigoje
Trumpalaikė socialinė globa įstaigoje
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Socialinių paslaugų poreikio nustatymas 2021 m.
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Ūkininkų skaičius: 780
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
paraiškos: 673
Parengta ir išsiųsta valdos perdavimo dokumentų byla: 8
Įregistruotos ir atnaujintos valdos: 690
Deklaruota kiaulių bandų: 30
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Sanitarija ir
aplinkos apsauga
(aplinkos priežiūra,
kapinių tvarkymas ir
kt.)

Kultūrinė veikla,
gyventojų
laisvalaikio ir
poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių
sk. ir kt.)

Seniūnija prižiūri Laukuvos senąsias kapines, Dvarviečių kapines ir
Požerės kapines, gatvių ir kitų teritorijų apšvietimą, gatves, aikštes ir
kitas bendras teritorijas, lietaus nuotekų tinklus, želdinius, gėlynus ir kt.
Laukuvos seniūnijoje yra daug žymių, lankytinų vietų. Viena
seniausių Žemaitijos gyvenviečių – Laukuvos miestelis; Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia; medinė koplyčia; Požerės Kristaus Atsimainymo
bažnyčia; Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų-dviratininkų takas; Paršežerio
pėsčiųjų pažintinis takas; Padievyčio tvenkinys; Dievyčio ežeras;
Burbiškių ir Treigių piliakalniai; Padievyčio piliakalnis; Sietuvos
kūlgrinda. Medvėgalio kalnas – iškiliausia kalva Žemaitijoje, apsupta
septynių mažesnių kalvų. Archeologinį kompleksą sudaro: Medvėgalio,
Piliorių, Pilies, Alkos, Ąžuolų, Sumonų kalvos su kūlgrinda. Sukilėlių
kapai; paminklas „1941–1952 Laukuvos valsčiaus tremtinių atminimui“;
paminklas – obeliskas ir kt. 1990 metais įkurtas Kelpšaičių parkas.
Laukuvos seniūnijoje yra 46 kapinynai ir pilkapynai.
Visas šias vietas pagal galimybes stengiamės prižiūrėti ir sutvarkyti,
kad didėtų seniūnijos patrauklumas investicijoms, didėtų gyventojų
verslumo lygis ir būtų skatinamas turizmas rajone bei patrauklesnės
gyvenimo sąlygos.
2021 m. pradėjome minėdami visai Lietuvai labai svarbią datą
Sausio 13-ąją. Paruošta spaudinių paroda „Atmintis gyva – nes liudija“.
Dalyvavome pilietinėje akcijoje „Uždek atminimo žvakelę“. Dešimčiai
minučių uždegėme prie langų žvakutes. Žvakės buvo uždegtos prie
laisvės paminklo ir trijų kryžių skirtų tremtiniams. Pagamintas šiai datai
skirtas nuotraukų ir muzikinių įrašų koliažas ir įkelta į virtualią erdvę.
Esant ekstremaliai situacijai (COVID 19) renginiai persikėlė į virtualią
erdvę.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios
minėjimas taip pat vyko virtualioje erdvėje. Buvo paruoštas sveikinimas
šiai datai paminėti. Tradicinė šokių šventė-festivalis „Šitam dideliam
būry“ taip pat vyko virtualioje erdvėje.
Pirmą kartą šiais metais buvo organizuotas šeimų žygis po
Laukuvos miestelio apylinkes. Žygis skirtas Kovo 11-ąjai – Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Žygyje dalyvavo 16 šeimų.
Nors karantinas sujaukė kultūrinę veiklą, tačiau slūgstant
susirgimams ir laisvėjant karantinui bendradarbiaujant su parapijos
pastoracine taryba Bažnyčioje buvo paminėta motinos ir tėvo dienos –
284 dalyviai.
Tapo tradicija Liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo Valstybės
dieną paminėti linksmai. Sugiedojus tautišką giesme, prie kultūros namų
esančiame kiemelyje vyksta smagus pavakarojimas.
Liepos 18 dieną Laukuva švenčia Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės atlaidus – miestelio šventę. Šventės atidarymo metu
koncertavo ne tik vietos meno mylėtojai, bet ir autorinių dainų atlikėja
Renata Gužauskienė – 718 dalyviai ir žiūrovai. Miestelio bibliotekoje
veikė tautodailės paroda – 94 dalyviai. O vakariniame projekto „Kelias į
žvaigždes“ dalyvio Deivido Basčio koncerte ir vakaro diskotekoje – 874
dalyviai.
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Administracinė
veikla (gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota
pažymų ir leidimų ir
kt.)

Daug dėmesio sulaukia moliūgų-žibintų vakaras, kuris įtraukia
visas šeimas į šį kūrybinį darbą. Linksma ne tik vaikams, bet ir
suaugusiems. Renginyje dalyvavo Kauno „Viduramžių“ klubo nariai.
Susirinkusiems dovanojo nuostabų ugnies reginį „Ugnies šou“ – 124
dalyviai.
Antri metai kultūros namai vykdo tęstinį etnokultūrinį projektą
„Kūryba teikia džiaugsmą“. Užsiėmimų metu lankytojai supažindinami
su senaisiais amatais, tradicijomis.
Gruodžio septynioliktą dieną nykštukė Plepė ir Kalėdų senelis
visus pakvietė į miestelio Kalėdinės eglės įžiebimo renginį, kuriame
netrūko įvairių žaidimų ir linksmybių. Renginyje dalyvavo 128 žiūrovai
ir dalyviai. Pirmą kartą buvo organizuota Kalėdinė mugė „Visa tai, kas
padaryta rankomis“. Unikalus renginys, kuris tikriausiai respublikoje
mažai kur organizuojamas, Šv. Kūčių vakaras kultūros namuose
„Pasidalinkime Kristaus gimimo džiaugsmu“. Kultūros namų mėgėjų
meno kolektyvai dalyvavo rajoninėse, respublikinėse, šventėse
konkursuose – iš viso išvykų – 10. Jose dalyvių – 178.
Iš viso organizuoti 22 renginiai, juose dalyvavo 2196 dalyviai.
Šventiniu laikotarpiu surengtas ikimokyklinio amžiaus vaikams
susitikimas su Kalėdų seneliu. Metų pabaigoje socialinė darbuotoja
kartu su Laukuvos miestelio bendruomenės atstovais aplankė 14 vienišų
senolių, kuriems įtektos Kalėdinės dovanėlės.
Atliktos seniūnijos funkcijos 2021 metais
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Funkcijos pavadinimas

Kiekis

Gauti įvairūs raštai
Išsiųsti įvairūs raštai
Gauti prašymai ir išrašytos pažymos apie
deklaruotą gyvenamąja vietą
Gauti gyvenamųjų patalpų savininkų prašymai ir
priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų keitimo ar naikinimo
Gauti prašymai ir išduotos pažymos apie
gyvenamojoje patalpoje deklaruotus asmenis
Gauti prašymai ir išduoti leidimai prekiauti
turgavietėje (vienai dienai, savaitei, mėnesiui,
ketvirčiui ir net metams)
Gauti prašymai ir išduoti leidimai dėl išorinės
reklamos įrengimo
Prašymai dėl laidojimo pašalpos išmokėjimo
Gauti prašymai dėl leidimo laidoti išdavimo ir
išduoti leidimai
Gauti prašymai ir išduotos pažymos dėl šeimos
sudėties
Gauti prašymai dėl charakteristikos ir išduotos
pažymos
Gauti prašymai dėl pažymų išdavimo apie
ūkininkavimą ir išduotos pažymos
Gauti prašymai ir išduotos pažymos apie pastatų
naudojimą
Gauti prašymai dėl pažymų išdavimo apie veiklos
vykdymą ir išduotos pažymos

423
315

176

72/72
40/35
231/23
1
261/26
1
22/18
50
53/53
52/52
4/4
2/2
5/5
2/2

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

23

Gauti prašymai ir išduoti leidimai saugotinų
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbams
Gauti prašymai dėl medžiojamų gyvūnų
padarytos žalos
Seniūno įsakymai veiklos klausimais
Seniūno įsakymai personalo (dirbančių pagal
užimtumo programą) klausimais.
Surašyti
seniūnaitijų
seniūnaičių
sueigos
protokolai
Sudaryta darbo sutarčių
Sudaryta visuomenei naudingos veiklos atlikimo
sutarčių
Atlikti notariniai veiksmai
Iš jų: išduoti įgaliojimai
patvirtinta parašų
patvirtinta dokumentų kopijų
Užregistruota sąskaitų-faktūrų

24

Užpildyta viešųjų pirkimų paraiškų ir pažymų

15
16
17
18
19
20
21
22

25
26
27
28
29

Iniciatyvos ir
spręstos problemos

Uždaviniai ir
svarbiausi darbai
2022-iems metams

Sudaryta ir užregistruota darbo bei paslaugų
sutarčių, atliktų darbų bei paslaugų aktų
Sudaryta
ir
užregistruotos
savivaldybės
nuomojamų patalpų turto panaudos sutartys,
pardavimo-priėmimo aktai
Užregistruoti seniūnijoje atliktų patikrinimų aktai
Sudaryti ir užregistruoti perdavimo-priėmimo
aktai keičiantis materialiai atsakingiems asmenims
Sudaryti ir užregistruoti ilgalaikio materialiojo
turto perdavimo-priėmimo aktai (pagal Jungtinę
veiklos sutartį)

3/2
6
50
4
6
2
71
79
3
20
56
289
188/18
8
27
12
4
8
116

Savivaldybėms yra skiriamos lėšos pagal Savivaldybės aplinkos
apsaugos specialiąją rėmimo programą, kurios pinigus galima panaudoti
naikinant invazinius kenkėjus. Šiuo metu dažniausiai prioritetas
teikiamas Sosnovskio barščiams, tačiau taip pat reikalingas finansavimas
kovai ir su šliužais. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir mūsų seniūnijoje
invaziniai šliužai sparčiai plinta. Laukuvos miestelio gyventojų prašymu
nupjautos miestelyje apleistos gyventojų žemės, kad mažiau veistųsi šie
kenkėjai.
Dėl užtverto vietinės reikšmės kelio, esančio prieš Ręsčių mišką
Ręsčių k., Laukuvos sen. Dėl kelio susiaurinimo, galimai pažeistų kelio
ribų Pykaičių k. Laukuvos sen.
Operatyvus, kokybiškas, dėmesingas gyventojų (klientų)
aptarnavimas; skirtų asignavimų efektyvus-ekonomiškas ir tikslingas
panaudojimas; kelių, gatvių, aikščių tvarkymas; kokybiškas seniūnijos
bendrųjų teritorijų švaros ir tvarkos užtikrinimas; šeimų, įtrauktų į
socialines paslaugas gaunančių šeimų sąrašą, skaičiaus mažinimas;
sveikos ir fiziškai aktyvios visuomenės ugdymas; kultūros paveldo ir
tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas.
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PALENTINIO SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis, gyventojų
sk., gimė/mirė, kaimų sk. ir kt.)
Seniūnijos vidinė struktūra
(pareigybių sk., seniūnaitijos ir kt.)

Teritorijos plotas – 3244,80 ha. Bendras kelių ilgis –
39,76 km, iš jų: viešųjų – 13,60 km, vidaus – 26,16 km.
Gyventojų skaičius 2021-12-31 duomenimis – 247. Gimė
1, mirė 3. Seniūnijai priklauso 10 kaimų.
Vienas valstybės tarnautojas, vienas dirbantis pagal darbo
sutartį, 1 kūrikas – sezoninė darbo sutartis. Socialinį
darbą organizuoja Kaltinėnų seniūnijos socialinė
darbuotoja, žemės ūkio funkcijas vykdo Bijotų žemės
ūkio specialistė. Seniūnijoje yra 3 seniūnaitijos, 1 kaimo
bendruomenė.

BIUDŽETO VYKDYMAS

Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

44402,00

54253,00

40952,00

3183,00

2774,00

1882,00

8432,00

6549,00

5771,00

1808,00
2400,00

1700,00
1500,00

1718,00
2178,00

55,00

0,00

2950,00

0,00
1909,00
912,00

2378,00
0,00
1248,00

0,00
2435,00
4536,00
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Seniūnijos biudžetas 2021 m.
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui

4% 7%

Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)

5%

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai

3%
3%

Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

9%

Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir kt.)

66 %
3%

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
Lėšos programų
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
vykdymui 2021 m.
PROGRAMA (01)
skirta/įsisavinta
Tikslas. Užtikrinti efektyvų ir kokybišką seniūnijai priskirtų 54433,00 Eur
funkcijų vykdymą.
/51996,00Eur
Seniūnijų
seniūnai
atlieka
seniūnijos
vidaus
administravimą, administruoja seniūnijai skirtus asignavimus,
atlieka notarinius veiksmus, išduoda gyventojams pažymas apie
šeimos sudėtį, vertina atskirų asmenų gyvenimo sąlygas, teikia
siūlymus dėl socialinės paramos reikalingumo kaimo
gyvenamųjų vietovių seniūnijose, organizuoja viešuosius ir
visuomenei naudingus darbus, bendrojo naudojimo teritorijų,
gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, želdinių priežiūrą,,
prižiūri prekybą viešose vietose, teikia pasiūlymus dėl kelių,
aikščių tvarkymo, priklausančių pastatų remonto, paminklų
priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams. Organizuoja
gyventojų sueigas, teikia bendruomenių pastabas bei
pasiūlymus savivaldybei. Seniūnijai priskirta laisvalaikio salė,
joje organizuojami kultūriniai renginiai, šventės, gyventojų
sueigos ir vykdomos kitos priemonės. Seniūnas rengia
seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano
įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos
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seniūnaičių sueigoje.
Tam, kad seniūnijos darbuotojai laiku ir tinkamai atliktų
jiems pavestas užduotis, veikla būtų efektyvi, būtina atnaujinti
esamas ir pagal poreikį įrengti naujas kompiuterizuotas darbo
vietas, kelti darbuotojų kompetencijų lygį.
Programos
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
pavadinimas PUOSELĖJIMO PROGRAMA (05)
Programos
Tikslas. Išsaugoti ir populiarinti regiono kultūros paveldą ir
vykdymo
tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje.
aprašymas
Atsižvelgiant į Lietuvos kultūros pokyčių reikmes, esamą
kultūros būklę ir reiškinius, darančius įtaką nacionalinės
kultūros raidai, būtina išsaugoti ir puoselėti nacionalinės
kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę,
sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti.
Palentinio seniūnija pasižymi kultūrinėmis bei istorinėmis
tradicijomis. Nuo seniūnijos įkūrimo pradžios kiekvienais
metais paskutinį gegužės penktadienį vyksta tradicinė Šv.
Mergelės Marijos mėnesio užbaigimo šventė, Gegužinės. Taip
pat seniūnijoje pažymimos valstybinės šventės Vasario 16-oji,
Kovo 11-oji. Motinos diena, derliaus šventė, kalėdinė popietė
vaikams.
Programos
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
pavadinimas
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA (08)
Programos
Tikslas. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų
vykdymo
savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
aprašymas
Valstybinės
funkcijos
perduotos
savivaldybėms
atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos
įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais.
Seniūnijoje vykdomos šios įstatymų priskirtos funkcijos:
registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos
priemones ir gyventojų užimtumo programas, gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenų tvarkymas; darbas su rizikos
šeimomis .
Žemės ūkio funkcijų vykdymas. Vykdomas Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Įgyvendinant šią
funkciją, administruojamos tiesioginės išmokos ir žemės ūkio
produkcijos gamybos kvotos, kontroliuojama žemės ūkio
subjektų prašymų registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas
rašymo eiga, ir kt.
Gyvenamosios
vietos
deklaravimo
duomenų
tvarkymas. Įgyvendinant šią funkciją, deklaruojama
gyvenamoji vieta piliečių, atvykusių gyventi į Šilalės rajono
savivaldybę, keičiančių gyvenamąją vietą Šilalės rajono
savivaldybėje ar išvykstančių iš Šilalės rajono savivaldybės į
užsienį. Taisomi, keičiami ir naikinami deklaravimo duomenys
pagal gyvenamąją vietą deklaravusio asmens ar gyvenamosios
patalpos savininkų prašymus, įtraukiami į apskaitą
gyvenamosios vietos neturintys asmenys. Prašymus gyventojai
teikia pagal gyvenamąją vietą.
Laidojimo pašalpa skiriama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymu „Dėl paramos mirties atveju“. Pašalpos
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1350,00 Eur
/1350,00 Eur

3365,00
Eur/2725,00 Eur
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mokamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos savivaldybių biudžetams. Laidojantis asmuo dėl
pašalpos gavimo turi kreiptis į seniūniją pagal mirusio asmens
buvusią gyvenamąją vietą ar laidojančio asmens deklaruotą
gyvenamąją vietą.
Programos
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA (11)
pavadinimas
Programos
Tikslas. Plėtoti infrastruktūrą ir nuolat gerinti aplinkos 2178,00 Eur
vykdymo
kokybę, kurti subalansuotą inžinerinę aplinką.
/2177,00 Eur
aprašymas
Programa parengta siekiant padidinti seniūnijos viešųjų
erdvių patrauklumą, užtikrinti seniūnijoje švarą ir tvarką,
prižiūrėti seniūnijos rekreacinės infrastruktūros objektus.
Šio tikslo uždavinys – organizuoti seniūnijų komunalinių
objektų priežiūros darbus: gatvių ir kelių priežiūra ir remontas,
senkapių priežiūra, rekreacinės zonos prie Palentinio tvenkinio
priežiūra, teritorijos prie seniūnijos pastato tvarkymas.
Seniūnijos
gėlynų priežiūra. Į šią priemonę įeina
važiuojamosios dalies, šiukšlių ir atliekų išvežimas iš seniūnijos
tvarkomų teritorijų, aprūpinimas šiukšlių konteineriais, parkų
priežiūra, medžių bei krūmų priežiūra, gėlynų tvarkymas ir
naujų įrengimas.
VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys

Veiklos rezultatai
Kelių priežiūrai 2021 m. skirta 9330,0 Eur. Kelių priežiūrai žiemą
Ūkinė veikla (kelių
išleista 4526,77 Eur. Seniūnijos keliai buvo lyginti 3 kartus, tam
priežiūra: lyginimas,
išleista 1758,09 Eur. Žvyro dangos stiprio atstatymui(žvyravimui)
remontas, valymas,
išleista 2998,72 Eur. Grunto kasimo ekskavatoriais (griovių
infrastruktūros remontas, atnaujinimas) darbams išleista 3213,19 Eur. Buvo vykdytas vietinės
gerinimas ir kt.)
reikšmės kelių ir gatvių drėkinimas specialiuoju tirpalu, tam išleista
235,95 Eur.
Socialinis darbas
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. seniūnijoje socialinį darbą atlieka
(socialinės rizikos ir
Kaltinėnų socialinė darbuotoja. Socialinė pašalpa skirta 6 šeimoms,
problemiškų šeimų,
31 šeimai skirta išmoka vaikui. Šildymo kompensacija skirta 17
auginančių vaikus,
šeimų. Maisto produktai ir higienos prekės iš Europos Sąjungos
apskaita ir lankymas,
fondo skirti 56 asmenims. Nemokamas maitinimas ir parama
šeimos, globojančios
mokinio reikmėms įsigyti skirta 4 mokiniams. Vienkartinė tikslinė
vaikus, visuomenei
pašalpa skirta 14 šeimų.
naudingas darbas ir kt.)
Visuomenei naudingą veiklą atliko 4 asmenys. Pagal užimtumo
programą įdarbintas 1 asmuo.
Žemės ūkis (ūkininkų
Nuo 2021 m. sausio 2 d. žemės ūkio specialisto funkcijas Palentinio
skaičius, naujai
seniūnijoje atlieka Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialistė. 2021
įregistruotos ir atnaujintos metais priimta 55 pasėlių deklaracijos tiesioginėms išmokoms gauti,
ž. ū. valdos, paraiškos
priimta 17 prašymų dėl paraiškos duomenų keitimo. Užpildyti 75
paramai gauti ir kt.)
prašymai VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdą žemės ūkio ir kaimo verslo
registre. Įregistruota 1 valda, išregistruota 0 valdų. Seniūnijoje viso
registruoti 47 ūkininkų ūkiai, per 2021 metus gauti 47 prašymai
atnaujinti registravimo duomenis Lietuvos Respublikos ūkininkų
ūkių registre, deklaruotos 6 kiaulių bandos, priimta 15 paraiškų
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Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)

Kultūrinė veikla,
gyventojų laisvalaikio ir
poilsio organizavimas
(renginiai, dalyvių sk. ir
kt.)

laikinai valstybės pagalbai gauti, dėl COVID-19. Parengta ir išsiųsta
1 valdos perdavimo dokumentų byla ( valdos perdavimo / mirimo
atveju). Priimti 2 prašymai išankstinių KŽS (kontrolinis žemės
sklypas) aprašymui PPIS (paraiškų priėmimo sistema).
Seniūnija prižiūri Beržės k. ir Severėnų k. esančias neveikiančias
kapinaites, Palentinio, Beržės ir Varsnelių kaimuose esančių kryžių
teritoriją. Taip pat seniūnija tvarko ir prižiūri Raudžio užtvankos
rekreacinę zoną. Buvo pjaunama žolė seniūnijos teritorijoje ir
rekreacinėje zonoje. Atnaujinti seniūnijos teritorijoje esantys kryžiai.
2021 m. I ketvirtį 9 kartus vykdyti daugiabučių namų laiptinių
dezinfekavimo darbai.
Per 2021 metus įvyko 4 seniūnaičių sueigos, jose aptarta ir
apsvarstyta Palentinio seniūnijos veiklos ataskaita už 2020 metus,
Palentinio seniūnijos veiklos programa 2021 metams, vietinės
reikšmės kelių remonto bei priežiūros klausimai.
Seniūnijoje buvo organizuojami renginiai: įvyko tradicinė ŠV.
Mergelės Marijos mėnesio užbaigimo šventė , Gegužinės.
Seniūnijoje buvo pažymimos valstybinės šventės: Vasario 16-oji,
Kovo 11-oji, Išdalintos kalėdinės dovanėlės vaikams.
Įrengti lauko treniruokliai.
Atliktos seniūnijos funkcijos 2021 metais
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iniciatyvos ir spręstos
problemos
Uždaviniai ir svarbiausi
darbai 2022-iems
metams

Funkcijos pavadinimas

Kiekis

Gauti dokumentai
Išsiųsti dokumentai
Surašyti įsakymai veiklos klausimais
Surašyti įsakymai personalo (dirbančių pagal užimtumo
programą) klausimais.
Surašyti seniūnaitijų seniūnaičių sueigos protokolai
Sudaryta darbo sutarčių
Sudaryta visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių
Išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.
Išduota pažymų juridiniams faktams patvirtinti
Išduota pažymų patalpų savininkams
Atlikti notariniai veiksmai
Sutvarkyta viešųjų pirkimų dokumentų

203
75
8
2
4
1
29
0
5
26
3
63

Įrengta lauko treniruoklių sporto aikštelė. Dalinti maisto produktai
mokiniams. Vykdyti dezinfekavimo darbai daugiabučiuose. Išsiųsti
prašymai Automobilių kelių direkcijai ir Šilalės savivaldybės merui
dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4607 asfaltavimo.
Kelio Pl-08 Severėnai–Sąvartynas 400 m. asfaltavimo ir apšvietimo
darbai. Organizuoti Gegužės mėnesio užbaigimo šventę. Atnaujinti
rekreacinėje zonoje esančius lauko baldus. Estrados ir suolelių
atnaujinimas.
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PAJŪRIO SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)

Seniūnijos vidinė
struktūra (pareigybių sk.,
seniūnaitijos ir kt.)

Pajūrio seniūnijos teritorija ( plotas - 11650 ha ), kurioje yra 2
miesteliai ir 43 kaimai (iš jų – 3 gyvenvietės). Vietinių kelių tinklas –
135,03 km. 2021 m. sausio 1 d. Pajūrio seniūnijoje gyvenamąją vietą
buvo deklaravę 1957 gyventojai. Veiklą vykdo Brigados generolo
Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas, Pajūrio Stanislovo
Biržiškio gimnazija, UAB Pajūrio saulės klinika, UAB „Šilalės
mediena“ bei dar 8 verslo įmonės, Šilalės socialinių paslaugų namų
Pajūrio paramos šeimai padalinys, 3 bibliotekos, laisvalaikio salė,
gaisrinė, girininkija. 2021 m. gimė 10 vaikų, mirė 35 gyventojai.
Dirba 10 seniūnijos darbuotojų. Yra 4 seniūnaitijos, 4 aktyvios kaimo
bendruomenės.

BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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Skirta
2018 metais
tūkst. Eur

Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

139,7

15,1

132,1

6,2

4,9

4,5

3,6

13

2,6

4,6

4,2

4,1

11,2

10,5

11,8

2,1

1,1

1,4

3

3,7
9,4
8,2

2,1
14,9
14,9

7,2
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Seniūnijos biudžetas 2021 m.

1%

7%

Darbo užmokesčiui su priskaitymais
soc. draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
60 % prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam
remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

7%

15 %

5%
2 1%%
2%

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
95484,00/94035,18
PROGRAMA
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
skirta –67506,00 Eur, įsisavinta –67476,31 Eur.
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos sudaro – 950,00 Eur.
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 651,91 Eur.
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos – 4000,00 Eur.
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 2427,38,00
Eur.
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 300,00 Eur.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 13220,41 Eur.
Išlaidas sudaro trumpalaikis inventorius; kanceliarinės
prekės; degalai krūmapjovėms, žoliapjovėms; spaudiniai;
mokesčiai bankui už pavedimus; gesintuvų patikra; kitos
neišvardintos paslaugos.
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos –
600,00 Eur. Įsigytas naujas kompiuteris.
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 2000,00
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos

Eur. Buvo pagamintos naujos garažo durys, atlikti garažo
stogo remonto darbai.
Seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų išmokoms
išleista 2800,00 Eur.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
skirta – 12167,00 Eur, įsisavinta – 12167,00 Eur.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenims tvarkyti išleista – 307,00 Eur.
Žemės ūkio funkcijų vykdymui išleista – 1437,00,00 Eur.
Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir
įgyvendinimas; darbo sąlygų priežiūra ir reguliavimas;
bendrų programų, palengvinančių darbo mobilumą,
sumažinančių lyties, amžiaus ir kitą diskriminaciją,
nedarbą, kūrimas; darbo biržų valdymas – 2771,00 Eur.
Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo
artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui,
vaikams, anūkams, tėvams ar kitiems artimiesiems) –
11136,00 Eur. Išmokėtos 35 pašalpos. Socialinė parama
mokiniams – 352,00 Eur.
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
skirta – 10045,10,00 Eur, įsisavinta – 9287,30 Eur.
Organizuoti renginiai: mamos dienos minėjimas, tėvo
dienos minėjimas, Joninių šventė, Tautiškos giesmės
giedojimas, miestelio kalėdinės eglės įžiebimo šventė,
šachmatų turnyras S. Biržiškiui atminti.
Nupirktos kalėdinės dovanėles 96 vaikams (480,00 Eur) .
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA

28170,00/28170,00

16248,00/14431,04

1000,00/1000,00

Siekiant ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę,
buvo siekiama kuo daugiau aktyvinti bendruomenių
sporto veiklą. Prisidėta Jomantų bendruomenei
organizuojant sporto varžybas – nupirkti prizai. Užpilta
smėlio danga tinklinio aikštelė.
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

22939,00/22938,41

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
skirta – 17096,42 Eur, įsisavinta – 17096,42 Eur.
Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų
grupių socialinę integraciją, optimaliai panaudojant
finansinius išteklius, buvo atliktas savivaldybės
socialinio būsto adresu Jomantų k., Tenenio g. 2
remontas, įrengtas neįgaliųjų įvažiavimas. Pradėtas
kapitalinis socialinio būsto, esančio Džiaugėnų k.,
Šilvados g. 1-6, remontas.
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
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vykdymo
aprašymas

skirta – 24066,00 Eur, įsisavinta – 24066,00 Eur. Gatvių
apšvietimo užtikrinimui ir gatvių apšvietimo tinklų
įrengimui išleista – 7000,00 Eur.
Gėlynų priežiūrai skirta – 300,00 Eur. Viešajam ūkiui –
rekreacinės zonos priežiūrai, traktoriaus, priekabos ir kt.
prikabinamo inventoriaus išlaikymas, kapinių, parkų
priežiūrai, šiukšlių išvežimui išleista – 4494,00 Eur. Iš
lėšų, surinktų už patalpų nuomą – 2295,12 Eur (spec.
lėšų).

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros remontas,
gerinimas ir kt.)

Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir kt.)

Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir atnaujintos
ž. ū. valdos, paraiškos
paramai gauti ir kt.)

Veiklos rezultatai
Įrengta pralaida Pj-21 kelyje. Uždėta ištisinė asfalto danga Jomantų k.
Aukuro g. Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos keliai ir gatvės, pėsčiųjų
takai ir šaligatviai. Šaltuoju asfaltu užlygintos asfaltuotų gatvių
duobės. Nuo dulkėjimo druskos tirpalu palaistyti žvyrkeliai, kuriuose
būna intensyviausias eismas. Pertvarkyta vaikų žaidimų aikštelė,
atitinkant standartus, suremontuoti jos įrenginiai. Užpilta smėlio
danga vaikų žaidimų ir tinklinio aikštelėse, įrengta aikštelė
treniruokliams. Suremontuota seniūnijai priklausančio vieno garažo
stogas, pakeistos kito garažo durys. Suremontuoti suolai ir lauko
baldai.
Socialinė darbuotoja priėmė 330 prašymų piniginei paramai gauti,
102 prašymus vaiko išmokai gauti, socialinei paramai mokiniams –
53 prašymai, paramai maisto produktais – 222 prašymai. Surašyti 90
buities tyrimo aktų. Mokyklinių prekių nusipirkimui sutvarkyti
dokumentai ir skirta parama 95 vaikams. Socialinių paslaugų poreikis
įvertintas 8 asmenims. Lankomi 14 vienišų senelių, 2 teismo
sprendimu neveiksniais pripažinti asmenys. Išdalinta parama iš ES
labiausiai skurstantiems seniūnijos gyventojams.
Visuomenei naudingą veiklą vykdė 36 gyventojai, gaunantys
socialinę paramą ir 3 asmenys, kurie buvo siųsti Probacijos tarnybos.
Visuomenei naudingus darbus dirbo 2 žmonės.
2021 m. Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialistė pateikė 524 pasėlių
deklaravimo paraiškas (iš jų Pajūrio sen. pateikta 371 paraiška,
Tenenių sen. 99 paraiškos, Didkiemio sen. 54 paraiškos). Taip pat
pateikti 49 prašymai dėl paraiškų duomenų keitimo.
4 pareiškėjai pasėlių paraiškas pateikė savarankiškai, visiems
keturiems suteikta pagalba konsultuojant telefonu bei el. paštu.
Iš viso Pajūrio sen. 2021 m. deklaruota 5395,91 ha pasėlių, sodinių ir
pievų.
Įvairiose Kaimo plėtros programos priemonėse (per visas tris
seniūnijas) dalyvauja 89 pareiškėjai. Populiariausios Agrarinės
aplinkosaugos ir klimato priemonės veiklos: Ekstensyvus pievų
tvarkymas ganant gyvulius – 7 pareiškėjai (41,21 ha), Ražienų laukai
per žiemą – 7 pareiškėjai (22,74 ha), „Rizikos“ vandens telkinių
būklės gerinimas – 52 pareiškėjai (151,28 ha). Priemonėje Ekologinis
ūkininkavimas 2021 m. dalyvauja 17 pareiškėjų (2316,96 ha).
Įregistruota 11 naujų žemės ūkio valdų (Pajūrio sen. 8, Tenenių sen.
1, Didkiemio sen. 2). Atnaujinti 238 žemės ūkio valdų ir 54 ūkininko
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ūkių duomenys VŪRAP’e. Parengti ir persiųsti Nacionalinei
mokėjimo agentūrai bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro 7 (septynių) žemės ūkio valdų perdavimo dokumentai.
Pajūrio seniūnijoje 2021 m. pabaigai buvo registruota: 461 žemės
ūkio valda ir 280 ūkininko ūkių.
Per metus pateikta 10 kiaulių laikytojų deklaracijų (I ketv. – 1, II
ketv. – 4, III ketv. – 1, IV ketv. – 3)
Pateiktos kassavaitinės ataskaitos apie nuimtą grūdinių kultūrų derlių
per laikotarpį nuo rugpjūčio 13 d. iki rugsėjo 10 d.
Išduota 61 EDV ir VED pažyma.
Pajūrio seniūnijoje 2021-12-31 dieną buvo registruoti 3432 galvijai,
83 arkliai, 142 avys, 15 ožkų. Iš viso registruota 227 ūkinių gyvūnų
laikytojai.
Kiti bandomis registruojami per 2021 m. deklaruoti ūkiniai gyvūnai:
172 bičių šeimos (16 laikytojų); 33 danieliai (1 laikytojas); 96 kiaulės
(22 laikytojai); 265 triušiai (3 laikytojai); 60 vištų (2 laikytojai).
Sanitarija ir aplinkos
Nuolat prižiūrimos Pajūrio miestelio kapinės, riboto naudojimo
apsauga (aplinkos
senosios miestelio kapinės bei 27 senkapiai ir kapinaitės. Nauja tvora
priežiūra, kapinių
aptvertos 1863 m. sukilėlių kapinaitės. Nudažyta Pajūrio mstl.
tvarkymas ir kt.)
civilinių kapinių tvora. Pajūrio mstl. rekreacinėje teritorijoje nudažyta
scena, įrengti du informaciniai stendai, įrengti stovai, atnaujintos
iškabos naujai įrenginėjamam kampeliui. Pašalinti įvairiose
seniūnijos vietose pavojų keliantys medžiai, išvartos, pagaminta 30
kv. m malkų, kurios suvežtos į seniūnijai priklausančią katilinę ir
užpajamuotos. Po išvartų sutvarkymo išvežti kelmai, žeme užpiltos ir
užlygintos likusios duobės. Iškirsta 7 km pakelių krūmų. Du kartus
nušienautos pakelės. Pastoviai prižiūrėta, nuo 2 iki 4 kartų šienauta
virš 30 ha teritorijų. Įrengtas gėlynas prie autobusų stoties.
Kultūrinė veikla,
Kartu su renginių organizatoriumi organizuoti: mamos dienos
gyventojų laisvalaikio ir minėjimas, tėvo dienos minėjimas, Joninių šventė, Tautiškos giesmės
poilsio organizavimas
giedojimas, miestelio kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Seniūnija buvo
(renginiai, dalyvių sk. ir
vienu iš organizatorių tarptautinės šachmatų federacijos
kt.)
reitinguojamo
šachmatų
turnyro
S.
Biržiškiui
atminti.
Organizuojamuose renginiuose viso dalyvavo virš 3000 dalyvių.
Administracinė veikla
Gauta 340 dokumentų, išsiųsta 137 dokumentai. Atlikti 26 notariniai
(gauta/išsiųsta
veiksmai – paliudyti parašai, dokumentų nuorašai, surašyti
dokumentų, atlikta
įgaliojimai. Išduoti 9 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar
notarinių veiksmų,
kitokiam pašalinimui. Išduoti 109 leidimai prekiauti ar teikti
nagrinėta prašymų ir
paslaugas viešose vietose. Gyventojams išduotos 52 pažymos apie
skundų, išduota pažymų ir šeimos sudėtį, priklausančius pastatus, žemės ūkio veiklą ir kt.
leidimų ir kt.)
Nagrinėti 27 gyventojų prašymai ir skundai. Išduoti 32 leidimai
laidoti. Su gyventojais, vykdančiais visuomenei naudingą veiklą,
pasirašytos 142 sutartys.
Iniciatyvos ir spręstos
Įrengtas neįgaliųjų įvažiavimas Jomantų k. Tenenio g. 2, kur yra
problemos
išnuomotos savivaldybei priklausančios patalpos.
Uždaviniai ir svarbiausi Įrengti kabantį lieptą per Jūros upę, jungiantį Pajūrio miestelį ir
darbai 2022-iems
Pakisio bei Kunigiškių kaimus (nuo Pajūrio miestelio rekreacinės
metams
teritorijos prie Jūros upės link Pakisio piliakalnio). Atlikti vietinės
reikšmės vidaus kelio 07-048 tvarkymo darbus: išplatinti įvažiavimą
nuo viešojo kelio Pj-15, prailginti dvi pralaidas. Pajūrio miestelio
rekreacinėje teritorijoje prie Jūros upės įrengtame "Nostalgijos
kampelyje" atlikti tęstinius darbus (III etapas) - surinkti ir įamžinti
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istorinę informaciją apie buvusius Pajūrio technikumą ir Pajūrio ŽŪ
mokyklą. Suremontuoti 1 socialinį būstą Džiaugėnų kaime.

ŠILALĖS KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS

ymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas
Pažymų gyvenamosios patalpos savininkams
(bendraturčiams) išdavimas
Pažymų apie deklaruotą gyvenamą vietą išdavimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo skaičius
Įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
Deklaravusių išvykimą iš Lietuvos Respublikos

tus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką
0 20 40 60 80 100120140160180
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/mirė, kaimų sk.
ir kt.)
Seniūnijos vidinė struktūra
(pareigybių sk., seniūnaitijos ir kt.)

Šilalės kaimiškosios seniūnijos plotas 12600,00 ha, vietinių
kelių ilgis 75,59 km. Tai sudaro 47 kaimai. 2022-01-01
duomenimis Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje gyvena 2847
gyventojai. 2021 metais mirė 27 gyventojai, gimė 15
naujagimių.
2021 metais Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje buvo 9
pareigybės ir 7 seniūnaitijos.
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BIUDŽETO VYKDYMAS

11 %

Seniūnijos biudžetas 2021 m.

1%
3%

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)

10 %

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
Transportui
57 % Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir
kt.)

13 %

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui

3%
02%%

Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seniūnijos biudžetas 2019-2021 metais
Skirta
Skirta
Skirta
2019 metais 2020 metais 2021 metais
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
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124,9

141,4

99,6

3,9

3,7

2,9

2,0

1,9

0,5

4,8
26,9

5,3
36,4

5,7
23,7

11,1

10,7

16,7

2,0
7,2
9,1

2,0
16,2
11,5

5,7
2,0
18,9
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BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMA
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos –
52867,86 Eur, seniūnaičių veiklos rėmimo išlaidos –
7545,21 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 174,00 Eur,
transporto išlaidos – 5560,51, ryšių išlaidos – 124,06
Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos – 260,00 Eur, reprezentacinės išlaidos –
171,83 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –
1569,04 Eur, išmokėta darbdavio socialinė parama –
642,00 Eur.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos –
14567,95 Eur, ryšių paslaugų išlaidos – 9,68 Eur,
transporto išlaikymo išlaidos – 100,00 Eur, kvalifikacijos
kėlimo išlaidos – 152,00 Eur, informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 260,80 prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos – 1241,49 Eur, užimtumo
didinimo programai išleista 2771,00 Eur, paramos
mirties atveju išmokėta – 14720,00 Eur.
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos –
10894,87 Eur, komunalinių paslaugų išlaidos – 2744,01
Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3055,77
Eur.
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA

Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
69353,00/68914,51

-

-

33828,00/33822,92

18097,00/16694,65

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos –
17195,42 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –
42,84 Eur, socialinė parama pinigais – 3484,00 Eur
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA

21312,00/20722,26

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista
4097,44 Eur, viešojo ūkio išlaidos sudaro – 23746,82
Eur, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos –
1973,16 Eur, ilgalaikio turto įsigijimui išleista – 5700,00
Eur.

49726,00/35517,42

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
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Veiklos sritys

Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros remontas,
gerinimas ir kt.)

Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir kt.)

Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir
atnaujintos ž. ū. valdos,
paraiškos paramai gauti
ir kt.)
Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)
Kultūrinė veikla,
gyventojų laisvalaikio
ir poilsio
organizavimas

Veiklos rezultatai
Šilalės kaimiškosios seniūnijos kelių priežiūrai buvo skirta 54080
Eur. Panaudota 54070,87 Eur.
2021 metais Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje buvo atlikti įvairūs
darbai: Kelyje Si-37 (Burkėnai–Alijošiškės) buvo atnaujinta kelio
būklė, iškasti grioviai, sudėtos pralaidos. Kelyje Si-48 (Tauragės
plentas–Vingininkai) sudėtos 25 nuovažos su pralaidomis, pralaidos
taip pat sudėtos keliuose Si-46 (Biržų Laukas–Tauragės plentas), Si05 (Tūbinės II–Gardavos g.) ir Bytlaukio k., Perkūniškės gatvėje.
Kelyje Si-17 (Kiaukai–Salevičiaus ūkis) buvo atnaujinta kelio danga
pažvyruojant ir sudėtos 3 pralaidos. Kelyje Si-34 (Burkėnai–Debliai)
atnaujinta įkalnė skalda, iškasti griovai bei sudėtos pralaidos.
Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje 2021 m. buvo 9 socialinę riziką
patiriančios šeimos, kuriose auga vaikai. Socialinis darbuotojas
dirbantis su socialinės rizikos šeimomis dirba Šilalės rajono
socialinių paslaugų centre. Duomenų apie veiklą, neturime
galimybių pateikti.
Socialinė darbuotoja pašalpoms administruoti, priėmė prašymus iš
seniūnijos gyventojų socialinei paramai gauti:
Socialinė pašalpa išmokėta 45 šeimoms – 46553,77 Eur;
Išmoka vaikui išmokėta 322 šeimoms – 482524,52 Eur;
Vienkartinė išmoka nėščiai išmokėta 7 moterims – 1793,97 Eur;
Gimė 15 naujagimių, vienkartinių gimimo pašalpų išmokėta 6567,00
Eur;
Mirė 27 gyventojai, laidojimo pašalpų išmokėta 8624,00 Eur;
Tikslinių pašalpų išmokėta 45 šeimoms – 9576,00 Eur;
Vienkartinių pašalpų išmokėta 2 asmenims – 1648,00 Eur;
Šildymo išlaidų kompensacija(kitas kuras)išmokėta 86 šeimoms –
27438,93 Eur;
Maisto produktai paskirti 336 nepasiturintiems asmenims.
Parama mokinio reikmenims įsigyti kreipėsi 56 šeimos, išmokėta7440,00eur.
2 seniūnijos gyventojams padėta pasiruošti žiemos sezonui, išvalyti
dūmtraukiai.
Nepasiturintys, neįgalūs, vieniši seniūnijos gyventojai yra
aprūpinami (iš gyventojų ir Carito) gautais rūbais, avalyne, baldais.
Patvirtintų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti 624, įbraižytų
laukų skaičius 5192, plotas ha 8013,58, patvirtintų dokumentų 103.
Naujai įregistruotos valdos – 16, atnaujintos valdos – 624, atnaujinti
ūkininko ūkiai 374. Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ,
kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė – 45.
2021 metais buvo prižiūrima aplinka prie pėsčiųjų ir dviračių takų,
paminklų, kapinaičių ir koplytėlių. Taip pat buvo prižiūrimos ir
tvarkomos Tūbinių, žydų genocido aukų kapinės.
Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje vyko įvairių švenčių: Sausio 13osios
minėjimas, Užgavėnių, Joninių ir Valstybės (Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas-himno
giedojimas bei kalėdiniai renginiai bendruomenėse.
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(renginiai, dalyvių sk. ir
kt.)
Administracinė veikla
(gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota pažymų
ir leidimų ir kt.)

Iniciatyvos ir spręstos
problemos

Uždaviniai ir
svarbiausi darbai 2022iems metams

2021 metais seniūnijoje buvo išduota įvairaus pobūdžio pažymų: 50
pažymų juridiniams faktams patvirtinti (šeimos sudėtis ir kt.) iš
gyventojų buvo gauti 105 įvairūs raštai, prašymai; iš įstaigų ir
savivaldybės buvo gauti 303 raštai, išsiųsta buvo 175 įvairaus
pobūdžio raštų. Buvo išduoti įvairūs leidimai: leidimų laidoti buvo
išduota 17, leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo
ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti buvo išduoti 10
leidimų, išduoti 6 leidimai išorinei reklamai įrengti. Notarinių
veiksmų buvo atlikta 62 seniūnijos gyventojams.
Tūbinių kaime buvo atnaujinta krepšinio aikštelės danga, nupirkti 4
suoliukai, šiukšlinė ir dviračių stovas, atnaujinti 3 tinklinio tinklai.
Jucaičių kaime krepšinio aikštelėje buvo atnaujinti 6 suoliukai,
Kiaukų kaime prie koplytėlės buvo atliktas dalinis laiptų remontas.
Tūbinių kaime buvo pakeistas elektros stulpas, Burkėnų kaime
pakeistos 25 apšvietimo lempos.
Daugiau dėmesio skirti atliekų tvarkymui, kad neliktų nei
netvarkingai tvarkomų atliekų, nei pažeidėjų viešosiose erdvėse.
Užtikrinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų priežiūrą.
Daugiau dėmesio skirti probleminių žvyruotų kelių ruožų remontui.
Atnaujinti dangą Bytlaukio k. krepšinio aikštelėje, Balsių k.
atnaujinti krepšinio aikštelės dangą ir įrengti krepšinio stovus.
Kreivių k. tvorelės prie paminklinio akmens remontas.
Persirengimo kabinos įrengimas prie Balsių tvenkinio.
Skelbimo lentų įrengimas seniūnijos gyvenvietėse.

ŠILALĖS MIESTO SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių
ilgis, gyventojų sk.,
gimė/mirė, kaimų sk. ir
kt.)
Seniūnijos vidinė
struktūra (pareigybių
sk., seniūnaitijos ir kt.)

Šilalės miesto seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės
administracijos filialas, veikiantis Šilalės miesto teritorijoje. Seniūnija
užima 353 ha plotą, kurioje gyvena 4765 gyventojai. 2021 m. gimė
43, mirė 49 gyventojai.
Seniūnijoje yra 65 gatvės, kurių bendras ilgis 35,6 km, iš jų: 30,2 km
su asfaltbetonio danga, 2,8 km su žvyro (skaldos) danga, 2,6 km be
dangų.
Seniūnijoje yra 20 pareigybių. Du valstybės tarnautojai: seniūnas ir
vyriausiasis specialistas, 18 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį.
Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas – Karšuvos, Šarūno,
Draugystės, Pušyno.
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BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

244,2

263,8

226,5

15,4

15,0

16,8

6,9

3,0

-

5,6

4,5

5,7

173,5

107,3

114,9

28,0

26,1

45,7

51,7
-

40,0
-

57,6
2,8

Seniūnijos biudžetas 2021 m.
1%

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui

12 %

Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas, vanduo
ir ryšių paslaugos)

10 %

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
Transportui

48 %

Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir kt.)

24 %

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui

4%

Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

1%
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BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
Lėšos programų
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
vykdymui 2021 m.
PROGRAMA
skirta/įsisavinta
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista
54224,00/53846,57
48380,28 Eur, seniūnaičių veiklos rėmimui – 1516,54
Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 155,00 Eur,
transporto išlaidos – 954,71 Eur, ryšių išlaidos – 26,72
Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos – 834,14 Eur, kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos – 1679,18 Eur, reprezentacinės išlaidos
– 300,00 Eur
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Užimtumo didinimo programai išleista 12757,0 Eur, kitų 13497,0/13497,00
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 220,00 Eur,
informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos – 520,00 Eur
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Miesto šventei, Kalėdų ir Naujųjų Metų šventei, Kalėdų 29394,00/29393,78
eglės papuošimui, miesto papuošimui, vaikų saldainiams
Išleista 27699,78 Eur, už 1694,00 Eur įsigytas
apšvietimo prožektorius-projektorius.
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
-

-

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO
PROGRAMA
-

-

KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista
178107,56 Eur, transporto išlaidos – 4778,37 Eur,
komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 16802,00 Eur,
viešojo ūkio išlaidos – 114919,27 Eur, darbdavių
socialinė parama pinigais – 2752,24 Eur, ilgalaikio turto
įsigijimo išlaidos – 55889,09 Eur (įrengti apšvietimo
tinklai už 23336,94 Eur, įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės už 29905,15 Eur, įsigyta vejapjovė ir dvi
krūmapjovės už 2647,00 Eur).
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VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas, gerinimas ir
kt.)

Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir
kt.)
Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir
atnaujintos ž. ū.
valdos, paraiškos
paramai gauti ir kt.)
Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)

Kultūrinė veikla,

Veiklos rezultatai
1. Gatvių su asfaltbetonio danga remonto (Taisymo ir priežiūros) darbų
atlikta už 93 250,00 Eur.
Atnaujinta dalies Vilties ir Kęstučio gatvių dangų. Nufrezavus buvusias
dangas dalyje Vilties ir Kęstučio gatvių dangų, užpilta nauja
asfaltbetonio danga, paaukštinti gelžbetonio žiedais 25 šuliniai. Išdaužų
(duobių) užtaisymo asfaltu darbai atlikti šiose gatvėse: Maironio g.,
Sporto g., Vasario 16-osios g., M. Valančiaus g., D. Poškos g. Dariaus
ir Girėno g. atšakoje, Ateities g., Dievyčio g., Kapų g., Zobielijos g.,
Vytauto Didžiojo g., Aušros g., Lokystos g., kovo 11-osios g.,
Atgimimo g., Kęstučio g.
2. Žvyrkelių priežiūrai: lyginimui, dangos atnaujinimui skalda ir žvyru
išleista 8000 Eur. Žvyrkeliai laistyti du kartus, jų laistymui panaudota
865,00 Eur.
3. Žiemos tarnybai panaudoti 77 847,92 Eur.
4. Dviejuose Birutės gatvės dalyse įrengtas apšvietimas, išleista 10
965,65 Eur.
5. Įrengtas apšvietimas 4 pėsčiųjų perėjose J. Basanavičiaus g. esančiose
šalia S. Gaudėšiaus gimnazijos, išleista 8 881,79 Eur.
6. Įrengtos trys daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės Kovo 11-osios
g., D. Poškos g. ir Dariaus ir Girėno g. Aikštelių bendra įrengimo kaina 29 9058,15 Eur. Taip pat nupirkta šioms aikštelėms 6 suoliukai ir 3
šiukšliadėžės už 3090,00 Eur.

14 asmenų atliko visuomenei naudingą veiklą.

-

Seniūnija prižiūri kapines: Šilalės miesto viešąsias kapines,
Gūbrių viešąsias kapines (Šilalės miesto naujosios kapinės), Evangelikų
– liuteronų viešąsias kapines, Antrojo pasaulinio karo karių kapines,
Šilalės m. senąsias žydų kapines.
Seniūnija tvarko bei prižiūri Šilalės miesto bendruomenių parko
teritoriją , Šilalės miesto pušyną, 52100 m² šaligatvių, takų, 29924 m²
gatvių važiuojamosios dalies, 26016 m² daugiabučių gyvenamųjų
kiemų, 613160 m² želdinių, 6204 m² automobilių stovėjimo aikštelių,
3151 m² aikščių, seniūnijos gėlynus, viešus WC bei kitas viešąsias
erdves ir juose esančius įrenginius.
Šilalės miesto šventė – dalyvavo virš 2000 gyventojų. Eglutės įžiebimo
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gyventojų
laisvalaikio ir poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių sk.
ir kt.)
Administracinė
veikla (gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota
pažymų ir leidimų ir
kt.)

Iniciatyvos ir
spręstos problemos

Uždaviniai ir
svarbiausi darbai
2022-iems metams

šventė – dalyvavo virš 300 gyventojų. Organizuota akcija „Papuoškime
savo miestą kartu“, akcijoje dalyvavo 30 rajono įmonių, organizacijų,
bendruomenių, papuošta trisdešimties eglučių alėja.
Šilalės miesto seniūnija prisideda prie kitų Šilalės mieste vykstančių
kultūros bei sporto renginių: Joninės, dviračių bei galiūnų čempionatai,
bėgimo varžybos ir kt.
Gauta dokumentų – 380
Išsiųsta dokumentų – 166
Notariniai veiksmai – 82
Prašymai dėl medžių kirtimo, genėjimo – 6
Gyventojų prašymai, skundai – 2
Šeimos sudėties pažymos – 65
Charakteristikos – 2
Leidimai įrengti išorinę reklamą – 45
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Šilalės rajono savivaldybės
viešosiose vietose – 63
Prašymai ir išduoti leidimai laidoti Šilalės miesto, Gūbrių, Evangelikų
liuteronų kapinėse – 138
Nuolat sprendžiamos problemos dėl netvarkingo gyventojų atliekų
tvarkymo. Glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Ecoservice Klaipėda“
Šilalės padaliniu, prašome išvežti itin dažnai gyventojų paliekamas prie
konteinerių stambiagabarites atliekas, taip pat prašome viešinti
informaciją spaudoje kur ir kokias atliekas galime palikti, kaip rūšiuoti.
Prie miesto viešųjų kapinių įrengtos mobilios stebėjimo kameros.
Užfiksavus pažeidimus gyventojai įspėti žodiniu įspėjimu, atliekos po
įspėjimo iki šiol sutvarkomos tinkamai.
Vis dar išlieka opi problema neprižiūrimi ir valkataujantys šunys.
Planuojame ir toliau daugiau dėmesio skirti atliekų tvarkymui, kad
neliktų viešosiose erdvėse nei netvarkingai tvarkomų atliekų nei
pažeidėjų.
Užtikrinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių, šaligatvių,
pėsčiųjų ir dviračių takų, daugiabučių namų kiemų priežiūrą.
Modernizuojant šalia miesto civilinių kapinių esančias viešąsias erdves,
būtina pradėti etapais atnaujinti ir keisti civilinių kapinių tvorą,
Įrengti apšvietimą neapšviestuose daugiabučių namų kiemuose bei
takuose.
Įrengti dvi naujas pavėsines palei Šilalės miesto tvenkinį.
Būtina atnaujinti paminklą "Laisvės šaulys" ir aplinką šalia jo.
TENENIŲ SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS

Statistinė
informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių
ilgis, gyventojų sk.,
gimė/mirė, kaimų sk.
ir kt.)

Tenenių seniūnijos teritorija (plotas – 3,911 tūkst. ha), kurioje yra 6
kaimai, ir miestelis. Veikia biblioteka, dvi parduotuvės, girininkija.
Vietinių kelių tinklas – 27,27 km, asfaltuotų gatvių – 1291m. Gyventojų
skaičius: Tenenių mstl. – 285; Adomavo k. – 22; Pakalniškių II k. – 24;
Barsukinės k. – 7; Kalniškių II k. – 68; Vidgirės k. – 25. Yra 5 kaimai
ir vienas miestelis. Iš viso seniūnijoje deklaruotų 431 gyventojas.
Gimė 1 vaikas, mirė 8 gyventojai.
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Seniūnijos vidinė
struktūra (pareigybių
sk., seniūnaitijos ir
kt.)

Seniūnas, valytoja 0,5 etato, elektrikas, kapinių prižiūrėtojas, kūrikas.
Seniūnaitijos: Kalniškių seniūnaitija
Pakalniškių seniūnaitija
Tenenių seniūnaitija

BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
Iš viso:
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Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

64,0

74,9

49,0

2,1

1,9

1,0

4,1

3,5

3,0

1,3

1,2

1,3

6,2

4,7

7,8

4,1

2,0

5,3

1,0
0,4
4,2
87,4

0,7
0,3
4,3
93,5

0
1,0
4,1
72,5
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Seniūnijos biudžetas 2021 m.
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)

6%
1%
7%

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai

11 %
2%
4%
1%

Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

68 %

Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir
kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMA
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo
užtikrinimas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
2. Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)
3. Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
4. Transportui
5. Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
6.Socialinė parama
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių pirmininkų veiklos
rėmimas
1.Kitoms išlaidoms
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1. Ryšių paslaugos
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Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
38695
38436

30334

30323

724
2667
1320

722
2667
1316

1140
500

1055
343

2010

2010

5075
307

4435
307
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Darbo politikos rengimas ir įgyvendinimas (viešieji
darbai)
1.Kitoms išlaidoms

1386

1386

Paramos mirties atveju teikimas
1.Pašalpoms, socialinei paramai pinigais (10 pašalpų)
2. Prekėms

3200
80

2560
80

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio
reikmenis (administravimo išlaidos)
1.Prekėms

102

102

KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas
1.Švenčių organizavimas
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Poilsio ir sporto priemonės
1.Sporto inventoriaus įsigijimas
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas
1.Pašalpos kuro kompensacijai
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA

1000
1000
500
500
256
256
26552

1000
1000
500
500
256
256
26552

Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

2000

2000

Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
2. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

11390
1600

11393
1597

7262
700

7254
700

100

100

Kapinių teritorijų priežiūra (veikiančių ir neveikiančių
kapinių)
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
2. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
(degalai, ūkinis inventorius, atsarginės dalys
vejapjovėms, krūmapjovėms)
3. Ligos pašalpa

Savivaldybei priklausančių visuomenės paskirties pastatų
aplinkos tvarkymas
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
2700
(degalai, ūkinis inventorius, atsarginės dalys
vejapjovėms, krūmapjovėms)
Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo
teritorijų
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1.

Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

Specialioji programa- Socialinių būstų nuoma
1.Materialiojo turto paprastajam remontui

800

728

420

399

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros remontas,
gerinimas ir kt.)
Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir kt.)
Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir atnaujintos
ž. ū. valdos, paraiškos
paramai gauti ir kt.)

Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)
Kultūrinė veikla,
gyventojų laisvalaikio ir
poilsio organizavimas
(renginiai, dalyvių sk. ir
kt.)
Administracinė veikla
(gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota pažymų ir
leidimų ir kt.)
Iniciatyvos ir spręstos
problemos

Veiklos rezultatai
Kelių priežiūrai skirta – 9,46 tūkst. Eurų
asfalto duobių taisymui – 2,64 tūkst. Eurų
žvyrkelių laistymas – 334eur.
per 2021 m. keliai lyginti 7 kartus su savo technika.
Sodinami augalai viešose erdvėse, tvarkomas parkas, kitos teritorijos
prižiūrimos.
Šeimos auginančios vaikus – 17; socialiniai pašalpai prašymų – 19;
vienkartinės išmokos gimus vaikui – 1; tikslinių pašalpų- 12;
šildymo kompensacijos( kietas kuras) – 27 šeimos; dirbusių
visuomenei naudingus darbus – 10 asmenų; maisto parama
produktais – 105 asmenys; parama mokinio reikmėms įsigyti-31
moksleivis; išmokos vaikui – 49 prašymai.
2021 m. registruota 150 ūkininkų prašymų atnaujinti (registruoti)
žemės ūkio ir kaimo valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Seniūnijoje priimta 140 vnt. paraiškų tiesioginėms išmokoms už
žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti. Deklaravimas atliktas
tiesiogiai prisijungus prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro duomenų bazės. Elektroniniu būdu įbraižyta 1594
laukų. Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas iš viso – 2832 ha,
tame tarpe Tenenių seniūnijos ribose – 2129,83 ha.
Atliekų tvarkymui, buitinių atliekų išvežimui, sanitariniam gatvių
valymui, kapinių tvarkymui, želdinių bei žaliųjų vejų priežiūrai
išleista 4730 Eur. Už komunalines paslaugas (elektrą, vandenį,)
sumokėta 1080 Eur.
Porciunkulės atlaidų šventei išleista 1000 Eur.

Gauta dokumentų – 200; išsiųsta 43, prašymai laidoti civilinėse
kapinėse – 13; šeimos sudėtį patvirtinančių pažymų – 8; atlikta
notarinių veiksmų – 8; priimta prašymų 16; išduota pažymų 16.
Atsiradusi problema, kad aplinkkelio tilta avarinės būklės visa
didžioji sunkiasvorė technika važiuoja būtent per šį tiltą ta imtasi
iniciatyvos ir kuo skubiau būtų spręsta ši problema. Taip pat Tenenio
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upelio valymas ir kranto sutvarkymas per miestelio apvažiavimą nes
upelio vaga stipriai išgriuvusi jau pradėjo ardyti apvažiavimo kelią
Uždaviniai ir svarbiausi
darbai 2022-iems
metams

Sutvarkyti aplinkkelio tiltą per Tenenio upelį, Tenenio upelio
valymas ir kelio sutvarkymas.

TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija apie
seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)

Seniūnija užima 8600 ha, iš jų apie 4750 ha žemės ūkio
naudmenų. Priklauso 30 kaimų. Gyvena 1691 gyventojų. Per
praėjusius metus gimė 15 vaikų, mirė 25 seniūnijos gyventojai.
Seniūnijoje yra 134 km vietinių kelių.

Seniūnijos vidinė struktūra
(pareigybių sk., seniūnaitijos ir
kt.)

Seniūnijoje 2021 m. buvo 7 pareigybės ( 2 pareigybės po 0,5
etato). Seniūnijoje yra 3 seniūnaitijos ( Drobūkščių, Traksėdžio,
Nevočių) ir 4 bendruomenės ( Drobūkščių, Traksėdžio,
Nevočių ir kaimų bendruomenė „Aukštupis“), 2 medicinos
punktai, Traksėdžio ir Drobūkščių ir
Traksėdžio
biblioteka.Seniūnijos teritorijoje yra įmonės, UAB „Hidrema“,
Algimanto Audinio įmonė, UAB „Prolain“, UAB „Raudoniai“,
„Raudonių ūkis“ , UAB „Zobera“, UAB „Minasta“, UAB
„Danra“, UAB „Transvaldas“.
BIUDŽETO VYKDYMAS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas

Seniūnijos biudžetas 2019-2021 metais
Skirta
Skirta
Skirta
2019 metais
2020 metais
2021 metais
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

Darbo užmokesčiui su priskaitymais
soc. draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam
remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

201

107,4

130,1

93,5

3,8

2,2

1,9

13,1

11,0

3,0

4,2

2,9

3,3

14,2

10,7

9,5

2,1

3,0

11,6

2,0

4,3

0,0

0,3

0,3

0,6

7,6

7,5

20,1
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Seniūnijos biudžetas 2021 m.
Darbo užmokesčiui ir soc.draudimui
Komunalinėms paslaugoms

14 %
0%

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai

8%

Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui

7%
65 %

2%
2%
1%

Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms,socialinė parama pinigais

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMA
01.01.02.01. Seniūnijų finansinio ir materialinio
aptarnavimo užtikrinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Darbdavio socialinė parama pinigais (darbuotojams
išeitinės išmokos)
01.01.02.02 Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių
pirmininkų veiklos rėmimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-

Programos
pavadinimas
Programos

VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ
SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ VYKDYMO
PROGRAMA
08.01.01.06. Gyvenamosios vietos deklaravimas
202

60529,00/ 59620,55
89670,00/ 88456,33
42617,00/ 42596,71
705,00/ 704,92
72,00/ 57,92
3176,00/3176,00
481,00/ 471,84
2200,00/ 2200,00
8078,00/8077,24
3200,00/ 2335,92
3200,00/ 2335,92
28489,00/ 26648,27
307,00 / 307,00

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

vykdymo
aprašymas

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Darbdavio socialinė parama pinigais

100,00 / 100,00
200,00/ 200,00
38,00/ 37,23
521,00 / 521,00
200,00/ 55,12
2771,00/ 2771,00

08.01.01.19. Paramos mirties atveju ir kitos paramos
išmokos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Socialinė parama pinigais

9840,00/ 8240,00

KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
05.02.01.04.Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,
ūkinio veiklos organizavimo užtikrinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
05.02.02.01.Kultūros renginių organizavimas ir
rėmimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

15273,00 / 15032,27
1398,00/ 13876,82
205,00/ 201,14
41,00/ 40,96

08.01.01.16. Darbo rinkos politikos rengimas ir
įgyvendinimas;
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

08.01.01.21. Socialinė parama mokiniams už įsigytus
mokinio reikmenis
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidosProgramos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

307,00 / 307,00

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
06.01.01.02 Sporto varžybų ir stovyklų organizavimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO
PROGRAMA
09.01.01.01 Institucijos valdymo išlaidos (socialinių
darbuotojų išlaikymas)
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Darbdavio socialinė parama pinigais
203

2771,00/ 2771,00

240,00/240,00
9600,00/8000,00
298,00/298,00
298,00/298,00

13789,00/ 13492,86
11789,00/ 11493,04
9630,00/ 9629,98
149,00 /148,42
979,00/ 684,06
1000,00/ 1000,00
2000,00/1999,82
2000,00/1999,82
1000,00/ 1000,00
1000,00/ 1000,00
18213,00/ 18067,31
16013,00/ 16012,41
15651,00/ 15653,06
229,00/ 226,91
133,00/ 132,44
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09.01.02.01. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
09.02.02.03. Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas
Socialinė parama pinigais
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
11.01.01.02. atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo
naudojimo teritorijų
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Darbdavio socialinė parama pinigais

200,00/ 90,90
200,00/ 90,90
2000,00/1964,00
2000,00/ 1964,00
21474,00 / 21229,07
17906,00/ 17905,56
10166,00/ 10166,19
148,00/ 147,39
7500,00/ 7500,00
92,00/91,98

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-

1000,00 / 903,80
1000,00 / 903,80

11.01.03.01 Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos-

2000,00 / 1852,08
2000,00 / 1852,08

11.01.04.05 Savivaldybei priklausančių visuomeninės
paskirties pastatų aplinkos tvarkymas
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

568,00/ 567,63
568,00/ 567,63

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros remontas,
gerinimas ir kt.)

Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir
problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,

Veiklos rezultatai
Kelių priežiūrai buvo skirta 35,89 tūkst. Eur, iš jų 27,62 tūkst Eur
vietinės reikšmės kalių ir gatvių priežiūrai, lyginimui, žvyravimui ir
kt. 6,59 tūkst. Eur asfalto duobių taisymui. 2021 m. buvo sutvarkyti
keliai Drobūksčiai–Antupalis, Vilko Šilo g. Bokštų k., Dirkintai–
Gūbriai (užaukštėjusių kelkraščių briaunų nuėmimas ir žemių
išvežimas, arba paskleidimas greideriu, kelio pažvyravimas žvyru.
Buvo taip pat sutvarkytos kelio atkarpos Rubinavo, Kvėdarnos g.,
Drobūkščių k. Sutvarkytos provėžuotos ir blogos būklės kelio
atkarpos Kuodaičiai– Siauteliai, Pėpliškė–Bokštai, Drobūkščiai–
Rinkupiai, Šiaudaliai– Kuodaičiai, Bokštai–Kadžyga, Leviškiai–
Kadžyga, Visi keliai buvo lyginti tris ar keturis kartus, o kai kurie ir
daugiau kartų. Praėjusiais metais buvo atnaujinta Drobūkščių
tinklinio aikštelės ( atvežta smėlio ir nupirkti tinklinio tinklai),
perdažyti suolai prie Traksėdžio krepšinio aukštelės. Atliktas Šarkų
koplytėlės kosmetinis remontas.
2021 m. seniūnijos gyventojams buvo išmokėta 602439,32 Eur
įvairių socialinių išmokų, iš jų socialinė pašalpa 58193,57 Eur 45
šeimos, išmoką vaikui gavo 207 šeimos – 332604,76 Eur, Parama
mokinio reikmėms įsigyti paskirta 48 šeimoms (89 asmenys) 7120,00
204
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apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir kt.)
Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir
atnaujintos ž. ū. valdos,
paraiškos paramai gauti
ir kt.)

Eur. Seniūnijoje 2021 metų pradžioje buvo 4 šeimos, patiriančios
socialinę riziką. Metų pabaigoje liko 2 šeimos. 1 šeimai buvo
teikiamos bendrosios paslaugos ir 1 šeimai atvejo vadyba. Paramą
maisto produktais gavo 336 asmenys.
Seniūnijoje yra 345 atnaujinti ūkininkų ūkiai registruoti ūkininkų
registre. Įregistruotos naujos 8 žemės ūkio valdos, atnaujintos 563
žemės ūkio valdos. Priimtos 532 paraiškos už žemės ūkio naudmenas
ir kitus plotus bei gyvulius gauti. Sudeklaruoti 5867,40 ha žemės
plotai, įbraižyti 3810 laukai. Priimti 47 prašymai pakeisti paramos už
žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gauti. Priimtos ir užpildytos
49 paraiškos, išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos
ypač paveikė COVID-19 krizė. Įregistruoti 39 ūkininkų prašymai
kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo
schema.
Sanitarija ir aplinkos
Nevočių paplūdimio atnaujinimo darbai ( papildyta smėliu, išpjautos
apsauga (aplinkos
nendrės iš vandens telkinio. Sutvarkytos Drobūkštalių kaimo
priežiūra, kapinių
kapinaitės (išpjauti krūmai, išpuvę medžiai,) išlyginta žemė ir įsėta
tvarkymas ir kt.)
žolė. Taip pat sutvarkytos Rubinavo, Traksėdžio, Drobūkščių,
Nevočių, Šarkų, Žąsino kaimų kapinaitės ( iškirsti krūmai, nupjauta
žolė apkarpyta ataugusi gyvatvorė). Du kartus šienavimo darbai buvo
atlikti Rubinavo (Šarūnkalnio) piliakalnio. Šienavimo darbai buvo
atliekami apie krepšinio, tinklinio aikštelių, Drobūkščių
bendruomenės parko, Drobūkščių, Traksėdžio, Bokštų, Nevočių,
Dirkintų gyvenvietėse. Buvo nušienautos visos seniūnijos kelių
pakelės.
Kultūrinė veikla,
Praėjusiais metais seniūnijoje vyko 2 renginiai. Drobūkščių
gyventojų laisvalaikio ir bendruomenės patalpose, bendruomenė, seniūnaitė ir seniūnija
poilsio organizavimas
suorganizavo šventę „Po vasaros darbų“, dalyvavo apie 40 dalyvių.
(renginiai, dalyvių sk. ir
Vasaros šventė vyko prie Traksėdžio laisvalaikio salės, dalyvavo apie
kt.)
80 dalyvių, Traksėdžio laisvalaikio salėje vyko Kalėdinė eglutė
vaikams. Dėl karantino dalis numatytų renginių buvo atšaukta.
Administracinė veikla
2021 m. seniūnijoje buvo gauta 290 raštų, įsakymų prašymai ir kt.
(gauta/išsiųsta
išsiųsti 134 raštai, pažymos ir kt. Atlikti 32 notariniai veiksmai,
dokumentų, atlikta
priimta 10 prašymų ir išduota 10 leidimų
medžių kirtimui,
notarinių veiksmų,
genėjimui. Gautas 1gyventojo prašymas dėl kelio patvarkymo ir metų
nagrinėta prašymų ir
eigoje jo prašymas buvo patenkintas.
skundų, išduota pažymų
ir leidimų ir kt.)
Iniciatyvos ir spręstos
Sutvarkyti dokumentai 5 seniūnijos gyventojams poreikiams
problemos
nustatyti. Vienišam seniūnijos gyventojui vasarą buvo vežamas
vanduo. 4 seniūnijos gyventojai buvo nuvežti pasiskiepyti. Vienai
seniūnijos gyventojai buvo teikiamos skalbimo paslaugos (buvo
vežami rūbai į soc. paslaugų centrą) skalbimui. Viena neveiksni
seniūnijos gyventoja buvo paimta iš globėjų ir apgyvendinta
Kvėdarnos senelių namuose. 5 seniūnijos gyventojai buvo nuvežti
pas šeimos gydytoją dėl sveikatos pasitikrinimo. Karantino metu sen.
gyventojams buvo vežami vaistai, maistas.
Uždaviniai ir svarbiausi 2022 m. numatyta
užbaigti sutvarkyti Drobūkščiai–Bokštai–
darbai 2022-iems
Užsienis, Leviškiai–Kadžyga, Drobūkščiai–Antupalis
kelius,
metams
sutvarkyti Šarūnkalnio
piliakalnį,
atnaujinti kelio ženklus.
Suorganizuoti protmūšį tarp seniūnijos bendruomenių, įmonių. Kartu
su kultūros centru surengti senjorų naktišokius/
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Socialines išmokas gavusių šeimų suvestinė
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Socialinės pašalpos gavėjų skaičius
Mokinio reikmėms įsigyti, šeimų skaičius
Išmoką vaikui gaunančios šeimos

Traksėdžio seniūnijai skirtos lėšos kelių priežiūrai
2019-2021m. (tūkst./Eur)
43,5
35,09

50,05

20219 m.

2020 m.

2021 m.

Priimta paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus:
2019 m. 563 paraiškos;
2020 m. 547 paraiškos;
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2021 m. 532 paraiškos.
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Sudeklaruotas plotas ir įbraižyta laukų:
2019 m. sudeklaruota 6039 ha, įbraižyta 4141 laukas;
2020 m. sudeklaruota 5792,32 ha, įbraižyta 4039 laukai;
2021 m. sudeklaruota 5867,40 ha, įbraižyta 3810 laukų.
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Įregistruota naujų žemės ūkio valdų, atnaujintų žemės ūkio valdų:
2019 m. įregistruota 12 žemės ūkio valdų, atnaujinta 634 žemės ūkio valdos;
2020 m. įregistruota 21 žemės ūkio valda, atnaujinta 582 žemės ūkio valdos;
2021 m. įregistruota 8 žemės ūkio valda, atnaujinta 563 žemės ūkio valdos.
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UPYNOS SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)
Seniūnijos vidinė struktūra
(pareigybių sk., seniūnaitijos
ir kt.)

Seniūnijos plotas 10600 ha, iš jo 4772 ha žemės ūkio naudmenų.
Teritoriją sudaro 51 kaimas ir Upynos miestelis. Šiuo metu
seniūnijoje gyvena 1518 gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai,
2021 m. mirė 26 gyventojai, gimė 13 kūdikių.
Seniūnijoje yra pareigybės
Yra keturios seniūnaitijos: Upynos, Naujojo Obelyno, Varsėdžių
ir Vytogalos.
BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019-2021 metais

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių
prenumerata, reprezentacinės lėšos,
kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
208

Skirta
2019 metais
tūkst. Eur
129328,00

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur
145275,00

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur
93870,00

5723,00

4346,00

5317,00

15419,00

17938,00

12811,00

3700,00
16771,00

3026,00
12150,00

3100,00
13150,00

1561,00

1345,00

5114,00

0,00
2000,00
7546,00

21768,00
0,00
8816,00

12886,00
1000,00
29510,00
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Seniūnijos biudžetas 2021 m.
17 %

Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)

1%
7%

Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai

3%

53 %Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

7%
2%

Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir
kt.)

7%

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui

3%

Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
Lėšos programų
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
vykdymui 2020 m.
PROGRAMA
skirta/įsisavinta
Seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas. Jos 78429,00 Eur
veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos /76839,00 Eur
direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai.
Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
Seniūnijos seniūnas atlieka notarinius veiksmus, išduoda
gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, vertina atskirų
asmenų gyvenimo sąlygas, teikia pasiūlymus dėl
socialinės paramos teikimo gyventojams, tvarko
gyventojų registrą, organizuoja viešuosius ir visuomenei
naudingus darbus, rūpinasi bendrojo naudojimo teritorijų,
gatvių, šaligatvių valymu ir priežiūra, teikia pasiūlymus
dėl kelių, gatvių, aikščių tvarkymo, rūpinasi
priklausančių pastatų remontu, gatvių apšvietimu,
paminklų priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo
gyventojams. Šaukia gyventojų sueigas, teikia
bendruomenių pastabas bei pasiūlymus savivaldybei. Su
seniūnijos kraštotyrininkais rūpinasi liaudies tradicijų ir
paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu. Kartu su kultūros
darbuotojais rengia valstybinių švenčių ir kitų atmintinų
datų minėjimus, organizuoja sportinius ir kultūrinius
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Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

renginius. Organizuoja ir kontroliuoja atliekų tvarkymo
darbus, krūmų pakelėse kirtimą, nereikalingų medžių
šalinimą, gatvių ir kelių priežiūrą, lyginimą, žvyravimą,
duobių taisymą, žiemos sezono metu sniego valymą ir
šaligatvių barstymą. Organizuoja žaliųjų plotų,
piliakalnių šienavimą bei priežiūrą, žemių valymą nuo
šaligatvių, pralaidų tvarkymą, želdinių įsigijimą bei
priežiūrą, pavėsinių ir lauko baldų priežiūra.
VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Ši programa skirta pagelbėti ūkininkams pasėlių
deklaravimo ir kitais žemės ūkio klausimais, remti
finansiškai ir kontroliuoti rizikos šeimų elgseną, ugdyti
jų socialinius įgūdžius, išmokėti pašalpas mirusiųjų
artimiesiems, organizuoti viešuosius darbus, tvarkyti
gyventojų registrą.
KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA
Upynos seniūnija yra turtinga kultūrinio paveldo
objektais. Seniūnijos centre veikia Liaudies amatų
muziejus, kuriame surinkti Upynos apylinkių liaudies
buities įrankiai, knygos, Šventųjų paveikslai ir kitas
kultūros lobynas. Vytogalos kaime stovi Transatlantinio
lakūno Stasio Girėno gimtinė-muziejus,
paminklas
didžiajam keliautojui Matui Šalčiui, savo praeitį mena
koplytėlės, kryžiai. Seniūnija kartu su Upynos kultūros
namais rengia etnokultūrines vakarones jaunimui ir
vyresniems, skamba etnografinės dainos ir šokami
etnografiniai šokiai.
Jau tradicine tapo Upynos miestelio vasaros šventė su
sportinėmis varžybomis. Šventės metu koncertuoja
didelis būrys vietos meno mėgėjų, tai tarsi visų metų
kultūrinės veiklos finalinis renginys, suburiantis visų
amžiaus grupių žmones, ugdo bendruomeniškumą ir
skatina labiau domėtis etnine kultūra.

29321,00 Eur
/28361,00 Eur

8728,00 Eur
/8727,00 Eur

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Programa įgyvendina pagrindinę kūno kultūros ir sporto
misiją-ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo
daugiau seniūnijos gyventojų įtraukti į organizuojamus
kūno kultūros ir sporto renginius. Seniūnijoje yra stipri
futbolo komanda, praėjusių metų seniūnijų sporto
žaidynėse užėmusi antrąją vietą. Kasmet, per miestelio
šventę, yra organizuojami įvairūs sportiniai renginiai,
kuriuose aktyviai dalyvauja vaikai, jaunimas ir suaugę.

0,00 Eur
/0,00 Eur

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Programos
vykdymo
aprašymas

Socialinės paramos teikimo dokumentų priėmimas iš
gyventojų ir tvarkymas. Socialinės paramos teikimas
šeimoms, laikinai patekusioms į sunkią materialinę
padėtį. Rūpinimasis senyvo amžiaus ir turinčiais negalią
210

19383,00 Eur
/19380,00 Eur
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žmonėmis, jų lankymas, dokumentų šildymo
kompensacijai gauti tvarkymas ir aprūpinimas kuru.
Bendravimas su sveikatos priežiūros įstaigomis. Prašymų
dėl paramos skyrimo nepasiturintiems asmenims iš
Europos pagalbos fondo, maisto produktų priėmimas ir
produktų išdalijimas.
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA
Ši programa skirta komunalinio ūkio paslaugų teikimo
40897,00 Eur
užtikrinimui-sanitariniam valymui, gyvenviečių,
/40895,00 Eur
poilsiaviečių ir viešųjų erdvių tvarkymui, kelių, gatvių,
šaligatvių priežiūrai ir remontui, kapinių, parkų, želdynų
priežiūrai. Seniūnija rūpinasi Upynos miestelio ir Naujojo
Obelyno, Vytogalos, Varsėdžių ir Paežerio gyvenviečių
gatvių apšvietimu, apmoka už sunaudotą elektros
energiją.
Seniūnija prižiūri vietinės reikšmės kelius, juos lygina,
valo sniegą, atlieka kitus priežiūros darbus. Taip pat
seniūnija rūpinasi malkų pasiruošimu seniūnijos pastatų
šildymui, tvarko piliakalnių, civilinių kapinių, senkapių
teritorijas.
VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA

Veiklos sritys
Ūkinė
veikla
(kelių
priežiūra:
lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas,
gerinimas ir kt.)
Socialinis darbas
(socialinės rizikos
ir problemiškų
šeimų, auginančių
vaikus, apskaita ir
lankymas, šeimos,
globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir
kt.)

Veiklos rezultatai
Vietinės reikšmės kelių remontui skirta 43,97 tūkst. Eur:
buvo remontuojami keliai, užpilamas žvyras, taisomos asfaltuotų gatvių
duobės, lyginama, žiemą valomas sniegas. Įsisavintos visos kelių priežiūrai
skirtos lėšos. Pavasarį sodinti medeliai ir gėlės, tvarkomos viešosios
erdvės.

Žemės ūkis
(ūkininkų skaičius,
naujai įregistruotos
ir atnaujintos ž. ū.
valdos, paraiškos
paramai gauti ir kt.)

Atnaujintos 769 žemės ūkio valdos, naujai įregistruotos – 17 valdų,
išregistruota 1 valda. Atnaujinta 378 ūkininko ūkiai. Priimtos 582 paraiškos
tiesioginėms išmokoms gauti, deklaruota 6958,89 ha. žemės ūkio
naudmenų. Įbraižyta 4241 laukas. Priimti 59 prašymai dėl paraiškos
duomenų keitimo. Perduoti 16 valdų įsipareigojimai mirus valdos
valdytojui. Parengtos 6 nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų
grūdų kiekio statistinės ataskaitos. Parengta 1 žieminių pasėlių įšalimo

2021 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje – 11 šeimų. Nemokamą
maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmėmis gavo 45 vaikai. 210 asmenų
suteikta Europos Sąjungos parama maisto produktais iš intervencinių
atsargų.
Priimti 162 prašymų gauti socialinę paramą ar išmoką už vaikus, surašyti
79 buities ir gyvenimo sąlygų tikrinimo aktai.
Vyko 5 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, 30 asmenų pateikė
prašymus tikslinei pašalpai gauti. Visuomenei naudingą veiklą vykdė 25
gyventojai, gaunantys socialinę paramą. Pradėtos teikti socialinės
paslaugos/pagalba į namus 7 asmenims.
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Sanitarija ir
aplinkos apsauga
(aplinkos priežiūra,
kapinių tvarkymas
ir kt.)
Kultūrinė veikla,
gyventojų
laisvalaikio ir
poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių
sk. ir kt.)
Administracinė
veikla
(gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų
ir skundų, išduota
pažymų ir leidimų
ir kt.)

statistinė ataskaita.
Upynos seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse buvo genėjami ir
nupjaunami pavojingi medžiai, vykdoma nuolatinė kapinių priežiūra.
Buvo išvežta 3 tonos padangų.
Organizuoti renginiai:
Valstybinių švenčių minėjimai;
Miestelio vasaros šventė;
Šv. Roko atlaidai Varsėdžiuose;
Miestelio eglės įžiebimo šventė.

2021 m. gauta 48 atvykimo, 0 išvykimo deklaracijų.
Naudojantis GVD sistema išduota 169 pažymos gyventojams.
Iš gyventojų gauti 102 įvairūs prašymai (dėl pažymų, leidimų išdavimo,
salės nuomos ir t. t.), išduotos 329 įvairios pažymos, 40 leidimai laidoti,
pažymos juridiniam faktui patvirtinti 160
12 leidimai prekybai, 10 leidimų medžių kirtimui.
Gauti 300 įv. raštai seniūnijos veiklos klausimais, išsiųsta 171 raštai.
Laikiniems darbams pagal viešųjų darbų ar užimtumo programas lieposspalio mėn. buvo įdarbinti 1 asmuo.
Raštiškų skundų negauta.
Iniciatyvos ir
Išspręstos visos gyventojų problemos dėl kurių gyventojai kreipėsi į
spręstos
seniūniją. Buvo gauti ir išnagrinėti 3 gyventojų prašymai dėl medžiojamų
problemos
gyvūnų padarytos žalos.
Uždaviniai ir
Atnaujinti apšvietimą Upynos miestelio ir Varsėdžių kapinėse.
svarbiausi darbai Suprojektuoti miestelio centrinę aikštę.
2022-iems metams Įrengti apšvietimą Paežerio kaime esančioje Ringės gatvėje.
ŽADEIKIŲ SENIŪNIJA
BENDROJI DALIS
Statistinė informacija
apie seniūniją
(plotas, vietinių kelių ilgis,
gyventojų sk., gimė/mirė,
kaimų sk. ir kt.)
Seniūnijos vidinė
struktūra (pareigybių sk.,
seniūnaitijos ir kt.)

Žadeikių seniūnijos plotas 6040 ha, viešųjų kelių ilgis 41.9 km,
vidaus kelių 30.6 km, gatvių 3.8 km. 2021 m. sausio 1 d. gyveno
729 žmonės, per metus mirė 9 gyventojai, gimė 4 vaikai. 2022
sausio 1 d. gyveno 724 žmonės.
Seniūnaitijų yra 4: Žadeikių, Palokysčio, Padvarninkų, Prapymo.
Seniūnijoje dirba 3 asmenys: seniūnas, valytoja, vairuotojas. Pagal
nustatytą grafiką į Žadeikių seniūniją
atvyksta socialinė
darbuotoja, dirbanti Traksėdžio seniūnijoje; socialinė darbuotoja
darbui su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, dirbanti
Šilalės socialinių paslaugų namuose; žemės ūkio specialistas,
dirbantis Kvėdarnos seniūnijoje; buhalterė, dirbanti Tenenių
seniūnijoje.
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BIUDŽETO VYKDYMAS
Seniūnijos biudžetas 2019–2021 metais
Eil
.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc.
draudimui
Komunalinėms paslaugoms (elektra,
šildymas, vanduo ir ryšių paslaugos)
Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai
Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos
kėlimas ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Materialiojo turto paprastajam remontui
Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
Iš viso:

Skirta
2019 metais
tūkst. Eur

Skirta
2020 metais
tūkst. Eur

Skirta
2021 metais
tūkst. Eur

67,5

71,2

36,4

8,2

3,9

8,3

6,8

8,1

4,2

1,6
7,5

2,6
4,5

1,8
4,8

3,9

2,2

5,7

26,9
0,3
1,5
124,2

2,0
1,4
4,4
100,3

2,5
8,5
10,1
82,3

Seniūnijos biudžetas 2021 m.
Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui
Komunalinėms paslaugoms

3% 1% 6% 2%
3%

Mažaverčiam inventoriui, prekėms,
aprangai

2%
9% 5%

Transportui
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio
išlaidos
Kitoms išlaidoms
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui

69 %

Materialiojo turto paprastajam
remontui
Vienkartinėms pašalpoms, darbdavių
socialinė parama pinigais

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS
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Lėšos programų
vykdymui 2021 m.
skirta/įsisavinta

Programos
pavadinimas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS) FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMA
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo
užtikrinimas
1.Darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui
2. Komunalinėms paslaugoms (elektra, šildymas,
vanduo ir ryšių paslaugos)
3. Mažaverčiam inventoriui, prekėms, aprangai
4. Transportui
6.Kitoms išlaidoms (laikraščių prenumerata,
reprezentacinės lėšos, kvalifikacijos kėlimas ir kt.)
7. Ligos pašalpa
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių pirmininkų veiklos
rėmimas
1.Kitoms išlaidoms
Ilgalaikio materialinio turto remontas
Specialioji programa- Socialinių būstų nuoma
1.Materialiojo turto paprastajam remontui

Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Gyvenamosios vietos deklaravimas
1. Ryšių paslaugo

58967

58924

36447

36447

7974
2346
1800

7954
2325
1800

1400
1000

1400
956

3000

3000

5000
119

5000
119

8218

4798

307

307

Darbo politikos rengimas ir įgyvendinimas (viešieji
darbai)
1.Kitoms išlaidoms

1386

1386

Paramos mirties atveju teikimas
1.Pašalpoms, socialinei paramai pinigais
2. Prekėms

6300
119

2880
119

106

106

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio
reikmenis(administravimo išlaidos)
1.Prekėms
Programos
pavadinimas

KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS
PUOSELĖJIMO PROGRAMA

Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas

Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas
1.Kitoms išlaidoms

1500
1500

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
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Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas
Programos
pavadinimas
Programos
vykdymo
aprašymas

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas
1.Vienkartinės pašalpos, kuro kompensacija
KOMUNALINIO ŪKIO IR TURTO PROGRAMA

2832
2832
10200

2832
2832
10200

Žvyruotų gatvių paprastasis remontas

2300

2300

Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1. Ilgalaikio turto įsigijimas

2500

2500

600

600

1600

1600

1500

1500

1700

1700

Gatvių, aikščių ir šaligatvių dangų priežiūros ir remonto
darbai
1.Materialiojo turto paprastajam remontui
Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Kapinių teritorijų priežiūra (veikiančių ir neveikiančių
kapinių)
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
(degalai, ūkinis inventorius, prekės kapinių aptvėrimui)
Savivaldybei priklausančių visuomenės paskirties pastatų
aplinkos tvarkymas
1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
(degalai, ūkinis inventorius, atsarginės dalys
vejapjovėms, krūmapjovėms, jų remontas)

VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
Veiklos sritys
Ūkinė veikla (kelių
priežiūra: lyginimas,
remontas, valymas,
infrastruktūros
remontas, gerinimas ir
kt.)

Socialinis darbas
(socialinės rizikos ir

Veiklos rezultatai
Atsižvelgiant į kelių stovį, seniūnaičių ir atskirų gyventojų pasiūlymus,
buvo vykdomas kelių lyginimas, jų žvyravimas bei
griovių
atnaujinimas. Gavus papildomai lėšų, sutvarkytas lietaus vandens
nuvedimas Alkos g., pakeisti seniūnijos pastato, Šaukliškės g. 15,
lietvamzdžiai vidinėje kiemo pusėje, įrengtos 2 vaizdo stebėjimo
kameros Žadeikių k. Per visą vasarą buvo vykdomas kapinių, Žadeikių
parko, šalia kelio esančių žolių šienavimas. Perskirsčius sutaupytas
lėšas metų pabaigoje, gavus savivaldybės leidimą, nupirktas sniego
stumdytuvas
ir sumontuotas prie seniūnijos traktoriaus „MTZ
Belorus“.
Kovo mėnesyje vykęs gaisras sunaikino vieno iš seniūnijos gyventojų
gyvenamąjį namą. Savivaldybės Turto ir socialinės paramos skyriaus
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problemiškų šeimų,
auginančių vaikus,
apskaita ir lankymas,
šeimos, globojančios
vaikus, visuomenei
naudingas darbas ir kt.)

Žemės ūkis (ūkininkų
skaičius, naujai
įregistruotos ir
atnaujintos ž. ū. valdos,
paraiškos paramai gauti
ir kt.)
Sanitarija ir aplinkos
apsauga (aplinkos
priežiūra, kapinių
tvarkymas ir kt.)
Kultūrinė veikla,
gyventojų laisvalaikio
ir poilsio
organizavimas
(renginiai, dalyvių sk. ir
kt.)

Administracinė veikla
(gauta/išsiųsta
dokumentų, atlikta
notarinių veiksmų,
nagrinėta prašymų ir
skundų, išduota pažymų
ir leidimų ir kt.)
Iniciatyvos ir spręstos
problemos
Uždaviniai ir
svarbiausi darbai
2022-iems metams

vedėjos rūpesčiu ir Traksėdžio seniūnijos seniūnės pagalba pastatėme
kilnojamą namelį. Drauge su seniūnaičiais, Asociacija „Žadeikių
sūkurys“ suorganizavome paramos akciją.
Seniūnijoje turime 4 šeimas, patiriančias socialinę riziką. Vienai jų
teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (lankoma 1–2 kartus per
mėnesį ), o kitoms trims teikiamos socialinių įgūdžių ir (ar) palaikymo,
atkūrimo paslaugos (lankomos kartą per savaitę). Esant poreikiui
lankomasi ir dažniau.
34
šeimoms išmokėta Socialinė pašalpa – 46 649, 44 Eur. Vaiko išmoka
išmokėta 82 šeimoms –148179,76 Eur. Šildymo kompensacija
išmokėta 27 šeimoms – 8097,65 Eur. Vienkartinė parama gimus vaikui
4 šeimoms – 1000 Eur. Tikslinė pašalpa išmokėta 31 šeimai – 7778,00
Eur. Paramą mokinio reikmėms įsigyti gavo 18 šeimų – 3120,00 Eur.
Kalėdinės dovanėlės paruoštos 50 vaikų. Paramą maisto produktais ES
fondų gavo 155 asmenys.
2021 m. priimtos 219 paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio
naudmenas ir pasėlius gauti, 15 prašymų pakeisti paraiškų paramai
gauti duomenis. Deklaruota 3370 ha žemės ploto. Atnaujinti žemės
ūkio valdų duomenys 240 ūkininkų. Seniūnijoje viso 218 gyventojų
užsiimančių žemės ūkio veikla. Ekologinių ūkių seniūnijoje – 15.
Naujai įregistruotas 1 ūkis.
Seniūnijoje esančios kapinės – neveikiančios. Atsižvelgiant į žolės
aukštį buvo atliekamas žolės pjovimas: kapinės nupjautos 3 kartus,
Žadeikių parkas, pakelės, gatvių pakraščiai šienauti 4 kartus.
Birželio mėnesyje vyko tradicinė Kraštiečių šventė, skirta Žadeikių
koplyčios peršventinimui, Žadeikių-Šventų mokyklos 100-ečiui
paminėti, bei knygos „Žadeikiai dalelė gyvenimo tavo“ pristatymui.
Rugpjūčio mėnesyje Asociacija „Žadeikių sūkurys“ surengė Žolinės
šventę. Papuošta Kalėdinė eglutė, išdalintos dovanėlės. Atsižvelgiant į
koronaviruso situaciją, dovanėlės dalintos vaikučių tėvams seniūnijoje.
Vykdomi kasmetiniai švenčių paminėjimai, sveikinami jubiliatai.
Trečiojo amžiaus universiteto iniciatyva seniūnijos patalpose
rengiamos paskaitos ir susitikimai, o atnaujintoje Žadeikių koplyčioje
vyksta pamaldos.
Per 2021 m. išduotos 54 pažymos: 3 apie šeimos sudėtį, 28 vnt.
gyvenamosios patalpos savininkui, 23 vnt. apie deklaruotą gyvenamąją
vietą, 18 gyvenamosios vietos deklaravimų, užpildyti 9 prašymai
paramai mirties atveju gauti.

Stiprinti seniūnijos materialinę bazę, palaikyti artimesnį kontaktą su
gyventojais, prižiūrėti ir remontuoti gatves ir kelius.
Sutvarkyti buvusios katilinės, kuri naudojama, kaip seniūnijos
technikos garažas, stogą ir duris, baigti įrengti šarvojimo salę, pakeisti
likusius lietvamzdžius administraciniam pastatui, tęsti pakelės griovių
valymo darbus, atnaujinti asfalto dangą Žadeikių kaimo gatvėse. Gavus
lėšų, atnaujinti gatvių apšvietimo linijas, pakeisti senas lempas su
atramomis. Įrengti 300 m šaligatvio Šilalės gatvėje. Atnaujinti Šventų
parko dangą. Įrengti sveikatingumo taką.
Planuojame tęsti darbą, senosios Žadeikių mokyklos patalpose
216

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaita

įgyvendinant projektą „Grupinio gyvenimo namai“, suteikiant
neįgaliesiems galimybes gyventi bendruomenėje, gauti pagal jų
poreikius individualias paslaugas.
Seniūnijos administracinio pastato antro aukšto laisvose patalpose
su Šilalės rajono savivaldybės pagalba numatome parengti įveiklinimo
kitiems bendruomenės poreikiams planą, kurti projektus Vaikų dienos
centrui, vaikų darželiui įrengti.
_____________________
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