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PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS
Bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus asmuo, kuris nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą
ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal
nuolatinės formos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravęs teritorinėje darbo
biržoje. Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose, jei
jis yra registruotas kaip bedarbis.
Darbingas asmuo –fizinis asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus ir nėra Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu.
Gyventojas - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenantis fizinis asmuo, esantis
Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės (įskaitant
pabėgėlius).
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių. Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo
biržoje, tačiau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo
programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, jis
laikomas neaktyviu asmeniu. Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo, esantis atostogose vaikui
prižiūrėti, jei jis nėra registruotas kaip bedarbis.
Neformalios iniciatyvos – iniciatyvos (veiklos), kurias, kaip projekto vykdytojas, įgyvendina
valstybės ir savivaldybių institucijų nekontroliuojami juridiniai asmenys.
Neformalus profesinis mokymas - profesinis mokymas, kurį vykdo profesinio mokymo teikėjas
pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, atitinkančias visus tam reikalavimus. Pasibaigus
neformaliam profesiniam mokymui profesinio mokymo teikėjas turi išduoti įgytą kvalifikaciją
liudijantį dokumentą ar mokymosi pasiekimų dokumentą, kuriuose būtų nurodyta faktiškai įvykdytų
mokymų trukmė.
Neformalus švietimas - švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos
tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.
Praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje – darbingo asmens trūkstamų darbo
įgūdžių įgijimas dirbant tiesiogiai darbo vietoje. Praktinių darbo įgūdžių įgijimo veiklos vykdomos
pagal asmens ir darbo įgūdžių įgyti padedančio darbdavio sudarytą darbo įgūdžių įgijimo sutartį.
Profesinis mokymas (taip pat mokykline ar pameistrystės forma organizuojamas profesinis
mokymas) suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme.
Profesinis orientavimas – pagalba asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir
užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.
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Projekto veiklų dalyvis - tiesioginėse iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšų bendrai
finansuojamo projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir
nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto
veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir
paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.
Projekto veiklų vykdytojas (projekto veiklas vykdantis asmuo) - pagal savanorystės ar darbo
sutartį projekto vykdytojo ar partnerio organizacijoje dirbęs ir tiesioginių iš ESF lėšų bendrai
finansuojamo projekto veiklų vykdyme ar šių projektų administravime dalyvavęs asmuo.
Savanoriaujantis dalyvis – BIVP projektų veiklų dalyviu ar vykdytoju buvęs fizinis asmuo, kuris
vykdo savanorišką veiklą socialinių partnerių organizacijoje ar nevyriausybinėje organizacijoje
(projekto vykdytojo ar partnerio organizacijoje).
Savanoriška praktika – asmens, kurio amžius yra nuo 16 iki 29 metų, įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje pagal savanoriškos praktikos sutartį atliekama
praktika, laikantis įstatymų reikalavimų.
Savarankiškas darbas - fizinio asmens pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą
vykdoma individuali veikla.
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios
sąlygos nustatytos savanorio, atitinkančio Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo
reikalavimus.
Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių,
išsilavinimo, negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje
įprastų socialinių ryšių.
Socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus,
neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam
gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime. Socialinės paslaugos pagal Priemonę apima bendrąsias socialines paslaugas
ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas.
Socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos
Šeimos nariai – kartu gyvenantys fiziniai asmenys, susiję santuokos, giminystės ar svainystės
ryšiais.
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – vietos plėtros strategijoje apibrėžta vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.
Vietos bendruomenės narys vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenantis fizinis
asmuo.
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ĮVADAS
Aktualumas. Europos Sąjungos plėtra 2014-2020 m. programiniu laikotarpiu, siejama su:
pažangiu augimu, grindžiamu žiniomis ir inovacijomis; tvariu augimu, orientuotu į tausojantį išteklių
naudojimą bei ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio skatinimą; integraciniu augimu, naujų
įgūdžių ir darbo vietų kūrimu, didinant užimtumą bei skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą.
Lietuva, orientuodamasi į ES plėtros strategines gaires, 2014-2020 m. plėtros perspektyvas sieja
su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ grindžiamą sąmoninga visuomene, sumania
ekonomika, patikima ir moderni valdžia, ugdant atvirą, kūrybingą ir atsakingą žmogų.
Klaipėdos regiono integruotas teritorijų vystymas, orientuotas į gyvenamosios aplinkos gerinimą
kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą, sudarant sąlygas
smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai bei naujų darbo vietų kūrimui didinant teritorinį patrauklumą.
Šilutės r. savivaldybė teritorinę plėtrą numato per darnų verslo, turizmo ir kultūros sričių
vystymą, infrastruktūros gerinimą ir savivaldos stiprinimą bei švietimo, sveikatos ir socialinio
sektoriaus plėtojimą. Šilutės miesto Vietos veiklos grupė, veiklą sieja su gyventojų aktyvinimu bei
bendruomeninių pastangų telkimu, partnerystėje su vietos valdžia, verslo ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, ieškant tinkamiausių sprendimų socialinei integracijai ir ekonominei plėtrai,
išsaugant krašto tapatumą ir tradicijas bei sudarant galimybes ateinančioms kartoms kurti ateitį.
Atsižvelgiant į ES, Lietuvos, Klaipėdos regiono ir Šilutės savivaldybės vystymo linkmes bei
vadovaujantis ES aštunto prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“
gairėmis, parengta Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ (toliau – Šilutės miesto
VVG „Pamario kraštas“) vietos plėtros strategija 2016-2022 metams. Numatytų siekių
įgyvendinimui Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ išsikėlė tikslą – gerinti vietines įsidarbinimo
galimybes ir didinti socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
ryšius.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ kaip savanoriškos organizacijos steigimui pritarta 2014
m. rugsėjo 25 d. Šilutės rajono tarybos sprendimu, o 2015 m. sausio 13 d. asociacija įregistruota
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pavadinimu – Šilutės miesto vietos veiklos grupė
„Pamario kraštas“ (įstatai, priedas Nr. 1). Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ steigėjai – Šilutės
rajono savivaldybė, UAB „Įtampa“, UAB „Žibai“, S. Šalnos individuali įmonė, asociacija „Šilutės
Rotary klubas“, asociacija „Šilutės Soroptimos klubas“. Šilutės miesto VVG veiklos teritorija –
Šilutės miestas, būstinės vieta – Šilutės r. sav. Šilutės m. Lietuvininkų g. 17.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdymo organų struktūrą sudaro:
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 asociacijos aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas;
 kolegialus valdymo organas – asociacijos valdyba, sudaryta iš 9 narių;
 vienasmenis valdymo organas – asociacijos pirmininkas.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdybos struktūrą sudaro trys vietos valdžios, trys
verslo ir trys pilietinės visuomenės organizacijų atstovai (2 priedas). Atsižvelgiant į lygių teisių lyčių
interesus moterų ir vyrų santykis sudaro atitinkamai 44 proc. ir 56 proc. Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimui

numatoma

VVG

administracija.

Taip

pat

numatomas

VVG

revizorius

savarankiškoms, ne Vietos plėtros strategijos lėšoms revizuoti. Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ organizacinė valdymo struktūra pavaizduota 1 pav.
Visuotinis VVG narių susirinkimas

VVG pirmininkas

VVG revizorius

Pažymėjimai:
VVG valdyba

–
–

administruojantys ryšiai;
atskaitomybės ryšiai;

VVG administracija

1 pav. Šilutės miesto VVG organizacinė valdymo struktūra
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos tikslai – pagal kompetenciją ir galimybes skatinti
Šilutės miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas
Šilutės miesto teritorijoje.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, savo veiklos plėtrai numatė viziją – Šilutė – tai
svetingas, saugus, žalias ir atviras inovacijoms miestas, unikalus ir besivystantis Mažosios Lietuvos
regiono centras, kuriame gyvena pilietiška, kultūringa ir versli bendruomenė bei išsilavinę žmonės,
kurie kuria darnią gyvenseną.
Taigi, vietos plėtros strategijos rengimo tikslas - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir
didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos
valdžios ryšius Šilutės mieste.
Rengiant Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategiją vadovautasi Europa
2020 strategija: „Nauja Europos darbo vietų kūrimo ir ūkio augimo strategija“, Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“, 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programa bei
Vietos plėtros strategijų rengimo ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis.
Numatytos Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijoje veiklos teritorijos
plėtros gairės derintos su 2014-2020 m. Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa
bei Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginiu plėtros planu.
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Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos rengimo procesui organizuoti
suformuota Vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupė (2 priedas).
Siekiant išryškinti Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos stiprybes ir
silpnybes, grėsmes ir galimybes, bei parengti teritorijos plėtros veiksmų planą, analizuojant VVG
veiklos teritoriją bei socialinę-ekonominę situaciją, svarbiausi duomenys ženklinami, suteikiant
jiems rodiklio numerį (R ...).
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1. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR GYVENTOJŲ,
KURIEMS TAIKOMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, APIBRĖŽTIS
1.1. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos apžvalga, išskirtinumas ir
tapatumas
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorija randasi vakarinėje Lietuvos dalyje,
Klaipėdos apskrityje, netoli Kuršių marių ir Rusnės salos (R1). Geografiniu požiūriu Šilutė, kaip
Pamario kraštas, pasižymi rekreacinėmis zonomis, dideliu vandens telkinių plotu, užliejamomis
teritorijomis bei pasieniu (R2).
Šilutės miestas yra nutolęs 50 km. į pietus nuo Klaipėdos miesto. Per Šilutę eina geležinkelis
Klaipėda–Pagėgiai. Per Šilutės miestą teka Šyšos upė. Tai lėmė miesto išsidėstymą. Pietinėje dalyje
natūralią gamtinę kliūtį miesto plėtrai sudaro Šyšos upė. Rytinę teritoriją kerta geležinkelis,
vakariniu pakraščiu praeina Šilutės – Rusnės kelias. Šilutės miesto plotas 1 398,0 ha. Šilutėje yra
turgaus aikštė, mažųjų laivų prieplauka, 163 gatvės ir takai. Veikia dvi gimnazijos, ligoninė, 14
vaistinių, penki maldos namai, keli viešbučiai, penki prekybos centrai, keliolika barų, kavinių ir
restoranų, boulingo klubas, turgus ir pan. Respublikoje ir už jos ribų plačiai yra žinomi Šilutėje
veikiantys baldų, sūrių, durpių gamintojai. Šilutėje darbuojasi kelios statybos bendrovės, kailių
apdirbimo ir kailinių gaminių siuvimo įmonė, kiti smulkesnio verslo atstovai (R3).
Šilutės miestas yra Šilutės rajono savivaldybės administracinis centras. Šilutės miesto teritorija
ribojasi su Rusnės, Kintų, Saugų, Gardamo, Žemaičių Naumiesčio ir Juknaičių seniūnijomis.

2 pav. Šilutės miesto seniūnijos ribos
Šilutės mieste yra viena seniūnija – Šilutės ir dvi seniūnaitijos – Šilutės ir Šilutės Naujakurių.
Šilutės miesto seniūnija apima Šilutės miestą ir šalia miesto esančias kaimiškąsias gyvenvietes
(Armalėnai, Barzdūnai, Didšiliai, Gaideliai, Gnybalai, Grabupėliai, Grabupiai, Jonaičiai, Kalininkai,
Kirlikai, Laučiai, Macikai, Mažiai, Metirkviečiai, Pagryniai, Rupkalviai, Sausgalviai, Šilmeižiai,
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Šyša, Šlažai, Tatamiškiai, Traksėdžiai, Užliekniai, Verdainė, Vileikiai, Žalgiriai). Paminėtos
kaimiškosios gyvenvietės neįeina į Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritoriją.
Šilutės miestas įtrauktas į tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100
tūkstančių gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų sąrašą (LR Vidaus reikalų ministro įsakymas,
Nr. IV–429, 2014 m. birželio 19 d.) (R4).
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ teritorija ribojasi su Šilutės žuvininkystės regiono vietos
veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ ir Šilutės rajono VVG asociacijos „Lamatos žemė“ veiklos
teritorijomis. Nors Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ įsisteigusi neseniai, tačiau jau dabar yra
užsimezgę geri partnerystės santykiai ir bendradarbiavimo ryšiai su Šilutės rajono teritorijoje
esančių „Žuvėjų kraštas“ ir „Lamatos žemė“ vietos veiklos grupėmis (R5).
Šilutės rajonas – tai Pamario ir vandenų kraštas, kuriame ne tik žmonės, bet ir vanduo kuria
gyvenimą (R6). Čia gyvena, mokosi ir dirba Šilutės krašto žmonės, mokantys saugoti unikalią
gamtą, paveldą, plėtojantys verslą, žemdirbystę, žvejybą ir turizmą.
Šilutė turtinga savo kultūros ir etnokultūros bei architektūros, archeologijos, technikos ir
marinistiniu paveldu. Šilutė, kaip Mažosios Lietuvos etnografinis regionas, pasižymi išskirtine
istorija, unikalia architektūra, šiam kraštui būdinga lietuvininkų tarme bei tradicijomis ir gamta (R7).
Šilutės kraštas siejamas su Mažąją Lietuvą garsinusiais, žymiais visai Lietuvai, Klaipėdos
regionui ir Šilutės rajonui, žmonėmis (3 priedas, 28 lentelė). Tai Hugo Šojus (1845–1937), žymus
Rytų Prūsijos bei Klaipėdos krašto visuomenės ir kultūros veikėjas, Šilutės dvarininkas ir Šilutės
miesto mecenatas; Hermanas Zudermanas (1857–1928), vokiečių rašytojas ir dramaturgas;
Vydūnas–Vilius Storosta (1868-1953) – filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas; Martynas
Jankus (1858–1946), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas, vienas iš
„Aušros“ leidėjų. Dar tarpukario metais dėl tvirtos pro lietuviškos pozicijos ir veiklos, skirtos
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimui, buvo pavadintas Mažosios Lietuvos patriarchu (R8).

1.2. Gyventojai, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai bei tikslinės grupės
Šilutės mieste gyvena 16812 gyventojų, 7542 vyrai ir 9270 moterų (3 priedas, 5 lentelė).
Gyventojų tankis 1202 žmonių km². Informacija apie Šilutės miesto gyventojus pateikiama 3
paveiksle.
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3 pav. Šilutės miesto gyventojų pasiskirstymas pagal amžių, 2015 m. duomenimis
Duomenys rodo, kad Šilutės mieste pakankamai didelis darbingo amžiaus gyventojų, tautinė
sudėtis įvairialypė, tačiau ženkliai dominuoja lietuviai (R9). Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę
pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Šilutės miesto gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę
2001
2011

Lietuviai
96,34%
96,64%

Vokiečiai
0,71%
0,54%

Rusai
1,95%
1,81%

Lenkai
0,16%
0,14%

Baltarusiai
0,13%
0,12%

Kitų tautybių
0,71%
0,76%

(šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97 )

Orientuojantis į ES 2014-2020 m. tikslą – siekti aukštesnio švietimo lygio, mažinant mokyklos
nebaigusių asmenų skaičių ir didinant aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių, matoma, kad
Šilutės miesto gyventojų išsilavinimo lygis nėra aukštas (3 priedas 8 lentelė) (R10). Procentinė
gyventojų išsilavinimo išraiška pateikta 4 paveiksle.

4 pav. Šilutės r. gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, 2011 m. duomenimis

Gretinant gyventojų skaičių ir bedarbių skaičių, matosi, kad Šilutės mieste bedarbiai, nuo visų
gyventojų skaičiaus, sudaro 6,98 procentus. Bedarbių pasiskirstymas pagal amžių 2015 m.
duomenimis, pateikiamas 5 paveiksle.
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5 pav. Šilutės mieste registruotų bedarbių pasiskirstymas pagal amžių

Duomenys rodo, kad daugiau nei pusę registruotų bedarbių sudaro darbingo, tačiau vyresnio
amžiaus gyventojai (R11). Visgi didesnę gyventojų bedarbių dalį sudaro vyrai, 2 lentelė.
2 lentelė. Šilutės mieste registruotų bedarbių pasiskirstymas pagal lytį
Bedarbiai
Viso:
vyrai
1173
moterys

Skaičius
645
528

Procentai
54,99
45,01

Procentinė išraiška nuo gyventojų skaičiaus
3,8
3,2

Šaltinis: Šilutės darbo birža

Užimtų gyventojų skaičius ir procentinė jų išraiška nuo visų gyventojų, gretinant Lietuvos
Respublikos, Klaipėdos apskrities ir Šilutės rajono duomenis, pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė. Užimtų gyventojų skaičius, procentais

Lietuvos Respublika
Klaipėdos apskritis
Šilutės rajonas

2011
2012
2013
2014
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
1253,6 41,07 1275,7 42,47 1292,8 43,50 1319 44,81
148,3 43,61 153,3 45,79 153,1 46,18 160,2 48,69
20,5 45,18 21,4 48,59 18,8 43,50 17,4 40,99

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Iš lentelėje pateiktų duomenų matosi, kad Šilutės rajone užimtųjų gyventojų skaičiaus
procentinė išraiška mažesnė nei Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje. Be to pastebima užimtų gyventojų
skaičiaus mažėjimo tendencija (R12).
Gretinamoji analizė, lyginant Lietuvos Respublikos, Klaipėdos apskrities ir Šilutės rajono
bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio kaitos duomenis (3 priedas, 9 lentelė), pateikiama 6
paveiksle.
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6 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
Statistiniai duomenys rodo, kad Šilutės rajone bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
ženkliai viršija Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkius (R13). Matyt tam turi įtakos tai, kad
pakankamai didelis gyventojų skaičius gyvena ne iš savo uždirbtų lėšų. Duomenys apie Šilutės
rajono gyventojų pajamų šaltinius pateikiami 4 lentelėje.
4 lentelė. Šilutės rajono gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį 2013 metais
Pragyvenimo Darbo Pajamos Pajamos Pensija Pašalpa Stipendija Valsty- Šeimos
Kiti
šaltinis
užmo- iš verslo
iš
bės
išlaikomi
kestis
investic.
išlaikomi
Gyventojų 29,17 % 1,54 % 0,1 % 23,4 % 8,85 % 0,91 % 1,57 % 29,4 % 2,1 %
dalis
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vertinant pateiktus statistinius duomenis, matosi, kad Šilutės rajone gyventojų uždirbtos lėšos
sudaro tik trečdalį pragyvenimui reikalingų pajamų. Be to pakankamai didelis gyventojų procentas
gyvena iš pašalpų (R14). Gyventojų gyvenančių iš pašalpų procentinė išraiška, gretinant Lietuvos
Respublikos, Klaipėdos apskrities ir Šilutės rajono duomenis (3 priedas, 14 lentelė), pateikiama 7
paveiksle.

7 pav. Iš pašalpų gyvenančių gyventojų dalis procentais nuo viso gyventojų skaičiaus
Statistiniai duomenys rodo, kad gyventojų gyvenančių iš pašalpų Šilutės rajone, ženkliai viršija
Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos apskrities vidurkius (R15). Duomenys apie Šilutės miesto
gyventojus patiriančius sunkumus ir socialinę atskirtį pateikiami 5 lentelėje.
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5 lentelė. Šilutės miesto gyventojai patiriantys socialinę atskirtį
skurdo riziką ir skurdą
patiriančios šeimos
467

socialinės rizikos
šeimos
67

vieniši, socialinės rūpybos ar globos
reikalaujantys asmenys
110

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Šilutės mieste pakankamai didelis skurdo riziką ir skurdą
bei socialinių rizikos šeimų skaičius (R16). Atlikus Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos
teritorijos gyventojų apžvalgą, matosi kad Šilutės mieste gyvena pakankamai didelis bedarbio
jaunimo skaičius – tai sudaro 7,5 proc., nuo bendro jaunimo skaičiaus ir viršija bendrą bedarbystės
Šilutės rajono vidurkį (R17). Bedarbystės požiūriu galime išskirti darbo biržoje registruoto bedarbio
jaunimo ir vyresnių bedarbių gyventojų tikslines grupes. Socialinės atskirties požiūriu skurdo riziką
ir skurdą patiriančios šeimos bei socialinės rizikos šeimos (R18).
Strategijos rengimo tiklas (pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius Šilutės
mieste) nusako strategijos kryptį - tikslines gyventojų grupes, į kurias orientuota vietos plėtros
strategija, t.y. į socialinės rizikos grupes, bei asmenis, kurie patiria socialinę atskirtį Pagrindinis
skirtumas tarp socialinės rizikos ištiktų grupių ir socialiai atskirtų grupių yra tai, kad socialinės
rizikos grupės, susidūrusios su sudėtingomis problemomis dėl vienokių ar kitokių priežasčių
tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauja valstybinių socialinės apsaugos priemonių, o pastarosios visiškai
atsisako dalyvauti visuomeniniame gyvenime, jas atstumia visuomenė.
Svarbu pažymėti, kad tikslinei grupei, į kurią orientuota vietos plėtros strategija, turi būti
priskiriami prie socialinės integracijos prisidėsiantys asmenys, t.y. asmenys besirūpinantys socialinės
atskirties rizikos grupei priklausančiais ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis.
Prie tikslinės grupės priskiriami ne tik statistiškai indentifikujami asmenys (pensijinio amžiaus
socialinės rūpybos ar globos reikalaujantys asmenys, neaktyvūs asmenys, t.y. asmenys, esantys
vaiko priežiūros atostogose, nedirbantis, nestudijuojantis ir nesimokantis jaunimas), bet ir kitos
asmenų grupes, apie kurias oficialiosios statistikos nėra - marginalios gyvenamosios vietovės
(priklausantieji nuo psichotropinių medžiagų, alkoholio, valkataujantys, benamiai, grįžę iš įkalinimo
įstaigų), o taip pat ir ateityje atvyksiantys pabėgėliai.
Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, tikslinė grupė, į kurią orientuojama vietos plėtros strategija,
apima anksčiau išvardintas grupes, bet neapsiribija jomis. Svarbu paminėti ir bendruomenės narius,
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai pajus poveikį, įgyvendinus atitnkamus veiksmus, pagerėjus atitinkamų
grupių ekonominei, socialinei padėčiai. Konkrečios tikslinės grupės pagal kiekvienam tikslui
įgyvendinti numatytus uždavinius pateikiamos 3.1 skyriaus 22 lentelėje.
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2. TERITORIJOS, KURIAI RENGIAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, ANALIZĖ
2.1. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos gyventojų poreikių ir statistinių
duomenų analizė
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ teritorijos socialinis-ekonominis-demografinis situacijos
tyrimas grindžiamas statistinių duomenų (3 priedas) ir gyventojų poreikių (5 priedas) analize bei
Šilutės miesto verslo, Savivaldybės bei nevyriausybinių organizacijų vadovų apklausa. Statistiniais
duomenimis grindžiama gyventojų kaitos (3 priedas 1–4 lentelės), užimtumo versle ir investicijų į
teritorinę plėtrą (3 priedas 16–20 lentelės), švietimo ir kultūros išteklių bei bendradarbiavimo analizė
(3 priedas 21–33 lentelės). Poreikių analizės struktūrą sudaro gyventojų požiūrio į socialinęekonominę situaciją Šilutės mieste (5 priedas 1–13 lentelės) ir informacijos apie respondentus tyrimo
duomenys (14–25 lentelės).
Šilutės mieste gyventojų skaičius palaipsniui didėjo. Gyventojų kaita mieste, gretinant Lietuvos,
Klaipėdos apskrities ir Šilutės rajono duomenis parodyta 6 lentelėje (R19).
6 lentelė. Gyventojų miestuose skaičius kaita
2011
2012
2013
Gyventojų sk.
Proc. Gyventojų Proc. Gyventojų
sk.
sk.
Lietuvos
Bendras 3052588
–
3003641
–
2971905
Respublika Mieste 2037126 66,73 2005604 66,77 1989268
Klaipėdos Bendras 340047
–
334744
–
331553
apskritis Mieste
242743 71,39 238929 71,37
236799
Šilutės
Bendras 45380
–
44040
–
43218
rajonas
Mieste
17858 39,35
17360
39,42
17152

2014
Proc. Gyventojų
sk.
–
2943472
66,94 1974580
–
329013
71,42
235017
–
42447
39,69
17002

Proc.
–
67,08
–
71,43
–
40,05

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų skaičiaus didėjimas Šilutės mieste, atitinka bendras Lietuvos ir Klaipėdos apskrities
tendencijas. Gyventojų migracijos duomenys Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Šilutės rajono
lygmenyse pateikti 7 lentelėje (R20).

Lietuvos
Gyvent. sk.
Respublika Imigravo
Emigravo
Saldo
Klaipėdos Gyvent. sk.
apskritis
Imigravo
Emigravo
Saldo
Šilutės r.
Gyvent. sk.
savivaldybė Imigravo
Emigravo
Saldo

7. lentelė. Gyventojų migracija
2011
2012
2013
3052588
3003641
2971905
67884 2,22 % 79896 2,66 % 79254 2,67 %
106062 3,47 % 101153 3,37 % 96061 3,23 %
-38178 -1,25 % -21257 -0,71 % -16807 -0,56 %
340047
334744
331553
8595
2,53 %
9551
2,85 % 10075 3,04 %
13080 3,85 % 12154 3,63 % 11864 3,58 %
-4485 -1,32 % -2603 -0,78 % -1789 -0,54 %
45380
44040
43218
1010
2,23 %
1154
2,62 % 1185 2,74 %
2162
4,76 %
1866
4,24 % 1819 4,21 %
-1152 -2,53 % -712 -1,62 % -634 -1,47 %

2014
2943472
85709 2,91 %
98036 3,33 %
-12327 -0,42 %
329013
11207 3,41 %
12368 3,76 %
-1161 -0,35 %
42447
1235 2,91 %
1774 4,18 %
-539 -1,27 %

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Gretinant 2011 ir 2014 metų gimstamumo ir mirštamumo santykį Šilutės mieste (R21), jis
išlieka neigiamas, tačiau ženkliai pakito pozityvo pusėn (3 priedas, 4 lentelė).
Šilutės miesto gyventojų požiūris (5 priedas, 4 lentelė) į kaitos perspektyvas (R22) pateiktas 8
paveiksle.

8. pav. Šilutės miesto gyventojų požiūris į situacijos pokytį laikotarpiu iki 2020 m.
Nors gyventojai nusiteikę optimistiškai, tačiau gretinant Šilutės rajone tenkančių įmonių skaičių
tūkstančiui gyventojų su Lietuvos ir Klaipėdos apskrities duomenimis (8 lentelė), matosi, kad Šilutės
rajono rodikliai prastesni (R23).
8 lentelė. Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų
2011 2012 2013 2014
Lietuvos Respublika 28,5 27,8 29,3 30,8
31,1 30,0 30,8 32,0
Klaipėdos apskritis
21,1 20,7 21,6 22,9
Šilutės rajonas
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šilutės mieste dirbančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą duomenys
pateikti 9 lentelėje.
9 lentelė. Šilutės mieste savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
Metai
Gyventojų skaičius

2011
965

2012
957

2013
1127

2014
1284

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė infrastruktūros plėtrai Šilutės mieste 2011-2013 m. pritraukė nemažai
ES fondų lėšų, nors 2014 metais to nebuvo, 10 lentelė (R24).
10 lentelė. ES ir kitų fondų pritraukimas į Šilutės miesto VVG veiklos teritoriją
Projektų skaičius
Suma, EUR.

2011
1
1 400 072,05

2012
2013
4
7
249073,22 1854725.85

2014
0
0

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė
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Gretinant Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Šilutės rajono materialinių investicijų duomenis (3
priedas, 18 lentelė), matosi, kad Šilutės rajone investicijos vienam gyventojui kartais mažesnės
(R25), 9 paveikslas.

9 pav. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, eurais
Šilutės r. savivaldybės investicijos viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui beveik nesiskiria
nuo tokių investicijų vidurkio Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje, 11 lentelė.
11 lentelė. Išlaidos (tūkst. eurų) viešajai tvarkai ir apsaugai, tenkančios tūkstančiui gyventojų
Lietuvos Respublika
Klaipėdos apskritis
Šilutės rajonas

2011 2012
5,53
6,36
5,31
5,81
4,84
5,45

2013
6,77
6,11
6,31

2014
7,11
6,66
6,43

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pateikti lentelėje duomenys rodo, kad investicijos viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui
palaipsniui nuolat didėja (R26). Atliekant gyventojų poreikių analizę, buvo tirta ar gyventojai
asmeniškai pajuto ES paramos naudą Šilutės miestui (4 priedas, 3 lentelė), 10 paveikslas.

10 pav. Šilutės miesto gyventojų požiūris į ES paramos poveikį
Šilutės miesto gyventojų požiūriu, opiausias problemas hierarchizuotos 11 paveiksle.
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11 pav. Šilutės miesto problemų hierarchija
Šilutės miesto gyventojų poreikių analizė parodė, kad aktualiausios problemos su kuriomis
susiduriama tai – bedarbystė, gyventojų skaičiaus mažėjimas, jaunimo užimtumas, nepakankama
infrastruktūra, žemas verslumo lygis, asocialumas ir pan. (5 priedas, 1 lentelė), (R27).
Gyventojų požiūriu, ES lėšų panaudojimo prioritetinė tvarka pateikta 12 lentelėje.
12 lentelė. ES paramos naudojimo Šilutės mieste hierarchija
Paslauga

Nesvarbu

Svarbu

1. Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas
2. Paslaugų gyventojams (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos
tvarkymo, viešosios tvarkos palaikymo ir pan.) plėtra
8. Vietos produkcijos perdirbimas ir realizavimas
4. Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas
5. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kitų žaliavų tiekimo ir
naudojimo palengvinimas
6. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms
7. Viešosios infrastruktūros gerinimas
8. Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų diegimas
9. Biologinės įvairovės atkūrimas ir išsaugojimas, gamtiniu
požiūriu vertingose teritorijose, kraštovaizdžio būklės gerinimas
10. Palankesnių sąlygų pradėti veiklą sudarymas, kartų kaitos
verslo sektoriuje palengvinimas
11. Viešųjų elektroninių paslaugų teikimo plėtra bei gyventojų
skatinimas naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis
12. Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo verslo
sektoriuje skatinimas
13. Savanorystę skatinanti veikla (žmonių veikla bendram labui)
14. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos

4,4%

11,5%

Labai
svarbu
84,1%

7,8%

16,5%

75,7%

8,5%
8,5%

17,1%
19,7%

74,4%
71,8%

12,2%

19,1%

68,7%

14,7%
17,1%
13,4%

21,6%
22,2%
30,4%

63,8%
60,7%
56,3%

15,9%

30,1%

54,0%

20,5%

28,6%

50,9%

23%

33,6%

43,4%

23%

41,6%

35,4%

22%
25,6%

45,8%
46,2%

32,2%
28,2%

Pirmenybę sprendžiant opiausias problemas panaudojant ES lėšas, gyventojai teikia veiksmams,
kuriantiems darbo vietas, viešųjų paslaugų plėtrai, vietos produkcijos perdirbimui ir realizavimui bei
turizmo infrastruktūros paslaugų vystymui, bei paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms teikimui
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(R28). Susirūpinimą kelia tai, kad gyventojai paskutę vietą teikia bendruomeniškumo iniciatyvų
skatinimui ir savanorystei bei profesiniam tobulėjimui (R29).
Gyventojų požiūriu, bendruomenės ar nevyriausybinių organizacijų veikla labiausiai atitiktų
Šilutės miesto gyventojų lūkesčius, vietos tradicijas ir teiktų didžiausią naudą (5 priedas 8 lentelė),
jei jos daugiau dėmesio skirtų (R30):


jaunimo ir vyresnių žmonių užimtumo didinimui ir užsiėmimo įgūdžių lavinimui;



internetinės maisto prekių parduotuvės vystymui;



savanorystės skatinimui ir sveikos gyvensenos požiūrio formavimui;



turizmo, socialinių ir buitinių paslaugų gerinimui bei infrastruktūros vystymui



partnerystės ir bendradarbiavimo vietoje bei su kaimynais skatinimui.

13 lentelėje pateikiamos priemonės, kurios gyventojų požiūriu, Šilutės mieste pagerintų jaunimo
užimtumo ir užsiėmimo būklę (R31).
13 lentelė. Priemonės kurios pagerintų jaunimo situaciją Šilutės mieste
1. Jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas.
2. Lengvatinių sąlygų jaunų šeimų įsikūrimui sudarymas
3. Sąlygų jauniems žmonėms dirbti sudarymas
4. Informavimas apie galimybes mokytis, tobulinti profesinius įgūdžius, kurti verslą
5. Laisvalaikio (kultūros, sporto ir pan.) galimybių didinimas
6. Jaunimo įtraukimas į savanorišką ir novatorišką veiklą
7. Saugios, draugiškos ir gražios gyvenamosios aplinkos kūrimas
8. Jaunų žmonių įsiliejimas į bendruomenės ar kitų nevyriausybinių organizacijų
veiklą.

30 %
22,3 %
16,2 %
12 %
10,4 %
7,8 %
4,9 %
3,6 %

Labiausiai trūkstamos Šilutės gyventojams ir jų pirktinos paslaugos pateiktos 14 lentelėje.
14 lentelė. Paslaugos kokių trūksta ir kokias pirktų Šilutės miesto gyventojai
Paslauga
1. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra
2. Vaikų priežiūra
3. Specialios paslaugos sodyboms (kaminų valymas ir kitos
priešgaisrinės saugos priemonės, šulinių sutvarkymas ir pan.)
4. Nesudėtingas gyvenamojo būsto ir ūkinių pastatų remontas
(stogo ir krosnies remontas, dažymo darbai ir pan.)
5. Aplinkos tvarkymas (vejų nupjovimas, vaismedžių
genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan.)
6. Transporto paslaugos
7. Sklypo šalia gyvenamojo būsto ir/arba daržo įdirbimas
8. Personalinių kompiuterių ir interneto priežiūros paslaugos
9. Patalpų nuoma šeimos/giminės šventėms, laidotuvėms,
kitiems įvykiams
10. Buitinės paslaugos (siuvykla, batų taisykla ir kt.)
11. Apsirūpinimas kuru

Ar trūksta?
Taip
Ne
70,7% 29,3%
43,4% 56,6%

Ar pirktų?
Taip
Ne
75%
25%
38%
62%

41,3%

58,7%

48,6% 51,4%

41,3%

58,7%

61,6% 38,4%

39,5%

60,5%

40,5% 59,5%

37,8%
37,7%
25%

62,2%
62,3%
75%

33,3% 66,7%
35,2% 64,8%
40,3% 59,7%

23,7%

76,3%

59,2% 40,8%

11,8%
9,2%

88,2%
90,8%

59,4% 40,6%
30%
70%
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Paslaugų kurių trūksta ir kurias pirktų Šilutės miesto gyventojai – tai vyresnio amžiaus asmenų,
sunkių ligonių ir vaikų priežiūra, bei specialios paslaugos sodyboms, nesudėtingas būsto remontas ir
aplinkos tvarkymas (R32).
Gyventojų požiūriu (5 priedas, 5 lentelė), jei tokių veiklų pradžiai būtų skirta Europos Sąjungos
parama, bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos galėtų užsiimti įvairių paslaugų turistams ir
gyventojams teikimu bei verslininkų produkcijos ir amatininkų gaminių realizavimu, 12 pav. (R33).

12 pav. Papildomos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos
Atliekant Šilutės miesto poreikių analizę, gyventojai išskyrė pagrindinius požymius, kurie
trukdo bendruomenėms ar nevyriausybinėms organizacijoms organizuoti savo verslą ir teikti savo
nariams būtiniausias paslaugas, 15 lentelė.
15 lentelė. Trukdžiai bendruomenėms ar nevyriausybinėms organizacijoms organizuoti verslą
1. Bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos yra per silpnos organizaciniu
požiūriu (trūksta veiklių žmonių, žinių, patirties ir t.t.)
2. Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos neturi pradinio kapitalo ūkinei veiklai
vykdyti
3. Trūksta palaikymo iš šalies – pasigendama bendros veiklos pasiūlymų iš vietos
valdžios ir/arba verslininkų
4. Daugelis bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų narių nenori rizikuoti ir
įsitraukti į nežinomą veiklą
5. Trūksta naujos veiklos idėjų
6. Bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų nariams priimtina tik visuomeninė
veikla, nesusijusi su pajamų užsidirbimu
7. Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos sugeba vietos problemas išspręsti
įprastais būdais – narių, giminių, kaimynų ir valdžios paramos dėka
Kita

22,5 %
19,4 %
16,3 %
13,6 %
13,6 %
9,7 %
4,3 %
0,8 %

Šilutės miesto gyventojų požiūriu, labiausiai bendruomenei ir nevyriausybinėms organizacijoms
užsiimti verslu, trukdo silpni organizaciniai ir verslumo gebėjimai bei įgūdžiai, neturėjimas pradinio
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kapitalo bei partnerystės ir bendradarbiavimo tarp valdžios verslo ir nevyriausybinio sektoriaus
nebuvimas (R34).
Šilutės miesto gyventojai, vertindami gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos ir perspektyvų
tendencijas (16 lentelė), blogiausia būkle pripažino jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimą, jaunimo
aktyvumą darbo rinkoje ir pasirengimą imtis savo verslo bei gyventojų pastangas sveikai
gyvensenai, nors pastarosios gerėjimo tendencijos vertinamos pozityviai (R35).
16 lentelė. Šilutės miesto gyventojų gebėjimai prisitaikyti prie aplinkos
Sritis
1. Vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti
prie darbo rinkos pokyčių
2. Pasirengimas imtis savo verslo
3. Jaunimo aktyvumas darbo rinkoje
4. Vaikų ir jaunimo ugdymas bei
laisvalaikio užimtumas
5. Jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas
6. Gyventojų pastangos sveikai gyvensenai

Būklė
Gera Vidutinė Bloga

Tendencija
Gerėja Neutrali Blogėja

8,3%

76,1%

15,6% 15,2%

64,8%

20%

1,8%
3,6%

62,2%
50,9%

36% 13,3%
45,5% 15,4%

62,9%
53,8%

23,8%
30,8%

16,5% 57,8%

25,7%

50,5%

16,8%

0,9%
7,3%

50,4% 13,9%
35,8% 31,8%

50,9%
47,7%

35,2%
20,6%

48,7%
56,9%

32,7

Gyventojai vertindami prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymo ir tendencijų būklę Šilutės
mieste (17 lentelė), prasčiausiai įvertino paslaugas jaunoms šeimoms auginančioms vaikus, socialiai
pažeidžiamoms grupėms bei paslaugas ir produktus turistams (nors tendencijos – gerėjimo) (R36).
17 lentelė. Prekių ir paslaugų išsivystymas Šilutės mieste
Sritis
1. Viešosios paslaugos vietos gyventojams
2. Paslaugos socialiai pažeidžiamoms
grupėms
3. Paslaugos jaunoms šeimoms
auginančioms vaikus
4. Vietos produktų ir gaminių pasiūla
gyventojams ir rinkai už savivaldybės ribų
5. Paslaugos vietos verslininkams
6. Paslaugos ir produktai turistams

Būklė
Tendencija
Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja
13,2% 73,7% 13,2% 33,3% 62,9%
3,8%
6,4%

58,7%

5,4%

49,5%

13,2%

67,5%

5,5%
8,1%

76,1%
67,6%

34,9% 18,9%

68,9%

12,3%

65,1%

22,6%

19,3% 23,6%

66%

10,4%

18,3% 15,9%
24,3% 40,6%

72%
52,8%

12,1%
6,6%

45%

12,3%

Miesto gyventojų profesinės patirties ir įgūdžių vertinimas matomas 18 lentelėje.
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18 lentelė. Šilutės miesto gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai
Sritis
1. Gebėjimas rengti ir įgyvendinti tiek
viešus, tiek privačius projektus
2. Mokėjimas susitarti dėl pagrindinių
reikalų ir kartu spręsti problemas
3. Gyventojų ir organizacijų gebėjimas
veikti novatoriškai
4. Bendruomenės ir vietos valdžios
gebėjimas bendradarbiauti
5. Bendruomenės ir verslo gebėjimas
bendradarbiauti
6. Vietos valdžios ir verslo gebėjimas
bendradarbiauti

Patirtis
Įgūdžiai
Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja
4,7%

76,6%

18,7% 28,6%

66,7%

4,8%

5,5%

67%

27,5% 19,2%

64,4%

16,3%

3,8%

66%

30,2% 22,1%

68,3%

9,6%

5,4%

58,9%

35,7% 17,3%

57,7%

25%

1,8%

76,1%

15,5%

75,7%

8,7%-

5,5%

62,4%

32,1% 17,3%

65,4%

17,3%

22%

Prasčiausia yra bendradarbiavimo tarp bendruomenės, vietos valdžios ir verslo būklė,
organizacijų gebėjimas veikti novatoriškai bei mokėjimas sutarti ir kartu spręsti problemas (R37).
Informacija apie Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veikos teritorijoje esančias
nevyriausybines organizacijas ir narių skaičių jose pateikta 19 lentelėje.
19 lentelė. Informacija apie nevyriausybines organizacijas
NVO organizacijos tipo pavadinimas
Bendruomeninės organizacijos
Jaunimo klubai
Sporto klubai
Moterų ar vyrų klubai
Konfesiniai sambūriai
Kito pobūdžio NVO

NVO organizacijų / ir narių jose skaičius
2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
1
1
–
–
9
10
12
–
–
18
19
20
27
28
28
30
30
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė

Duomenys rodo, kad Šilutės mieste dominuoja sporto bei moterų ir vyrų klubai. 2010-2014 m.
laikotarpiu NVO skaičius beveik nekito (R38). Informacija apie VVG atstovaujamoje teritorijoje
NVO įgyvendintų vietos projektų skaičių pateikiama 20 lentelėje.
20 lentelė. Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinti projektai
NVO organizacijos tipo pavadinimas
Bendruomeninės organizacijos
Jaunimo klubai
Sporto klubai
Moterų ar vyrų klubai
Konfesiniai sambūriai
Kito pobūdžio NVO

2010
–
4
–
–
–
–

Įgyvendintų projektų skaičius
2011
2012
2013
–
–
–
7
6
8
14
15
16
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2014
–
10
16
–
–
–

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė
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Statistiniai duomenys rodo, kad 2010–2014 m. laikotarpiu NVO projektinėje veikloje dalyvavo
tik jaunimo ir sporto klubai. Nors moterų ar vyrų klubai sudaro didžiąją dalį NVO sektoriaus, tačiau
jie ir kitos NVO organizacijos projektinėje veikloje nedalyvavo. Teigtina, kad Šilutės miesto VVG
„Pamario kraštas“ veiklos teritorijoje projektinė veikla geriausiai išvystyta dirbant su jaunimu (R39).
Vyresnio amžiaus gyventojai menkai prisideda prie visuomeninės-bendruomeninės gyvensenos
Šilutės mieste (R40).
Informacija apie Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ atstovaujamoje teritorijoje
Savivaldybės ir jai pavaldžias įstaigas ir organizacijas pateikiama 3 priede, 23 ir 24 lentelės.
Statistiniai duomenys apie Šilutės mieste veikiančias Savivaldybės ar Vyriausybės įstaigas ir
organizacijas rodo, jų skaičius 2010-2014 m. laikotarpiu nekito. Manytina, kad socialinė
infrastruktūra Šilutės mieste išvystyta pakankamai. Šilutėje išvystytas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
ugdymo bei profesinio mokymo tinklas (R41).
Šilutės rajone šiuo metu veikia pakankamai daug kultūros centrų. Kultūros centrų dalyvių
skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų ženkliai viršija Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkius.
Šilutės mieste nemažai meno kolektyvų ir dalyvaujančių meninėje–kultūrinėje veikloje, kurie
didžiąja dalimi propaguoja teatrą, muziką bei dailę (R42). Informacija apie kultūros centrų skaičių,
meną ir dailę, teatrą bei muziką, pateikta 3 priede, 25 ir 30 lentelės.
Kultūrinė veikla Šilutės mieste dažniausiai organizuojama per kultūros ir pramogų centrą,
biblioteką, muziejų, bei jaunimo ir sporto organizacijas. Tradiciniais tapę renginiai, kuriuos
organizuoja minėtos įstaigos – Klaipėdos krašto dienos, Mažosios Lietuvos prijungimo prie
Didžiosios Lietuvos paminėjimas, Mažosios Lietuvos studija skirta krašto istorijai propaguoti,
Muziejų naktis – renginys, kviečiantis dalyvauti muziejų gyvenime. Valstybinių švenčių bei ženklių
datų paminėjimui skirtos Laisvės gynėjų, Valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo, Gedulo ir vilties,
Valstybės bei Juodojo kaspino dienos. Taip pat tradicinėmis tapusios Šilutės miesto šventės bei
žuvienės virimo čempionatas, „Sidabrinės nendrės“ premija – už nuopelnus kultūrai, „Lietuvininkų
vilties“ premija už darbą su jaunimu ir jaunimo veiklos skatinimą bei Pamario krašto garsinimą
Lietuvoje ar už jos ribų (R43). Informacija apie Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos
atstovaujamoje teritorijoje organizuojamus tradicinius renginius pateikiama 3 priede, 28 lentelė.
Šilutės mieste puoselėjamas tautinis paveldas bei tradiciniai amatai. Tai kalvystės darbai, skirti
unikalių, Pamario kraštui laivų tvirtinimo ir apdailos detalių gamybai, juodojo raugo keramika,
tradicinių šakočių kepimas (3 priedas, 27 lentelė) (R44).
Šilutės miestas garsus savo istoriniu–kultūriniu paveldu. Šilutės mieste yra nemažai kultūros ir
istorinio paveldo bei vertybių (3 priedas, 26 lentelė). Tai nacionalinio ir regioninio lygmens
architektūros statiniai – Šilutės miesto istorinė dalis, Šv. Kryžiaus bažnyčia, dujų fabrikas,
geležinkelio stotis, kalėjimo pastatai bei Šilutės H. Šojaus dvaro sodybos kompleksas ir kt. (R45).
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Šilutės miesto želdinių teritorija, kuri išsidėsčiusi rytinėje miesto dalyje Šyšos upės kairiajame
krante, sudaro 16  nuo bendro miesto ploto, vandenys 4 , užstatyta teritorija 24  (R46).
Gyventojams geriamas vanduo tiekiamas tik iš giluminių gręžinių, kurių gylis iki 110 metrų.
Požeminis vanduo apsaugotas nuo tiesioginės taršos, mažai laidžiais uolienų sluoksniais, taip pat
vandens gavybos ir paskirstymo procesuose yra užtikrintos technologinės ir higieninės sąlygos, todėl
vandens kokybė, pagal cheminę sudėtį ir mikrobiologinius rodiklius, yra gera. Tiekiamą geriamą
vandenį galima vartoti tiesiai iš čiaupo, nes jis nuolat tiriamas, kokybiškas ir sveikas gerti dėl jame
ištirpusių mineralinių druskų ir mikroelementų (R47), (3 priedas, 31 lentelė).
Informacija apie respondentus dalyvavusius vertinant gyventojų poreikius pateikiama 5 priede
9, 14–25 lentelėse.
Požiūris į gyventojų verslumą pateiktas 13 paveiksle

13 pav. Požiūris į verslumą
Poreikių analizės duomenys rodo (5 priedas 14 lentelė), kad 19,5% gyventojų savo verslumą
gali pagrįsti gyvenimo faktais, o 28,8% norėtų kurti savo verslą (R48). Tačiau apie verslą ir verslas
visai nebūdingas atitinkamai 19,5% ir 31,9% gyventojų. Tai rodo ir gyventojų požiūris į iniciatyvą
(4 priedas 16 lentelė) imtis socialinį verslą skatinančių projektų (R49). 14 ir 15 paveiksluose
pateikiami gyventojų siekis imtis verslo.

14 pav. Gyventojų siekis imtis projektų (vyrai)
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15 pav. Gyventojų siekis imtis projektų (moterys)
Visgi, jei verslo pradžiai būtų suteikta ES parama (5 priedas 15 lentelė), 61% imtųsi smulkaus
verslo (R50), 16 paveikslas.

16 pav. Respondentų iniciatyvos imtis verslo
Tačiau net 70 % savanorišku darbu (4 priedas 17 lentelė) prisidėtų prie bendruomenių ar NVO
veiklos (R51), 17 paveikslas.

17 pav. Respondentų požiūris į savanorystę
Pagrindinėmis priežastimis skatinančiomis imtis verslo Šilutės mieste, gyventojai laiko norą
išvengti bedarbystės (21,8 %) ir gyvensenos sąlygų pagerinimą (20 %), (R52). Susirūpinimą kelia
tai, kad gyventojai mažai dėmesio teikia savo ir šeimos verslo plėtrai, profesiniam tobulėjimui bei
siekiui tapti savo likimo šeimininku (R53), (5 priedas, 9 lentelė).
Siekiant atskleisti Šilutės miesto verslo, Savivaldybės bei nevyriausybinių organizacijų vadovų
požiūrį į miesto darnaus vystymo gaires, atlikta šių organizacijų vadovų apklausa. Tam organizacijų
vadovams (po 10 kiekvienos srities) išsiųstos apklausos anketos (6 priedas). Atgal grįžo tik penkios
anketos – 1 iš verslo, 3 iš Savivaldybės ir 1 iš nevyriausybinių organizacijų. Grįžusių anketų faktas
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rodo, kad minėtų sričių organizacijų vadovai atsainiai žiūri į Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“
vietos plėtros strategijos rengimą ir bendradarbiavimo galimybes (R54). Nors daryti apibendrinančių
išvadų iš tokio kiekio gautų duomenų negalima, tačiau iš anketose pateiktų atsakymų matosi, kad ir
tos organizacijos kurios užpildė anketas, perspektyvas sieja tik su savo ūkio šakos plėtra (R55).
Šilutės r. savivaldybė turi didelį skaičių partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse (3 priedas
32 ir 33 lentelės). Tuo sudarytos prielaidos bei geros sąlygos bendradarbiavimui (R56).

2.2. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos SSGG analizė
Šilutės miesto VVG veiklos teritorijos SSGG parengta vadovaujantis atlikta socialinės–
ekonominės-demografinės situacijos bei gyventojų poreikių duomenų analize, grindžiama 56
rodikliais, kurie buvo iliustruoti 1.1, 1.2., 2.1. skyriuose. Stiprybės ir silpnybės grindžiamos
gyventojų poreikių ir statistinių duomenų analizės rodikliais (S ...), galimybės ir grėsmės – stiprybes
ir silpnybes apibrėžiančiais požymiais (G ...).
Šilutės rajono savivaldybė patenka į vieną iš labiausiai išsivysčiusių Klaipėdos regioną, pagal
daugelį socialinių ir ekonominių rodiklių – gyventojų pajamų, nedarbo, bendrojo vidaus produktą,
tačiau Šilutės rajono savivaldybė patenka į periferinę Klaipėdos regiono dalį. Geografinės padėties
nulemti ribojimai iš esmės ir nulemia daugelį Šilutės miesto socialinės, ekonominės ir demografinės
raidos problemas. Todėl, 2014 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
įsakymu Nr. 1V-429, Šilutės miestas išskirtas kaip tikslinė teritorija.
Atliekant SSGG analizę buvo analizuojama ir atsižvelgiama į Klaipėdos regiono integruotos
teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m.
rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-719, jos tikslą ir uždavinius, t.y. tikslą - gerinti gyvenamąją aplinką
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant
viešąją infrastruktūrą bei šiuos uždavinius: 1.1. sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų
kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus;
1.2. didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant
ir plėtojant viešąją infrastruktūrą. Vietos plėtros strategijos uždavinių sąsajos su Klaipėdos regiono
integruotos teritorijų vystymo programos uždaviniai pateikiamos 3.1. skyriuje.
SSGG analizės duomenys pateikiami 21 lentelėje.
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21 lentelė. Šilutės miesto VVG veiklos teritorijos SSGG
S1

Stiprybės

S1.1 Teritorija turtinga kraštovaizdžiu ir rekreaciniais ištekliais, švari gamta,
daug žalumos, nedidelis teritorijos užstatymas, geras susisiekimas su
apskrities centru
S1.2 Gyventojų gyvenančių Šilutės mieste skaičiaus stabilumas, didelis darbingo
amžiaus gyventojų skaičius, teigiama gimstamumo-mirštamumo santykio
tendencija,
S1.3 Optimistinis miesto gyventojų požiūris į socialinės situacijos bei paslaugų
gerėjimo perspektyvas, gyventojų siekis imtis verslo bei prisidėti
savanorišku darbu
S1.4 Pakankamai išvystyta infrastruktūra, sudarytos prielaidos ir geros sąlygos
bendradarbiavimui su Lietuvos, užsienio ir vietiniais socialiniais partneriais
bei teritoriniais kaimynais.
S1.5 Mieste pakankamai išvystytas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo bei
profesinio mokymo tinklas, aktyvus sporto klubų ir jaunimo organizacijų
dalyvavimas projektinėje veikloje
S1.6 Mažosios Lietuvos etnografinis regionas, išskirtinė istorija, unikali
architektūra, šiam kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas, daug kultūros
centrų, didelis tradicinių kultūros renginių skaičius
S2
Silpnybės
S2.1 Didelis skurdo riziką ir skurdą patiriančių bei socialinės rizikos šeimų
skaičius, didelis jaunimo ir vyresnio amžiaus bedarbių gyventojų bei
gyventojų gyvenančių iš valstybės lėšų skaičius
S2.2 Prastas bendruomenės ir vietos valdžios bei vietos valdžios ir verslo
gebėjimas bendradarbiauti, mokėjimas sutarti ir kartu spręsti miesto
vystymo perspektyvas, vyresnio amžiaus gyventojai menkai prisideda prie
visuomeninės-bendruomeninės gyvensenos Šilutės mieste
S2.3 Mažas įmonių skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų bei investicijos
tenkančios vienam gyventojui, nepakankama socialinių paslaugų ir darbo
rinkos išvystymo infrastruktūra, mažos gyventojų pastangos imtis verslo
S2.4 Nepakankami Šilutės miesto gyventojų gebėjimai prisitaikyti prie kaitos
tendencijų, neaukštas miesto gyventojų išsilavinimo lygis, menkas jaunimo
aktyvumas bei jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimo darbo rinkoje būklė
G3
Galimybės
G3.1 Mažosios Lietuvos ir Pamario krašto etnografinis tapatumas, pasižymintis
turtinga gamta, gausiais kraštovaizdžio ir rekreaciniais bei architektūriniais
ir etnokultūriniais ištekliais, sudaro palankias sąlygos regiono patrauklumo
įvaizdžiui formuoti bei atvykstančiam ir vietiniam turizmui vystyti
G3.2 Pakankamai didelis darbingo amžiaus gyventojų skaičius bei optimistinis
gyventojų požiūris į verslo perspektyvas, sudaro geras sąlygas pažintinio ir
kaimo turizmo plėtrai vystant smulkų verslą
G3.3 Gerai išvystyta kultūros ir švietimo paslaugų bei kultūros renginių
infrastruktūra, atveria dideles galimybes socialinių projektų rengimui ir
įgyvendinimui skatinant jaunimo užimtumą ir užsiėmimą
G3.4 Išvystyta socialinė infrastruktūra ir Savivaldybės investicijos į miesto plėtrą
bei sutarimai su šalies ir užsienio partneriais, stiprins bendradarbiavimą ir
tarpkultūrinę komunikaciją bei skatins novatoriškumą ir integruotumą,
ruošiant ir įgyvendinant ES finansuojamus projektus, susijusius su

Grindžiantis
rodiklis
R1, R2, R6,
R46, R47
R9, R19, R21,

R22, R26, R48,
R50, R51, R52
R3, R5, R24,
R56
R38, R39, R41

R7, R8, R42,
R43, R44, R45,
Grindžiantis
rodiklis
R4, R11, R12,
R13, R14, R15,
R16, R17, R18
R30, R34, R37,
R40, R54, R55

R23, R24, R25,
R27, R28, R31,
R32, R33, R35
R10, R29, R36,
R49, R52, R53
Grindžiantis
požymis
S1.1, S1.6

S1.1, S1,3,
S1.6
S1.5, S1.6,

S1.1, S1.4,
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investicijomis į regiono plėtrą.
G4

Grėsmės

G4.1 Gausus etnografinio nacionalinio ir regioninio paveldo išsaugojimas
reikalaus nuolatinių ir didelių investicijų teritorijos konkurencingumui
stiprinti
G4.2 Ekonomikos augimas didžiuosiuose ES ir Lietuvos miestuose, skatins
darbingo amžiaus žmonių emigraciją iš Šilutės miesto VVG teritorijos,
todėl dar labiau mažės gyventojų užimtumo lygis Šilutės mieste bei didės
socialiai išlaikomų žmonių grupių skaičius.
G4.3 Tarptautinės imigracijos (tame tarpe ir pabėgėliai) tendencijos, prasta
bendradarbiavimo tarp bendruomenės, vietos valdžios ir verslo būklė bei
menkas gyventojų aktyvumas visuomeninėje gyvensenoje, didins socialinę
atskirtį bei socialiai pažeidžiamų asmenų dalį Šilutės mieste.
G4.4 Mažos investicijos verslo ir paslaugų plėtrai bei mažos pajamos už darbą,
mažins gyventojų aktyvumą darbo rinkoje ir jaunų šeimų įsitvirtinimą
mieste bei didins gyventojų gyvenančių iš pašalpų skaičių.
G4.5 Nepakankami gyventojų verslumo gebėjimai ir įgūdžiai bei orientavimasis
darbo rinkos kaitos tendencijose ir siekis tobulėti, prastins specialistų
kvalifikaciją bei menkins paslaugų kokybę.

Grindžiantis
požymis
S1.5, S2.3

S2.1, S2.2,

S2.2, S2.3

S2.3, S2.5

S2.3, S2.4
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3. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR NOVATORIŠKO STRATEGIJOS
POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS

3.1. Šilutės miesto VVG “Pamario kraštas” strategijos įgyvendinimo veiklos, tikslai ir
uždaviniai bei stebėsenos rodikliai
Atlikta Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos socialinė-ekonominė bei SSGG
analizė parodė, kad:
1. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorija pasižymi savo geografiniu ir
gamtiniu išskirtinumu bei architektūriniu ir etnokultūriniu Mažosios Lietuvos ir Pamario krašto
tapatumu.
2. Šilutės miesto socialinė gyventojų sankloda pagal bedarbystės, užimtumo, bedarbių ir
darbingo amžiaus santykį bei gyventojų gyvenančių iš pašalpų lygį, gretinant Lietuvos ir Klaipėdos
apskrities lygius, ženkliai prastesnė. Labiausiai minėtais požiūriais socialinę atskirtį patiria
neaktyvaus darbingo bei bedarbio jaunimo ir vyresnių gyventojų, skurdo riziką ir skurdą patiriančios
bei socialinės rizikos šeimos.
3. Nors Šilutės mieste yra įsteigta nemažai sporto ir kultūros bei kitų traukos centrų jaunimui,
tačiau didžioji dalis renginių skirta aktyvaus jaunimo užimtumui plėtoti. Mažai dėmesio skiriama
užsiėmimo susiorganizavimo ugdymui, tam, kad jauni žmonės, sulaukę pilnametystės patys galėtų
kurti savarankiško gyvenimo pamatus.
4. Šilutės miesto gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai bei gebėjimai prisitaikyti prie aplinkos
rodo, kad verslumo įgūdžiai yra labai silpni, gyventojai nemato galimybių ir nesugeba įprasminti
asmeninio veikimo imtis ir organizuoti verslą.
5. Dėl prasto bendradarbiavimo tarp vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinių organizacijų,
kiekvienas sektorius, didžiąja dalimi, sprendžia tik tam sektoriui būdingas problemas. Tai rodo, kad
trūksta visuminio, kompleksinio bei šeimininkiško požiūrio į darnų, teritorinį Šilutės miesto vystymą.
Šilutės miesto plėtra susieta su Klaipėdos regiono vystymu (pagal Klaipėdos regiono integruotą
teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m.
rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-719) bei išskirta kaip tikslinė teritorija (Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V-429). Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ vietos plėtros strategija prisideda prie Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo
programos bei Šilutės rajono savivaldybės 20015-2024 metų strateginio plėtros plano konkrečių
tikslų ir uždavinių.
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Įgyvendinant Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos vietos plėtros strategiją,
numatoma bendradarbiauti su Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ ir Šilutės rajono
VVG Asociacija „Lamatos žemė“
Siekiant išryškinti veiklas bei numatyti Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo tikslus ir uždavinius, atliepiančius SSGG analizės duomenis, atlikti
stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių scenariniai gretinimai. Principinė scenarinių gretinimu
schema pateikiama 18 paveiksle.

Galimybės

Stiprybės

Silpnybės

I Scenarijus

II Scenarijus

Veikla, kuria išnaudojamos
stiprybės ir pasinaudojama
galimybėmis

III Scenarijus
Grėsmės

Veikla, kuria išnaudojamos
stiprybės siekiant išvengti
grėsmių

Veikla, kuria įveikiamos
silpnybės ir išnaudojamos
galimybės
IV Scenarijus
Veikla, kuria mažinamos
silpnybės ir vengiama
grėsmių

18 pav. SSGG gretinimų schema
Naudojantis scenarine stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių gretinimo schema suformuluoti
du tikslai ir keturi uždaviniai.
Pirmo tikslo (1.) paskirtis: siekiant išnaudoti stiprybes pasinaudojant galimybėmis, tam, kad
mažinti silpnybes ir išvengti grėsmių, gretinamos stiprybes ir galimybes (I scenarijus) bei silpnybes
ir grėsmes (IV scenarijus). Stiprybių ir galimybių gretinimas sudaro prielaidas gyventojų
bendruomeniškumo stiprinimui bei padėties darbo rinkoje gerinimui, skatinant įvairiapusį
bendradarbiavimą, įtraukiant kuo daugiau dalyvių į miesto plėtros perspektyvas. Silpnybių ir
grėsmių gretinimas, įpareigoja imtis veiksmų gyventojų verslumo didinimui bei neformalių
iniciatyvų įgyvendinimui, siekiant pagerinti darbingų ir neaktyvių VVG teritorijos gyventojų padėtį
darbo rinkoje.
Stiprybių ir galimybių gretinimo scenarijumi orientuojamasi į 2010–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, 8.6
investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“, priemonės veiklą „Bendradarbiavimo ir
informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos
grupėmis (VVG))“. Silpnybių ir grėsmių – į 2010-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, 8.6 investicinio prioriteto „BIVP
strategijų įgyvendinimas“, priemonės veiklą „Neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos“.
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Įvertinus VVG veiklos teritorijos pagrindines problemas, statistinius duomenis bei gyventojų
poreikius, pirmu tikslu numatyta skatinti užimtumą ir bendruomeniškumą, gerinant darbingų Šilutės
miesto VVG „Pamario kraštas“ teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje. Tam suformuluotas 1.
Tikslas – Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant
įvairiapusį bendradarbiavimą .
Siekiant įgyvendinti pirmo tikslo siekinius parengti du uždaviniai. Formuluojant pirmo tikslo
pirmą uždavinį (1.1.) atsižvelgta į tikslo siekinius bei įvertinus stiprybes ir galimybes, silpnybės
(S2.2) problemų sprendimui suformuluotas 1.1. uždavinys – Organizuoti veiklas, padedančias
neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą. 1.1.
Uždavinys susijęs su Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.1. uždaviniu –
sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose,
kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus ir 1.2. uždaviniu – didinti Klaipėdos regiono
tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją
infrastruktūrą bei Šilutės r. savivaldybės 2015-2024 m. strateginės plėtros plano 1.1.1. priemone –
skatinti investicijų pritraukimą ir augimą, 1.1.2. priemone – sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų
ekonominei plėtrai ir 4.4.1. priemone – išlaikant tęstinumą ir tradiciškumą kurti, diegti inovatyvias,
atsinaujinančias kultūros paslaugas.
Formuluojant pirmo tikslo antrą uždavinį (1.2.) atsižvelgta į tikslo siekinius bei įvertinus
silpnybes ir grėsmes, silpnybės (S2.4) problemų sprendimui suformuluotas 1.2. uždavinys –
organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą
ir šeimas auginančias vaikus. 1.2. Uždavinys susietas su Klaipėdos regiono integruotos teritorijų
vystymo programos 1.1. uždaviniu – sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centru bei Šilutės
r. savivaldybės 2015-2024 m. strateginės plėtros plano 1.1.3. priemone – skatinant verslumą
visuomenėje, užtikrinti palankią ekonominę aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui.
Antro tikslo (2.) paskirtis: išnaudojant stiprybes įveikiamos silpnybės, kad pasinaudojant
galimybėmis mažinti grėsmes. Tam gretinamos silpnybės ir galimybės (II scenarijus) bei stiprybės ir
grėsmės (III scenarijus). Silpnybių ir galimybių gretinimas sudaro prielaidas socialinės atskirties
mažinimui, gerinant gyvensenos kokybės sąlygas skurdo riziką ir skurdą patiriančioms bei socialinės
rizikos šeimoms, rūpybos ar globos reikalaujantiems asmenims.
Stiprybių ir grėsmių gretinimas sudaro prielaidas bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų
užimtumui didinti, įgyjant naujas profesijas ir ugdant praktinius darbo įgūdžius bei skatinant
savanorišką visuomeninę kultūrinę veiklą.
Silpnybių ir galimybių gretinimo scenarijumi orientuojamasi į 2010–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, 8.6
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investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“, priemonės veiklą „Bendruomenės
inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti“.
Stiprybių ir grėsmių gretinimo scenarijumi orientuojamasi į 2010–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, 8.6
investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“, priemonės veiklą „Užimtumo skatinimas,
padedant bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių, įtraukiant juos į
visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant“.
Įvertinus VVG veiklos teritorijos pagrindines problemas, statistinius duomenis bei gyventojų
poreikius, antru tikslu numatyta gerinant gyvensenos kokybės sąlygas skurdo riziką ir skurdą
patiriančioms bei socialinės rizikos šeimoms, formuoti naujus profesinius ir praktinius darbo įgūdžius
ugdančius darbingumą ir veiklumą. Tam suformuluotas 2. Tikslas – Socialinių kompetencijų
stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.
Antro tikslo siekinių įgyvendinti parengti taip pat du uždaviniai. Formuluojant antro tikslo
pirmą uždavinį (2.1.) atsižvelgta į tikslo siekinius bei įvertinus silpnybes ir galimybes, silpnybės
(S2.1) problemų sprendimui suformuluotas 2.1. uždavinys – Organizuoti trūkstamų socialinių
paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos
grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. 2.1. uždavinys susijęs su Klaipėdos
regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.1. uždaviniu – sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir
naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose bei Šilutės r. savivaldybės 20152024 m. strateginės plėtros plano 4.3.1. priemone – optimizuoti socialinės priežiūros ir globos
paslaugas.
Formuluojant antro tikslo antrą uždavinį (2.2.) atsižvelgta į tikslo siekinius bei įvertinus
stiprybes ir grėsmes, silpnybės (S2.3) problemų sprendimui suformuluotas 2.2. uždavinys –
organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje darbingiems neaktyviems
gyventojams. 2.2. uždavinys siejamas su Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo
programos 1.1. uždaviniu – sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos
regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus bei Šilutės r.
savivaldybės 2015-2024 m. strateginės plėtros plano 1.1.3. priemone – skatinant verslumą
visuomenėje, užtikrinti palankią ekonominę aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui.
Vietos plėtros strategijos tikslų, uždavinių ir stebėsenos rodiklių aprašas, patektas 22 lentelėje.
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22 lentelė. Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
1. Tikslas – Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant
įvairiapusį bendradarbiavimą
Tikslo ryšiai su SSGG rezultatais
Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti SSGG analizės metu indentifikuotą stiprybę (S1.2) pakankamai išvystytą infrastruktūrą, sudarytas prielaidas ir geras sąlygas bendradarbiavimui su
Lietuvos, užsienio ir vietiniais socialiniais partneriais bei teritoriniais kaimynais, pasinaudojant
galimybe (G3.4) - išvystyta socialinė infrastruktūra ir Savivaldybės investicijos į miesto plėtrą bei
sutarimai su šalies ir užsienio partneriais, stiprins bendradarbiavimą ir tarpkultūrinę komunikaciją bei
skatins novatoriškumą ir integruotumą, ruošiant ir įgyvendinant ES finansuojamus projektus,
susijusius su investicijomis į regiono plėtrą, o silpnybių (problemų) ((S2.2) prastas bendruomenės ir
vietos valdžios bei vietos valdžios ir verslo gebėjimas bendradarbiauti, mokėjimas sutarti ir kartu
spręsti miesto vystymo perspektyvas, vyresnio amžiaus gyventojai menkai prisideda prie
visuomeninės-bendruomeninės gyvensenos Šilutės mieste; (S2.4) nepakankami Šilutės miesto
gyventojų gebėjimai prisitaikyti prie kaitos tendencijų, neaukštas miesto gyventojų išsilavinimo lygis,
menkas jaunimo aktyvumas bei jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimo darbo rinkoje būklė)
sprendimas būtinas tam, kad sumažinti poveikį grėsmės, kylančios dėl tarptautinės imigracijos
(tame tarpe ir pabėgėlių) tendencijų, prastos bendradarbiavimo tarp bendruomenės, vietos valdžios ir
verslo būklės bei menko gyventojų aktyvumo visuomeninėje gyvensenoje, nes tai didintų socialinę
atskirtį bei socialiai pažeidžiamų asmenų dalį Šilutės mieste (G4.3).
Alternatyvūs tikslai ir tikslo parinkimo pagrindimas
Svarstyti trys alternatyvūs tikslai:
1. gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas ir ugdymas bei informacijos sklaida;
2. stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį
bendradarbiavimą ;
3. konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų organizavimas socialinei atskirčiai mažinti.
Įvertinus alternatyvas teritorinės plėtros bei didžiausios naudos ir poveikio visuomenei požiūriu,
pasirinktas antras variantas.
Efekto rodiklio kiekybinis pokytis
Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Pradinė reikšmė Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
Socialinės atskirties rizikos grupei priklausančių
asmenų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų VVG
veiklos teritorijoje. Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ veiklos teritorijoje šiai rizikos grupei
priklauso 2291 gyventojas. Iki strategijos
įgyvendinimo pabaigos numatomas 15%
sumažėjimas. Numatoma, jog šis rodiklis per visą
strategijos įgyvendinimo laikotarpį apims 46 tikslinių
grupių asmenis.

Rezultato rodiklių kiekybiniai pokyčiai
Rezultato rodiklio pavadinimas
1. BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos
įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus
sudalyvavę 55 asmenys, iš kurių 11 dalyvių padėtis
bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0
proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal
rodiklių formulę: 11/55*100).
1. „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO

2014 m.
13.6 proc.

2018 m.
12.5 proc.

2022 m.
11.6 proc.

Matavimo
vienetai
procentai

Tarpinė reikšmė
2018 m.
8.0 proc.

Galutinė reikšmė
2022 m.
20,0 proc.

procentai

–

10,9 proc.
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savanoriaujančių dalyvių dalis praėjus 6 mėnesiams
po dalyvavimo ESF veiklose“. Į tikslo veiklas
planuojama įtraukti 55 dalyvius, iš kurių 6 dalyviai
savanoriaus partnerių organizacijoje. Pasibaigus
projektui, savanoriaus partnerių organizacijose 10,9
proc. dalyvių. (skaičiuojant pagal rodiklių
apskaičiavimo metodiką 6/55*100).
3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai),
kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6
mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo
ESF veiklose). Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne
mažiau kaip 55 dalyvių, iš kurių 6 dalyvių socialinė
atskirtis iki programos įgyvendinimo pabaigos bus
pagerėjusi. Numatomas 10,9 proc. pokytis
(skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką
6/55*100).

procentai

–

10,9 proc.

1.1. Uždavinys – Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams
visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą
Uždavinio ryšiai su SSGG rezultatais
Uždavinys suformuluotas atsižvelgiant į SSGG analizės metu identifikuotą stiprybę (S1.4),
susijusią su pakankamai išvystyta infrastruktūra, sudarytomiss prielaidomiss ir geromis sąlygomis
bendradarbiauti su Lietuvos, užsienio ir vietiniais socialiniais partneriais bei teritoriniais kaimynais,
pasinaudojant galimybe (G3.4) - išvystyta socialine infrastruktūra ir Savivaldybės investicijomis į
miesto plėtrą bei sutarimus su šalies ir užsienio partneriais, stiprinančiais bendradarbiavimą ir
tarpkultūrinę komunikaciją bei skatinančią novatoriškumą ir integruotumą, ruošiant ir įgyvendinant
ES finansuojamus projektus, susijusius su investicijomis į regiono plėtrą, atitinkamai įgyvendinus šį
uždavinį bus sudarytos sąlygos sumažinti silpnybės iškeltą problemą (S2.2) - prastą
bendruomenės ir vietos valdžios bei vietos valdžios ir verslo gebėjimą bendradarbiauti, mokėjimą
sutarti ir kartu spręsti miesto vystymo perspektyvas, vyresnio amžiaus gyventojų menką prisidėjimą
prie visuomeninės-bendruomeninės gyvensenos Šilutės mieste.
Alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio parinkimo pagrindimas
Svarstyti trys alternatyvūs uždaviniai:
1. suformuoti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklą, įtraukiant skurdo riziką ir skurdą
patiriančių bei socialinės rizikos šeimos;
2. organizuoti nevyriausybinio, vietos valdžios ir verslo atstovų bendradarbiavimo ir partnerystės
tinklą;
3. organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į
bendruomeninį gyvenimą.
Įvertinus alternatyvas aktualių ES erdvei problemų bei gyventojų pasirengimo ir aktyvumo požiūriais
pasirinktas 3 variantas.
Uždaviniui priskirtas tikslo rezultatas
Matavimo
Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
Rezultato rodiklio pavadinimas
vienetai
„Socialinių partnerių organizacijose ar NVO
savanoriaujančių dalyvių dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose“. Į tikslo veiklas planuojama
įtraukti 55 dalyvių, iš kurių 6 dalyviai savanoriaus
partnerių organizacijoje. Pasibaigus projektui,
savanoriaus partnerių organizacijose 10,9 proc. dalyvių.
(skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką
6/55*100).

Produkto rodikliai
Produkto rodiklio pavadinimas

procentai

Matavimo
vienetai

2018 m.

2022 m.

–

10,9

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2022 m.

35

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes)“, skaičius
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“
Projektų įgyvendinimo pabaiga 2022 metų gruodžio 31 d.

skaičius

10

55

skaičius

1

4

Projektų pareiškėjai
ir partneriai

Tikslinės grupės

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pareiškėjai: viešieji ir
privatūs juridiniai
asmenys, kurie veiklą
vykdo vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje. Partneriai:
viešieji ir privatūs
juridiniai asmenys,
kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje ar
besiribojančiose
teritorijose.

1. vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo
teritorijos gyventojai;
2. vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo
teritorijoje ir
besiribojančiose
teritorijose ūkinę
komercinę veiklą
vykdantys verslininkai ir
savarankišką darbą
vykdantys asmenys;
3. vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo
teritorijoje ir
besiribojančiose
teritorijose veiklą
vykdančių juridinių
asmenų darbuotojai ir
valdymo organų
atstovai.

1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos
išlaidos;
2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų,
kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos;
3. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto
veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir
nuomos išlaidos;
4. informacijos sklaidos priemonių rengimo ir vykdymo
išlaidos;
5. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos
veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklų vykdymu,
išlaidos;
6. projekto veiklas vykdančio personalo darbo
užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos;
7. projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų
įsigijimo išlaidos;
8. projekto veiklas vykdančio personalo kelionių,
dalyvavimo renginiuose išlaidos;
9. projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio,
apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu
darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidos;
10. projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo
renginiuose išlaidos;
11. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų
eksploatavimo išlaidos.

1.2. Uždavinys – organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant
darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus
Uždavinio ryšiai su SSGG rezultatais
Uždaviniu siekiama sumažinti SSGG analizės metu identifikuotas silpnybes – esančią didelę
skurdo riziką ir skurdą patiriančių bei socialinės rizikos šeimų skaičių, didelį jaunimo ir vyresnio
amžiaus bedarbių gyventojų bei gyventojų gyvenančių iš valstybės lėšų skaičių (S2.1), mažą įmonių
skaičių, tenkantįtūkstančiui gyventojų bei investicijos tenkančios vienam gyventojui, nepakankamą
socialinių paslaugų ir darbo rinkos išvystymo infrastruktūrą, mažas gyventojų pastangos imtis verslo
(S2.3), taip išvengiant grėsmių poveikio kylančio dėl tarptautinės imigracijos (tame tarpe ir
pabėgėliai) tendencijų, prastos bendradarbiavimo tarp bendruomenės, vietos valdžios ir verslo būklės
bei menko gyventojų aktyvumo visuomeninėje gyvensenoje, nes tai didintų socialinę atskirtį bei
socialiai pažeidžiamų asmenų dalį Šilutės mieste (G4.3) , o mažos investicijos verslo ir paslaugų
plėtrai ir mažos pajamų už darbą, mažintų gyventojų aktyvumą darbo rinkoje ir jaunų šeimų
įsitvirtinimą mieste ir didintų gyventojų gyvenančių iš pašalpų skaičių(G4.4).
Alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio parinkimo pagrindimas
Svarstyti trys alternatyvūs uždaviniai:
1. organizuoti seminarų ciklus, suteikiant konsultavimo paslaugas mentorystės ,,verslas verslui“ bei
tiekėjų ir klientų paieškos klausimais;
2. organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą
ir šeimas auginančias vaikus;
3. skatinti darbingų neaktyvių asmenų dalyvavimą neformaliose užimtumo iniciatyvose Šilutės
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mieste.
Įvertinus alternatyvas perspektyvumo bei suteiktų paslaugų kokybės ir smulkaus verslo plėtros
galimybių požiūriu, pasirinktas 2 variantas.
Uždaviniui priskirtas tikslo rezultatas
Matavimo
Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
vienetai
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo
pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 50 asmenų,
iš kurių 10 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje,
t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis
(skaičiuojama pagal rodiklių formulę: 10/50*100).

Produkto rodikliai
Produkto rodiklio pavadinimas,

2018 m.

2022 m.

–

20,0

procentai

Matavimo
vienetai

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2022 m.

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
skaičius
50
grupes)“, skaičius
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
skaičius
5
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“
Projektų įgyvendinimo pabaiga 2022 metų gruodžio 31 d.
Projektų pareiškėjai
Tikslinės grupės
Tinkamos finansuoti išlaidos
ir partneriai
Pareiškėjai:
1. darbingi neaktyvūs
1. Projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos
viešieji ir privatūs gyventojai bei
išlaidos.
juridiniai
gyventojai, kurių namų
2. Projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės
asmenys, kurie
ūkio pajamos neviršija
technikos, programinės įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidos.
veiklą vykdo
namų ūkio skurdo ribos; 3. Projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto
vietos plėtros
2. vietos plėtros
įsigijimo ir nuomos išlaidos.
strategijos
strategijos teritorijos
4. Projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos,
įgyvendinimo
gyventojai–verslininkai, tiesiogiai susijusios su projekto veiklų vykdymu, išlaidos.
teritorijoje.
kurie yra pradėję vietos
5. Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir
Partneriai:
plėtros strategijos
susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos bei atlygio projekto
viešieji ir privatūs įgyvendinimo teritorijoje veiklas vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų
juridiniai asmenys, vykdyti ūkinę komercinę (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos.
kurie veiklą vykdo veiklą ne anksčiau kaip
6. Projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimo
vietos plėtros
prieš 1 m.;
išlaidos.
strategijos
3. ne anksčiau kaip
7. Projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo
įgyvendinimo
prieš 1 m. iki Juridinių renginiuose išlaidos.
teritorijoje ar
asmenų registre
8. Svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos.
besiribojančiose
įregistruotų ir ūkinę
9. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio
teritorijose.
komercinę veiklą vietos išlaidos.
plėtros strategijos
10. Projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo renginiuose
įgyvendinimo
išlaidos.
teritorijoje vykdančių
11. Projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų
įmonių darbuotojai ir
eksploatavimo išlaidos.
valdymo organų
atstovai

2. Tikslas – Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį
Tikslo ryšiai su SSGG rezultatais
Tikslo įgyvendinimas leis sumažinti SSGG analizės metu indentifikuotas silpnybes - didelę skurdo
riziką ir skurdą patiriančių bei socialinės rizikos šeimų skaičių, didelį jaunimo ir vyresnio amžiaus bedarbių
gyventojų bei gyventojų gyvenančių iš valstybės lėšų skaičių (S2.1), nepakankamus Šilutės miesto

gyventojų gebėjimus prisitaikyti prie kaitos tendencijų, neaukštą miesto gyventojų išsilavinimo lygį,
menką jaunimo aktyvumą bei jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimo darbo rinkoje būklę (S2.4),
išnaudojant galimybes - pakankamai didelį darbingo amžiaus gyventojų skaičių bei optimistinį ų
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požiūrį į verslo perspektyvas, sudarant geras sąlygas pažintinio ir kaimo turizmo plėtrai vystant
smulkų verslą (G3.2), gerai išvystytą kultūros ir švietimo paslaugų bei kultūros renginių
infrastruktūrą, atveriančia dideles galimybes socialinių projektų rengimui ir įgyvendinimui skatinant
jaunimo užimtumą ir užsiėmimą (G3.3), bei išnaudoti stiprybę - optimistinį miesto gyventojų požiūrį į
socialinės situacijos bei paslaugų gerėjimo perspektyvas, gyventojų siekį imtis verslo bei prisidėti
savanorišku darbu (S1.3), siekiant išvengti grėsmių, atsirandančių dėl mažų investicijųverslo ir paslaugų
plėtrai bei mažų pajamų už darbą ir mažinančių gyventojų aktyvumą darbo rinkoje ir jaunų šeimų
įsitvirtinimą mieste bei didiną gyventojų gyvenančių iš pašalpų skaičių (G4.4), o nepakankami
gyventojų verslumo gebėjimai ir įgūdžiai bei orientavimasis darbo rinkos kaitos tendencijose,
nedidelis siekis tobulėti, prastina specialistų kvalifikaciją bei menkina paslaugų kokybę (G4.5).
Alternatyvūs tikslai ir tikslo parinkimo pagrindimas
Svarstyti trys alternatyvūs tikslai:
1. bendrųjų ir specialių socialinių paslaugų bei informacijos teikimas, rūpybos ar globos
reikalaujantiems asmenims;
2. tarpininkavimo ir pagalbos organizavimas įsidarbinant ar įsitraukiant į neformalųjį švietimą ir
savanorišką visuomeninę kultūrinę veiklą;
3. Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.
Įvertinus alternatyvas visumos bei siekio didinti aktyvumą darbo rinkoje ir visuomeninėje
gyvensenoje požiūriais, pasirinktas trečias variantas.
Efekto rodiklio kiekybinis pokytis
Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Pradinė reikšmė Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 000iui gyventojų. Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ veiklos teritorijoje šiai grupei priklauso
1488 asmenys. Iki programos įgyvendinimo pabaigos
15% sumažėjimas. Numatoma, jog šis rodiklis per
visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį apims 20
tikslinių grupių asmenų.

Rezultato rodiklių kiekybiniai pokyčiai
Rezultato rodiklio pavadinimas
1. BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos
įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus
sudalyvavę 90 asmenų, iš kurių 18 dalyvių padėtis
bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 16.7
proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal
rodiklių formulę: 15/90*100).
2. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai),
kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6
mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo
ESF veiklose). Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne
mažiau kaip 60 dalyvių, iš kurių 6 dalyvių socialinė
atskirtis iki programos įgyvendinimo pabaigos bus
sumažėjusi 10 proc. (skaičiuojant pagal rodiklių
apskaičiavimo metodiką 6/60*100).
2. „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO
savanoriaujančių dalyvių dalis praėjus 6 mėnesiams
po dalyvavimo ESF veiklose“. Į tikslo veiklas
planuojama įtraukti 60 dalyvių, iš kurių 6 dalyviai
savanoriaus partnerių organizacijoje. Pasibaigus
projektui, savanoriaus partnerių organizacijose 10,0

2014 m.
8.85 proc.

2018 m.
-

2022 m.
7.52 proc.

Matavimo
vienetai
procentai

Tarpinė reikšmė
2018 m.
–

Galutinė reikšmė
2022 m.
20.0 proc.

procentai

–

10.0 proc.

procentai

–

10,0 proc.
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proc. dalyvių. (skaičiuojant pagal rodiklių
apskaičiavimo metodiką 6/60*100).

2.1. Uždavinys – organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių
paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams
Uždavinio ryšiai su SSGG rezultatais
Uždavinys suformuluotas siekiant spręsti SSGG analizės metu identifikuotą silpnybę
(problemą) - didelę skurdo riziką ir skurdą patiriančių bei esamą socialinės rizikos šeimų skaičių,
didelį jaunimo ir vyresnio amžiaus bedarbių gyventojų bei gyventojų gyvenančių iš valstybės lėšų
skaičių (S2.1), išnaudojant šias galimybes: gerai išvystytą kultūros ir švietimo paslaugų bei kultūros
renginių infrastruktūrą, kuri atveria dideles galimybes socialinių projektų rengimui ir įgyvendinimui
skatinant jaunimo užimtumą ir užsiėmimą (G3.3), išvystytą socialinę infrastruktūrą ir Savivaldybės
investicijas į miesto plėtrą bei sutarimus su šalies ir užsienio partneriais, kas stiprina
bendradarbiavimą ir tarpkultūrinę komunikaciją bei skatina novatoriškumą ir integruotumą, ruošiant
ir įgyvendinant ES finansuojamus projektus, susijusius su investicijomis į regiono plėtrą (G3.4).
Alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio parinkimo pagrindimas
Svarstyti trys alternatyvūs uždaviniai:
1. teikti rūpybos ar globos reikalaujančių asmenų grupei bendrąsias ir specialiąsias bei informaciją
apie prieinamas socialines paslaugas;
2. teikti pagalbos į namus asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas rūpybos ar globos
reikalaujančių asmenų grupei;
3. Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų
prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams
Įvertinus alternatyvas didesnio paslaugų gavėjų skaičiaus bei įgūdžių pasirūpinti savimi ir kartu su
kitais įgijimo požiūriu, pasirinktas 3 variantas.
Uždaviniui priskirtas tikslo rezultatas
Matavimo
Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių
socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po
projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).
Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 60
dalyvių, iš kurių 6 dalyvių socialinė atskirtis iki
programos įgyvendinimo pabaigos bus sumažėjusi 10
proc. (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo
metodiką 6/60*100).

Produkto rodikliai
Produkto rodiklio pavadinimas

Pareiškėjai:
viešieji ir privatūs
juridiniai asmenys,
kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje.

1. socialinę
atskirtį patiriantys
darbingi
gyventojai;
2. darbingų
gyventojų šeimos
nariai, kurie dėl
amžiaus,

2018 m.

2022 m.

procentai

–

10,0

Matavimo
vienetai

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes)“, skaičius
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“
Projektų įgyvendinimo pabaiga 2022 metų gruodžio 31 d.

Projektų pareiškėjai Tikslinės grupės
ir partneriai

vienetai

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2022 m.

skaičius

-

60

skaičius

-

6

Tinkamos finansuoti išlaidos
1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos;
2. projekto veiklai, vykdyti reikalingų baldų, įrangos ir įrenginių
įsigijimo ir nuomos, taip pat tikslinių transporto priemonių
nuomos išlaidos;
3. projekto veikloms vykdyti reikalingos kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidos;
4. projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio ir ilgalaikio
turto įsigijimo ir nuomos išlaidos;
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Partneriai: viešieji ir
privatūs juridiniai
asmenys, kurie veiklą
vykdo vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje ar
besiribojančiose
teritorijose

neįgalumo ar kitų
priežasčių negali
savarankiškai
rūpintis
asmeniniu
gyvenimu ir
savarankiškai
dalyvauti
visuomenės
gyvenime.

5. informacijos sklaidos priemonių, reikalingų vykdant
atitinkančią projekto veiklą, rengimo ir vykdymo išlaidos;
6. projekto veiklas vykdančių savanorių, kai savanoriškos veiklos
organizatorius – projekto vykdytojas ar partneris, savanoriškos
veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklų vykdymu, išlaidos;
7. projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir
susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos už laiką, dirbtą
vykdant projekto veiklas.
8. Projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos.
9. Projekto veiklų dalyvių kelionių, dalyvavimo renginiuose
išlaidos.
10. Projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių,
patalpų eksploatavimo išlaidos.

2.2. Uždavinys – organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams
(neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams
Uždavinio ryšiai su SSGG rezultatais
Uždavinys suformuluotas atsižvelgiant į SSGG analizės metu identifikuotą stiprybę, susijusią su
optimistiniu miesto gyventojų požiūriu į socialinės situacijos bei paslaugų gerėjimo perspektyvas,
gyventojų siekiu imtis verslo bei prisidėti savanorišku darbu (S1.3), taip siekiant išvengti grėsmių,
atsirandančių dėl ekonomikos augimo didžiuosiuose ES ir Lietuvos miestuose, kas skatintų darbingo
amžiaus žmonių emigraciją iš Šilutės miesto VVG teritorijos, todėl dar labiau mažėtų gyventojų
užimtumo lygis Šilutės mieste bei didėtų socialiai išlaikomų žmonių grupių skaičius (G4.2), o mažos
investicijos verslo ir paslaugų plėtrai bei mažos pajamos už darbą, mažintų gyventojų aktyvumą
darbo rinkoje ir jaunų šeimų įsitvirtinimą mieste bei didintų gyventojų gyvenančių iš pašalpų skaičių
(G4.4), ir atinkamai sumažinti problemą - esamą nepakankamus Šilutės miesto gyventojų
gebėjimus prisitaikyti prie kaitos tendencijų, neaukštas miesto gyventojų išsilavinimo lygis, menkas
jaunimo aktyvumas bei jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimo darbo rinkoje būklę (S2.4).
Alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio parinkimo pagrindimas
Svarstyti trys alternatyvūs uždaviniai:
1. tarpininkauti bei organizuoti mokymus, įtraukiant bedarbius ir neaktyvius darbingus gyventojus į
neformalųjį švietimą;
2. tarpininkauti bei konsultuoti, įsitraukiant įtraukiant bedarbius ir neaktyvius darbingus gyventojus į
savanorišką ir visuomeninę kultūrinę veiklą;
3. organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje neaktyviems darbingiems
gyventojams.
Įvertinus alternatyvas galimybių įgauti naujas profesijas ir įsidarbinti, pasirinktas 3 variantas.
Uždaviniui priskirtas tikslo rezultatas
Matavimo
Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
vienetai
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo
pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 60 asmenų,
iš kurių 12 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje,
t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis
(skaičiuojama pagal rodiklių formulę: 12/60*100).

Produkto rodikliai
Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes)“, skaičius
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“
Projektų įgyvendinimo pabaiga 2022 metų gruodžio 31 d.

2018 m.

2022 m.

–

20,0

procentai

Matavimo
vienetai

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2022 m.

skaičius

-

60

skaičius

-

7
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Projektų pareiškėjai Tikslinės
ir partneriai
grupės

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pareiškėjai:
darbingi
viešieji ir privatūs
neaktyvūs
juridiniai asmenys,
gyventojai
kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje.
Partneriai: viešieji ir
privatūs juridiniai
asmenys, kurie veiklą
vykdo vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje ar
besiribojančiose
teritorijose

1. Tuo atveju, kai atliekama projekto veiklų dalyvių neformalaus mokymo
(įskaitant neformalųjį profesinį mokymą) veikla, tinkamos finansuoti
išlaidos yra šios:
1.1. neformalaus švietimo paslaugų įsigijimo išlaidos;
1.2. projekto veiklas – neformalųjį profesinį mokymą - vykdančio
personalo darbo užmokesčio ir atlygio tokias projekto veiklas
vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas
sutartis išlaidos;
1.3. mokymo priemonių įsigijimo išlaidos, kai projekto vykdytojas ar
partneris pats atlieka projekto veiklas ar jų dalį;
1.4. projekto veiklų dalyvių - mokinių kelionės į mokymo vietą ir atgal
išlaidos;
1.5. projekto veiklų dalyvių - mokinių maitinimo išlaidos;
1.6. visos projekto veiklų dalyvių privalomojo sveikatos tikrinimo ir
skiepijimo nuo užkrečiamų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir
sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos.
2. Tuo atveju, kai projekto veiklų dalyviai atlieka savanorišką veiklą,
tinkamos finansuoti yra savanoriškos veiklos išlaidos. Projekto veiklų
dalyvio su savanoriškos veiklos vykdymu susijusios išlaidos
finansuojamos ne ilgiau kaip 12 mėn.
3. Tuo atveju, kai projekto veiklų dalyviai atlieka praktinių darbo įgūdžių
įgijimo ar ugdymo darbo vietoje veiklą, tinkamos finansuoti išlaidos yra
šios:
3.1. darbdavio darbo vietoje patirtos praktinio darbo įgūdžių įgijimo ar
ugdymo darbo vietoje organizavimo išlaidos;
3.2. projekto veiklų dalyviams reikalingų specialiųjų drabužių įsigijimo
išlaidos;
3.3. projekto veiklų dalyvių skiepijimo ir sveikatos pažymų gavimo
išlaidos.
4. Tuo atveju, kai atliekama projekto veikla – tarpininkavimas ar kita
pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą,
visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą, tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:
4.1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos;
4.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidos;
4.3. projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir
nuomos išlaidos;
4.4. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, tiesiogiai
susijusios su projekto veiklų vykdymu, išlaidos;
4.5. projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidos už laiką, dirbtą vykdant projekto
veiklas;
4.6. projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimo išlaidos;
4.7. projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos;
4.8. projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo renginiuose išlaidos;
4.9. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo išlaidos.
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3.2. VVG strategijos sąsajos su integruotu ir novatorišku požiūriu
Rengiant Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ plėtros strategiją vadovautasi integruotumo ir
novatoriškumo principais. Integruotumo ir novatoriškumo požiūriai atspindinti formuluojant Šilutės
miesto VVG plėtros strategijos tikslus, uždavinius ir priemonių planą bei jo įgyvendinimo žingsnius.
Strategija siekiama įgyvendinti veiksmus susijusius su internacionalizavimu, numatytos projektinės
veiklos nukreiptos į ekonomikos augimo ir inovacijų procesų skatinimą Šilutės mieste.
Strategijos projektinės veiklos siejamos ne tik su vietos bendruomenių, bet ir jaunimo,
neįgaliųjų, bedarbių, pensijinio amžiaus bei socialinės rizikos grupei priklausančių bendruomenės
gyventojų ir kitų marginalių grupių socialinės integracijos gerinimu. Numatytų tikslinių grupių
įtraukimas į projektinę veiklą atskleidžia naują (novatorišką) požiūrį į socialinių problemų
sprendimą Šilutės mieste. Be to, strategijoje numatytos veiklos susijusios su pabėgėlių integracija.
Rengiant strategiją didelis dėmesys skirtas integruoti įvairų sektorių atstovus, atsižvelgti į jų
nuomones, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl strategijos rengimo ir galimo jos įgyvendinimo.
Pagrindiniai veikėjai – bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios bei
socialines grupes atstovaujantys atstovai – prisidėjo prie strategijos rengimo ir veiksmų, kurie
padėtų mažinti nedarbą ir didinti socialinę integraciją, darbų. Tai leido įvertinti skirtingus požiūrius
ir kitokias galimybes bei priimti miestui tinkamiausius sprendimus. Vietos valdžios atstovų idėjos ir
pasiūlymai pasižymėjo realiomis galimybėmis, siekiu planuojamus veiksmus susieti su kitomis
programomis ir miestui aktualiais sprendimais. Nevyriausybinių organizacijų sektorius atskleidė
realią situaciją, kurią išgyvena socialinėje atskirtyje esantys asmenys. Gauta betarpiška informacija
leido įvertinti planuojamų veiksmų naudą ir efektyvumą. Verslo sektoriaus dalyvavimas skatino
aiškiai identifikuoti nedarbo mažinimo priemonių žingsnius bei sustiprino veiksmų tęstinumo ir
investicijų naudos svarbą. Skirtingų sektorių dalyvavimas rengiant strategiją, suteikia vientisumo ir
veiksmų harmonijos, atsižvelgti į turimus išteklius ir realias galimybes. Skirtingų sektorių įtraukimas
ir jų bendradarbiavimas leido užtikrinti principą ,,iš apačios į viršų“.
Šilutės miesto VPS numatyti veiksmai skirti ekonomikos augimui ir inovacinių procesų
skatinimui. Veiksmais siekiama prisidėti prie naujų darbo vietų, socialinių paslaugų kūrimo, skatins
imtis bendruomeninės veiklos bei būti aktyviems darbo rinkoje. Projektinės veiklos rezultatai,
sudarys prielaidas mažinti išlaidas socialinėms pašalpoms, naujoms darbo vietoms kurti įvairiomis
formomis – tai leis užtikrinti didesnį Šilutės miesto gyventojų užimtumą ir įsitraukimą į darbo rinką.
Integruotumas ir novatoriškumas yra vieni svarbiausių Šilutės miesto vietos plėtros
strategijos bruožų, atspindintis pagrindinius Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo uždavinius. Strategijos integruotumo požymiai siejami su 1.1. uždaviniu –
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais rengti projektų savanorius ir mentorius gyventojų (tame
tarpe ir pabėgėlių) integracijai į darbo rinką ir bendruomeninę gyvenseną bei 2.1. uždaviniu –
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organizuoti savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo praktikumus socialinės rizikos
bei skurdo riziką ir skurdą patiriančioms šeimoms. Novatoriškumas – su 1.2. uždaviniu – organizuoti
verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas
auginančias vaikus ir 2.2. uždaviniu – organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo
vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams.
Vietos projektų įgyvendinimo metu bus stengiamasi palaikyti skirtingų gyventojų, verslo,
valdžios segmentų sąveiką, siekiant įsitikinti projektų įgyvendinimo integruotumu, vietos poreikių
tenkinimo, projektinių veiklų koordinavimo sėkme.
Bendradarbiavimo metu bus kuriami ir plėtojami įvairiausi veiklos efektyvinimo metodai,
ieškoma bendrų sprendimų projektų įgyvendinimo efektyvumui užtikrinti, skatinamas atvirumas,
siekiama visapusiško bendruomenės įsitraukimo. Projektų rezultatų sklaida bus užtikrinama
remiantis visuotinumo principu: informacija apie vietos veiklos grupės teritorijoje vykdytus
projektus, pasitelkiant viešinimo veiklas, modernias informacines technologijas, bus prieinama
visoje vietos veiklos grupės teritorijoje, nepriklausomai nuo socialinės padėties ir kt.
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4. GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS DALYVAVIMO, RENGIANT
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ, APIBŪDINIMAS
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos vietos plėtros strategijos įgyvendinimu
siekiama integruotis į bendrąją Šilutės miesto, regioninės ir šalies plėtros politiką, stiprinant miesto
gyvybingumą ir konkurencingumą vietos lygmeniu.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, vietos plėtros strategijos parengimui numatė misiją –
stiprinti socialinę ir ekonominę sanglaudą bei gyventojų savarankiškumą, aktyvumą ir verslumą,
sudarant palankias sąlygas verslui ir integracijai į darbo rinką.
Rengiant Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategiją, į strategijos rengimo
procesą, siekta įtraukti kuo daugiau gyventojų, nevyriausybinio, verslo ir savivaldybės organizacijų
bei įmonių atstovų. Tam, 2015 m. spalio 19d. sušauktas VVG „Pamario kraštas“ valdybos posėdis.
VVG valdyboje buvo aptarti vietos plėtros strategijos rengimo ypatumai bei numatyta Šilutės miesto
VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos rengimo organizavimo bendroji schema, 19
paveikslas.
ES, šalies ir regiono programinių bei strateginių dokumentų
analizė

1. VPS
rengimo ir
įgyvendinimo
metodikos
parengimas

Konsultacijos
ir viešinimas

2. VVG
veiklos
teritorijos
poreikių ir
situacijos
analizė

3. VPS
įgyvendinimo
veiklų, tikslų ir
uždavinių bei
stebėsenos
rodiklių analizė

4. VPS
įgyvendinimo
veiksmų ir
priežiūros bei
finansinio
plano analizė

5. Parengtos
miesto VPS
pristatymas ir
aprobacija

6. VPS
teikimas
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijai

Konsultacijos
ir viešinimas

Konsultacijos ir
viešinimas

Konsultacijos ir
viešinimas

Konsultacijos
ir viešinimas

Konsultacijos ir
viešinimas

Vietos plėtros strategijos rengimo eigos analizė bei aptarimai ir tikslinimai

19 pav. Šilutės miesto VVG veiklos teritorijos vietos plėtros strategijos rengimo organizavimas
Aptarus bendrąją vietos plėtros strategijos organizavimo eigos terminus, veiklas informacijai
surinkti ir viešinti, darbų pobūdį ir atsakomybę už prisiimtas pareigas bei siekiant užtikrinti
strategijos rengimo viešumą ir socialinių partnerių dalyvavimą, nutarta sukurti vietos plėtros
strategijos rengimo darbinę grupę.
2015 metų lapkričio 4 d. VVG „Pamario kraštas“ valdybos posėdyje aptarti darbo grupės
sudarymo principai, galima sudėtis bei darbo grupės narių pasiskirstymas pagal funkcijas. VVG
44

valdybos pirmininko 2015-11-04 d. įsakymu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės sudėtis pagal
atstovavimą ir funkcijas rengiant vietos plėtros strategiją pateikta 23 lentelėje.
23 lentelė. Vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupė
Eil. Darbo grupės nario
Nr.
vardas, pavardė
1 Algis Bekeris

Atstovavimas

2

Remigijus Budrikas

VVG pirmininkas (darbo
grupės pirmininkas)
VVG projekto vadovas

3

Ivanauskas Algirdas

VVG valdybos pirmininkas

4

Darius Steponkus

VVG valdybos narys

5

Jūratė Skabeikienė

VVG valdybos narys

6
7

Almantas Tutlys
Jurgita Štakienė

VVG valdybos narys
VVG valdybos narys

8
9
10

Saulius Šalna
Algirdas Balčytis
Raminta Čėsnienė

VVG valdybos narys
VVG valdybos narys
VVG valdybos narys

11

Kristina Jurkuvienė

VVG valdybos narys

12

Eligijus Vaičiulis

13

Vilma Griškevičienė

14

Giedrė Milukienė

Klaipėdos teritorinės darbo
biržos Šilutės skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Šilutės r. savivaldybės
administracijos Kultūros
skyriaus vedėja
Šilutės r. savivaldybės
administracijos Švietimo
skyriaus vyriausioji
specialistė

Funkcijos
Strategijos rengimo organizavimas ir
eigos priežiūra
VVG veiklos viešinimas, darbas su
valdžios ir spaudos atstovais
Ryšiai su savivaldybe ir savivaldybės
įstaigų atstovais
Ryšiai su savivaldybe ir savivaldybės
įstaigų atstovais
Ryšiai su nevyriausybinių organizacijų
atstovais
Ryšiai su verslo organizacijų atstovais
Ryšiai su nevyriausybinių organizacijų
atstovais
Ryšiai su verslo organizacijų atstovais
Ryšiai su verslo organizacijų atstovais
Ryšiai su nevyriausybinių organizacijų
atstovais
Ryšiai su savivaldybe ir savivaldybės
įstaigų atstovais
Ryšiai su darbo birža ir jos atstovais
Ryšiai su kultūros ir pramogų centrų
organizacijų atstovais
Ryšiai su jaunimo ir švietimo
organizacijų atstovais

Rengiant Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategiją, vietos plėtros
strategijos rengimo darbo grupė konsultavosi su mokslo atstovais iš Aleksandro Stulginskio
universiteto, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ teritoriniais kaimynais, asociacija Šilutės rajono
VVG „Lamatos žemė“ ir Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ bei verslo, vietos
valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Darbo grupės nariai visais strategijos rengimo
etapais buvo atsakingi už grįžtamąjį ryšį iš jiems priskirtai sričiai atstovaujančių asmenų, įmonių,
įstagų ar organizacijų. Į darbo grupės posėdžius buvo kviečiami ir ne darbo grupės nariai, o
aktyviausiai dalyvavo Šilutės rajono Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Šilutės kultūros ir
pramogų centro darbuotojai.
45

Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos rengimo eigos aprašas
pateikiamas 24 lentelėje.
24 lentelė. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos rengimo eigos aprašas
Eil.
Nr.
1

Data

Dalyviai

2015–10–19 VVG valdyba,
konsultantai,

2

2015-11-02

VVG valdyba,
konsultantai

3

2015-11-04

VVG valdyba,
konsultantai

4

2015-12-14

5

2015-12-28

6

2016-01-08

7

2016-01-26

Strategijos rengimo
darbo grupė, konsultantai
VVG valdyba, strategijos
rengimo darbo grupė,
konsultantai
Šilutės miesto
gyventojai, NVO, verslo
ir spaudos atstovai
Strategijos rengimo
darbo grupė, konsultantai

8

2016-01-28

9

2016-02-04

10

2016-02-05

Šilutės r. savivaldybės
Taryba, Šilutės miesto
VVG valdyba, vietos
plėtros strategijos
rengimo darbo grupė,
konsultantai
Klaipėdos regiono
plėtros taryba,
konsultantai
VVG valdyba, VVG
strategijos rengimo darbo
grupė,

Turinys
Dokumentinių šaltinių reglamentuojančių vietos
plėtros strategijos rengimą reikalavimų bei
strategijos rengimo eigos aptarimas
Vietos plėtros strategijos rengimo metodikos
aptarimas bei darbų VVG veiklos teritorijos
gyventojų poreikių tyrimas pasiskirstymas
VPS įgyvendinimo tikslų ir uždavinių
alternatyvų aptarimas bei atranka, veiksmų
formulavimas ir stebėsenos rodiklių analizė
VPS įgyvendinimo veiksmų plano bei valdymo
ir priežiūros organizavimo analizė
VPS įgyvendinimo finansinio plano rengimas,
svarstymas ir aprobavimas
Informacinis seminaras-diskusija vietos plėtros
strategijos rengimo ir įgyvendinimo klausimais
VPS projekto aptarimas, galutinis tikslų
uždavinių, veiksmų, rodiklių suformaluavimas,
atsižvelgiant į gautas pastabas ir pasiūlymus,
finansinio plano sudarymas
Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos
projekto pristatymas Šilutės rajono savivaldybės
tarybai

Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos
projekto pristatymas Klaipėdos regiono plėtros
tarybai
Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos
projekto pristatymas Šilutės miesto visuomenei /
bendruomenei

Vietos plėtros strategijos rengimo metu vyko šie viešieji pristatymai:
● tinklapyje silute.lt prieš pradedant rengti vietos plėtros strategiją buvo patalpinta informacija
apie gautą finansavimą strategijos rengimui, informuojant, kad parengus ir patvirtinus strategiją bus
skelbiami kvietimai paraiškų teikimai, nurodomi galimi pareiškėjai, partneriai, numatomos remti
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veiklos, pridėtas dokumentas – atmintinė, visos suinteresuotos organizacijos, fiziniai asmenys buvo
kviečiami prisidėti ir teikti pasiūlymus rengiamai strategijai;
● 2016-01-08 organizuotas renginys, skirtas visuomenės įtraukimui į „Šilutės miesto vietos
veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos parengimą“ (kvietimai buvo patalpinti
dviejuose rajono laikrasčiuose, tinklapyje silute.lt, išsiųsti el. paštu 70 įvairių įmonių, įstaigų ir
organziacijų), kurio metu buvo pristatytas vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo
aktualijos bei galimybės, Šilutės miesto situacijos analizė, vyko diskusija, o aptariant miesto plėtros
galimybes ir socialinės atskirties problemas, diskusijoje dalyvavo nevyriausybinių (VšĮ „Taikos
kelias“, Šilutės vokiečių bendrija „Heide“, Šilutės katalikų moterų bendrija, Šilutės grąžinimo
bendrija, Šilutės bendruomenės namai, Jaunimo edukacinis centras, Šilutės jaunimo technikos klubas
„Motoras“, asociacija „Šilutės Rotary klubas“, asociacija „Šilutės Soroptimos klubas“, asociacija
Šilutės rajono VVG „Lamatos žemė“, Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“),
privataus verslo (AB „Hidraulinės pavaros“, UAB „Centas plius“, UAB „Juturna“, UAB „Įtampa,
UAB „Žibai“, R. Jurjono individuali įmonė, S. Šalnos individuali įmonė) organizacijų, vietos
valdžios ir Savivaldybės įstaigų (Šilutės r. savivaldybės taryba, Šilutės r. savivaldybės
administracija, Šilutės r. savivaldybės NVO taryba, UAB „Šilutės komunalininkas, Šilutės r. F.
Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės miesto seniūnija, Šilutės miesto Kultūros ir pramogų centras)
bei valstybinės įstaigos (Klaipėdos teritorinė darbo birža, Šilutės skyrius) ir spaudos (laikraščiai –
Šilutės naujienos, „Šilo karčiama“, „Pamarys“) atstovai bei aktyvūs pavieniai miesto gyventojai;
● tinklapyje silute.lt buvo patalpintas vietos plėtros strategijos projektas, kviečiant pateikti savo
nuomonę apie interaktyviai atsakyti apie strategijos projekte numatytų įgyvendinti tikslų, uždavinių
bei veiksmų atitikimą tikslinės grupės poreikiams, kviečiant teikti pastabas, pasiūlymus elektroniniu
paštu;
● Asociacijos Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos projektas
pristatytas 2016 m. sausio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybai, o 2016 m. vasario 4 d. ir
Klaipėdos regiono plėtros tarybai, kurios minėtai strategijai pritarė.
Konsultacijos dėl vietos plėtros strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų, jų rezultatai
Konsultacijos dėl vietos plėtros strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų buvo vykdomos
skirtingais būdais, atsižvelgiant į atitinkamas galimybes ir prieinamumą tiesiogiai konsutuotis su
vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis,
įstaigomis ir organizacijomis.
Pirminis supažindinimas su būsima vietos plėtros strategiją ir konsultavimosi etapas buvo prieš
pradedant rengti vietos plėtros strategiją - buvo dalinamos vietos gyventojų poreikių tyrimo anketos
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(anketos pavyzdys pateiktas 4 priede), kviečiama jas užpildyti kuo daugiau asmenų, įvardinant
apklausos atlikimo tikslą, esmę, kokias galimybes jos užpildymas, t.y. kiekvieno gyventojo
nuomonė, poreikiai, suteiks Šilutės miesto gyventojams. Buvo surinkta 150 anketų, kurių
susiteminimas ir analizė pateikta 2.1. skyriuje.
Pradėjus rengti vietos plėtros strategiją, informacija buvo patalpinta Šilutės rajono savivaldybės
tinklapyje silute.lt ir pakviestos visos suinteresuotos organizacijos, fiziniai asmenys prisidėti ir teikti
pasiūlymus rengiamai strategijai. Sulaukta trijų konkrečių pasiūlymų raštu bei keleto pasiūlymų
žodžiu, o atvykus į vietą, jau aktyviai domėtasi numatomomis galimybėmis teikti vietos projektų
paraiškas. Iš gautų pastabų ir pasiūlymų išsiskyrė vienas labai konkretus pasiūlymas, apibrėžiantis
tikslinę gyventojų grupę, numatomą į projekto veiklas įtraukti asmenų skaičių bei numatomoms
projekto veikloms vykdyti reikalingą lėšų sumą.
Kadangi darbo grupės nariai buvo atsakingi už grįžtamąjį ryšį, todėl formuluojant tikslus,
uždavinius, veiksmus konsultavosi su jiems priskirtos srities įmonių, įstagų ar organizacijų
atstovaujančiais asmenimis bei pasiūlymus ir pastabas pateikdavo darbo grupės posėdžių metu.
2016-01-08 suroganizuotas organizuotas renginys, skirtas visuomenės įtraukimui į „Šilutės
miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos parengimą“, kurio metu
vyko diskusijos su dalyvavusiais dėl planuojamų uždavinių, veiksmų, aktyviai domėtasi būsimomis
galimybėmis įgyvendinti projektus.
Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje silute.lt buvo talpinamas vietos plėtros strategijos
projektas bei vykdoma apklausa ir klausiama, ar Šilutės miesto vietos plėtros strategijos projekte
numatyti veiksmai atitinka tikslinės grupės poreikius. Į klausimą atsakė 61 asmuo, iš kurių 88,5 proc.
pažymėjo – atitinka.
Kadangi konsultavimasis vyko kartu su strategijos rengimu, todėl į visus pasiūlymus,
atitinkančius 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės
inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1. uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo
galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir
vietos valdžios ryšius“, buvo atsižvelgta, jie buvo įtraukti į uždavinius bei veiksmus ir adaptuoti
rengiamos vietos plėtros strategijos tikslui. Buvo gauta užklausų, pastebėjimų, todėl atsižvelgiant į
strategijoje numatomus įgyvendinti veiksmus, jų pritaikomumą realioms visuomenės grupėms, buvo
patikslintos kai kurių uždavinių formuluotės, tikslinės grupės.
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5. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Strategijos įgyvendinimas apima parengiamąjį ir įgyvendinimo organizavimo etapus.
Kiekvienas jų susideda iš jam būdingų darbų, kuriuos turi atlikti strategijos vykdytoja – asociacija
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“.
Parengiamajam etapui priskiriami tie darbai, kuriuos reikia atlikti iki pagrindinio etapo pradžios.
Tam reikalinga sutvarkyti visus formalumus, susijusius su Strategijos įgyvendinimui reikalingų
darbo vietų įrengimu, darbuotojų priėmimu ir visos įgyvendinimo dokumentacijos parengimu bei
suderinimu su LR Vidaus reikalų ministerija. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo parengiamojo etapo darbai pateikti 25 lentelėje.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

25 lentelė. Parengiamasis etapas
Parengiamieji darbai
2016
IV
Paramos strategijai įgyvendinti sutarties
X
pasirašymas su VRM
Strategijos įgyvendinimą administruojančių asmenų
atranka ir įdarbinimas
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
dokumentacijos rengimas ir suderinimas su VRM
Viešųjų pirkimų organizavimas
Darbo vietų įrengimas bei įrangos ir baldų
įsigijimas

2017
II
III

IV

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

I

X

Antro etapo – strategijos įgyvendinimo organizavimo eiga patekta 26 lentelėje.
26 lentelė. Strategijos įgyvendinimo organizavimas
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Procedūros

Vykdymas pagal metus ir ketvirčius
2016

Pareiškėjų vietos projektams mokymai
ir konsultavimas
Kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas
Vietos projektų vertinimas ir
tvirtinimas
Vietos projektų vykdymo sutarčių
sudarymas
Strategijos įgyvendinimo stebėsena
Teikimas metinėms administravimo
išlaidoms
Metinių ataskaitų rengimas ir teikimas
Projektų įgyvendintojų konsultavimas
Strategijos įgyvendinimo viešinimas
Galutinės ataskaitos rengimas

I-IV

2017
I

2018
I

2019
I

2020

2021

2022 2023

I

I

I

II

II

II

III

III

III

I-IV
I

I- IV
I

I-IV
I

I-IV
I

I-IV
I

I-IV
I

I
I-IV
I-IV

I
I-IV
I-IV

I
I-IV
I-IV

I
I-IV
I-IV

I
I-IV
I-IV

I
I-IV
I-IV

I

Šilutės miesto VVG integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas
pateikiamas 27 lentelėje, o lėšų poreikis kiekvienam strategijos veiksmui įgyvendinti pateikiamas,
pateikiamas

7

priede.
49

27 lentelė. Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas
Eil.
Nr.

Veiksmai

Poveikis

Atitiktis ESF
veiksmų programos
veiklai

Veiksmo
įgyvendinimas
pradžia:
pabaiga:
m., mėn.
m., mėn.

Veiksmo
Finansavimas,
vykdytojas/
tūkst. Eur.
vykdytojo
Lėšų
ES paramos
Valstyatrankos
poreikis
fondų lėšos
bės
principas
lėšos
1. TIKSLAS – Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą
1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą
1.1.1. Darbingų
Neaktyvaus
Bendradarbiavimo
2017,
2020,
Pagal Vietos
49,0
41,601
3,675
neaktyvių
jaunimo įtraukimas
ir informacijos
birželis
gegužė plėtros
gyventojų
į bendruomeninę
sklaidos tinklų
projektams
verslumo ugdymas veiklą
kūrimas
administracinės
mokantis ir
atitikties,
praktiškai veikiant
naudos ir
kokybės
vertinimo
kriterijus, kurie
pateikiami 6.2.
sk., 29 lent.
Galimi
veiksmo
vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.
1.1.2.
Imigrantų (tame
Integracijos,
2017,
2022,
Pagal Vietos
70,5
59,854
5,288
tarpe ir pabėgėlių) tarptautiškumo ir
birželis
gruodis plėtros
integravimas į
novatoriškumo
projektams
pilnavertį
skatinimas
administracinės
visuomeninį
atitikties,
gyvenimą
naudos ir
pasitelkus
kokybės
savanorius,
vertinimo
suteikiant pagalbą
kriterijus, kurie
būsto, darbo
pateikiami 6.2.
paieškose, mokant
sk., 29 lent.

Savivaldybės
lėšos

3,724

5,358
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kalbos bei vykdant
Galimi
kitas tam būtinas
veiksmo
priemones
vykdytojai
partnerystėje su
detalizuoti 3.1.
VVG „Žuvėjų
sk. 22 lent.
kraštas“ ir VVG
„Lamatos žemė“
1.2. Uždavinys: Organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus
1.2.1. Besikuriančio
Darbingų ir
Neformalios
2019,
2022,
Pagal Vietos
19,560
16,606
verslo, įskaitant
neaktyvių VVG
verslumą
birželis
gruodis plėtros
savarankišką darbą teritorijos
skatinančios
projektams
pradedančius
gyventojų
iniciatyvos
administracinės
asmenis,
verslumo
atitikties,
konsultavimas,
stiprinimas
naudos ir
pasitelkiant
kokybės
mentorius
vertinimo
kriterijus, kurie
pateikiami 6.2.
sk., 29 lent.
Galimi
veiksmo
vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.
1.2.2. Verslui pradėti,
Darbingų ir
Neformalios
2019,
2022,
Pagal Vietos
67,238
57,085
įskaitant
neaktyvių VVG
verslumą
birželis
gruodis plėtros
savarankišką darbą teritorijos
skatinančios
projektams
pradedančius
gyventojų
iniciatyvos
administracinės
asmenis, reikalingų verslumo
atitikties,
priemonių
stiprinimas
naudos ir
suteikimas
kokybės
vertinimo
kriterijus, kurie
pateikiami 6.2.
sk., 29 lent.
Galimi

1,467

1,487

5,043

5,110
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veiksmo
vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.
2. TIKSLAS – Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant gyventojų socialinę atskirtį
2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę
atskirtį patiriantiems gyventojams
2.1.1. Socialinių ir kitų
Socialinę atskirtį
Bendruomenės
2019,
2022,
Pagal Vietos
19,560
16,606
1,467
1,487
tikslinei grupei
patiriančių
inicijuojamos
birželis
gruodis plėtros
reikalingų
gyventojų grupių
veiklos, skirtos
projektams
paslaugų
savarankiškumo ir
socialinei atskirčiai
administracinės
prieinamumo
geros kaimynystės
mažinti
atitikties,
didinimas,
stiprinimas
naudos ir
plėtojant
kokybės
tarpininkavimo ir
vertinimo
konsultavimo
kriterijus, kurie
paslaugas,
pateikiami 6.2.
pasitelkiant
sk., 29 lent.
savanorius
Galimi
veiksmo
vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.
2.1.2. Savipagalbos bei
2019,
2022,
Pagal Vietos
46,040
39,088
3,453
3,499
socialinių įgūdžių
birželis
gruodis plėtros
ugdymo praktikumų
projektams
organizavimas ir
administracinės
pravedimas,
atitikties,
pasitelkiant
naudos ir
savanorius
kokybės
vertinimo
kriterijus, kurie
pateikiami 6.2.
sk., 29 lent.
Galimi
veiksmo
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vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.
2.2. Uždavinys: Organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams
2.2.1. Užimtumo
Bedarbių
Užimtumo
2019,
2022,
Pagal Vietos
19,560
skatinimui
(neregistruotų
skatinimas,
birželis
gruodis plėtros
reikalingų
Darbo biržoje) ir
padedant
projektams
paslaugų
neaktyvių darbingų bedarbiams
administracinės
prieinamumo
gyventojų padėties (neregistruo-tiems
atitikties,
didinimas, vykdant darbo rinkoje
Darbo biržoje) ir
naudos ir
tikslinės grupės
gerinimas
neaktyviems
kokybės
informavimą,
asmenims įgyti
vertinimo
konsultavimą,
naujų profesinių
kriterijus, kurie
tarpininkavimą ir
įgūdžių, įtraukiant
pateikiami 6.2.
teikiant kitą
juos į visuomeninę
sk., 29 lent.
pagalbą įdarbinant
veiklą ir
Galimi
tarpininkaujant
veiksmo
įdarbinant
vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.
2.2.2. Neformalaus
2019,
2022,
Pagal Vietos
68,320
profesinio
birželis
gruodis plėtros
mokymo ir
projektams
praktikų darbo
administracinės
vietoje
atitikties,
organizavimas ir
naudos ir
pravedimas
kokybės
vertinimo
kriterijus, kurie
pateikiami 6.2.
sk., 29 lent.
Galimi
veiksmo
vykdytojai
detalizuoti 3.1.
sk. 22 lent.

16,606

1,467

1,487

58,004

5,124

5,192
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6. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VALDYMO IR STEBĖSENOS TVARKA
6.1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo valdymas
Už vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną atsakinga Šilutės miesto VVG, kuri
kuruoja strategijos įgyvendinimą ir veiksmų koordinavimą, siekiant kad strategija būtų įgyvendinta
laiku ir sklandžiai. Kiekvienai veiklai priskirtas atsakingas asmuo, kuris pavaldus atitinkamam
valdymo organui, atsakingam už strategijos įgyvendinimo stebėseną.
Šilutės miesto VVG atlikdama vietos plėtros strategijos stebėseną vieną kartą per
kalendorinius metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 20 d., parengia metinę ataskaitą apie
vietos plėtros strategijos įgyvendinimą per praėjusius kalendorinius metus. Metinė ataskaita turi būti
patvirtinta visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam
visuotinis narių susirinkimas suteiks šią teisę. Metinės ataskaitos kopiją ir jos patvirtinimą įrodančio
dokumento kopiją Šilutės miesto VVG pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų
balandžio 1 d.
Šilutės miesto VVG, baigusi įgyvendinti paskutinį vietos plėtros strategijos veiksmą, numatytą
vietos plėtros strategijos finansiniame plane, pagal galutinės ataskaitos formą parengia galutinę
ataskaitą. Galutinę ataskaitą tvirtina visuotinis miesto VVG narių susirinkimas arba kolegialus
valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas suteiks šią teisę. Galutinės ataskaitos
kopiją ir jos patvirtinimą įrodančio dokumento kopiją Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“
pateikia Ministerijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
pabaigos, t. y. paskutinio veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijos finansiniame plane,
įgyvendinimo užbaigimo.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdymo organų struktūrą sudaro: Šilutės miesto VVG
„Pamario kraštas“ narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas; Šilutės miesto
VVG valdyba; Šilutės miesto VVG primininkas. Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos
įgyvendinimui, bus įsteigta vietos plėtros strategijos administracija, kurią sudarys vietos plėtros
strategijos vadovas (toliau VPS vadovas), vietos plėtros strategijos finansininkas (toliau VPS
finansininkas), vietos plėtros strategijos administratorius (toliau VPS administratorius). Strategijos
įgyvendinimo kokybės ir efektyvumo priežiūrą vykdys strategijos įgyvendinimo valdymo ir
stebėsenos grupė. Šios grupės veiklos nuostatus tvirtins VVG valdyba. VPS įgyvendinimo stebėsena
pagal konkrečias veiklos funkcijas, valdymo organus ir darbuotojų atsakomybę, pateikiama 28
lentelėje.
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28 lentelė. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos
Stebėsenos valdymo funkcijos
Strategijos administravimas
Atitikimo Šilutės miesto VVG tinkamumo
požymiams stebėsena
Nediskriminuojančių ir skaidrių vietos
plėtros projektų atrankos kriterijų, vietos
plėtros projektų atrankos procedūrų
parengimas
Vietos plėtros projektų priėmimas ir
vertinimas
Vietos plėtros projektų, kurie atitinka vietos
plėtros strategijos tikslus ir uždavinius,
atranka
Prioritetų suteikimas vietos plėtros
projektams, pagal jų indėlį į vietos plėtros
strategiją
Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius
pasiūlymus parengimas ir paskelbimas
Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų
sąrašo sudarymas ir tvirtinimas
Metinės ir galutinės ataskaitos rengimas

Pasiekto stebėsenos rodiklio reikšmės (taip
kaip nurodyta stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašuose) duomenų
registravimas ir apskaičiavimas
Vietos plėtros strategijos ir vietos plėtros
projektų įgyvendinimas
Vietos plėtros strategijos ir vietos plėtros
projektų įgyvendinimo stebėsena
VVG sudėties, sprendimų, vietos plėtros
projektų atrankos kriterijų, vietos plėtros
projektų atrankos procedūrų ir
įgyvendinamų vietos plėtros projektų
viešinimas
Pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymas
Taisyklėse nurodytų Europos Sąjungos ir
nacionalinių teisės aktų reikalavimų
vykdymo priežiūra

Stebėsenos valdymo
organas
VVG pirmininkas
VVG pirmininkas
VVG visuotinis narių
susirinkimas arba kolegialus
valdymo organas
VVG pirmininkas
VVG pirmininkas
VVG visuotinis narių
susirinkimas arba kolegialus
valdymo organas
VVG pirmininkas
VVG visuotinis narių
susirinkimas arba kolegialus
valdymo organas
VVG visuotinis narių
susirinkimas arba kolegialus
valdymo organas ir VVG
pirmininkas
VVG pirmininkas

VVG pirmininkas
VVG pirmininkas
VVG pirmininkas

VVG pirmininkas
VVG visuotinis narių
susirinkimas arba kolegialus
valdymo organas ir VVG
pirmininkas

Atsakingas
darbuotojas
VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai
VVG pirmininkas

VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai,
ekspertai-vertintojai
VVG administracijos
darbuotojai ir
projektų vykdytojai
VVG administracijos
darbuotojai

VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai

VVG administracijos
darbuotojai
VVG administracijos
darbuotojai, projektų
vykdytojai,
ekspertai-vertintojai

Pasirašius paramos strategijos įgyvendinimo sutartį su VRM, skelbiamas kvietimas vietos
projektiniams pasiūlymams teikti, prieš tai ne vėliau kaip per 10 dienų Šilutės miesto VVG „Pamario
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kraštas“ organizuoja mokymus vietos plėtros projektų rengėjams. Reikalui esant, Šilutės miesto
VVG „Pamario kraštas“ gali skelbti papildomą kvietimą, rezerviniams vietos projektiniams
pasiūlymams teikti. Kvietime atrankai turi būti nurodyti atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir
projektinių pasiūlymų atrankos sąlygos (vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpis,
kuris turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo atrankai paskelbimo, planuojama skirti lėšų
vietos plėtros projektams įgyvendinti suma, tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjai,
reikalavimai projektams, tinkamoms finansuoti išlaidoms ir pan.).
Atrenkant gautus vietos projektų paraiškas, siekiant išvengti interesų konflikto, vadovaujamasi
skaidrumu, lygiateisiškumu ir viešumu. Projektinius pasiūlymus vertina Šilutės miesto VVG
„Pamario kraštas“ paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. Projektinių pasiūlymų vertintojų grupę
sudaro keturi ekspertai: vienas VVG narys (kuris negali būti Šilutės miesto VVG kolegialaus organo
nariu), vienas ekspertas atstovaujantis nevyriausybinį sektorių, vienas – vietos valdžios sektorių ir
vienas – verslo sektorių. Ekspertams taikomi išsilavinimo kriterijai (turėti aukštąjį išsilavinimą) ir
patirtis įgyvendinant socialinius ar verslo projektus. Vietos plėtros projekto vertintojas privalo
patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą pasirašydamas konfidencialumo ir nešališkumo
deklaraciją.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ privalo užtikrinti, kad vertinant vietos plėtros projektines
paraiškas nebūtų interesų konflikto. Už vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir ataskaitų
kokybę atsako Šilutės miesto VVG.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius
pasiūlymus atrankai tik po to, kai yra parengti ir patvirtinti atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir
vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas.
6.2. Vietos plėtros projektų atranka ir vertinimas
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, prieš skelbdama kvietimą teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus atrankai, parengs vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus, jų
vertinimo balus bei vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus aprašą.
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo paraiškos vertinamą sudaro du etapai:
1. Administracinės atitikties vertinimas, kurio vertinimo metu Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ paskirtas vertintojas patikrina, ar vietos plėtros projektinio pasiūlymo visi laukai užpildyti,
ar pridėti visi pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai. Jeigu projektinis pasiūlymas yra užpildytas
tinkamai bei pridėti visi pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai, projektinis pasiūlymas vertinamas
toliau.
2. Naudos ir kokybės vertinimas, kurio metu Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ paskirti
vertintojai atlieka naudos ir kokybės vertinimą balais, pagal vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos
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aprašą. Naudos ir kokybės vertinimo kriterijus tvirtina Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“
kolegialus valdymo organas.
Rekomendaciniai vietos plėtros projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijai ir balai
pateikiami 29 lentelėje.
29 lentelė. Vietos plėtros projektų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai ir balai
Eil.
Nr.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vertinimo kriterijai
Vietos plėtros projekto naudos ir rezultatų pagrįstumas
Vietos plėtros projekto atitikimas vietos plėtros strategijos uždavinį ir veiksmus:
 atitinka;
 neatitinka.
Vietos plėtros projektas nepažeidžia Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių
horizontalių partnerystės principų:
 nepažeidžia;
 pažeidžia.
Vietos plėtros projektas įgyvendinamas Šilutės miesto VVG veiklos teritorijoje:
 taip;
 ne.
Pagrįsta, kaip bus užtikrintas vietos plėtros projekto tęstinumas:
 pagrįsta;
 iš dalies pagrįsta;
 nepagrįsta.
Pagrįsta, kad vietos plėtros projektas, be jam įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti
įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės:
 pagrįsta;
 iš dalies pagrįsta;
 nepagrįsta.
Pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus prieinami gyvenamosios
vietovės bendruomenei:
 pagrįsta;
 iš dalies pagrįsta;
 nepagrįsta.
Pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos plėtros projektą, galutiniai naudos gavėjai bus
vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija
ir gyventojų, kuriems taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtis“ nurodyti
gyventojai:
 pagrįsta;
 iš dalies pagrįsta;
 nepagrįsta.
Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytos tinkamos finansuoti vietos
plėtros projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių
programų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų:
 taip;
 ne.
Vietos plėtros projektų prisidėjimo prie vietos plėtros strategijoje numatytų
produkto rodiklių pasiekimo pagrįstumas:
 pagrįsta;
 iš dalies pagrįsta;
 nepagrįsta.
Vietos plėtros projektų prisidėjimo prie vietos plėtros strategijoje numatytų

Galimų
balų ribos
0–5
5
0
0–5
5
0
0–5
5
0
0–5
5
3
0
0–5
5
3
0
0–5
5
3
0
0–5

5
3
0
0–5

5
0
0–5
5
3
0
0–5
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rezultatų rodiklių pasiekimo pagrįstumas:
5
 pagrįsta;
3
 iš dalies pagrįsta;
0
 nepagrįsta.
Vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas, išdėstymas laike, atsakomybės už vietos plėtros
projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumas įgyvendinti vietos plėtros projektą
11 Vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas ir realumas:
0–5
5
 pagrįsta ir realu;
3
 iš dalies pagrįsta;
0
 nepagrįsta.
12 Vietos plėtros projekto veiksmų išdėstymo laike pagrįstumas:
0–5
5
 visiškai pagrįsta;
3
 iš dalies pagrįsta;
0
 nepagrįsta.
13 Vietos plėtros projekto atsakomybių už vietos plėtros projekto įgyvendinimą
0–5
pasiskirstymo realumas:
5
 visiškai realu;
3
 iš dalies realu;
0
 nerealu.
14 Vietos plėtros projektą įgyvendinančios organizacijos pajėgumas (kvalifikacija,
0–5
išsilavinimas, darbo patirtys) vykdyti projektą:
5
 visiškai pakankami
3
 iš dalies pakankami;
0
 nepakankami.
Kiti kriterijai
15 Vietos plėtros projektas siekia įtraukti atitinkamą skaičių dalyvių:
0–5
5
 10 ir daugiau;
3
8–
9;

2
 5–7;
0
iki
4.

16 Vietos plėtros projektas yra orientuotas į atitinkamą, uždaviniui priskirtą, tikslinę
0–5
grupę :
 orientuotas į tikslinę grupę;
5
 neorientuotas į tikslinę grupę.
0
17 Vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems
0–5
vietos plėtros projekto rezultatams pasiekti:
5
 pagrįsta ir reali;
3
 iš dalies pagrįsta;
0
 nepagrįsta.
18 Gauti kiti finansavimo šaltiniai ar materialinė parama:
0–5
5
daugiau
nei
7,5
proc.;

3
 iki 7,5 proc.;
1
negauta.

19 Projektą numatoma įgyvendinti su VVG veiklos teritorijos partneriais:
0–5
5
2
ir
daugiau
partnerių;

3
 1 partneris;
1
be
partnerių
arba
projekte
nenumatyta.

20 Įgyvendinant projektą planuojama bendradarbiauti su kitų VVG veiklos teritorijų
0–5
partneriais:
5
 taip;
1
ne.
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Maksimali vietos projekto balų suma – 100, mažiausiai privaloma, kad projektas būtų įtrauktas į
konkursą – 70.
Finansuojami tie projektai, kurie surinko daugiausia balų, tačiau ne mažiau kaip 70 ir kuriems
užteko konkursui įgyvendinti numatytų lėšų. Projektiniai pasiūlymai, surinkę mažiau nei 70 balų,
konkurse nedalyvauja, tačiau jie įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą.
Vertinant projektinius pasiūlymus atsižvelgiama ar projektu numatoma siekti stebėsenos
produkto rodiklio „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes) veiklų dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes)“, minimali siektina reikšmė turi būti
5 dalyviai. Projektai, kuriuose numatyti tokie apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių
lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos
principų įgyvendinimui arba numatyti tokie projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį
darnaus vystymosi principo įgyvendinimui, negalės būti siūlomų finansuoti sąraše.
Vieną projektinę paraišką vertina du ekspertai. Vertinant pateiktas projektines paraiškas, Šilutės
miesto VVG „Pamario kraštas“ paskirtas vertintojas gali atlikti vietos plėtros projekto patikrą
vietoje. Apie patikrą Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ privalo pranešti ne vėliau nei likus
dviem darbo dienoms iki patikros.
Jeigu vertinant projektą yra neaiškumų ar trūksta informacijos, gali būti prašoma pareiškėjo
pateikti paaiškinimus ar papildymus per vertintojo nustatytą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip per 10
darbo dienų. Vertinant administracinę atitiktį, projektinis pasiūlymas turi atitikti kiekvieną iš
pateiktų kriterijų. Jeigu projektinio pasiūlymo užpildyti ne visi laukai bei nepridėti visi pasiūlymo
formoje nurodyti dokumentai, projektinis pasiūlymas yra atmetamas
Projektiniai pasiūlymai turi būti įvertinti per 20 kalendorinių dienų nuo paskutinės nustatytos
dokumentų pateikimo konkursui dienos.
Atsižvelgiant į gautų projektinių pasiūlymų skaičių ir apimtį, Šilutės miesto VVG pirmininkas,
gali terminą pratęsti iki 10 darbo dienų.
Vietos plėtros projektų vertintojai rengia ir pateikia projektinių paraiškų vertinimo ataskaitas
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdymo organui.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, atsižvelgdama į vietos plėtros projektų vertintojų
vertinimo ataskaitoje pateiktą vertinimo išvadą, sudaro siūlomų finansuoti ir rezervinį vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Sąrašus tvirtina visuotinis Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ narių susirinkimas.
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Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ per 10 darbo dienų raštu informuoja vietos plėtros
projekto vykdytojus bei visus priimtus sprendimus, susijusius su vietos plėtros projektiniu
pasiūlymu, nurodydama sprendimų priėmimo motyvus.
Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą Ministerija sudaro atsižvelgdama
į vietos plėtros strategiją, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ sudarytus ir Ministerijai pateiktus
siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų sąrašus.
6.3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena
Vietos plėtros stebėsenos tvarką prižiūri Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“. Šilutės miesto
VVG pirmininkas organizuoja stebėsenos vykdymą pagal numatytą tvarką, kuri pateikiama 30
lentelėje.
Strategijos įgyvendinimo priežiūra bus vykdoma atsižvelgiant į strategijos įgyvendinimo planą
bei numatytus strategijos įgyvendinimo priežiūros rodiklius. Strategijos įgyvendinimo priežiūros
priemonių planas pateiktas 30 lentelėje.
30 lentelė. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos priemonių planas
Priemonės
Parengti ir patvirtinti
Strategijos įgyvendinimo
priežiūros grupės veiklos
nuostatus
Vietos projektų teikėjų
konsultavimas
Vietos projektų
vykdytojų konsultavimas
Vietos projektų
įgyvendinimo problemų
sprendimas
Bendradarbiavimas su
VRM, tarpininkavimas
tarp VRM ir vietos
projektų vykdytojų
Strategijos rodiklių
pasiekimo vertinimas
Strategijos įgyvendinimo
eigos analizė, reikalingų
priemonių numatymas

Rezultatai
Užtikrintas sėkmingas strategijos
įgyvendinimas
Planuotas vietos projektų paraiškų
surinkimas, numatytų
įgyvendinimo etapų vykdymas
Sklandus vietos projektų
įgyvendinimas, tvarkingas
ataskaitų ir mokėjimo prašymų
pildymas
Sklandus vietos projektų
įgyvendinimas
Sėkmingas atsiskaitymas su VRM
už strategijos ir vietos projektų
įgyvendinimą
Laiku ir operatyviai pastebimi
neatitikimai tarp planuotų ir
pasiektų rezultatų, adekvati
reakcija
Sėkmingas strategijos
įgyvendinimas

Atsakingi
vykdytojai
Strategijos
įgyvendinimo
priežiūros grupė

Vykdymo
terminai
Po strategijos
patvirtinimo

VVG
administracija

Prieš kiekvieną
kvietimą teikti
paraiškas
Nuolat

VVG
administracija

Strategijos
įgyvendinimo
priežiūros grupė
VVG
administracija

Pagal poreikį

VVG
administracija

Kas ketvirtį

VVG
administracija,
strategijos
įgyvendinimo
priežiūros grupė

Nuolat

Nuolat
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Informacijos apie
strategijos įgyvendinimo
eigą skelbimas,
viešinimas

Informuoti rajono gyventojai bei
VVG
kitos strategijos įgyvendinimo eiga administracija,
suinteresuotos institucijos
strategijos
įgyvendinimo
priežiūros grupė

Kas pusmetį

Vietos plėtros strategijos projektų vykdytojai, atrinkti vietos plėtros projektų atrankos būdu,
renka informaciją, reikalingą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinių priežiūros ataskaitų
parengimui, ją apdoroja, susistemina ir pateikia atsakingam darbuotojui iki einamųjų metų sausio 15
d. Informacija yra pateikiama pagal Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ parengtą ir nustatytą
formą, kurioje numatytas aiškus pateikiamos informacijos turinys.
Projekto vadovas bendrauja su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir esant poreikiui
teikia papildomą informaciją, susijusią su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Šilutės miesto
vietos plėtros strategijos stebėsenos valdymo tvarkos grafikas pateikiamas 31 lentelėje.
31 lentelė. Vietos plėtros strategijos stebėsenos valdymo tvarkos grafikas
Eil.
Darbo etapas
Nr.
1 Pateikiama informacija,
reikalinga vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo metinei
priežiūros ataskaitai
parengti
2 Metinės/galutinės
ataskaitos parengimas

3

Metinės/galutinės
ataskaitos tvirtinimas

4

Metinės/galutinės
ataskaitos pateikimas
ministerijai

5

Bendravimas su
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerija

Pateikimo laikotarpis

Teikėjas

iki einamųjų metų sausio
15 d.

Vietos plėtros
strategijos
projektų
vykdytojai

iki einamųjų metų vasario
15 d./ ne vėliau kaip per 2
mėnesius nuo vietos
plėtros strategijos
įgyvendinimo pabaigos
iki einamųjų metų kovo 15
d./ ne vėliau kaip per 3
mėnesius nuo vietos
plėtros strategijos
įgyvendinimo pabaigos
iki einamųjų metų
balandžio 1 d./ ne vėliau
kaip per 3 mėnesius nuo
vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo pabaigos
visu strategijos
įgyvendinimo ir
atsiskaitymo už rezultatus
laikotarpiu

Administracijos
darbuotojas

Gavėjas
Asmuo, atsakingas
už vietos plėtros
strategijos priežiūrą

–

Administracijos Vietos veiklos
darbuotojas
grupės visuotinis
narių susirinkimas
arba kolegialaus
valdymo organas
Administracijos Lietuvos
darbuotojas
Respublikos vidaus
reikalų ministerija

Administracijos Lietuvos
darbuotojas
Respublikos vidaus
reikalų ministerija

Įgyvendinant vietos plėtros strategiją techninę pagalbą priežiūros grupei teiks Šilutės miesto
VVG „Pamario kraštas“ administracija, pateikdama reikalingą informaciją apie strategijos
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įgyvendinimo eigą, spręstinus klausimus, iškilusias problemas ir pan. Kvalifikaciniai reikalavimai
VVG administracijos darbuotojams pateikiami 32 lentelėje.
32 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai VVG administracijos darbuotojams
VPS vadovas

VPS
finansininkas

VPS
administratorius

Turi aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų
valdymo srityje arba turi ne mažesnę negu 3 m. darbo patirtį VPS
administravimo ir įgyvendinimo srityje.
Turi aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne
mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo arba finansų
valdymo srityje, arba ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį buhalterinės
apskaitos tvarkymo arba finansų valdymo srityje įgyvendinant VPS.
Turi aukštąjį išsilavinimą, žinių bei darbo patirtį viešųjų pirkimų ir ne
mažesnę nei 2 m. patirtį viešojo administravimo ar verslo srityje.

Priežiūros grupė nuolat vykdys strategijos įgyvendinimo priežiūrą bei periodiškai teiks išvadas
apie įgyvendinimo rezultatus VVG valdybai. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pirmininkas ir
valdybos nariai turi teisę dalyvauti priežiūros grupės posėdžiuose.
Vietos veiklos grupės administracija, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų pateiktomis
vietos projektų įgyvendinimo ataskaitomis, rengia informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą,
bei galutinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitas svarsto priežiūros grupė ir teikia VVG
valdybai išvadas bei rekomendacijas dėl strategijos įgyvendinimo. Metinės ir galutinė ataskaitos
nustatyta tvarka yra teikiamos Vidaus reikalų ministerijai.
Vietos projektų patikra jų įgyvendinimo vietoje vykdoma pagal Šilutės miesto VVG
„Pamario kraštas“ valdybos patvirtintą planą mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo
laikotarpį. Pagal poreikį (įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija
yra netiksli, neišsami arba klaidinanti ir pan.) gali būti atliekama ir neplaninė projekto patikra
vietoje. Priežiūros grupės nariai gali dalyvauti vykdant vietos projektų patikras.
Už strategijos įgyvendinimo priežiūros priemonių plano vykdymą ir strategijoje numatytų
įgyvendinimo rodiklių pasiekimą atsakinga Šilutės miesto VVG valdyba.

6.4. Vietos plėtros strategijos keitimas
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ gali inicijuoti vietos plėtros strategijos keitimą.
Šilutės miesto vietos plėtros strategijos pakeitimai turi būti tvirtinami visuotiniame Šilutės miesto
VVG „Pamario kraštas“ narių susirinkime arba kolegialiame valdymo organe. Patvirtinti Šilutės
miesto vietos plėtros strategijos pakeitimai turi būti raštu suderinti su Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija.

Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ inicijuoja vietos plėtros strategijos

pokyčius esant šioms sąlygoms: (1) būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros
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strategijų įgyvendinimą, pakeitimų; (2) būtina keisti suplanuotų lėšų paskirstymą tarp vietos plėtros
strategijos uždavinių ir veiksmo sričių; (3) būtina keisti didžiausią galimą paramos sumą vienam
vietos plėtros strategijos veiksmui įgyvendinti pagal skirtingus vietos plėtros strategijos uždavinius;
(4) būtina patikslinti vietos plėtros strategijos veiksmų sąrašą, siekiant įgyvendinti vietos plėtros
strategijoje numatytus rodiklius. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, norėdama keisti vietos
plėtros strategiją, privalo raštu pateikti Lietuvos Reikalų vidaus reikalų ministerijai motyvuotą
prašymą leisti pakeisti vietos plėtros strategiją, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ kolegialaus
valdymo organo protokolo kopiją ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus,
kuriais pagrindžiamas prašymas. Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija, gavusi prašymą
leisti pakeisti vietos plėtros strategiją, per 10 darbo dienų pateikia jį Jungtiniam vietos plėtros
strategijų atrankos komitetui. Komitetas per 10 darbo dienų įvertina prašymo aplinkybes ir priima
sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo pakeisti strategiją. Komitetas priimdamas sprendimą
dėl vietos veiklos grupės prašymo leisti keisti vietos plėtros strategiją įvertina, ar atlikus tokį
pakeitimą vietos plėtros strategija duos tiek pat arba daugiau naudos ir efektyviau bus siekiama
vietos plėtros strategijoje nustatyto tikslo įgyvendinimo. Jeigu Jungtinis vietos plėtros strategijų
atrankos komitetas nustato, kad dėl vietos plėtros strategijos pakeitimų vietos veiklos grupė negalės
pasiekti vietos plėtros strategijoje nustatyto tikslo ir tolesnis vietos plėtros strategijos įgyvendinimas
bus neefektyvus, komitetas nepritaria vietos plėtros strategijos keitimui. Komitetas vietos veiklos
grupės prašymą leisti keisti vietos plėtros strategiją gali: patenkinti; patenkinti iš dalies arba su tam
tikromis sąlygomis; atmesti. Priėmus sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo leisti keisti vietos
plėtros strategiją, Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas parengia Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo pakeitimo projektą, kuriuo patvirtintas vietos plėtros
sąrašas, ir pateikia jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui. Regioninės politikos
departamentas per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo patvirtinimo raštu informuoja Šilutės miesto
vietos veiklos grupę apie priimtą sprendimą.

6.5. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo viešinimas
Siekiant, kad įgyvendinant Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ dalyvautų kuo daugiau
Šilutės miesto gyventojų, juridinių asmenų, Šilutės miesto „Pamario kraštas“ numato strategijos
įgyvendinimą, viešinti per viešus gyventojų susirinkimus, vietinės televizijos laidas, informacinių
straipsnių spausdinimą spaudoje bei vykdyti gyventojų apklausas.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, strategijos įgyvendinimą numato viešinti per VVG
internetinę svetainę bei socialinių partnerių internetines svetaines. Vietos plėtros strategijos
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viešinimas bus pradėtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
administravimo sutarties sudarymo.
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ interneto svetainėje bus skelbiama:
 vietos plėtros strategija ir vietos plėtros strategijos pakeitimai;
 Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ narių pagal atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja
bendruomeninėms organizacijoms ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; asociacijoms;
asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; savivaldybės tarybai ar savivaldybių taryboms)
sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes;
 Šilutės miesto VVG kolegialaus valdymo organo, kuris priiminės sprendimus dėl vietos
plėtros strategijų, narių pagal atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos
nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; savivaldybės
taryba ar savivaldybių tarybos) sąrašas, nurodant jų vardus, pavardes;
 Šilutės miesto VVG darbuotojų vardai ir pavardės, užimamos pareigos, jų kontaktiniai
duomenys (telefono Nr., el. pašto adresai);
 bendrieji Šilutės miesto VVG kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, darbo laikas,
telefono Nr., el. pašto adresas);
 priėmimo į Šilutės miesto VVG tvarka;
 kvietimai teikti vietos plėtros projektus ir su kvietimais susiję dokumentai;
 vietos plėtros projektų vertinimo rezultatai;
 vietos plėtros projektų tvirtinimo rezultatai;
 informacija apie įgyvendinamus ir gyvendintus vietos plėtros projektus;
 informacija apie planuojamus ir vykusius Šilutės miesto VVG visuotinius narių susirinkimus,
susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu;
 informacija apie planuojamus ir vykusius Šilutės miesto VVG kolegialaus valdymo organo,
priimančio sprendimus dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, posėdžius;
 informacija apie planuojamus ir įvykusius renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimu;
 nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros
strategijų įgyvendinimo tvarką.
Esant būtinybei, Šilutės miesto VVG skelbs ir papildomą, su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimu susijusią, informaciją.
Šilutės miesto VVG ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus pristatys miesto VVG veiklos
teritorijos gyventojams Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą.
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7. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS
Strategijos įgyvendinimo finansinis planas parengtas vadovaujantis Vietos plėtros strategijų
rengimo bei Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis.
Paramos intensyvumas sudaro 92,4 % visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimui numatomos kofinansavimo lėšos iš Šilutės savivaldybės biudžeto, kurios sudaro 58,4
tūkstančius eurų (7.6 proc). Bendra paramos suma, įgyvendinant Šilutės miesto VVG „Pamario
kraštas“ vietos plėtros strategiją, sudaro 765,50 tūkstančius eurų. Vietos plėtros strategijos projektų
įgyvendinimui numatyta 668,00 tūkstančiai eurų. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
administravimo lėšos sudaro 97,50 tūkstančių eurų.
Administravimo išlaidų struktūrą, vietos plėtros strategijos įgyvendinimui, sudaro:
 darbo užmokestis;
 patalpų nuomą ir komunalinės paslaugos;
 biuro įrangos įsigijimas ir (arba) nuoma;
 kelionės išlaidos ir transporto nuoma;
 išlaidos atsiskaitomosios sąskaitos atidarymui ir aptarnavimui;
 išlaidos, susijusios su bankų ir kitų finansinių institucijų suteiktomis garantijomis;
 kanceliarinės išlaidos;
 viešinimo ir patirties sklaidos bei išlaidos informaciniams stendams;
 pranešimai pareiškėjams ir paramos gavėjams;
 kitos tinkamos finansuoti išlaidos.
Lėšų paskirstymas metais išdėstytas derinant su strategijos įgyvendinimo organizavimo
planu. Vietos plėtros projektų finansavimas numatomas nuo 2017 metų. 2022 metai skirti vietos
projektų galutiniam užbaigimui ir atsiskaitymui už panaudotas paramos lėšas. Suplanuotas vietos
plėtros strategijos lėšų poreikis veiksmų įgyvenimui, atižvelgiant į prioritetines sritis, kurios buvo
nustatytos atliekant gyventojų poreikių analize bei darbo grupės atliktais vertinimais.
Detalus finansinių ištekliu paskirstymas pagal priemones ir veiklas pateiktas 33 lentelėje, o
34 lentelėje pateikiama strategijos finansavimo suvestinė.
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33 lentelė. Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinis planas
1. TIKSLAS – Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą
1.1. UŽDAVINYS: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą
Veiksmas
Finansavimo
Lėšų
Įgyvendinimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
poreikis,
pradžios N
N + 1 metai
N +... metai
N +... metai
N +... metai
pabaigos metai
Eur.
metai
(2022 m.
pabaiga)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.1.1. Darbingų neaktyvių
gyventojų verslumo
ugdymas mokantis ir
praktiškai veikiant

1.1.2. Imigrantų (tame tarpe
ir pabėgėlių) integravimas į
pilnavertį visuomeninį
gyvenimą pasitelkus
savanorius, suteikiant
pagalbą būsto, darbo
paieškose, mokant kalbos
bei vykdant kitas tam
būtinas priemones
partnerystėje su VVG
„Žuvėjų kraštas“ ir VVG
„Lamatos žemė“
Iš viso 1.1. uždaviniui

ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:

41 601,00

6 934,63

13 865,87

13 865,87

6 934,63

-

-

3 675,00

612,60

1 224,90

1 224,90

612,60

-

-

3 724,00

620,77

1 241,23

1 241,23

620,77

-

-

49 000,00
59 854,50

8 168,00
5 985,45

16 332,00
11 970,90

16 332,00
11 970,90

8 168,00
11 970,90

0,00
11 970,90

0,00
5 985,45

5 287,50

528,75

1 057,50

1 057,50

1 057,50

1 057,50

528,75

5 358,00

535,80

1 071,60

1 071,60

1 071,60

1 071,60

535,80

70 500,00

7 050,00

14 100,00

14 100,00

14 100,00

14 100,00

7 050,00

ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:

101 455,50

12 920,08

25 836,77

25 836,77

18 905,53

11 970,90

5 985,45

8 962,50

1 141,35

2 282,40

2 282,40

1 670,10

1 057,50

528,75

9 082,00

1 156,57

2 312,83

2 312,83

1 692,37

1 071,60

535,80

119 500,00

15 218,00

30 432,00

30 432,00

22 268,00

14 100,00

7 050,00

1.2. UŽDAVINYS: Organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus
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1.2.1. Besikuriančio
verslo, įskaitant
savarankišką darbą
pradedančius asmenis,
konsultavimas, pasitelkiant
mentrius
1.2.2. Verslui pradėti,
įskaitant savarankišką darbą
pradedančius asmenis,
reikalingų priemonių
suteikimas

Iš viso 1.2. uždaviniui

ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:

16 606,44

-

-

3 871,44

4 245,00

4 245,00

4 245,00

1 467,00

-

-

342,00

375,00

375,00

375,00

1 486,56

-

-

346,56

380,00

380,00

380,00

19 560,00
57 085,40

0,00
-

0,00
-

4 560,00
11 239,40

5 000,00
15 282,00

5 000,00
15 282,00

5 000,00
15 282,00

5 042,88

-

-

992,88

1 350,00

1 350,00

1 350,00

5 110,12

-

-

1 006,12

1 368,00

1 368,00

1 368,00

67 238,40
73 691,84

0,00

0,00

-

-

13 238,40
15 110,84

18 000,00
19 527,00

18 000,00
19 527,00

18 000,00
19 527,00

6 509,88

-

-

1 334,88

1 725,00

1 725,00

1 725,00

6 596,68

-

-

1 352,68

1 748,00

1 748,00

1 748,00

86 798,40

0,00

0,00

17 798,40

23 000,00

23 000,00

23 000,00

2. TIKSLAS – Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį
2.1. UŽDAVINYS: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei
socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams
2.1.1. Socialinių ir kitų
ES
struktūrinių
16 606,44
3 871,44
4 245,00
4 245,00
4 245,00
tikslinei grupei reikalingų
paslaugų prieinamumo
didinimas, plėtojant
tarpininkavimo ir
konsultavimo paslaugas,
pasitelkiant savanorius
2.1.2. Savipagalbos bei
socialinių įgūdžių ugdymo
praktikumų organizavimas
ir pravedimas, pasitelkiant

fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos

1 467,00

-

-

342,00

375,00

375,00

375,00

1 486,56

-

-

346,56

380,00

380,00

380,00

19 560,00
39 087,96

0,00

0,00

-

-

4 560,00
5 976,96

5 000,00
11 037,00

5 000,00
11 037,00

5 000,00
11 037,00

3 453,00

-

-

528,00

975,00

975,00

975,00
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savanorius
Iš viso 2.1. uždaviniui

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:

3 499,04

-

-

535,04

988,00

988,00

988,00

46 040,00
55 694,40

0,00
-

0,00
-

7 040,00
9 848,40

13 000,00
15 282,00

13 000,00
15 282,00

13 000,00
15 282,00

4 920,00

-

-

870,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

4 985,60

-

-

881,60

1 368,00

1 368,00

1 368,00

65 600,00

0,00

0,00

11 600,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2.2. UŽDAVINYS: Organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams
2.2.1. Užimtumo skatinimui
reikalingų paslaugų
prieinamumo didinimas,
vykdant tikslinės grupės
informavimą, konsultavimą,
tarpininkavimą ir kitą
pagalbą įdarbinant
2.2.2. Neformalaus
profesinio mokymo ir
praktikų darbo vietoje
organizavimas ir
pravedimas

Iš viso 2.2. uždaviniui

Iš viso Strategijos
veiksmams įgyvendinti

ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos

16 606,44

-

-

3 871,44

4 245,00

4 245,00

4 245,00

1 467,00

-

-

342,00

375,00

375,00

375,00

1 486,56

-

-

346,56

380,00

380,00

380,00

19 560,00
58 003,68

0,00

0,00

-

-

4 560,00
9 610,68

5 000,00
16 131,00

5 000,00
16 131,00

5 000,00
16 131,00

5 124,00

-

-

849,00

1 425,00

1 425,00

1 425,00

5 192,32

-

-

860,32

1 444,00

1 444,00

1 444,00

68 320,00
74 610,12

0,00

0,00

-

-

11 320,00
13 482,12

19 000,00
20 376,00

19 000,00
20 376,00

19 000,00
20 376,00

6 591,00

-

-

1 191,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

6 678,88

-

-

1 206,88

1 824,00

1 824,00

1 824,00

87 880,00
305 451,86

0,00
12 920,08

0,00
25 836,77

15 880,00
64 278,13

24 000,00
74 090,53

24 000,00
67 155,90

24 000,00
61 170,45

26 983,38

1 141,35

2 282,40

5 678,28

6 545,10

5 932,50

5 403,75
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Strategijos administravimo
išlaidos

Iš viso vietos plėtros
strategijai įgyvendinti

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš viso:

27 343,16

1 156,57

2 312,83

5 753,99

6 632,37

6 011,60

5 475,80

359 778,40
53 903,01

15 218,00
2 716,80

30 432,00
4 329,90

75 710,40
11 198,31

87 268,00
12 735,00

79 100,00
11 886,00

72 050,00
11 037,00

4 761,75

240,00

382,50

989,25

1 125,00

1 050,00

975,00

4 825,24

243,20

387,60

1 002,44

1 140,00

1 064,00

988,00

63 490,00
359 354,87

3 200,00
15 636,88

5 100,00
30 166,67

13 190,00
75 476,44

15 000,00
86 825,53

14 000,00
79 041,90

13 000,00
72 207,45

31 745,13

1 381,35

2 664,90

6 667,53

7 670,10

6 982,50

6 378,75

32 168,40

1 399,77

2 700,43

6 756,43

7 772,37

7 075,60

6 463,80

423 268,40

18 418,00

35 532,00

88 900,40

102 268,00

93 100,00

85 050,00

34 lentelė. Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos finansavimo suvestinė
Finansavimo šaltiniai

1. Finansavimo suma:
1.1. ES struktūrinių fondų lėšos
1.2. Valstybės biudžeto lėšos
2. Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš viso vietos plėtros strategijai
įgyvendinti

Dalis,
procentais

Strategijos
įgyvendinimo
išlaidos, Eur

Strategijos
administravimo
išlaidos (14,999939
proc.), Eur
92,5
391 100,00
58 664,76
84,9
359 354,87
53 903,01
7,5
31 745,13
4 761,75
7,6
32 168,40
4 825,24
100,0
423 268,40
63 490,00
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Lietuva savo ateitį sieja su Europos Sąjunga ir tarptautiniais aljansais. Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą atsirado daug galimybių pasinaudoti paramos fondais. Be abejonės, dalyvavimas
tarptautiniame sąjūdyje yra būtina ir neišvengiama perspektyva. Tačiau susirūpinimą kelia tai, kad
narystė Europos Sąjungoje kol kas vertinama kaip panacėja nuo visų nesėkmių, kaip išgyvenimo
pagrindas, o ne kaip skatinimas, galimybė veikti ir veikti kartu.
Būtent tai, kad parama vertinama kaip išgyvenimo šaltinis, o ne kaip suteikta galimybė
perspektyvai, išryškėjo Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos vietos plėtros
strategijos rengimo procese. Daugelis potencialių vietos projektų įgyvendintojų, didžiąja dalimi
paramą sieja su vienkartine nauda, o galimybę veiklų plėtrai.
Šiandien, siekiant išvengti vartotojiškos visuomenės gyvenimo būdo ir orientuojantis į lygiavertę
ir konkurencingą partnerystę, suprasta, kad būtina įvaldyti projektinės ir programinės veiklos
metodus, verslumo įgūdžius ir gebėjimus veikti.
Todėl parengta Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ teritorijos vietos plėtros strategija, vietos
projektų įgyvendinimą orientuoja šiomis kryptimis:
 Parama vietos projektams, skirtiems pagerinti socialines ir ekonomines sąlygas, sudarant
galimybę naujoms veikloms arba veiklos tęstinumui.
 Parama vietos projektams, skirtiems perspektyvų projektavimui, sukuriant naują vertę ir
galimybę ateinančioms kartoms tęsti pradėtus darbus bei tverti naują ateitį.
Šilutės mieste įgyvendinami projektai turėtų būti orientuoti į liekamosios ir naujos vertės
sukūrimą, projektų įgyvendinimą partnerystėje, įgyvendintų projektų rezultatai sudarytų galimybę
arba būtų skirti tolimesnės veiklos plėtrai bei pareiškėjai ir vykdytojai būtų tos gyvenamosios
vietovės subjektai.
Vadovaujantis šiomis nuostatomis Vietos plėtros projektų įgyvendinimas turėtų atverti
galimybes bendradarbiavimo ir partnerystės formavimui, skatinti tapti savo vietovės šeimininkais,
atsakingais ne tik už dabartį, bet ir už gyvenamosios vietovės ateitį bei ugdys pagarbą žmogui,
gimtajam kraštui ir šaliai.
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PRIEDAI

1 PRIEDAS. Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ įstatai – 11 lapų.
2 PRIEDAS. Asociacijos Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdyba, Vietos plėtros strategijos
rengimo darbo grupė – 1 lapas.
3 PRIEDAS. Statistiniai Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijos duomenys – 9
lapai.
4 PRIEDAS. Šilutės miesto gyventojų poreikių tyrimo anketa – 6 lapai.
5 PRIEDAS. Šilutės miesto gyventojų poreikių tyrimo duomenys – 7 lapai.
6 PRIEDAS. Šilutės miesto verslo ir nevyriausybinių organizacijų bei valstybinių / savivaldybės
įstaigų vadovų apklausos anketa – 3 lapai.
7 PRIEDAS. Lėšų poreikis strategijos veiksmų įgyvendinimui – 10 lapų.
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1 PRIEDAS
ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAMARIO KRAŠTAS“
ĮS T AT AI
I.

BENDROJI DALIS

1. Asociacija Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ (toliau – Asociacija) yra
savanoriška organizacija, veikianti Šilutės mieste, įkurta bendriems narių poreikiams ir tikslams,
neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti.
2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų
teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galinti savo vardu
įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Asociacija turi savarankišką
balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos
Respublikoje įregistruotame banke. Teisės aktų nustatyta tvarka ji gali turėti sąskaitų užsienio
bankuose.
4. Asociacija už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių
prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
5. Asociacija turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones,
užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, vykdyti nedraudžiamą komercinę
ūkinę veiklą, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams.
6. Teisinė forma – asociacija.
7. Asociacijos pavadinimas – Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“
8. Asociacijos buveinės adresas – Lietuvininkų g. 17, LT-99134 Šilutė.
9. Asociacijos veiklos trukmė – neribota.
10. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
11. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.
II.

VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

12. Asociacija yra ne pelno organizacija.
13. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes
skatinti Šilutės miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei
programas Šilutės miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos
narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardintas veiklos sritis:
13.1. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei
organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Šilutės miesto ekonominei ir socialinei
gerovei kelti;
13.2. siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę
integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
13.3. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir
kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Šilutės miesto plėtrai;
13.4. skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,
švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
13.5. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto
plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
13.6. organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą
miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
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13.7. inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą
miesto bendruomenėse;
13.8. organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
13.9. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
13.10. įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;
13.11. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.
14. Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine
veikla:
14.1. Leidybinė veikla, kodas 58.1;
14.2. Kompiuterių programavimo, konstrukcinė ir susijusi veikla, kodas 62.0;
14.3. Informacinių paslaugų veikla, kodas 63;
14.4. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas, kodas 82.19;
14.5. Finansinių paslaugų veikla; išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, kodas 64;
14.6. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas, kodas 64.19;
14.7. Duomenų apdorojimas, kodas 63.11;
14.8. Veikla, susijusi su duomenų bazėmis, kodas 63.1;
14.9. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas
69.20;
14.10. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;
14.11. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas 70.22;
14.12. Verslo informacijos paieška ir pateikimas;
14.12. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74;
14.13. Reklama, kodas 73.1;
14.14. Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla, kodas 98;
14.15. Mugių, parodų ir suvažiavimų veikla, kodas 82.30;
14.16. Nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77;
14.17. Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir
susijusi veikla, kodas 79.1;
14.18. Suaugusiųjų ir kitas švietimas, kodas 85.5;
14.19. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas; kodas 81;
14.20. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla, kodas 82;
14.21. Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu, 88 kodas;
14.22. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
14.23. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
14.24. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
14.25. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.6;
14.26. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90;
14.27. Verslininkų, darbdavių ir profesinių organizacijų veikla, kodas 94.1;
14.28. Kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9;
14.29. Verslininkų federacijų ir asociacijų veikla, kodas 94.11;
14.30. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
14.31. Narystės organizacijų veikla, kodas 94;
14.32. Vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas 74.3.
15. Asociacija gali užsiimti kita įstatymų nedraudžiama komercine ūkine veikla (teikti
mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus) ir vykdyti kitą įstatuose nurodytą veiklą, kuri
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams.
16. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama,
Asociacija gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
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III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
17. Savo tikslams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
17.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos
teisės aktams, skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;
17.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, gegužines, įvairias eitynes, sporto ir kitus masinius
renginius;
17.3. organizuoti mokymus, konsultacijas, konferencijas ir seminarus Asociacijos bei kitų
asociacijų ir organizacijų bei bendruomenių nariams;
17.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
17.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir mokėti jiems sutartimi
numatyto dydžio darbo užmokestį;
17.6. būti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, stoti į organizacijas, taip pat stoti į
tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems
įstatymams bei šiems įstatams;
17.7. nutraukti savo veiklą;
17.8. gauti lėšų ar kitokio turto iš Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės biudžetų ir
fondų, tarptautinių ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų, programų, teikiančių
techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir
juridinių asmenų;
17.9. turėti atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio kredito
įstaigose.
17.10. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
17.11. reorganizuotis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
17.12. steigti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka padalinius, kitus juridinius
asmenis, filialus, atstovybes;
17.13. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis;
17.14. vienytis į asociacijų sąjungas;
17.15. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja asociacijos veiklos tikslams, nustatytiems
Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
18. Asociacija privalo:
18.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
18.2. vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų
teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
18.3. teikti finansinę - buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms,
Asociacijos nariams, jeigu jie to pareikalauja raštu;
18.4. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų
perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos
įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;
18.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;
18.6. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų
nustatyta tvarka;
18.7. Asociacija gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Asociacijos veiklos tikslams.
19. Asociacijai draudžiama:
19.1. neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo
ar kitiems Asociacijos organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar
su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus
įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
19.2. mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos
asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
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19.3. asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal
Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje
darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis,
kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas
autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
19.4. suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas
asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių
įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos
tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai
numato kitaip;
19.5. skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
19.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
19.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu
būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros
gavėjas;
19.8. parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu
būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros
gavėjas;
19.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra
neribota, arba būti jo dalyviu;
19.20. atlikti kitus, Asociacijos įstatyme, nustatytus draudžiamus Asociacijai veiksmus.
IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
20. Asociacijos nariai turi šias teises:
20.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame susirinkime;
20.2. rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos renkamus organus;
20.3. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir lėšų panaudojimą, naudotis visomis
Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
20.4. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;
20.5. bet kada išstoti iš Asociacijos, tačiau tokiu atveju jo sumokėti stojamasis įnašas ir nario
mokestis, kitos Asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Asociacijai perduotas turtas yra
negrąžinami;
20.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
21. Asociacijos nario pareigos:
21.1. laikytis šių Įstatų ir Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimų, Valdybos
sprendimų, pirmininko nurodymų;
21.2. mokėti Asociacijos susirinkimo nustatytą nario mokestį;
21.3. apie negalėjimą dalyvauti Visuotiniame susirinkime prieš tris dienas pranešti už
susirinkimo organizavimą atsakingam asmeniui.
21.4. išstojant iš Asociacijos visiškai įvykdyti ir atsiskaityti už pavestus darbus bei
įsipareigojimus;
21.5. Privalo saugoti konfidencialią Asociacijos informaciją. Ar informacija konfidenciali,
nustato Asociacijos valdyba.
V. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
22. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma atskiru
Asociacijos susirinkimo patvirtintu sprendimu.
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VI. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS
TVARKA
23. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai Lietuvos Respublikos asmenys ir/ar
užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, savanoriškai įstoję į Asociaciją,
pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams
prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
24. Nariai priimami pateikus prašymą Asociacijos pirmininko vardu. Artimiausio posėdžio
metu, po prašymo pateikimo dienos, Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl priėmimo į narius.
Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba praneša prašymo teikėjui per 14 dienų nuo sprendimo
priėmimo, registruotu ar elektroniniu laišku. Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį
įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas.
25. Po Asociacijos įregistravimo Juridinių asmenų registre, juridinis ir fizinis asmuo gali
tapti asociacijos nariu tik pateikęs prašymą ir įrodęs, kad per pastaruosius dvejus metus iki prašymo
pateikimo dienos vykdė aktyvią socialinę, ekonominę, kultūrinę veiklą toje miesto vietovėje.
26. Asociacijos nariu gali tapti tik toks juridinis asmuo, kurio veiklos vietovė – Šilutės
miesto teritorija.
27. Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos Pirmininkui, o
prašymas apsvarstomas valdyboje. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.
28. Asociacijos nariai, nesilaikantys Asociacijos įstatų ar kitų Asociacijos teisės aktų arba be
pateisinančios priežasties nesumokėję nario mokesčio bei už konfidencialios informacijos
atskleidimą gali būti išbraukti iš asociacijos narių.
VII. ASOCIACIJOS VALDYMAS
29. Asociacijos organai:
29.1. Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas.
30. Asociacijos valdymo organai:
30.1. kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba.
30.2. vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.
VIII. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA,
SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, NARIŲ DALYVAVIMO TVARKA
31. Asociacijos susirinkimas (toliau - Susirinkimas) yra visuotinis Asociacijos narių
susirinkimas.
32. Tik Susirinkimas turi teisę:
32.1. papildyti, keisti ir tvirtinti Asociacijos įstatus;
32.2. rinkti ir atšaukti Asociacijos valdybos narius, Asociacijos pirmininką, revizorių
(auditorių ar audito įmonę);
32.3. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo
tvarką;
32.4. svarstyti ir tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos parengtą
Asociacijos veiklos ataskaitą;
32.5. priimti sprendimus steigti, reorganizuoti, likviduoti padalinius;
32.6. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ir
likvidavimo);
33. Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose
Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymą tai nepriskirta Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo
organo funkcijos.
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34. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir sprendžiamojo balso teisę turėti visi Susirinkimo dieną
esantys Asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.
35. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ visų
Asociacijos narių.
36. Jei Susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi
teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Susirinkime
dalyvautų Asociacijos narių.
37. Susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per
metus. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos.
Susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė, kurią paruošia Asociacijos
pirmininkas. Susirinkime gali būti sprendžiami ir kiti, susirinkimo kompetencijai priskirtini
klausimai.
38. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdyba, pirmininkas, revizorius
(auditorius ar audito įmonė) ar ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
39. Pranešimą apie šaukiamą Susirinkimą Valdyba raštu įteikia kiekvienam Asociacijos
nariui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki Susirinkimo dienos, išskyrus
atvejus, kai visi Asociacijos nariai raštiškai sutinka, kad Susirinkimas šaukiamas nesilaikant aukščiau
nurodytų terminų. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar
elektroninio pašto adresu, su patvirtinimu apie pranešimo gavimą, taip pat įteiktas pasirašytinai.
40. Pranešime turi būti nurodytas Asociacijos pavadinimas, buveinė, kodas, Susirinkimo
data, laikas ir vieta (adresas), Susirinkimo darbotvarkė ir Susirinkimą inicijavę bei sprendimą
sušaukti Susirinkimą priėmę Asociacijos organai, asmenys ar institucija.
41. Jeigu Susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Susirinkimą turi būti pranešta šių Įstatų 37
ir 38 punktuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki pakartotinio
Susirinkimo dienos.
42. Balsavimas Susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams
tais darbotvarkės klausimais, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam
pritaria daugiau kaip pusė visų Susirinkime dalyvaujančių narių.
43. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra
jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo,
reorganizavimo ar likvidavimo ir sprendimą keisti Asociacijos įstatus priima susirinkimas ne
mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
44. Susirinkimo sprendimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IX. ASOCIACIJOS VALDYBA
45. Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas,
susidedantis iš vienodo skaičiaus bendruomeninių ar nevyriausybinių organizacijų, verslo ir
savivaldybės atstovų;
46. Valdybą iš 9 narių keturių metų kadencijai renka visuotinis narių susirinkimas šių įstatų
nustatyta tvarka.
47. Valdyba iš valdybos narių renka valdybos pirmininką ir išrinkto valdybos pirmininko
teikimu valdybos pirmininko pavaduotoją išrinktos valdybos kadencijai.
48. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių –
juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės
šių pareigų eiti.
49. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius
nesibaigus kadencijai.
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50. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip
prieš 14 dienų raštu įspėjus valdybos pirmininką ar jį pavaduojantį asmenį.
51. Valdybos kompetencija:
51.1. Valdyba svarsto ir tvirtina, bei pateikia visuotiniam narių susirinkimui aprobuoti
Asociacijos veiklos programą;
51.2. Valdyba įgyvendina visuotinio narių susirinkimo aprobuotą Asociacijos veiklos
programą, vykdo kitus visuotinio narių Susirinkimo priimtus sprendimus;
51.3. Valdyba Įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir laiku šaukia
visuotinius narių susirinkimus, rengia visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;
51.4. Valdyba teikia visuotiniam narių Susirinkimui tvirtinti Asociacijos dokumentų
projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi priimti ir/ar patvirtinti
visuotinis narių susirinkimas;
51.5. Valdyba teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kandidatus Asociacijos
pirmininko ir revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) pareigoms užimti;
51.6. per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos Valdyba parengia ir pateikia
visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši
ataskaita yra vieša, kurioje turi būti nurodyta:
51.6.1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos
tikslus;
51.6.2. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
51.6.3. asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
51.6.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
51.6.5. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis
narių susirinkimas.
51.7. nustato Asociacijos finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės)
patikrinimo rezultatus, imasi priemonių revizoriaus nustatytiems trūkumams ir pažeidimams
pašalinti;
51.8. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams
tvarką;
51.9. svarsto klausimus dėl Asociacijos turto ir lėšų įgijimo, naudojimo, valdymo ir
disponavimo, prievolių užtikrinimo turtu ar lėšomis, kiek tai numato šie įstatai;
51.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų, Asociacijos atstovybių ar filialų steigimo
ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
51.11. tvirtina Asociacijos atstovybių ar filialų nuostatus;
51.12. vykdo iš dalies ar visiškai Asociacijos lėšomis finansuojamų projektų atranką;
51.13. nustato Asociacijos vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus.
52. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas. Jam negalint, vadovauja valdybos pirmininko
pavaduotojas ar kitas valdybos išrinktas narys.
53. Valdybos posėdžiai šaukiami valdybos pirmininko, jam negalint valdybos pirmininko
pavaduotojo sprendimu arba 1/3 valdybos narių iniciatyva ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
Valdybos posėdyje pirmininkauja valdybos pirmininkas, jam negalint valdybos pirmininko
pavaduotojas arba kitas valdybos išrinktas narys.
54. Valdyba gali priimti sprendimus posėdžio darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja
daugiau kaip 1/2 Valdybos narių.
55. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų
valdybos posėdyje dalyvaujančių narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą.
Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma.
Valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra valdybos posėdyje pirmininkaujančio
balsas.
56. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdyba sprendžia jo materialinės
atsakomybės, personalinius jo darbo ir (ar) narystės Asociacijoje klausimus.
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57. Valdyba tvirtina Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, nustato
pareigybinius atlyginimus administracijos darbuotojams, samdo revizorių (auditorių ar audito įmonę).
58. Valdybos pirmininkas, jam negalint valdybos pirmininko pavaduotojas ar kitas valdybos
įgaliotas narys pasirašo darbo sutartį su asociacijos pirmininku, jeigu numatoma tokią sutartį
sudaryti.
59. Likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki eilinio visuotinio narių susirinkimo, valdyba privalo
parengti Asociacijos veiklos ataskaitą.
60. Valdybos posėdžio protokolą, suderinus per penkias darbo dienas su valdybos nariais
elektroniniu paštu, pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
X. ASOCIACIJOS PIRMININKAS
61. Asociacijos pirmininkas (toliau – Pirmininkas) - vienasmenis valdymo organas.
62. Pirmininką 4 (keturių) metų kadencijai renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas
daugiau kaip 1/2 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
63. Pirmininko kompetencija:
63.1. atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
63.2. atstovauja Asociaciją, jos vardu sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis
iki 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) vertės be PVM. Didesnės vertės sandoriams reikalingas valdybos
pritarimas.
63.3. organizuoja bei koordinuoja Asociacijos veiklą;
63.4. registruoja Asociacijos narius ir veda jų sąrašą;
63.5. pasibaigus finansiniams metams šaukia ir rengia Asociacijos eilinį visuotinį narių
susirinkimą;
63.6. atsiskaito už Asociacijos veiklą valdybai ir visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui;
63.7. organizuoja ir koordinuoja Asociacijos administracinę veiklą;
63.8. kontroliuoja Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
63.9. Valdybai pritarus, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo
sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
63.10. Pirmininkas veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius,
nustatytus 63.2 įstatų punkte, bei atstovauti Asociaciją valdžios ir valdymo organuose, teisme,
arbitraže, o taip pat atstovauti Asociacijos interesus ir palaikyti dalykinius ryšius su kitomis Lietuvos
Respublikos ir užsienio miesto vietos veiklos grupėmis - Asociacijomis, kitomis įmonėmis,
įstaigomis, institucijomis bei kitais trečiaisiais asmenimis;
63.11. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
63.12. tvarko ir atsako už tinkamą Asociacijos lėšų panaudojimą bei turi teisę pasirašyti
finansinius dokumentus;
63.13. užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;
63.14. teikia Valdybai pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos tobulinimo;
63.15. Asociacijos narių, Valdybos ir/ar revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) raštišku
prašymu teikia jiems su Asociacijos veikla susijusią informaciją ir dokumentus;
63.16. šių Įstatų nustatyta tvarka organizuoja ir skelbia viešos informacijos paskelbimą;
63.17. teikia juridinių asmenų registrui duomenis bei dokumentus apie Asociaciją,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
63.18. atlieka kitas jam pavestas funkcijas;
63.19. gali suteikti įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje.
64. Pirmininkui laikinai išvykus, susirgus ar dėl kitų priežasčių laikinai negalint vykdyti
savo pareigų, valdyba įgalioja kitą asmenį laikinai atlikti pirmininko pareigas.
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XI. ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
65. Ateinančių metų I ketvirtį Asociacija privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimus.
Juos atlieka revizorius (auditorius ar audito įmonė), kurį parenka ir esant galimybei atlyginimą
nustato visuotinis narių susirinkimas, arba visuotinio narių susirinkimo pasirinktas revizorius
(auditorius ar audito įmonė). Sutartį su revizoriumi (auditoriumi ar audito įmone) pasirašo visuotinio
narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
66. Revizorius (auditorius ar audito įmonė):
66.1. tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei kitus buhalterinės veiklos
dokumentus;
66.2. tikrina Asociacijos lėšų panaudojimo teisėtumą;
66.3. visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlieka Asociacijos finansinius - buhalterinius
patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
67. Revizorius (auditorius ar audito įmonė) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nekokybišką
Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.
XII. ADMINISTRACIJA
68. Administracijos struktūrą, pareigybes ir pareiginius nuostatus nustato Asociacijos
valdyba.
69. Administracijai vadovauja Asociacijos pirmininkas arba Asociacijos pirmininko
įgaliotas asmuo.
70. Administracija vykdo jai pavestas funkcijas laikydamasi ir vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos teisės aktais.
71. Vykdydama savo funkcijas Administracija:
71.1. įgyvendina Asociacijos veiklos administravimą;
71.2. užtikrina Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
71.3. teikia informaciją apie Asociacijos veiklą tretiesiems asmenims;
71.4. už savo veiklą atsiskaito Asociacijos valdybai;
71.5. atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias Asociacijos veiklos tikslams, įstatams,
veiklos dokumentams bei Lietuvos Respublikos teisės aktams.
72. Asociacijos administracijos darbo tvarkos taisykles tvirtina Asociacijos valdyba.
XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
73. Asociacijos nariui raštu pareikalavus Asociacija ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas
nuo pareikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas
šių Asociacijos dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų,
Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) patikrinimo aktų,
Susirinkimo sprendimų, Asociacijos narių sąrašų, Asociacijos valdymo organų narių sąrašų ir kitų
Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų,
kuriais įforminami šio valdymo organo sprendimai.
74. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jei narys to pageidauja.
75. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama
neatlygintinai.
XIV. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA
INFORMACIJA
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76. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais
atvejais Asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie
įstatai.
77. Vieši Asociacijos pranešimai, tarp jų ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą
bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami Šilutės rajono savivaldybės interneto
portale www.silute.lt, kiti pranešimai ar skelbimai elektroniniu paštu pranešami Asociacijos nariams
ar kitiems suinteresuotiems asmenims.
78. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus,
konkretų skelbimo būdą parenka Asociacijos valdyba.
79. Už pranešimų skelbimą atsakingas Asociacijos pirmininkas, likviduojant Asociaciją –
likvidatorius.
XVI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
80. Sprendimus įsteigti Asociacijos filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima
Valdyba. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialai ir atstovybės nėra juridinis
asmuo ir veikia pagal patvirtintus nuostatus.
81. Sprendimą patvirtinti filialo ar atstovybės nuostatus priima Valdyba.
82. Sprendimu įsteigti Asociacijos filialą ar atstovybę nustatoma filialo ar atstovybės
valdymo struktūra ir paskiriami valdymo organo nariai.
83. Sprendimą paskirti bei atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organo narius iš pareigų
priima Valdyba.
84. Filialų ir atstovybių turtas apskaitomas Asociacijos finansinėje atskaitomybėje, taip pat
atskiroje padalinio finansinėje atskaitomybėje.
85. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.
XVII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
86. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstatus turi Asociacijos pirmininkas, valdyba arba 1/3
Asociacijos narių.
87. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 visuotinio narių susirinkime
dalyvaujančių narių balsų.
88. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų
Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.
89. Asociacijos Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
XVIII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS
TVARKA
90. Asociacijos lėšas sudaro:
90.1. stojamieji ir nario mokesčiai;
90.2. pajamos iš vykdomos veiklos;
90.3. skolintos lėšos;
90.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;
90.5. nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių
organizacijų, programų bei kitų įstaigų ir organizacijų (jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimams) gautos lėšos;
90.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
90.7. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybių remiamoms
programoms įgyvendinti;
90.8. parama, gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
90.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
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91. Asociacijos lėšos ir turtas Lietuvos Respublikos asociacijų, kitų įstatymų bei teisės aktų
nustatyta tvarka ir laikantis juose nustatytų reikalavimų naudojamos Asociacijos veiklos tikslams
pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.
92. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžinamai gautus pinigus ir kitą
turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
93. Asociacija šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą,
jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti
pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose
nurodyta, tikslams.
94. Asociacija moka mokesčius valstybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
95. Asociacijos veiklos kontrolę šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų
įstatymų nustatyta tvarka atlieka Revizorius (auditorius ar audito įmonė).
XVIII. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS
96. Asociacijos reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šių įstatų nustatyta
tvarka.
97. Priimti sprendimą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją turi teisę visuotinis
narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 visų dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų
dauguma.
98. Pagrindas nutraukti Asociacijos veiklą gali būti:
98.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas;
98.2. šių įstatų 9 punkte nustatyto Asociacijos veiklos termino pasibaigimas;
98.3. teismo sprendimas.
99. Institucija, nutarusi nutraukti Asociacijos veiklą, skiria likvidatorių, nustato
likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.
Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Asociacijos valdyba ir Asociacijos pirmininkas netenka
įgaliojimų, jų teises ir pareigas įgyja likvidatorius.
100. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos patenkinus visų likviduojamo
Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis,
perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi
Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra, – kitoms asociacijoms,
visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.
XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
101. Šie Įstatai įsigalioja jų atitinkamo įregistravimo juridinių asmenų registre dieną. Įstatai
pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.
102. Kilus Asociacijos veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose,
taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
103. Jeigu priėmus naujus įstatymus Asociacijos įstatai neatitinka šių įstatymų, Asociacija privalo
savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol
Asociacijos įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Asociacija vadovaujasi (yra taikomos)
įstatymų, o ne įstatų normomis.
Įstatai patvirtinti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime 2014-12-29, protokolas.
Asociacijos Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“
pirmininkas

(vardas, pavardė, parašas)
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2 PRIEDAS
ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG „PAMARIO KRAŠTAS“ VALDYBA
Vietos valdžios atstovai:
1. Valdybos pirmininkas - Algirdas Ivanauskas (Šilutės r. savivaldybė).
2. Algirdas Balčyčtis (Šilutės r. savivaldybė).
3. Raminta Čėsnienė (Šilutės r. savivaldybė).
Verslo organizacijų atstovai:
1. Jurgita Štakienė (UAB „Įtampa“).
2. Kristina Jurkuvienė (UAB „Žibai“).
3. Saulius Šalna (S. Šalnos individuali įmonė).
Pilietinės visuomenės organizacijų atstovai:
1. Almantas Tutlys (Asociacija Šilutės Rotary klubas).
2. Darius Steponkus (Asociacija Šilutės Rotary klubas).
3. Jūratė Skabeikienė (Asociacija Šilutės soroptimos klubas).
ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG „PAMARIO KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJOS RENGIMO DARBO GRUPĖ
1. Algis Bekeris, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
pirmininkas (darbo grupės pirmininkas);
2. Remigijus Budrikas, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
projekto vadovas;
3. Algirdas Ivanauskas, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos pirmininkas
4. Darius Steponkus, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
5. Jūratė Skabeikienė, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
6. Almantas Tutlys, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
7. Jurgita Štakienė, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
8. Saulius Šalna, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos
narys;
9. Algirdas Balčytis, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
10. Raminta Čėsnienė, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
11. Kristina Jurkuvienė, asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“
valdybos narys;
12. Eligijus Vaičiulis, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
13. Vilma Griškevičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja
(kultūros atstovas);
14. Giedrė Milukienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė (jaunimo atstovas).
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3 PRIEDAS
Statistiniai duomenys apie Šilutės VVG veiklos teritoriją
1. Šilutės miesto VVG teritorijos socialinė-ekonominė situacija
lentelė. Gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija
2011
2012
2013
3052588
3003641
2971905
67884 2,22 % 79896 2,66 % 79254 2,67 %
106062 3,47 % 101153 3,37 % 96061 3,23 %
-38178 -1,25 % -21257 -0,71 % -16807 -0,56 %
340047
334744
331553
8595
2,53 %
9551
2,85 % 10075 3,04 %
13080 3,85 % 12154 3,63 % 11864 3,58 %
-4485 -1,32 % -2603 -0,78 % -1789 -0,54 %
45380
44040
43218
1010
2,23 %
1154
2,62 % 1185 2,74 %
2162
4,76 %
1866
4,24 % 1819 4,21 %
-1152 -2,53 % -712 -1,62 % -634 -1,47 %

1

Lietuvos
Gyvent. sk.
Respublika Imigravo
Emigravo
Saldo
Klaipėdos Gyvent. sk.
apskritis
Imigravo
Emigravo
Saldo
Šilutės r.
Gyvent. sk.
savivaldybė Imigravo
Emigravo
Saldo

2014
2943472
85709 2,91 %
98036 3,33 %
-12327 -0,42 %
329013
11207 3,41 %
12368 3,76 %
-1161 -0,35 %
42447
1235 2,91 %
1774 4,18 %
-539 -1,27 %

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2 lentelė. Gyventojų migracija
2011
2012
2013
Lietuvos Respublika
1,25% 0,71%
1,31
Klaipėdos apskritis
1,32% 0,78%
1,64
Šilutės r. sav.
2,54% 1,62%
2,03

2014
1,25
1,52
1,88

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

3 lentelė Gyventojų bendra ir miestuose skaičius kaita
2011
2012
2013
2014
Gyventojų sk.
Proc. Gyventojų Proc. Gyventojų Proc. Gyventojų Proc.
sk.
sk.
sk.
Lietuvos
Bendras 3052588
–
3003641
–
2971905
–
2943472
–
Respublika Mieste 2037126 66,73 2005604 66,77 1989268 66,94 1974580 67,08
Klaipėdos Bendras 340047
–
334744
–
331553
–
329013
–
apskritis Mieste
242743 71,39 238929 71,37
236799
71,42
235017
71,43
Šilutės
Bendras 45380
–
44040
–
43218
–
42447
–
rajonas
Mieste
17858 39,35
17360
39,42
17152
39,69
17002
40,05
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

4

lentelė. Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo santykis Šilutės mieste
Metai
Gimė
Mirė
Santykis
2011
541
646
- 105
2014
560
582
- 22

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė

5

lentelė. Šilutės miesto gyventojų pasiskirstymas pagal amžių, 2014 m. duomenimis
iki 7 m.
7-13 m.
14–29 m.
30–39 m.
40–64 m.
65 m. ir vyresni
1461
1020
3487
1848
6070
2926

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė
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6

lentelė. Šilutės miesto gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, 2014 m. duomenimis
vyrai
moterys
7542
9270
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė

2001
2011

7 lentelė. Miesto gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę
Lietuviai Vokiečiai
Rusai
Lenkai
Baltarusiai
96,34%
0,71%
1,95%
0,16%
0,13%
96,64%
0,54%
1,81%
0,14%
0,12%

Kitos
0,71%
0,76%

(šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97 )

8 lentelė. Šilutės r. gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2011 m. duomenimis
Išsilavinimas
Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis Neraštingi
Gyventojų
11,7 %
17,9 %
30,6 %
18,2 %
18,9 %
2,6 %
dalis
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

9 lentelė. Šilutės miesto bedarbiai, 2015 m. duomenimis
Amžiaus grupės
14–29 m. 30–39 m. 40–64 m.
Bedarbiai
261
242
670
22,25 %
20,63 % 57,12 %
Šaltinis: Šilutės darbo birža

10 lentelė. Bedarbių pasiskirstymas pagal lytį
Bedarbiai
Skaičius
Viso:
vyrai
645
1173
moterys
528

Procentai
54,99
45,01

Šaltinis: Šilutės darbo birža

11 lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
2011
2012
2013
Lietuvos Respublika
13,1
11,7
10,9
Klaipėdos apskritis
12,3
10,4
9,4
Šilutės r.
15,6
15,2
14

2014
9,5
8,1
13

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

12 lentelė. Užimtų gyventojų skaičius, procentais
2011
2012
2013
2014
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc. Sk.
Proc.
Lietuvos Respublika 1253,6 41,07 1275,7 42,47 1292,8 43,50 1319 44,81
Klaipėdos apskritis
148,3 43,61 153,3 45,79 153,1 46,18 160,2 48,69
Šilutės r.
20,5 45,18 21,4 48,59 18,8 43,50 17,4 40,99
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

13 lentelė. Šilutės rajono gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį 2013 metais
Pragyvenimo Darbo Pajamos Pajamos Pensija Pašalpa Stipendija Valstybės Šeimos Kiti
šaltinis užmokestis iš verslo
iš
išlaikomi išlaikom
investic.
i
Gyventojų
29,17
1,54
0,1
23,37
8,85
0,91
1,57
29,35
2,1
dalis
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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14 lentelė. Šilutės mieste gyvenantys namų ūkiuose, susiduriantys su ekonominiais sunkumais bei
socialinę atskirtį patiriantys gyventojai
skurdo riziką ir skurdą patiriančios
socialinės
vieniši, socialinės rūpybos ar globos
šeimos
rizikos šeimos reikalaujantys asmenys
467
67
110
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

14 lentelė. Iš pašalpų gyvenančių gyventojų dalis procentais nuo viso gyventojų skaičiaus
2011
2012
2013
2014
Lietuvos Respublika
7,24 %
7,39 % 6,39 %
4,76 %
Klaipėdos apskritis
5,75 %
5,86 % 4,78 %
3,3 %
Šilutės r.
10,20 % 11,31 % 8,67 %
6,21 %
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

15 lentelė. Asmenų, prašančių socialinio būsto skaičius tūkstančiui gyventojų
2011
2012
2013
2014
Lietuvos Respublika
9,99
10,52 10,95 11,15
Klaipėdos apskritis
10,83
11,64 11,94 12,00
Šilutės r.
9,34
10,20 10,30
9,78
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

16 lentelė. ES ir kitų fondų pritraukimas į Šilutės miesto VVG veiklos teritoriją
2011
2012
2013
2014
Projektų skaičius
1
4
7
0
Suma, EUR.
1 400 072,05 249073,22 1854725.85
0
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

17 lentelė. Šilutės mieste savarankiškai dirbančių asmenų (pagal verslo liudijimą arba individualios
veiklos pažymą) skaičius
Metai
2011
2012
2013
2014
Gyventojų skaičius
965
957
1127
1284
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

18 lentelė. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui eurais
2011 2012 2013 2014
Lietuvos Respublika 1674 1776 2006 1908
Klaipėdos apskritis 2197 1918 2509 2635
Šilutės r.
1029 838 1026 979
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

19 lentelė. Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų
2011 2012 2013 2014
Lietuvos Respublika 28,5 27,8 29,3 30,8
Klaipėdos apskritis 31,1 30,0 30,8 32,0
Šilutės r.
21,1 20,7 21,6 22,9
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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20 lentelė. Savivaldybės išlaidos (tūkstančiais eurų) viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai,
tenkančios tūkstančiui gyventojų
2013
2014
2011 2012
6,77
7,11
Lietuvos Respublika
5,53 6,36
6,11
6,66
Klaipėdos apskritis
5,31 5,81
6,31
6,43
Šilutės r. sav. (su Šilutės miestu) 4,84 5,45
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

2. Šilutės miesto VVG teritorijos socialinė infrastruktūra, kultūros ir gamtos ištekliai
21 lentelė. Informacija apie VVG atstovaujamoje teritorijoje NVO, bendruomenines organizacijas,
jaunimo, moterų, vyrų ir pan. organizacijas, viešąsias įstaigas
NVO organizacijos tipo pavadinimas
NVO organizacijų / ir narių jose skaičius
2010
2011
2012
2013
2014
Bendruomeninės organizacijos
1
1
1
1
1
Jaunimo klubai
–
–
9
10
12
Sporto klubai
–
–
18
19
20
Moterų ar vyrų klubai
27
28
28
30
30
Konfesiniai sambūriai
2
2
2
2
2
Kito pobūdžio NVO (įvardinti)
–
–
–
–
–
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

22 lentelė. VVG atstovaujamoje teritorijoje NVO įgyvendintų vietos projektų skaičių
NVO organizacijos tipo pavadinimas
Įgyvendintų projektų skaičius
2010
2011
2012
2013
2014
Bendruomeninės organizacijos
–
–
–
–
–
Jaunimo klubai
4
7
6
8
10
Sporto klubai
–
14
15
16
16
Moterų ar vyrų klubai
–
–
–
–
–
Konfesiniai sambūriai
–
–
–
–
–
Kito pobūdžio NVO (įvardinti)
–
–
–
–
–
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

23 lentelė. VVG teritorijoje savivaldybės ir jai pavaldžias įstaigas ir organizacijas
Įstaigos ar organizacijos pavadinimas
Įskaičius
2010
2011
2012
2013
mokyklos
9
9
8
8
vaikų darželiai ar darželiai-lopšeliai
6
6
6
6
muziejai
1
1
1
1
bibliotekos
1
1
1
1
kultūros centrai
1
1
1
1
ligoninės
1
1
1
1
ambulatorijos
4
4
4
4
dantų priežiūros įstaigos
13
13
13
13
sanatorijos
–
–
–
–
reabilitacijos įstaigos
1
1
1
1
policijos nuovados
1
1
1
1
priešgaisrinės apsaugos postai
1
1
1
1
sporto organizacijos
–
–
18
19
institucijos: SODRA, Registrų centras, darbo birža,
6
6
6
6

2014
8
6
1
1
1
1
4
13
–
1
1
1
20
6
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Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė
mokesčių inspekcija, Valstybinė miškų tarnyba
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

Eil.
Nr.
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4
5
9

1
2
1

1
2

24 lentelė. Informacija apie Šilutės miesto ugdymo įstaigos
Įstaigos pavadinimas
Vykdomos programos
Gimnazijos
Šilutės pirmoji gimnazija
Vidurinio, pagrindinio ugdymo programos
Šilutės Vydūno gimnazija
Vidurinio, pagrindinio ugdymo programos
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo Pradinio, vidurinio, pagrindinio, ugdymo programos
centras
Pagrindinės ir pradinės mokyklos
Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla Pagrindinio ugdymo programa
Pagrindinio, pradinio ugdymo programos
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla
Šilutės Žibų pradinė mokykla
Pradinio ugdymo programa
Mokykla-darželis ir lopšeliai-darželiai
Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programos
Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programos
Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programos
Šilutės lopšelis-darželis
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
„Raudonkepuraitė“
programos
Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programos
Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programos
Neformaliojo švietimo įstaigos
Neformaliojo ugdymo programa
Šilutės meno mokykla
Šilutės sporto mokykla
Neformaliojo ugdymo programa
Kitos švietimo įstaigos
Šilutės rajono švietimo pagalbos
tarnyba
Ugdymo įstaigos, pavaldžios Švietimo ir mokslo ministerijai
Profesinis mokymas
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo
mokykla
Profesinis mokymas
Šilutės žemės ūkio mokykla

Šaltinis: https://www.silute.lt/index.php?1732937309

25 lentelė. Informacija apie VVG teritorijoje profesionalų bei mėgėjišką meną, teatrą, muziką, dailę,
kiną
Organizacijų veiklos pobūdžio pavadinimas Skaičius
Trumpas veiklos apibūdinimas
Informacija apie profesionalų bei mėgėjišką meną, dailę
Šilutės rajono vaikų meno mokykla
1
Dailės ir muzikos skyriai
Informacija apie profesionalų bei mėgėjišką teatrą
Šilutės kamerinis dramos teatras
1
Spektakliai, pastatymai, sceninė veikla.
Informacija apie profesionalią bei mėgėjišką muziką
Šilutės kultūros ir pramogų centras
5
Folkloro ansamblis „Verdainė“, mišrus
vokalinis ansamblis „Mingė“, pučiamųjų
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NVO Šilutės mišrus choras „Pamario aidas“
NVO Šilutės kraštotyros draugija
NVO Šilutės rajono neįgaliųjų draugija

1
1
2

NVO Šilutės
„Heide“

1

rajono

vokiečių

bendrija

instrumentų ansamblis „Pamario Brass“,
vokalinis ansamblis „Vaivora“, mišrus
kamerinis choras „Vox Libri“.
Choro veikla
Folkloro kolektyvas „Ramytė“
Vokalinis
instrumentinis
ansamblis
„Kvietkelės“, vyrų kapela „Šilo aidai“
Choras „Heide“

Informacija apie profesionalų bei mėgėjišką kiną
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

26 lentelė. Informacija apie VVG atstovaujamoje teritorijoje kultūros ir istorijos objektus bei
vertybes
Kultūros ir istorijos objekto pavadinimas
Statusas („UNESKO“, Vertybių turinys (kuo
nacionalinis, regioninis)
vertingas?)
1. Šilutės miesto istorinė dalis
Nacionalinis
Etnografinis paveldas
2. Dujų fabriko statinių kompleksas
Nacionalinis
Etnografinis paveldas
3. Geležinkelio stoties pastatų kompleksas
Nacionalinis
Etnografinis paveldas
4. Kalėjimo statinių kompleksas
Nacionalinis
Etnografinis paveldas
5. Šilutės Šojaus dvaro sodybos kompleksas
Nacionalinis
Etnografinis paveldas
6. Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų
Nacionalinis
Etnografinis paveldas
kompleksas
7. Stoties pastatas
Regioninis
Etnografinis paveldas
8. Evangelikų liuteronų bažnyčia
Regioninis
Etnografinis paveldas
9. Gaisrinė
Regioninis
Etnografinis paveldas
10. Šilutės paštas
Regioninis
Etnografinis paveldas
11. Mokykla
Regioninis
Etnografinis paveldas
12. Vaistinė
Regioninis
Etnografinis paveldas
13. Geležinkelio ir du kelio tiltai per Šyšos upę
Regioninis
Etnografinis paveldas
14. Šilutės senosios kapinės
Regioninis
Etnografinis paveldas
15. Dvaro senosios kapinės
Regioninis
Etnografinis paveldas
16. Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios Regioninis
Etnografinis paveldas
pastatas
17.19 pastatų, atspindinčių šio krašto
Regioninis
Etnografinis paveldas
etnokultūrą
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

27 lentelė. Informacija apie VVG teritorijoje plėtojamą tautinį paveldą, įskaitant tradicinius ir
netradicinius amatus
Tautinio paveldo pavadinimas
Paveldo turinys (kuo vertingas?)
1. Kalvystės dirbiniai (Valdas Jurkšaitis)
Unikalios laivų (kurėnų) tvirtinimo ir apdailos
detalės.
2. Šakočiai (UAB „Danutės šakotis“)
Tradicinių šakočių kepimas
3. Šakočiai (UAB „Smaližiaus kertelė“)
Tradicinių šakočių kepimas
4. Juodojo raugo keramika (Julius Katauskas)
Juodojo raugo keramikos gaminiai
5. Keramika (Remigijus Jucius)
Keramikos dirbiniai
Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

28 lentelė. Informacija apie VVG atstovaujamoje teritorijoje organizuojamus tradicinius renginius,
2010-2014 m. laikotarpiu
Renginio pavadinimas
Renginio apibūdinimas (paskirtis, kuo vertingas?)
Renginių
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1. Klaipėdos krašto dienos
paminėjimas (sausio 15 d.)
2. „Sidabrinės nendrės“
premijos įteikimas
3. Šilutės miesto šventė
4. Mažosios Lietuvos studija
5. Pasaulio šilutiškių sueiga
6. Literatūrinis ruduo
7. Žuvienės virimo čempionatas
8. Tarptautinė vaikų knygos
mugė
9. “Vėtrungių kelias”
10. Muziejų naktis
11. Laisvės gynėjų diena
12. Valstybės atkūrimo diena
13. Nepriklausomybės atkūrimo
diena
14. Gedulo ir vilties diena
15. Valstybės diena
16. Renginys, skirtas Juodojo
kaspino dienai
17. „Lietuvininkų
vilties“ premija

Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios
Lietuvos minėjimas. Sukilimo minėjimas
Už nuopelnus kultūrai įteikiama „Sidabrinės
nendrės“ premija
Miesto šventė
Krašto istorijai propaguoti skirtas renginys
F. Bajoraičio biblioteka organizuoja pasaulio
šilutiškių suėjimą
F. Bajoraičio bibliotekos organizuojamas renginys,
kuriame renkami geriausi krašto rašytojai,
publicistai.
Žuvienės virimo čempionate dalyvauja komandos iš
visos Lietuvos, puoselėjamos žvejybos tradicijos
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamas
renginys
Renginys, skirtas vėtrungių pažinimui
Renginys, kviečiantis dalyvauti muziejų gyvenime
Valstybinė šventė
Valstybinė šventė
Valstybinė šventė

skaičius
5
5
5
5
3
2

5
2
1
5
5
5
5

Minėtina diena
Valstybinė šventė
Minėtina diena

5
5
5

Skiriama jaunimui burti ir jų veiklai skatinti.
Skiriama ženkliems laimėjimas garsinantiems
Pamario krašto kultūrą Lietuvoje ar už jos ribų

5

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

29 lentelė. Kraštą garsinę žmonės
Pasiekimai, apibūdinimas
Rytų Prūsijos bei Klaipėdos krašto visuomenės ir kultūros veikėjas, Šilutės
dvarininkas ir Šilutės miesto mecenatas Šaltinis: http://silutesmuziejus.lt/dvaras/
Vokiečių rašytojas ir dramaturgas. Kūrinys „Lietuviškos apysakos “ (Litauische
Geschichten, 1917 m.), buvo dedikuotas Šilutės kultūros rėmėjui Hugo Šojui.
Novelės „Kelionė į Tilžę“, „Mikas Bumbulis“, „Jonas ir Erdmė“ yra H.
Zudermano meistriškumo viršūnė. Šaltinis:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hermann_Sudermann
Vydūnas–Vilius Filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas. Šaltinis:
Storosta
http://www.muziejai.lt/Muziejus.lt.asp?Db_kodas=3080
(1868-1953)
Martynas
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas,
Jankus
vienas „Aušros“ leidėjų. Dar tarpukario metais dėl tvirtos pro lietuviškos
(1858–1946)
pozicijos ir veiklos, skirtos Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimui, buvo
pavadintas
Mažosios
Lietuvos
patriarchu.
Šaltinis:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Jankus
Žymūs žmonės
Hugo Šojus
(1845–1937)
Hermanas
Zudermanas
(1857–1928)
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30 lentelė. Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų
2013
2014
2011
2012
17,91
17,95
Lietuvos Respublika 13,94
17,69
13,45
13,64
Klaipėdos apskritis
10,14
13,08
18,65
20,54
Šilutės r.
9,30
18,66
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Pozicijos
Informacija apie
kraštovaizdį,
vandens telkinius
ir želdinius
Informacija apie
vandens kokybę

31 lentelė. Šilutės miesto VVG veiklos teritorijos gamtos ištekliai
Skaičiai ir trumpas apibūdinimas
Miesto medžių krūmų želdiniai užima 230,0 ha plotą (16  nuo bendro miesto
ploto). Didesnė dalis miesto želdinių išsidėstę Šyšos kairiajame krante, rytinėje
miesto dalyje, kur labiau susitelkę pramonės objektai. Užstatyta teritorija sudaro
338,0 ha, vandenys – 44,0 ha, likusi žemė – 786 ha.
Vartotojams tiekiamas tik iš giluminių gręžinių, kurių gylis iki 110 metrų.
Požeminis vanduo apsaugotas nuo tiesioginės taršos, mažai laidžiais uolienų
sluoksniais, taip pat vandens gavybos ir paskirstymo procesuose yra užtikrintos
technologinės ir higieninės sąlygos, todėl vandens kokybė, pagal cheminę sudėtį
ir mikrobiologinius rodiklius, yra gera. Tiekiamą geriamą vandenį galima vartoti
tiesiai iš čiaupo, nes jis nuolat tiriamas, kokybiškas ir sveikas gerti dėl jame
ištirpusių mineralinių druskų ir mikroelementų.

Šaltinis: Šilutės r. savivaldybė.

32 lentelė. Šilutės rajono Savivaldybės partneriai Lietuvoje
Partneriai
Bendradarbiavimo turinys
Lietuvos mokslų
Mokslininkų ir specialistų bendradarbiavimas Pamariui aktualios ekonominės
akademija, 2000 m.
pertvarkos, kultūros paveldo ir vertybių išsaugojimo bei polderių, vandens
sutartis.
telkinių, žuvininkystės plėtros, socialinės raidos klausimas.
2010 m. sutartis
Plėtoti bendrą ateities viziją kuriant išsimokslinusią, kūrybišką, modernią ir
pilietišką bendruomenę
Neringos savivaldybė, Skatinti, remti ir koordinuoti bendradarbiavimą kultūros ir turizmo,
2001 m. sutartis
jaunimo politikos, socialinės paramos srityse.
Palangos savivaldybė, Plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą kultūros, turizmo, verslo aplinkos
2008 m. sutartis
gerinimo bei strateginio planavimo srityse, ypatingai akcentuojant
savivaldybių dalyvavimą Europos Sąjungos paramos programose ruošiant
dvišalius bei daugiašalius projektus ir juos įgyvendinant.
Mykolo Romerio
Bendradarbiauti vykdant universitetines studijas, sudarant palankias
universitetas, 2010 m. sąlygas gyventojų tęstiniam mokymuisi pagal jų poreikius, organizuojant
sutartis
Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir
įgyvendinant Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus.
Klaipėdos
Bendradarbiauti taikant universitetines žinias, sudarant palankias sąlygas
universitetas, 2011 m. gyventojų tęstiniam mokymuisi bei kvalifikacijos kėlimui, taip pat kuriant
sutartis
Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė
kompetencija.
Lietuvos sveikatos
Bendradarbiauti vykdant universitetines studijas, sudarant palankias
mokslų universitetas, sąlygas asmenų tęstiniam mokymuisi ir organizuojant Savivaldybės
2012 m. sutartis
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant
Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė
kompetencija
Vilniaus dailės
Siekiama įtraukti Šilutės rajono savivaldybę kaip socialinius partnerius ir
akademija, 2013 m.
galimus darbdavius į studijų programų vadybą, supažindinant juos su
sutartis
naujausiais Vilniaus dailės akademijos studijų programų siekiniais, taip pat
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Lietuvos kariuomenės
jūrų pajėgos, 2013 m.

su pasiekimais meninės kūrybos ir tyrimų srityse.
Lietuvos kariuomenės propagavimas, jaunimo patriotinio ugdymo kultūros,
švietimo ir sporto srityse.

Šaltinis: https://www.silute.lt/go.php/Tarptautinis%20bendradarbiavimas538

33 lentelė. Šilutės rajono Savivaldybės partneriai užsienyje
Partneriai
Bendradarbiavimo turinys
Emmericho
Puoselėti abiejų miestų piliečių draugystę, glaudžiai bendradarbiauti kultūros,
miestas (Vokietija),
sporto ir ūkinėje veikloje, keistis visapusiška informacija apie miestų politinių
1991 m. sutartis
ir administracinių organų darbą ir kitus reikšmingus įvykius.
Ljungby
Plėtoti bendradarbiavimą ir patirties mainus aplinkosaugos, kultūros, sporto
savivaldybės (Švedija), srityse, dalintis patirtimi ir informacija apie savivaldybių darbą, reikšmę
1992 m. sutartis
visuomenėje.
Euroregionas „Baltija“ Forumas regiono ir vietinio lygmens politikams bei pareigūnams, kurie gali
1998 m. sutartis
pasikeisti patirtimi ir idėjomis, atrasti bendrus interesus ir suvienyti jėgas
bendram darbui visuomenės gerbūvio ir subalansuotos socialinėsekonominės plėtros labui.
Rusijos federacija
Bendradarbiauti tvarkant pasienio ir susisiekimo reikalus, aplinkos
Kaliningrado srities
apsaugos, kultūros ir švietimo, sporto ir rekreacijos, socialinės rūpybos ir
dūma, 1998 m. sutartis sveikatos apsaugos, ekonomikos srityse.
Rusijos federacija
Bendrų aplinkos apsaugos projektų rengimas ir įgyvendinimas, palankus
Kaliningrados srities
ekonominio klimato sudarymas bendriems projektams tarp gamybos,
Slavsko miesto
prekybos, paslaugų teikimo ūkinių subjektų, , pastovūs mainai kultūros,
administracija, 1998 m. meno, švietimo, sporto ir jaunimo politikos srityse.
sutartis
Ostroda savivaldybė
Bendradarbiauti sprendžiant ūkio, aplinkosaugos, planavimo ir statybų,
(Lenkija), 2001 m.
švietimo ir kultūros, sporto, laisvalaikio ir sveikatos apsaugos reikalus.
sutartis
Lenkijos Gdanski
Plėtoti savivaldybių ekonominę ir kultūrinę veiklą vadovaujantis
Pruszcz gmina, 2004 m. tarptautinio bendradarbiavimo praktika, aktyviai dalyvauti įvairiose
sutartis
Europos Sąjungos struktūrose.
Lenkijos Gdanski
Konsultacijos ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus
poviato (apskritis),
projektus, turizmo produktų, susijusių su abiejų regionų kultūriniu bei
2007 m. sutartis
gamtiniu paveldu, kūrimo, vystymo ir įgyvendinimo, socialinių, profesinių,
kultūrinių, mokslinių bei jaunimo grupių bendradarbiavimo ir mainų,
keitimosi patirtimi ir abipusio tarptautinių iniciatyvų palaikymo.
Merų paktas (Briuselis), ES CO2 išmetimo mažinimas, parengiant ir įgyvendinant tvariosios
2009 m. sutartis
energetikos veiksmų planą, didinant energijos vartojimo efektyvumą
Saldus rajono ir Saldus Konsultacijos, ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus
miesto administracijos projektus, turizmo, susijusių su abiejų regionų kultūriniu bei gamtiniu
(Latvija), 2009 m.
paveldu, kūrimo, vystymo ir įgyvendinimo, integruotos informacijos
sutartis
sistemos kūrimo ir abiejų regionų rėmimo, socialinių, profesinių,
kultūrinių, mokslinių bei jaunimo grupių bendradarbiavimo ir mainų.
Cittaducale savivaldybė Užtikrinti ilgalaikę, subalansuotą ir darnią bendradarbiavimo raidą,
(Italija), 2009 m.
gerinant investicinį patrauklumą ir konkurencingumą vietos bei
sutartis
tarptautinėse rinkose, kurti abiejų regionų palankių investicijoms ir
turizmui vietovių, įvaizdį, dalyvauti Europos Sąjungos programose,
skatinant pilietiškumą, toleranciją ir piliečių tarpusavio supratimą.
Vellinge savivaldybė
Konsultacijos, ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus
(Švedija), 2013 m.
projektus, turizmo, susijusių su abiejų regionų kultūriniu bei gamtiniu
sutartis
paveldu, kūrimo, vystymo ir įgyvendinimo, integruotos informacijos
sistemos kūrimo ir abiejų regionų rėmimo, socialinių, profesinių,
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Alanijos miestas
(Turkija), 2014 m.
sutartis

kultūrinių, mokslinių bei jaunimo grupių bendradarbiavimo ir mainų.
Užtikrinti abiejų regionų ilgalaikę, subalansuotą ir darnią bendradarbiavimo
raidą gerinant investicinį patrauklumą ir konkurencingumą vietos bei
tarptautinėse rinkose, kurti abiejų regionų, kaip palankių investicijoms ir
turizmui vietovių, įvaizdį.

Šaltinis: https://www.silute.lt/go.php/Tarptautinis%20bendradarbiavimas538
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4 PRIEDAS
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
ASOCIACIJA „PAMARIO KRAŠTAS“
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Lietuvninkų g. 17, LT – 99134, Šilutė, tel. 8-656-34904,
El. paštas: silutesmiestovvg@gmail.com
Gerbiami kolegos Šilutiškiai,
Asociacija „Pamario kraštas“, veikianti Šilutės mieste kaip Vietos veiklos grupė, siekdama gyvenimo
ir darbo kokybės, atlieka Šilutės miesto gyvensenos būklės analizę.
Tyrimo tikslas – parengti Šilutės miesto plėtros strategiją ir numatyti miesto vystymo kryptis.
Kiekvieno Jūsų dalyvavimas apklausoje ir požiūris yra labai svarbus ir reikšmingas. Jūsų atsakymų
anonimiškumas garantuojamas.
VIETOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA
1. Kokia Šilutės miesto problema Jūsų nuomone yra pati opiausia? Prašome pasirinkti ne
daugiau kaip tris atsakymų variantus.
1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas
2. Gyventojų senėjimas
3. Nedarbas
4. Kaimo gyventojų socialinė nelygybė
5. Mažos kaimo gyventojų pajamos
6. Didelė skurdo aprėptis
7. Menkas vietos gyventojų verslumas
8. Menkas jaunimo užimtumas
9. Būtiniausių ūkinių ir buitinių paslaugų trūkumas
10. Asocialios gyvensenos plitimas(vaikų nepriežiūra, priklausomybės ligos ir pan.)
11. Bloga infrastruktūra (keliai, apšvietimas, viešieji pastatai, vandentiekis ir pan.)
12.
Kita
__________________________________________________________________
2.

(įrašykite)

Jūsų nuomone, kaip keisis gyvenimas Šilutės mieste laikotarpiu iki 2020 m.?
1. Manau, kad gerės

2. Manau, kad blogės

3. Lietuvos gyventojus įvairia forma pasiekia Europos Sąjungos parama. Ar Jūs asmeniškai
pajutote tokios paramos naudą sau ir Šilutės miestui?
1. Taip

2. Ne

4. Europos Sąjungos parama Lietuvai bus teikiama ir laikotarpiu iki 2020 m. Kokiems
paramos prioritetams Jūs teiktumėte pirmenybę, kad ES lėšos, skirtos Šilutės gyventojams,
būtų kuo geriau panaudotos? Įvertinkite kiekvieną sritį, apibraukdami vieną skaičių iš penkių, kur
1 – paramą teikti nesvarbu, o 5 – paramą teikti labai svarbu.
Paramos sritys
1. Paslaugų gyventojams (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo,
viešosios tvarkos palaikymo ir pan.) plėtra

Nesvarbu Labai svarbu

1

2

3

4

5
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Paramos sritys
2. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio
amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) plėtra
3. Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto
infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) pagerinimas
4. Turizmo infrastruktūros (pėsčiųjų ir dviračių takų, poilsiaviečių, aktyvaus
poilsio zonų ir pan.) plėtra ir paslaugų vystymas
5. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos (šventės, talkos, saugi
kaimynystė ir kt.)
6. Savanorystę skatinanti veikla (žmonių veikla bendram labui)
7. Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas, ir pačių darbo vietų kūrimas
8. Plačiajuosčio interneto prieigos suteikimas, viešųjų elektroninių paslaugų
teikimo plėtra bei kaimo gyventojų skatinimas naudotis informacinėmis ir ryšio
technologijomis
9. Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų diegimas kaimo vietovėse
10. Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir
miškininkystės sektoriuose skatinimas
11. Palankesnių sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje sudarymas, visų
pirma, kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje palengvinimas
12. Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą ir realizavimą
13. Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, ypač
„Natura 2000“ ir kitose gamtiniu požiūriu vertingose teritorijose, taip pat
kraštovaizdžių būklės gerinimas
14. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir
kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos
tikslais

Nesvarbu Labai svarbu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Jei tarp nurodytų ES paramos sričių nebuvo paminėti Šilutės miesto gyventojui svarbūs
dalykai, prašome Jus tai nurodyti. Parašykite.
_________________________________________________________________________________________
___

8. Ar esate bendruomenės arba nevyriausybinės organizacijos nariu?
1. Taip

2. Ne

Jeigu atsakėte „Ne“, tai atsakydamas į 9 klausimą Jūs galite pateikti savo siūlymus Jūsų
gyvenamojoje vietovėje veikiančiai bendruomenei ar nevyriausybinei organizacijai.
9. Bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos vykdo ne tik visuomeninę, kultūrinę,
švietėjišką veiklą, bet turi galimybę planuoti ir ūkinę veiklą, kuri duotų pajamas. Kaip manote,
kokios ekonominės veiklos galėtų imtis bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos, jei
tokios veiklos pradžiai būtų skirta Europos Sąjungos parama? Galite pasirinkti kelis atsakymų
variantus.
1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas
2. Gamtos gėrybių (grybų, uogų, žolelių ir pan.) rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
3. Ūkininkų ir verslininkų produkcijos realizavimas
4. Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas
5. Kulinarinio paveldo produktų pardavimas
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6. Įvairių paslaugų turistams teikimas
8.
Kita
(jei
galite,

parašykite

kuo

konkretesnę

idėją)________________________________________
10. Kaip manote, ar Jūs esate verslus? Prašome pasirinkti vieną atsakymo variantą.
1. Taip, galiu tai patvirtinti savo gyvenimo faktais
2. Verslumas man visai nebūdingas
3. Niekada apie tai negalvojau
4. Norėčiau imti kurti savo verslą
11. Pažymėkite, kokių paslaugų Jums trūksta. Taip pat nurodykite, ar pirktumėte nurodytas
paslaugas, jei jos būtų pradėtos teikti Šilutės mieste? Prie kiekvienos paslaugos pažymėkite Jums
tinkamą variantą.
Ar
trūksta?

Ar
pirkčiau?

1. Aplinkos tvarkymas (vejų nupjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių
išvežimas ir pan.)

Taip

Ne

Taip

Ne

2. Apsirūpinimas kuru (malkomis, briketais, akmens anglimi ir pan.)

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Paslauga

3. Specialios paslaugos sodyboms (kaminų valymas
priešgaisrinės saugos priemonės, šulinių sutvarkymas ir pan.)
4. Buitinės paslaugos (siuvykla, batų taisykla ir kt.)

ir

kitos

5. Sklypo šalia gyvenamojo būsto ir/arba daržo įdirbimas
6. Nesudėtingas gyvenamojo būsto ir ūkinių pastatų remontas (stogo
ir krosnies remontas, dažymo darbai ir pan.)
7. Vaikų priežiūra
8. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (slauga, vaistų
suleidimas, aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.)
9. Transporto paslaugos (nuvykimas į administracinį centrą tvarkyti
dokumentų, bažnyčios lankymas, vizitai pas gydytojus ir pan.)
10. Personalinių kompiuterių ir interneto priežiūros paslaugos
11. Patalpų nuoma šeimos/giminės šventėms, laidotuvėms, kitiems
įvykiams
12. Kita (įrašykite):

12. Kaip manote, kas trukdo bendruomenėms ar nevyriausybinėms organizacijoms
organizuoti savo verslą ir teikti savo nariams būtiniausias paslaugas? Galite pasirinkti kelis
atsakymų variantus.
1. Bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos yra per silpnos organizaciniu požiūriu
(trūksta veiklių žmonių, žinių, patirties ir t.t.)
2. Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos neturi pradinio kapitalo ūkinei veiklai
vykdyti.
3. Trūksta naujos veiklos idėjų.
4. Trūksta palaikymo iš šalies – pasigendama bendros veiklos pasiūlymų iš vietos valdžios ir/arba
verslininkų.
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5. Daugelis bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų narių nenori rizikuoti ir įsitraukti į
nežinomą veiklą.
6. Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos sugeba vietos problemas išspręsti įprastais
būdais – narių, giminių, kaimynų ir valdžios paramos dėka.
7. Bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų nariams priimtina tik visuomeninė veikla,
nesusijusi su pajamų užsidirbimu.
8.
Kita
__________________________________________________________________

(įrašykite)

13. Jūsų nuomone, kokia bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų veikla labiausiai
atitiktų Šilutės miesto gyventojų lūkesčius, vietos tradicijas ir teiktų didžiausią naudą?
Išvardykite vieną ar keletą veiklų ir nurodykite, kodėl ši veikla gali būti sėkminga.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________
14. Jei bendruomenė arba nevyriausybinė organizacija organizuotų Šilutės miesto
gyventojams trūkstamas paslaugas, ar Jūs ir Jūsų šeimos nariai prisidėtumėte prie šios veiklos
savanorišku darbu?
1. Taip
2. Ne
15. Gal turite konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti nedarbo problemą Jūsų
gyvenamojoje vietovėje? Prašome parašyti.
_________________________________________________________________________________________
____

16. Kokios priežastys Jus paskatimtų imtis verslo?
1. Tai vienintelė galimybė dirbti pagal savo profesiją
2. Noras ištrūkti iš netinkamų darbo sąlygų
3. Noras išvengti nedarbo
4. Siekis patekti į tarptautinę rinką
5. Noras įgyvendinti naujo gaminio ar paslaugos idėją
6. Perspektyva uždirbti daugiau pinigų
7. Vaikai pakankamai suaugę tam, kad galėčiau įsteigti įmonę
8. Noras sėkmingai derinti darbą ir asmeninį gyvenimą
9. Šeimos tradicija turėti savo verslą
10. Noras pragyventi iš pamėgto užsiėmimo
11. Noras būti šeimininku sau pačiam
12. Noras išbandyti save versle
13. Kitų sėkmė
14. Kitos priežastys

17. Ar Jūs imtumėtės smulkaus verslo, jei jo pradžiai būtų suteikta ES parama?
1. Taip

2. Ne

18. Jei atsakėte „Taip“, įvardinkite kokia veikla norėtumėte užsiimti?
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19. Jūsų nuomone, kokios konkrečios priemonės
situaciją? Galite pasirinkti kelis atsakymų variantus.

pagerintų

jaunimo

(iki

29

m.)

1. Jaunų žmonių įsiliejimas į bendruomenės ir/arba kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą.
2. Jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas.
3. Jaunimo įtraukimas į savanorišką ir novatorišką veiklą.
4. Jaunimo informavimas apie galimybes mokytis, tobulinti profesinius įgūdžius, kurti verslą ir
pan.
5. Sąlygų jauniems žmonėms dirbti sudarymas (pvz., vaikų priežiūros organizavimas ir pan.)
6. Saugios, draugiškos ir gražios gyvenamosios aplinkos kūrimas
7. Laisvalaikio (kultūros, sporto ir pan.) galimybių didinimas
8. Lengvatinių sąlygų jaunų šeimų įsikūrimui sudarymas
9. Kita (įrašykite
20.

Ar Jūs būtumėte linkę imtis socialinio verslo iniciatyvų ir
įgyvendinti socialinį verslą skatinančius projektus?
1.
Taip, tai būtų įdomu
2.
Jau šiuo metu svarstome apie tokių projektų galimybę
3.
Tokių projektų neplanuoju
4.
Nežinome.

21. Įvertinkite sritis kuriose miesto gyventojai yra stiprūs
pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją.
Sritis
7. Vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti prie darbo
rinkos pokyčių
8. Gyventojų pasirengimas imtis savo verslo
9. Jaunimo aktyvumas darbo rinkoje
10.
Vaikų ir jaunimo ugdymas bei
laisvalaikio užimtumas
11.
Jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas
12.
Gyventojų pastangos sveikai gyventi

Įvertinkite kiekvieną eilutę,

Būklė
Gera

Tendencija

Vidutinė Bloga

Gerėja Neutrali Blogėja

3

2

1

+

0

-

3
3

2
2

1
1

+
+

0
0

-

3

2

1

+

0

-

3
3

2
2

1
1

+
+

0
0

-

22. Įvertinkite, kokia yra Šilutės miesto gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai? Įvertinkite
kiekvieną eilutę, pažymėdami savo nuomonę.
Sritis
7. Gyventojų gebėjimas rengti ir įgyvendinti tiek
viešus, tiek privačius projektus
8. Gyventojų mokėjimas susitarti dėl pagrindinių
reikalų ir kartu spręsti problemas
9. Gyventojų ir organizacijų gebėjimas veikti
novatoriškai
10. Bendruomenės ir vietos valdžios gebėjimas
bendradarbiauti
11. Bendruomenės ir verslo gebėjimas bendradarbiauti
12. Vietos valdžios ir verslo gebėjimas bendradarbiauti

Įgūdžiai

Patirtis
Gera

Vidutinė Bloga

Gerėja

Neutrali Blogėja

3

2

1

+

0

-

3

2

1

+

0

-

3

2

1

+

0

-

3

2

1

+

0

-

3
3

2
2

1
1

+
+

0
0

-

98

23. Kaip Šilutės mieste vertinate prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymą? Įvertinkite
kiekvieną eilutę, pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją.
Būklė

Sritis

Gera

7. Viešosios paslaugos vietos gyventojams (švietimo,
kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo ir pan.)
8. Paslaugos socialiai pažeidžiamoms grupėms
9. Paslaugos jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus
10. Vietos produktų ir gaminių pasiūla vietos
gyventojams ir rinkai už savivaldybės ribų
11. Paslaugos vietos verslininkams
12. Paslaugos ir produktai turistams

Tendencija

Vidutinė Bloga

Gerėja Neutrali Blogėja

3

2

1

+

0

-

3
3

2
2

1
1

+
+

0
0

-

3

2

1

+

0

-

3
3

2
2

1
1

+
+

0
0

-

24. Jūsų amžius?
1. 14-17 m.

2. 18-29

25. Jūsų lytis?
1. Vyras

3. 30-39 m.

4. 40-64 m.

5. 65 m. ir vyresnis

2. Moteris

26. Prašome nurodyti šiuo metu Jūsų šeimoje kartu gyvenančių asmenų skaičių ______
27. Jūsų šeimyninė padėtis?
1. Vedęs/ištekėjusi

2. Nevedęs/netekėjusi

3. Našlys/našlė

4. Išsiskyręs/išsiskyrusi

28. Jūsų išsimokslinimas?
1. Pradinis

3. Vidurinis

5. Aukštesnysis (aukštasis neuniversitetinis)

2. Pagrindinis

4. Profesinis

6. Aukštasis universitetinis

29. Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?
1. Taip

2. Ne

30. Jei „taip“, tai kiek šeimos asmenų šiuo metu yra bedarbiai? Nurodykite skaičių _______

31. Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas?
1. Vadovaujantis
darbuotojas

3. Darbininkas

5. Ūkininkas

7. Namų šeimininkė

4. Verslininkas

6. Studentas/moksleivis

8. Bedarbis

2. Tarnautojas
9. Pensininkas
10. Kita (įrašykite) ________________________________________
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32. Jūsų pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį?
1. iki 100 Eur
2. 100-300 Eur
3. 300-400 Eur
4. 400-600 Eur
5. 600 ir daugiau Eur

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS!
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5 PRIEDAS
ŠILUTĖS MIESTO GYVENTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖS DUOMENYS
I.

Gyventojų požiūris į socialinę-ekonominę situaciją Šilutės mieste
1. Šilutės miesto opiausia problema
Kokia Šilutės miesto problema Jūsų nuomone yra pati opiausia?

1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas
2. Gyventojų senėjimas
3. Nedarbas
4. Kaimo gyventojų socialinė nelygybė
5. Mažos kaimo gyventojų pajamos
6. Didelė skurdo aprėptis
7. Menkas vietos gyventojų verslumas
8. Menkas jaunimo užimtumas
9. Būtiniausių ūkinių ir buitinių paslaugų trūkumas
10. Asocialios gyvensenos plitimas(vaikų nepriežiūra, priklausomybės ligos ir pan.)
11. Bloga infrastruktūra (keliai, apšvietimas, viešieji pastatai, vandentiekis ir pan.)
12. Kita

17,1%
8,9%
17,8%
2%
6,9%
4,9%
8,2%
12,8%
1,3%
8,2%
11,5%
4,9%

2. Šilutės miesto gyventojų požiūris į situacijos pokytį laikotarpiu iki 2020 m.
Jūsų nuomone, kaip keisis gyvenimas Šilutės mieste laikotarpiu iki 2020 m.?
Manau, kad gerės
Manau, kad blogės

65%
35%

3. Lietuvos gyventojus įvairia forma pasiekia Europos Sąjungos parama. Ar Jūs
asmeniškai pajutote tokios paramos naudą sau ir Šilutės miestui?
Lietuvos gyventojus įvairia forma pasiekia Europos Sąjungos parama. Ar Jūs asmeniškai
pajutote tokios paramos naudą sau ir Šilutės miestui?
Taip
58,8%
Ne
41,2%
4. Kokiems paramos prioritetams laikotarpiu iki 2020 m. Jūs teiktumėte pirmenybę, kad
ES lėšos, skirtos Šilutės gyventojams, būtų kuo geriau panaudotos?
Paslauga
Nesvarbu Svarbu Labai
svarbu
1. Paslaugų gyventojams (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos
tvarkymo, viešosios tvarkos palaikymo ir pan.) plėtra
2. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms

7,8%

16,5%

75,7%

14,7%

21,6%

63,8%

3. Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės,
transporto infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) pagerinimas
4. Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas

17,1%

22,2%

60,7%

8,5%

19,7%

71,8%

5. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos (šventės, talkos,
saugi kaimynystė ir kt.)
6. Savanorystę skatinanti veikla (žmonių veikla bendram labui)

25,6%

46,2%

28,2%

22%

45,8%

32,2%
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7. Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas, ir pačių darbo
vietų kūrimas
8. Plačiajuosčio interneto prieigos suteikimas, viešųjų
elektroninių paslaugų teikimo plėtra bei gyventojų skatinimas
naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis
9. Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų diegimas
kaimo vietovėse
10. Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio
ir miškininkystės sektoriuose skatinimas
11. Palankesnių sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje
sudarymas, visų pirma, kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje
palengvinimas
12. Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą ir
realizavimą
13. Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas,
ypač „Natura 2000“ ir kitose gamtiniu požiūriu vertingose
teritorijose, taip pat kraštovaizdžių būklės gerinimas
14. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų,
atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo
palengvinimas bioekonomikos tikslais

4,4%

11,5%

84,1%

23%

33,6%

43,4%

13,4%

30,4%

56,3%

23%

41,6%

35,4%

20,5%

28,6%

50,9%

8,5%

17,1%

74,4%

15,9%

30,1%

54%

12,2%

19,1%

68,7%

5.
Kaip manote, kokios ekonominės veiklos galėtų imtis bendruomenės ar
nevyriausybinės organizacijos, jei tokios veiklos pradžiai būtų skirta Europos Sąjungos
parama?
Visos amžiaus grupės
1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas
35,3%
2. Gamtos gėrybių rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
11,8%
3. Ūkininkų ir verslininkų produkcijos realizavimas
32,4%
4. Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas
26,5%
5. Kulinarinio paveldo produktų pardavimas
20,6%
6. Įvairių paslaugų turistams teikimas
47,1%
(18-29 m.)
1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas
58,30%
2. Gamtos gėrybių rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
8,3%
3. Ūkininkų ir verslininkų produkcijos realizavimas
41,7%
4. Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas
16,7%
5. Kulinarinio paveldo produktų pardavimas
33,3%
6. Įvairių paslaugų turistams teikimas
50%
(30-39 m.)
1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas
35,3%
2. Gamtos gėrybių rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
11,8%
3. Ūkininkų ir verslininkų produkcijos realizavimas
32,4%
4. Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas
26,5%
5. Kulinarinio paveldo produktų pardavimas
20,6%
6. Įvairių paslaugų turistams teikimas
47,1%
(40-64 m.)
1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas
32,9%
2. Gamtos gėrybių rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
15,7%
3. Ūkininkų ir verslininkų produkcijos realizavimas
31,4%
4. Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas
25,7%
5. Kulinarinio paveldo produktų pardavimas
25,7%
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6. Įvairių paslaugų turistams teikimas

44,3%

(65 m. ir vyresni)
1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas
2. Gamtos gėrybių rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
3. Ūkininkų ir verslininkų produkcijos realizavimas
4. Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas
5. Kulinarinio paveldo produktų pardavimas
6. Įvairių paslaugų turistams teikimas

66,7%
0%
0%
33,3%
0%
66,7%

6. Pažymėkite, kokių paslaugų Jums trūksta. Taip pat nurodykite, ar pirktumėte
nurodytas paslaugas, jei jos būtų pradėtos teikti Šilutės mieste?
Ar trūksta?
Ar pirktų?
Paslauga
Taip
Ne
Taip
Ne
1. Aplinkos tvarkymas (vejų nupjovimas, vaismedžių
39,5% 60,5%
40,5% 59,5%
genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan.)
9,2% 90,8%
30%
70%
2. Apsirūpinimas kuru
3. Specialios paslaugos sodyboms (kaminų valymas ir kitos
priešgaisrinės saugos priemonės, šulinių sutvarkymas ir pan.)

41,3% 58,7%

48,6% 51,4%

4. Buitinės paslaugos (siuvykla, batų taisykla ir kt.)

11,8% 88,2%

59,4% 40,6%

5. Sklypo šalia gyvenamojo būsto ir/arba daržo įdirbimas
6. Nesudėtingas gyvenamojo būsto ir ūkinių pastatų remontas
(stogo ir krosnies remontas, dažymo darbai ir pan.)
7. Vaikų priežiūra
8. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra
9. Transporto paslaugos
10. Personalinių kompiuterių ir interneto priežiūros paslaugos
11. Patalpų nuoma šeimos/giminės šventėms, laidotuvėms,
kitiems įvykiams

37,7% 62,3%
41,3% 58,7%

35,2% 64,8%
61,6% 38,4%

43,4%
70,7%
37,8%
25%
23,7%

38%
75%
33,3%
40,3%
59,2%

56,6%
29,3%
62,2%
75%
76,3%

62%
25%
66,7%
59,7%
40,8%

7. Pagrindiniai trukdžiai bendruomenėms ar nevyriausybinėms organizacijoms
organizuoti savo verslą ir teikti savo nariams būtiniausias paslaugas
1. Bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos yra per silpnos organizaciniu 22,5 %
požiūriu (trūksta veiklių žmonių, žinių, patirties ir t.t.)
2. Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos neturi pradinio kapitalo ūkinei veiklai 19,4 %
vykdyti.
3. Trūksta palaikymo iš šalies – pasigendama bendros veiklos pasiūlymų iš vietos 16,3 %
valdžios ir/arba verslininkų.
4. Daugelis bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų narių nenori rizikuoti ir 13,6 %
įsitraukti į nežinomą veiklą.
5. Trūksta naujos veiklos idėjų.
13,6 %
6. Bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų nariams priimtina tik visuomeninė 9,7 %
veikla, nesusijusi su pajamų užsidirbimu.
7. Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos sugeba vietos problemas išspręsti 4,3 %
įprastais būdais – narių, giminių, kaimynų ir valdžios paramos dėka.
Kita
0,8 %
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8. Jūsų nuomone, kokia bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų veikla labiausiai
atitiktų Šilutės miesto gyventojų lūkesčius, vietos tradicijas ir teiktų didžiausią naudą?
1. Jaunimo ir vyresnių žmonių užimtumo didinimas ir užsiėmimo įgūdžių lavinimas.
2. Internetinė maisto prekių parduotuvės vystymas.
3. Savanorystės skatinimas ir sveikos gyvensenos požiūrio formavimas.
4. Turizmo, socialinių ir buitinių paslaugų gerinimas bei infrastruktūros vystymas.
5. Partnerystės ir bendradarbiavimo su kaimynais tame tarpe ir su Kaliningrado sritimi skatinimas.
9. Pagrindinės priežastys skatinančios imtis verslo Šilutės mieste
1. Noras išvengti nedarbo
2. Perspektyva uždirbti daugiau pinigų
3. Noras ištrūkti iš netinkamų darbo sąlygų
4. Noras sėkmingai derinti darbą ir asmeninį gyvenimą
5. Noras pragyventi iš pamėgto užsiėmimo
6. Noras būti šeimininku sau pačiam
7. Noras išbandyti save versle
8. Siekis patekti į tarptautinę rinką
9. Tai vienintelė galimybė dirbti pagal savo profesiją
10. Šeimos tradicija turėti savo verslą
11. Vaikai pakankamai suaugę tam, kad galėčiau įsteigti įmonę
10. Priemonės kurios pagerintų jaunimo (iki 29 m.) situaciją Šilutės mieste
1. Jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas.
2. Lengvatinių sąlygų jaunų šeimų įsikūrimui sudarymas
3. Sąlygų jauniems žmonėms dirbti sudarymas
4. Jaunimo informavimas apie galimybes mokytis, tobulinti profesinius įgūdžius, kurti
verslą ir pan.
5. Laisvalaikio (kultūros, sporto ir pan.) galimybių didinimas
6. Jaunimo įtraukimas į savanorišką ir novatorišką veiklą
7. Saugios, draugiškos ir gražios gyvenamosios aplinkos kūrimas
8. Jaunų žmonių įsiliejimas į bendruomenės ar kitų nevyriausybinių organizacijų
veiklą.

21,8 %
20 %
13,6 %
11,8 %
10,9 %
6,4 %
4,5 %
3,6%
3,6 %
1,8 %
0,9 %

30 %
22,3 %
16,2 %
12 %
10,4 %
7,8 %
4,9 %
3,6 %

11. Šilutės miesto gyventojų gebėjimai prisitaikyti prie aplinkos
Būklė
Tendencija
Sritis
Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja
13.
Vietos gyventojų gebėjimas
8,3% 76,1% 15,6% 15,2% 64,8%
20%
prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių
14.
Gyventojų pasirengimas imtis
1,8% 62,2% 36% 13,3% 62,9%
23,8%
savo verslo
15.
Jaunimo aktyvumas darbo
3,6% 50,9% 45,5% 15,4% 53,8%
30,8%
rinkoje
16.
Vaikų ir jaunimo ugdymas
16,5
57,8% 25,7% 32,7
50,5%
16,8%
bei laisvalaikio užimtumas
%
17.
Jaunų šeimų ir specialistų
0,9% 48,7% 50,4% 13,9% 50,9%
35,2%
įsitvirtinimas
18.
Gyventojų pastangos sveikai
7,3% 56,9% 35,8% 31,8% 47,7%
20,6%
gyvensenai
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12. Prekių ir paslaugų išsivystymas Šilutės mieste
Būklė
Tendencija
Sritis
Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja
13. Viešosios paslaugos vietos gyventojams 13,2% 73,7% 13,2% 33,3% 62,9%
3,8%
14. Paslaugos socialiai pažeidžiamoms
6,4%
58,7% 34,9% 18,9% 68,9% 12,3%
grupėms
15. Paslaugos jaunoms šeimoms,
5,4%
49,5%
45% 12,3% 65,1% 22,6%
auginančioms vaikus
16. Vietos produktų ir gaminių pasiūla
vietos
gyventojams
ir rinkai
už
13,2% 67,5% 19,3% 23,6%
66%
10,4%
savivaldybės ribų
17. Paslaugos vietos verslininkams
5,5%
76,1% 18,3% 15,9%
72%
12,1%
18. Paslaugos ir produktai turistams
8,1%
67,6% 24,3% 40,6% 52,8%
6,6%

13. Šilutės miesto gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai
Patirtis
Įgūdžiai
Sritis
Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja
13. Gyventojų
gebėjimas
rengti
ir
įgyvendinti tiek viešus, tiek privačius 4,7% 76,6% 18,7% 28,6% 66,7%
4,8%
projektus
14. Gyventojų mokėjimas susitarti dėl
pagrindinių reikalų ir kartu spręsti 5,5% 67% 27,5% 19,2% 64,4% 16,3%
problemas
15. Gyventojų ir organizacijų gebėjimas
3,8% 66% 30,2% 22,1% 68,3%
9,6%
veikti novatoriškai
16. Bendruomenės ir vietos valdžios
5,4% 58,9% 35,7% 17,3% 57,7%
25%
gebėjimas bendradarbiauti
17. Bendruomenės ir verslo gebėjimas
1,8% 76,1% 22% 15,5% 75,7% 8,7%bendradarbiauti
18. Vietos valdžios ir verslo gebėjimas
5,5% 62,4% 32,1% 17,3% 65,4% 17,3%
bendradarbiauti

II.

Informacija apie respondentus

14. Ar Jūs esate verslus?
Kaip manote, ar Jūs esate verslus?
1. Taip, galiu tai savo gyvenimo faktais
19,5%
2. Verslumas man visai nebūdingas
19,5%
3. Niekada apie tai negalvojau
31,9%
4. Norėčiau imti kurti savo verslą
28,8%

Taip
Ne

15. Ar Jūs imtumėtės smulkaus verslo, jei jo pradžiai būtų suteikta ES parama?
Ar Jūs imtumėtės smulkaus verslo, jei jo pradžiai būtų suteikta ES parama?
61%
39%
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16. Ar Jūs būtumėte linkę imtis socialinio verslo iniciatyvų ir įgyvendinti socialinį verslą
skatinančius projektus?
Ar Jūs būtumėte linkę imtis socialinio verslo iniciatyvų ir įgyvendinti socialinį verslą
skatinančius projektus? (Moterys)
Nežinau
14,3%
Tokių projektų neplanuoju
46,8%
Jau šiuo metu svarstau apie tokių projektų
6,5%
galimybę
Taip, tai būtų įdomu
32,5%
Ar Jūs būtumėte linkę imtis socialinio verslo iniciatyvų ir įgyvendinti socialinį verslą
skatinančius projektus? (Vyrai)
Nežinau
25%%
Tokių projektų neplanuoju
50%
Jau šiuo metu svarstau apie tokių projektų
3,1%%
galimybę
Taip, tai būtų įdomu
21,9%

17. Jei bendruomenė arba nevyriausybinė organizacija organizuotų trūkstamas paslaugas, ar
Jūs ir Jūsų šeimos nariai prisidėtumėte prie šios veiklos savanorišku darbu?
Jei bendruomenė arba nevyriausybinė organizacija organizuotų Šilutės miesto gyventojams
trūkstamas paslaugas, ar Jūs ir Jūsų šeimos nariai prisidėtumėte prie šios veiklos savanorišku
darbu?
Taip
70%
Ne
30%
Ar esate bendruomenės arba nevyriausybinės
organizacijos nariu?
Ar esate bendruomenės arba nevyriausybinės organizacijos nariu?
Taip
29%
Ne
71%
18.

Vyras
Moteris

19. Lytis
Jūsų lytis?
28%
72%

20. Amžius
Jūsų amžius?
18-29 m.
10%
30-39 m.
29%
40-64 m.
59%
65 m. ir vyresni
2%
21. Šeimyninė padėtis
Jūsų šeimyninė padėtis?
Vedęs/ištekėjusi
67,2%
Nevedęs/netekėjusi
17,6%
Našlys/našlė
1,7%
Išsiskyręs/išsiskyrusi
13,4%
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22. Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?
Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?
Taip
9%
Ne
91%
23. Išsilavinimas
Jūsų išsimokslinimas?
Pagrindinis
Vidurinis
Profesinis
Aukštesnysis (aukštasis neuniversitetinis)
Aukštesnysis (aukštasis universitetinis)

1,7%
1,7%
7,6%
17,6%
71,4%

24. Statusas ir užimamos pareigos
Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas?
Vadovaujantis darbuotojas
11,8%
Tranautojas
62,2%
Darbininkas
8,4%
Verslininkas
8,4%
Ūkininkas
0,8%
Studentas/moksleivis
1,7%
Namų šeimininkė
0,8%
Bedarbis
0%
Pensininkas
0,8%
25. Šeimos pajamos per mėnesį vienos šeimos nariui
Jūsų pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį?
Iki 100 Eur
3%
101-300 Eur
17%
301-400 Eur
26%
401-600 Eur
33%
601 ir daugiau Eur
21%
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6 PRIEDAS
ŠILUTĖS MIESTO VYSTYMO STRATEGINIS PLANAVIMAS
Paskirtis: Šilutės miesto vietos plėtros strategijos rengimas 2014 – 2020 m. laikotarpiui
Klausimynas įstaigų, įmonių ar organizacijų vadovams
Požiūriai: privatus/verslo (7-10 atstovų), vyriausybinis/savivaldybinis (7-10 atstovų),
visuomeninis/bendruomeninis (7-10 atstovų)
I. Strategijos tipas: funkcionavimo / reprodukavimo –
gyvensenos sąlygų kartotinumą
inicijuojanti linkmė.
Klausimas: ko reikia siekti ir ką privalu nuolat daryti, kad užtikrinti išgyvenimą bei stiprinti Šilutės
miesto gyvybingumą?
Sritys

Siekiniai

Veiklos

Rezultatai

Numatomas
poveikis

Pirmaeiliai
darbai

Vykdytojai

Ekonomikos
(verslai, paslaugos
ir pan.)

Socialinė
(bendruomeninė
gyvensena,
švietimas, kultūra
ir pan.)

Aplinkosauga
(kraštotvarka,
gamtotvarka,
rekreacija ir pan.)

Infrastruktūra
(pastatai,
komunikacijos,
keliai ir pan.)

Politika (savivalda,
savitvarka,
atstovavimas ir
pan.)
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II. Strategijos tipas: pažangos / vystymo – gyvensenos kokybės plėtrą sąlygojanti linkmė.
Klausimas: ko reikia siekti ir ką privalu nuolat daryti, kad būtų užtikrintas pasiekimų tęstinumas ir
pagerinimas bei stiprinamas profesionalumas?
Sritys

Siekiniai

Veiklos

Rezultatai

Numatomas
poveikis

Pirmaeiliai
darbai

Vykdytojai

Ekonomikos
(verslai,
paslaugos ir
pan.)

Socialinė
(bendruomeninė
gyvensena,
švietimas,
kultūra ir pan.)

Aplinkosauga
(kraštotvarka,
gamtotvarka,
rekreacija ir
pan.)

Infrastruktūra
(pastatai,
komunikacijos,
keliai ir pan.)

Politika
(savivalda,
savitvarka,
atstovavimas ir
pan.)
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III. Strategijos tipas: tvermės / inovacijų – gyvensenos perspektyvą ir ateitį formuojanti linkmė.
Klausimas: ko reikia siekti ir ką privalu nuolat daryti, kad būtų sudarytos prielaidas būsimybei bei
atvertos galimybės kartų kaitai?
Sritys

Siekiniai

Veiklos

Rezultatai

Numatomas
poveikis

Pirmaeiliai
darbai

Vykdytojai

Ekonomikos
(verslai,
paslaugos ir
pan.)

Socialinė
(bendruomeninė
gyvensena,
švietimas,
kultūra ir pan.)

Aplinkosauga
(kraštotvarka,
gamtotvarka,
rekreacija ir
pan.)

Infrastruktūra
(pastatai,
komunikacijos,
keliai ir pan.)

Politika
(savivalda,
savitvarka,
atstovavimas ir
pan.)

Parengtė: ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas
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7 PRIEDAS
LĖŠŲ POREIKIS STRATEGIJOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMUI
Didžiausia
Planuojamos pagrindinės projektų
Lėšų poreikis veiksmui įgyvendinti pagal
galima tinkamų
išlaidospagal kategorijas, Eur
finansavimo šaltinius, Eur
finansuoti
Iš viso:
ES
VB
SB
išlaidų dalis
tenkanti vienam
projekto veiklų
dalyviui, Eur
1 TIKSLAS – Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą
Veiksmas

Planuojamas
finansuoti
projektų
skaičius, vnt.

Planuojama
skirti lėšų suma
vienam projekto
įgyvendinimui,
Eur

Projektų
veiklų
dalyvių
skaičius,
vnt.

1.1. UŽDAVINYS: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą
1.1.1. Darbingų
neaktyvių
gyventojų
verslumo ugdymas
mokantis ir
praktiškai veikiant

3

16 333,33

30

1 633,33

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
- patalpų nuomos išlaidos – 1200
Eur
- baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 600 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingo
trumpalaikio
turto
įsigijimo ir nuomos išlaidos – 300
Eur
verslui
pradėti
reikalingų
priemonių įsigijimo išlaidos – 4000
Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių savanoriškos veiklos,
tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos 2
asmenims – 440 Eur
- projekto veiklas vykdančio darbo
užmokesčio ir susijusių darbdavio
įsipareigojimų išlaidos bei atlygio
projekto
veiklas
vykdantiems
fiziniams asmenims pagal paslaugų
(civilines), autorines ar kitas
sutartis išlaidos 2 asmenims – 3200
Eur

49 000,00

41 601,00

3 675,00

3 724,00
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arba
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų
paslaugų
įsigijimo
išlaidos – 3200 Eur
- projekto veiklas vykdančio
personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos 2 asmenims 300 Eur
-projekto veiklų dalyvių kelionių ir
dalyvavimo renginiuose išlaidos –
500 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų patalpų eksplotavimo
išlaidos – 960 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 2100 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 400 Eur
1.1.2. Imigrantų
(tame tarpe ir
pabėgėlių)
integravimas į
pilnavertį
visuomeninį
gyvenimą
pasitelkus
savanorius,
suteikiant pagalbą
būsto, darbo
paieškose, mokant
kalbos bei vykdant
kitas tam būtinas
priemones
partnerystėje su
VVG „Žuvėjų
kraštas“ ir VVG
„Lamatos žemė“

1

70 500,00

25

2820,00

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
patalpų nuomos išlaidos (5
metams) – 6000 Eur
- baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 30000 Eur
- mokymo ir ugdymo priemonių bei
kito projekto veikloms vykdyti
reikalingo
trumpalaikio
turto
įsigijimo ir nuomos išlaidos
Arba
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų
paslaugų
įsigijimo
išlaidos – 3000 Eur
- informacijos sklaidos priemonių
rengimo ir vykdymo išlaidos –
3000 Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių savanoriškos veiklos,
tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos -

70 500,00

59 854,50

5 287,50

5 358,00
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Arba
projekto
veiklas
vykdančio
personalo darbo užmokesčio ir
susijusių darbdavio įsipareigojimų
išlaidos 3 žmonėms (5 metams) –
10500 Eur
projekto veiklas vykdančio
personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos – 1300 Eur
projekto veiklų dalyvių (20)
kelionių ir dalyvavimo renginiuose
išlaidos – 2000 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų patalpų eksploatavimo
(komunalinių, ryšio paslaugų ir
pan.) išlaidos – 4000 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 10500 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 2000 Eur
1.2. UŽDAVINYS: Organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus
1.2.1.
Besikuriančio
verslo, įskaitant
savarankišką darbą
pradedančius
asmenis,
konsultavimas,
pasitelkiant
mentorius

2

9780,00

20

978,00

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
- patalpų nuomos išlaidos – 1200
Eur
- baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 600 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingo
trumpalaikio
turto
įsigijimo ir nuomos išlaidos – 330
Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių savanoriškos veiklos,
tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos 3
asmenims
Arba
projekto veiklas vykdančio darbo

19 560,00

16 606,44

1 467,00

1 486,56
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užmokesčio ir susijusių darbdavio
įsipareigojimų išlaidos bei atlygio
projekto
veiklas
vykdantiems
fiziniams asmenims pagal paslaugų
(civilines), autorines ar kitas
sutartis išlaidos 2 asmenims – 4200
Eur
arba projekto veikloms vykdyti
reikalingų
paslaugų
įsigijimo
išlaidos – 4200 Eur
- projekto veiklas vykdančio
personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos 2 asmenims 300 Eur
- projekto veiklų dalyvių kelionių ir
dalyvavimo renginiuose išlaidos –
500 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų patalpų eksplotavimo
išlaidos – 960 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 1400 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 290 Eur
1.2.2. Verslui
pradėti, įskaitant
savarankišką darbą
pradedančius
asmenis, reikalingų
priemonių
suteikimas

3

22412,80

30

2241,28

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
- patalpų nuomos išlaidos – 2400
Eur
- baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 3000 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingo
trumpalaikio
turto
įsigijimo ir nuomos išlaidos – 300
Eur
verslui
pradėti
reikalingų
priemonių įsigijimo išlaidos –
5092,80 Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių savanoriškos veiklos,

67 238,40

57 085,40

5 042,88

5 110,12
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tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų
vykdymu,
išlaidos
a
asmenims
arba
projekto veiklas vykdančio darbo
užmokesčio ir susijusių darbdavio
įsipareigojimų išlaidos bei atlygio
projekto
veiklas
vykdantiems
fiziniams asmenims pagal paslaugų
(civilines), autorines ar kitas
sutartis išlaidos 3 asmenims –
6300Eur
- projekto veiklas vykdančio
personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos 3 asmenims –
120 Eur
- projekto veiklų dalyvių kelionių ir
dalyvavimo renginiuose išlaidos –
500 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų patalpų išlaidos – 1800
Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 3300 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 600 Eur
2 TIKSLAS - Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį
2.1. UŽDAVINYS: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį
patiriantiems gyventojams
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2.1.1. Socialinių ir
kitų tikslinei grupei
reikalingų paslaugų
prieinamumo
didinimas, plėtojant
tarpininkavimo ir
konsultavimo
paslaugas,
pasitelkiant
savanorius

2

9780,00

20

978,00

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
- patalpų nuomos išlaidos – 1200
Eur
kompiuterinės
technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 600 Eur
- trumpalaikio ir ilgalaikio turto
įsigijimo ir nuomos išlaidos – 330
Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių, kai savanoriškos veiklos
organizatorius
–
projekto
vykdytojas
ar
partneris,
savanoriškos veiklos, tiesiogiai
susijusios su projekto veiklų
vykdymu, išlaidos 3 asmenims –
1860 Eur
6. projekto veiklų dalyvių (10)
kelionių, dalyvavimo renginiuose
išlaidos – 1000 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų transporto priemonių,
patalpų eksploatavimo išlaidos –
1500 Eur
- informacijos sklaidos priemonių
rengimo ir vykdymo išlaidos –
1600 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 1400 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 290 Eur

19 560,00

16 606,44

1 467,00

1 486,56

2.1.2. Savipagalbos
bei socialinių
įgūdžių ugdymo
praktikumų
organizavimas ir
pravedimas,
pasitelkiant
savanorius

4

11 510,00

40

1 151,00

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
- patalpų nuomos išlaidos – 1200
Eur
kompiuterinės
technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 2000 Eur
- trumpalaikio ir ilgalaikio turto

46 040,00

39 087,96

3 453,00

3 499,04
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įsigijimo ir nuomos išlaidos – 510
Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių, tiesiogiai susijusios su
projekto veiklų vykdymu, išlaidos 3
asmenims- 2100 Eur
- projekto veiklų dalyvių kelionių,
dalyvavimo renginiuose išlaidos –
500 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų transporto priemonių,
patalpų eksploatavimo išlaidos –
200 Eur
- projekto veiklai vykdyti reikalingų
baldų, įrangos ir įrenginių įsigijimo
ir nuomos, tikslinių transporto
priemonių nuomos išlaidos 10
asmenų – 3000 eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 1700 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 300 Eur
2.2. UŽDAVINYS: Organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams
2.2.1. Užimtumo
skatinimui
reikalingų paslaugų
prieinamumo
didinimas, vykdant
tikslinės grupės
informavimą,
konsultavimą,
tarpininkavimą ir
kitą pagalbą
įdarbinant

2

9 780,00

20

978,00

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos:
- patalpų nuomos išlaidos -1200
Eur
- baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar
nuomos išlaidos – 600 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingo
trumpalaikio
turto
įsigijimo ir nuomos išlaidos- 300
Eur
- projekto veiklas vykdančių
savanorių savanoriškos veiklos,
tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos 2
asmenims – 1200 Eur

19 560,00

16 606,44

1 467,00

1 486,56
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- projekto veiklas vykdančio
personalo darbo užmokesčio ir
susijusių darbdavio įsipareigojimų
išlaidos už laiką, dirbtą vykdant
projekto veiklas 1 asmeniui – 1575
Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų
paslaugų
įsigijimo
išlaidos – 1000 Eur
projekto
veiklas
vykdančio
personalo kelionių, dalyvavimo
renginiuose išlaidos 1 asmeniui495 Eur
- projekto veiklų dalyvių (10)
kelionių ir dalyvavimo renginiuose
išlaidos – 1000 Eur
- projekto veikloms vykdyti
reikalingų patalpų eksploatavimo
išlaidos – 720 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 1400 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 290 Eur
2.2.2. Neformalaus
profesinio mokymo
ir praktikų darbo
vietoje
organizavimas ir
pravedimas

5

13 664,00

40

1 708,00

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos, kai atliekama projekto
veiklų
dalyvių
neformalaus
švietimo (įskaitant neformalųjį
profesinį mokymą) veikla:
a) kai projekto veiklų vykdymui
įsigyjamos paslaugos
- neformalaus švietimo paslaugos 8
asmenims – 8400 Eur
- projekto veiklų dalyvių - mokinių
maitinimo išlaidos (pagal
neformalaus švietimo teikėjo
pateiktą informaciją apie dalyvių
lankomumą) – 2844 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) -

68 320,00

58 003,68

5 124,00

5 192,32
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2000 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 400 Eur
b) kai pats projekto vykdytojas ar
partneris atlieka projekto veiklas
- projekto veiklas vykdančio
personalo darbo užmokesčio ir
atlygio tokias projekto veiklas
vykdantiems fiziniams asmenims
pagal paslaugų (civilines), autorines
ar kitas sutartis 3asmenims – 2870
Eur
- mokymo priemonių įsigijimo
išlaidos- 3150 Eur
- projekto veiklų dalyvių - mokinių
kelionės į mokymo vietą ir atgal
išlaidos - 2400 Eur
- projekto veiklų dalyvių - mokinių
maitinimo
išlaidos
(pagal
neformalaus
švietimo
teikėjo
pateiktą informaciją apie dalyvių
lankomumą) – 2844 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 2000 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 400 Eur

Planuojamos
vieno
projekto
išlaidos, kai projekto veiklų
dalyviai atlieka praktinių darbo
įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo
vietoje veiklą:
darbdavio darbo vietoje patirtos
praktinio darbo įgūdžių įgijimo ar
ugdymo
darbo
vietoje
organizavimo išlaidos (mokamos
iki 4 mėn. per kalendorinius metus,
bet ne daugiau kaip 2 metus), t. y.:
- darbuotojo, kuris darbdavio
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paskirtas atsakingu už darbo
įgūdžių
organizavimą,
darbo
užmokesčio už darbo laiką,
tiesiogiai skirtą darbo įgūdžių
įgijimo ar ugdymo darbo vietoje
organizavimui,
dalies
kompensavimas 8 asmenims – 2816
Eur
- projekto veiklų dalyviams darbo
įgūdžiams įgyti reikalingų darbo
priemonių
įsigijimo ir nuomos
išlaidos – 8448 Eur
- administravimo išlaidos (iki 15
proc. bendros projekto vertės) 2000 Eur;
- viešinimo išlaidos (iki 3 proc.
bendros projekto vertės) – 400 Eur
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