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ĮŽANGA 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 

ir 10 punktais, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pagėgių savivaldybės 

tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144, 320.1.1 papunkčiu, Savivaldybės administracijos 

direktorius atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą 2020 m., teikdamas veiklos 

ataskaitą savivaldybės tarybai ir merui. 

Pagėgių savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra viešojo 

administravimo funkcijas atliekanti savivaldybės įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės 

aktais, Pagėgių savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentu bei Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais. Savo veiklą 

Savivaldybės administracija grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, 

proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais. 

Savivaldybės administracijai tenka atsakingas uždavinys – įgyvendindama valstybines ir 

savarankiškąsias funkcijas administracija savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja 

savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir 

Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų; įstatymų nustatyta 

tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės 

apskaitos tvarkymą; organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; 

administruoja viešųjų paslaugų teikimą; rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir 

įsakymų projektus; atlieka Savivaldybės tarybos, mero, tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą; vykdo nereikalaujančias tarybos 

sprendimų viešojo administravimo funkcijas, numatytas Vietos savivaldos įstatyme bei kituose 

teisės aktuose. Savivaldybės administracijai vadovauja Savivaldybės administracijos direktorius 

(toliau – Administracijos direktorius), kuris yra vykdomoji savivaldybės institucija, turinti viešojo 

administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius yra pavaldus Savivaldybės tarybai ir 

atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.  

Administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės 

teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, 

administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai, organizuoja 
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savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja 

savivaldybės turtą, atlieka Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas 

personalo valdymo funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų 

darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės 

juridinių asmenų valdymo funkcijas, organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, 

atlieka kitas Vietos savivaldos įstatyme ir Savivaldybės administracijos nuostatuose patvirtintas 

funkcijas. 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir 

Savivaldybės administracijos darbuotojai, įgyvendindami 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, 

siekė šių strateginių tikslų:  

 subalansuoti savivaldybės ekonomikos plėtrą; 

 gerinti gyvenimo sąlygas savivaldybėje; 

 plėsti kokybiškus asmens aptarnavimo tinklus; 

 didinti patrauklumą investicijoms savivaldybėje; 

 didinti savivaldybės įmonių konkurencingumą; 

 efektyvinti įvairių finansinių mechanizmų paramos įsisavinimą. 

Siekiant numatytų ilgalaikių socialinių – ekonominių tikslų, laikomasi šių pagrindinių Pagėgių 

savivaldybės vystymo principų: 

 subalansuota teritorijos plėtra (inžinerinė, aptarnavimo, viešųjų paslaugų infrastruktūra) – 

mažinami Pagėgių savivaldybės išsivystymo skirtumai; 

 aplinkos apsauga – racionalus vietos išteklių panaudojimas, palankių sąlygų savivaldybės 

gyventojams naudotis infrastruktūra sudarymas, paslaugomis ir kitomis priemonėmis, 

tausojančiomis aplinką (būsimų kartų interesų paisymo principas); 

 racionalus planavimas, valdymas ir kontrolė – numatomų priemonių įgyvendinimo 

užtikrinimas, grįžtamuoju ryšiu paremtas sprendimų priėmimas („iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios 

į viršų“ principų taikymas, formuojant savivaldybės politiką ir įgyvendinant jos priemones); 

 lygių galimybių įgyvendinimas – lygių galimybių užtikrinimas kiekvienam Pagėgių 

savivaldybės gyventojui ir įvairioms gyventojų grupėms švietimo, kultūros, užimtumo ir kt. srityse; 

 gyventojų, jų grupių, verslo subjektų, vietos valdžios organų ir kitų institucijų vieninga 

veikla – planavimas, planuojamų priemonių įgyvendinimas, pasiektų rezultatų vertinimas, 

tęstinumas; 

 vykdomos vietos politikos viešumas – visuomenės, Pagėgių savivaldybės gyventojų 

dalyvavimo užtikrinimas savivaldybės plėtroje, sprendimų priėmimo procese. 
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CENTRALIZUOTAS 
BUHALTERINĖS APSKAITOS 

SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANAVIMO 
IR INVESTICIJŲ SKYRIUS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR 
SPORTO  SKYRIUS 

CIVILINĖS METRIKACIJOS IR 
VIEŠOSIOS TVARKOS 

SKYRIUS 

CENTRALIZUOTAS VIDAUS 
AUDITO SKYRIUS 

ARCHITEKTŪROS IR 
KRAŠTOTVARKOS   

SKYRIUS 

TURTO IR ŪKIO SKYRIUS 

SOCIALINĖS PARAMOS 
SKYRIUS 

FINANSŲ SKYRIUS 

LUMPĖNŲ SENIŪNIJA 

NATKIŠKIŲ SENIŪNIJA 

STONIŠKIŲ SENIŪNIJA 

VILKYŠKIŲ SENIŪNIJA 

DOKUMENTŲ VALDYMO IR 
TEISĖS SKYRIUS PAGĖGIŲ SENIŪNIJA 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJAS 

VYRIAUSIASIS  
SPECIALISTAS 

(TARPINSTITUCINIO 
BENDRADARBIAVIMO 

KOORDINATORIUS) 

JAUNIMO REIKALŲ 
KOORDINATORIUS 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitoje pateikta 

informacija apie Savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų pagrindinių funkcijų vykdymą. 

Ataskaita parengta remiantis Savivaldybės administracijos skyrių pateiktomis ataskaitomis. 

 

1. VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKLA 

1.1. Administracijos struktūra 
 

Pagėgių savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro 

struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Savivaldybės 

administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš 

savivaldybės biudžeto, skaičių direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina arba keičia Savivaldybės 

taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius. Per ataskaitinį laikotarpį Pagėgių  

savivaldybės administracijos struktūra nesikeitė. Pagėgių savivaldybės administracijos struktūra 

buvo patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-87 „Dėl 

Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Per ataskaitinį laikotarpį Pagėgių 

savivaldybės administracijos struktūrą sudarė 16 struktūrinių padalinių ir 2 į struktūrinius padalinius 

neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. 

Pagėgių savivaldybės administracijos struktūra 
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Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. vasario 6 d. Savivaldybės administracijai vadovavo 

administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Komskis, kuris nuo 2021 m. vasario 7 d. 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, paskirtas 

Administracijos direktoriumi Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl 

Virginijaus Komskio paskyrimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriumi“. 

Administracijos direktorius įgyvendina vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, 

įgyvendino įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės tarybos sprendimus Pagėgių 

savivaldybės teritorijoje, organizavo savivaldybės biudžeto vykdymą, administravo savivaldybės 

turtą, užtikrino įstaigos veiklą – vadovavo Savivaldybės administracijai ir vykdė darbdavio 

funkcijas. 

 Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. Administracijos direktoriaus pavaduotoju, Pagėgių 

savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-146 „Dėl Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“, paskirtas Eugenijus Dargužas. Pavaduotojas 

pavadavo Administracijos direktorių (komandiruočių, atostogų ar nedarbingumo atveju), užtikrino 

tinkamą viešojo administravimo funkcijų atlikimą, kontroliavo teisės aktų įgyvendinimą bei 

formavo savivaldybės strategiją priskirtose veiklos srityse. 

1.2. Personalo administravimas 

Pagėgių savivaldybės administracijoje 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 136 

darbuotojų, iš jų: 44 karjeros valstybės tarnautojai ir 92 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.  

Įvykdyti 2 (2019 m. - 3) konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigybes. 

2020 metais Pagėgių savivaldybės administracija priėmė 29 darbuotojus (įskaitant 

sezoninius darbininkus ir kūrikus) ir atleido 28 (įskaitant sezoninius darbininkus ir kūrikus).  

Vykdytos administracinės naštos mažinimo, Savivaldybės darbuotojų administracinių 

gebėjimų tobulinimo, kvalifikacijos kėlimo funkcijas. Ataskaitiniu laikotarpiu administracijos 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo 

seminaruose ir mokymuose iš Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų. Administracijos 

darbuotojai kėlė kvalifikaciją pagal savo vykdomas funkcijas mokymuose, kuriuos organizavo 

valstybės ir savivaldybių darbuotojų mokymo centrai. 

 

1.3. Dokumentų valdymas ir informavimas  

Dokumentų valdymas  

Savivaldybės administracijoje 2020 m. naudota dokumentų valdymo sistema „Wepartner“. 

Dokumentų valdymo sistema spartina dokumentų apyvartą savivaldybėje, turi įtakos gyventojų 

aptarnavimui, sąveikai tarp skyrių ir administracijos. 
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Ataskaitiniais metais parengti 1820 (2019 m. – 1759) administracijos direktoriaus 

įsakymai, iš jų: 1194 (2019 m. – 1085) – veiklos klausimais, 379 (2019 m. – 361) – personalo 

valdymo klausimais, 237 (2019 m . – 319) – atostogų klausimais, 10 (2019 m . – 85) – 

komandiruočių klausimais. 

Užregistruoti 3289 (2019 m. – 3638) gauti dokumentai, išsiųsta arba kitais būdais perduota 

adresatams 2496 (2019 m. – 2531) siunčiamųjų dokumentų. Visi gautų, siunčiamųjų dokumentų, 

teisės aktų registrai buvo pildomi DVS „Webpartner“, dokumentai skenuojami, kontroliuojamas 

dokumentų užduočių vykdymas, organizuota greita dokumentų paieška ir kt. 2020 m. užregistruoti 

326 (2019 m. – 296) gyventojų prašymai. Taip pat užregistruotos 534 (2019 m. - 448) sutartys. 

2020 m. buvo surašyta 11 (2019 – 14) Savivaldybės tarybos posėdžių protokolų, kurie yra skelbiami 

interneto svetainėje www.pagegiai.lt,, priimta ir užregistruota 269 (2019 m. – 211) tarybos 

sprendimai, dokumentų valdymo sistemoje suderinta ir užregistruota 282 (2019 m. – 219) 

sprendimų projektai. 

Asmenų informavimas 

Ataskaitiniu laikotarpiu informacija apie Savivaldybės politikos, ekonomikos, socialinio 

gyvenimo įvykius, kultūros, sporto renginius, Savivaldybės vadovų veiklą, informaciniai 

pranešimai, proginiai sveikinimai ir kiti aktualūs skelbimai buvo skelbiama vietos laikraščiuose 

„Šilokarčema“ ir „Pamarys“, Savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt ir Facebook 

paskyroje. Siekiant gerinti Pagėgių miesto ir Savivaldybės įvaizdį, pranešimai spaudai apie Pagėgių 

savivaldybės veiklą buvo siunčiami į savaitraštį „Savivaldybių žinios“ ir interneto svetainę 

www.regionunaujienos.lt. Vietos regiono lygiu vyko bendradarbiavimas su Tauragės rajono 

komunikacijos medijomis: „Tauragės kurjeris“, „Tauragės radijas“, Tauragės kabeline televizija, 

respublikiniu lygiu - su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija ir kita respublikine žiniasklaida. 

Savivaldybės interneto svetainės www.pagegiai.lt informacija nuolat atnaujinama ir 

tvarkoma svetainės struktūra. Skelbiamos naujienos, skelbimai dėl priėmimo į darbą, viešųjų 

konkursų skelbimai, pristatomi įgyvendinami projektai, Tarybos sprendimų projektai, nuolat 

pildoma fotografijų ir vaizdo įrašų galerija. Savo kuruojamų sričių duomenis nuolat atnaujina 

Savivaldybės administracijos skyriai. 

Gerinant Pagėgių miesto įvaizdį, svetainėje www.pagegiai.lt ir Facebook paskyroje 

dalijamasi ir geriausiomis kitų savivaldybės įstaigų, organizacijų naujienomis, pagėgiškių 

laimėjimais. 
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1.4. Finansiniai ištekliai ir turto valdymas 

1.4.1. Finansiniai ištekliai 

2020 metų  Pagėgių savivaldybės patikslintas biudžeto pajamų planas – 16 130,5 tūkst. eurų,  

finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos- 456,0 tūkst. eurų. Pajamų įvykdymas – 15 051,1 

tūkst. eurų, finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos – 1181,0 tūkst. Eurų, iš jų 725,0 tūkst. 

eurų trumpalaikė paskola. 

 

 

2020 metų  biudžeto asignavimai patvirtinti su laisvu apyvartinių lėšų likučiu – 256,9 tūkst. 

Eurų. 241,1 tūkst. eurų panaudoti  asignavimų valdytojų kreditiniams įsiskolinimams dengti , iš 

kurių 15,8 tūkst. Eurų žemės realizavimo pajamų  liko nepanaudotos . 

2020 metų biudžeto visų pajamų planas be paskolų įvykdytas 93,3 proc. Dotacijos – 8689,7 

tūkst. eurų sudaro gautų pajamų dalį – 57,7 procentus viso biudžeto: tai lėšos valstybinėms 

funkcijoms atlikti – 1492,4 tūkst. eurų, mokymo ugdymo lėšos – 2068,5 tūkst. eurų , kita tikslinė 

dotacija – 50,0 tūkst. eurų, perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, kitos dotacijos einamiems 

tikslams- 523,4 tūkst. eurų, iš jų  kelių priežiūros programos lėšos – 191,6 tūkst. eurų,  lėšos 

neformaliojo švietimo programai – 30,0 tūkst. eurų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus išlaikymui – 21,5 tūkst. Eurų, išlaidų kompensavimui dėl pandemijos -52,5 tūkst. 
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eurų, socialinėms išmokoms ir socialinių darbuotojų premijoms bei sveikatos reikmėms finansuoti – 

172,8 tūkst. Eurų, mokyklų optimizavimui, ugdymo reikmėms finansuoti bei psichologo pagalbai 

švietimo įstaigose – 53,3 tūkst. Eurų;  patvirtintos savivaldybės biudžete gautos dotacijos iš 

Europos sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems 

tikslams – 103,1 tūkst. eurų. Kitų tikslinių dotacijų turtui įsigyti  numatytiems projektams finansuoti 

buvo gauta: lėšos kelių priežiūros programai finansuoti – 1066,7 tūkst. eurų, dotacijos (subsidijos) 

gautos investiciniams projektams vykdyti – 35,5 tūkst. eurų, VIP lėšos ,,Melioracijos programos 

investicijų projektų finansavimas“ – 2528,5 tūkst. eurų, mokyklos modernizavimo darbų 

finansavimui- 9,9 tūkst. eurų, patvirtintos dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos 

tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti – 780,5 tūkst. eurų, 

patvirtinta biudžete kompensacinių lėšų Europos Sąjungos finansinės paramos gauta už praėjusius 

2019 metus – 34 tūkst. eurų. 

Į valstybės biudžetą 2020 metų gruodžio mėn. buvo grąžinta nepanaudotų lėšų 18,3 tūkst. 

eurų specialiosios tikslinės dotacijos, iš jų: LR Socialinės ir darbo ministerijos socialinių paslaugų 

priežiūros departamentui „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“- 7,7 

tūkst. eurų (nepanaudotos lėšos paramai mirties atveju), „Socialinėms paslaugoms finansuoti“ – 4,4 

tūkst. eurų, „Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti“ – 0,1 tūkst. eurų, „Socialinei paramai 

mokiniams“ – 3,2 tūkst. eurų, ,,Skiriant piniginę paramą nepasiturintiems gyventojams “ – 0,7  

tūkst. eurų, LR Sveikatos ministerijai ( neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti) – 0,1 

tūkst. eurų, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (pedagoginių  darbuotojų skaičiaus 

optimizavimui - 2,1 tūkst. eurų .  

2020 metų Pagėgių savivaldybės patikslintas biudžeto išlaidų planas – 16843,4 tūkst. eurų,  

įvykdytas 15 992,9 tūkst. Eurų arba 95,0 proc., tame tarpe ilgalaikių paskolų – 456 tūkst. eurų. 
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Didžiausia išlaidų  dalis 36,4 procentai tenka ekonomikai (iš jų dotacijos iš Europos 

sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 15,6 procentų), 

22,2 procentai tenka švietimui, socialinei apsaugai – 16,7 procentų visų išlaidų,   bendrosioms 

valstybės paslaugoms tenka – 15 procentų.  

Piniginių lėšų likutis  2020 m. gruodžio 31 d. su užbaigiamosiomis apyvartomis sudaro 

496,1 tūkst. eurų, iš jų kasos apyvartos lėšas sudaro: aplinkos apsaugos programos lėšų likutis – 

27,5 tūkst. eurų, materialiojo turto realizavimo pajamų likutis – 40,3 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos 

už atliekų sutvarkymą likutis – 8,2 tūkst. eurų, biudžetinių įstaigų pajamų likutis – 4,7 tūkst. eurų, 

kitos apyvartos lėšos – 415,4 tūkst. eurų.  AB Ūkio banke likę užšalusių biudžeto lėšų – 322,1 tūkst. 

eurų, iš jų iždo sąskaitose likę užšalę lėšų – 275,8 tūkst. eurų, administracijos sąskaitose – 46,3 

tūkst. eurų. 

Mokėtinų sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 3439,8 tūkst. eurų : tame tarpe  360,6 tūkst. 

eurų - darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų pirkimui – 79,4 tūkst. 

eurų.  Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis – 2136,9 tūkst. eurų, Pagėgių savivaldybės Socialinių 

paslaugų centro įsiskolinimo likutis Turto bankui – 130,9 tūkst. Eurų, trumpalaikė paskola- 725,0 

tūkst. Eurų.  Didesnis kaip 45 dienos praleistas terminas mokėtinų sumų sudaro 1,3 tūkst. Eurų . 

2020 m. Administracijos direktoriaus rezervas sudarė 30,6 tūkst. Eurų , kuris buvo 

panaudotas išlaidoms skirtoms kovai su COVID -19 . 

2020 metais žemės nuomos mokesčio priskaičiuota 110,4 tūkst. Eur., surinkta 104,1 tūkst. 

Eur.  

Fiziniams asmenims priskaičiuota 84,1 tūkst. Eur., juridiniams asmenims 26,3 tūkst. Eur. 

Žemės nuomos mokesčių lengvata 2020 metais pritaikyta dėl neapmokestinamo žemės 

sklypo dydžio ( žemei  kaimo teritorijoje - 1 ha, miesto teritorijoje – 0,05 ha) I ir II grupės 

invalidams, senatvės pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtose šeimose 

apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, mokėtojams sudarė  5,7 tūkst. Eur . 

Bendra valstybinės žemės nuomos mokesčio  nepriemoka 2020 m. gruodžio 31 dienai su 

delspinigiais sudaro 41,1 tūkst. eurų, iš jų : fizinių asmenų 26,1 tūkst. Eur. ir juridinių asmenų 19,6 

tūkst. Eurų. 

1.4.2. Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas 

 
Turto ir ūkio skyrius 2020 m. parengė 108 savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų, 83 savivaldybės tarybos sprendimų projektai ir 1 mero potvarkis. Darbuotojai nuotoliniu 

būdu dalyvavo mokymuose, seminaruose, būsto pritaikymo neįgaliems komisijų darbe, eismo 

saugumo komisijos darbe. 
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Paruošti 76 siunčiami raštai – LR Finansų ministerijai, LR Valstybės kontrolei, LR 

Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, LR 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų 

ministerijos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, UAB  „Autokeda“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, 

UAB „Tauragės autobusų parkui“ ir kt.  

Analizuotos patirtos ir planuojamos patirti išlaidos dėl sukeltos sveikatos krizės COVID – 

19 ir informacija pateikta LR Finansų ministerijai, LR Valstybės kontrolei, LR Specialiųjų tyrimų 

tarnybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai.  

LR Finansų ministerijai išsiųsti raštai dėl patirtų išlaidų kompensavimo: 

2020-06-30 d. raštas  Nr. R2-1223 dėl patirtų išlaidų susijusių su valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) likvidavimu ir  jos 

padarinių šalinimu Pagėgių savivaldybėje (bendra suma kompensavimui 58257 Eur),  

2020-12-31 d. raštas Nr. R2-2496 prašymas kompensuoti patirtas išlaidas įsteigus mobilų 

punktą (suma kompensavimui 15013,6 Eur).  

LR Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas 2020-06-20 d. raštas Nr. R2 – 1085 dėl 

Pagėgių savivaldybėje esančių Nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų grupių faktiškai patirtų išlaidų dėl COVID – 19 kompensavimo (suma 

kompensavimui -2340,45 Eur).  

Dėl susidariusios sudėtingos situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) analizuoti, derinti moksleivių ir keleivių vežimo 

klausimai su paslaugų tiekėjais UAB „Autokeda“, UAB „Šilutės autobusų parku“, UAB „Tauragės 

autobusų parku“ ir A. Mackaus gimnazija. 

Dalyvauta nuotoliniuose pasitarimuose dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkio“ esamos 

padėties analizės ir  numatomos perspektyvos, kuriuos organizavo LR Aplinkos ministerija, 

dalyvavo ir Tauragės rajono savivaldybės atstovai.  

Pagal Turto ir ūkio skyriaus nuostatus buvo vykdomos vietinės reikšmės automobilių kelių 

ir gatvių priežiūros, eksploatavimo ir remonto darbų planavimas, jų atlikimo organizavimas, 

infrastruktūros ir inžinerinių statinių rekonstravimo, remonto, šilumos ir elektros ūkių priežiūros 

organizavimo ir kontrolės funkcijos.  

Suorganizuoti ir atlikti:  
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1. Paprastojo remonto darbai Pagėgių lopšelio-darželio patalpose įrengiant naują darželio 

grupę 20 vaikų, finansavimo šaltinis – Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota lėšų eur – 

25 532,00;  

2. Šilgalių mokyklos – daugiafunkcinio centro elektros sistemos ir kompiuterinių tinklų 

remonto/įrengimo darbai, finansavimo šaltinis – Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota 

lėšų eur – 4 996,00.  

Socialinio būsto fondo plėtra 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą 2020 m. 

10 Pagėgių savivaldybės asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus socialiniam būstui gauti,  nepateikė 

įstatyme nurodytų dokumentų ir buvo išbraukti iš sąrašų. 2020 m. sausio 1 d. sąrašuose buvo viso – 

20, iš jų: 2- jaunų šeimų sąraše, 0 – našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų sąraše, 3 – šeimų 

auginančių 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) sąraše, 4- neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąraše, 10 - bendrame 

sąraše ir 1 - socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąraše. 

2020 m. sudaryta 1 socialinio būsto nuomos sutartis su naujais nuomininkai iš  bendrojo 

sąrašo.  

2020 m. lėšų socialinio būsto pirkimui iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos nebuvo gauta. Pagėgių savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T- 

256 „Dėl buto, esančio Vilniaus g. 24-3, Pagėgių mieste, ir 1/30 sandėlio, esančio Vilniaus 24a, 

Pagėgių mieste, pirkimo“ leido už 16 tūkstančių eurų pirkti gyvenamąjį būstą Pagėgių savivaldybės 

kaimo teritorijoje savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai, naudojant lėšas, gautas pardavus 

savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus. Už 16 tūkstančių eurų buvo nupirktas 1 

socialinis 2 kambarių būstas (60,41 kv. m), esantis Vilniaus 24a, Pagėgių mieste.  

2020 m. savivaldybės gydytojoms nutraukus darbo santykius su Pagėgių savivaldybe, liko 2 

laisvi tarnybiniai būstai: Jaunimo g. 10-3, Pagėgių mieste (plotas - 63,10 kv. m) ir Jaunimo g. 8A-6, 

Pagėgių mieste. 

2020 m. 4 savivaldybės būstai: Žemaičių g. 34-6, Benininkų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. ir 

Pagenaičių k. 3, Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Pievų g. 1-2, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav. ir Jaunimo 

g. 10-10, Pagėgių m. Už šiuos butus gauta 25200 Eur. Parduoti 2 pagalbinio ūkio pastatai jų 

naudotojams: 1/8 sandėlio Vilniaus g. 12, Pagėgių m. ir 1/4 ūkinio pastato Endriškių k., Pagėgių 

sen., Pagėgių sav. 

Viešo aukciono būdu parduotas socialinis būstas (17,81 kv.m), esantis avariniu pripažintame 

gyvenamajame name adresu: Vilniaus g. 28A-2, Pagėgių mieste. 
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Vadovaujantis 2020 m. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir 2020 

m. pirkimo komisijos nutarimais, už 3000 Eur nupirkta dalis pastato, esančio Sodo g. 18, Natkiškių 

k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. 

Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo 

2020 m. nesikreipė nei vienas savivaldybės gyventojas. 

Socialinio būsto remontui išleista - 6172,20 Eur.  

Šilumos ir elektros ūkiai 

2020 m. buvo užtikrintas Pagėgių savivaldybės administracijos administracinių pastatų 

šilumos ir elektros įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų atlikimas.   

Buvo atlikti pirkimai dėl Pagėgių savivaldybės administracinių pastatų šilumos ir elektros 

įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų. 

Vietinės reikšmės kelių (gatvių)  tiesimas, remontas bei priežiūros vykdymas 

Savivaldybė prižiūri ir remontuoja 502,713 km vietinės reikšmės automobilių kelių ir 

gatvių. 86,4 procentai (434,257 km) Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių turi dangą, iš jų: 

 su asfaltbetonio, trinkelių ir grindinio danga – 47,306 km;  

 su žvyro danga – 386,951 km. 

 Grunto kelių – 68,456 km. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) ir COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių 

mažinimo priemonių plano finansavimo lėšų administravimas 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2020 m. 

balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo  lėšų 

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus 

eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2020 metais“ skirta 525900,00 Eur Pagėgių 

savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus 

eismo sąlygoms užtikrinti. 

 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  vietinės reikšmės keliams su žvyro 

danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ skirta 171100,00 eurų.  

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 ,,Dėl 

ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių 

plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su 

žvyro danga asfaltuoti“ skirta 479600,00 eurų. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-332 „Dėl 

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių 
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plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti 

ir rekonstruoti“ (2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3-339 redakcija) skirta 134900,00 eurų. 

Iš viso 2020 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) tiesimui, rekonstrukcijai, remontui bei priežiūros vykdymui buvo skirta 697000,00 Eur, iš 

jų panaudota 696032,70 Eur.  

Iš viso 2020 metais iš COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 

finansavimo lėšų (toliau – COVID-19) buvo skirta 614500,00 Eur, iš jų panaudota 562225,00 Eur.  

Iš KPPP skirtos lėšos, vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. 

sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – 

KPPP) lėšų skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskirstytos Pagėgių savivaldybės 

seniūnijoms.  

Parengtos pasirašyti ir pasirašytos finansavimo sutartys Nr. S-0184, Nr. S-0520, S-0823, S-

0824 ir jų priedai tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir VĮ Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos.  

Parengti viešųjų pirkimų dokumentai ir atlikti viešieji pirkimai dėl vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių projektavimo, priežiūros ir remonto bei rekonstravimo darbų. 

Lėšoms iš KPPP ir COVID-19 gauti parengtos paraiškos ir kartu su visa reikalinga 

apmokėjimo ir kita dokumentacija (viešojo pirkimo procedūrų ataskaitų kopijos, rangos ar 

paslaugos sutarčių kopijos ir kita) pateiktos Lietuvos automobilių kelių direkcijai. 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas ir atlikti darbai 2020 metais 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas (kelio Nr. 
ir pavadinimas savivaldybės 

tarybos patvirtintame vietinės 
reikšmės kelių sąraše) (trumpas 

atliktų darbų aprašymas) 

Objekto 
turtui 
įsigyti 
vertė,  

tūkst. Eur 

Atliktų 
darbų 

apimtys 
(fiziniai mato 

vnt ) 

Skirta 
lėšų, tūkst. 

Eur 

Panaudota 
lėšų 

eurais, ct 

1 2 3 4 5 6 
Finansavimo sutartis Nr. S-0184 525,9 525 385,99 

Turtui įsigyti 

1 

Pagėgių miesto Malūno gatvės Nr. 
PG7220 ir PG7218 rekonstravimas     

(dangos ženklinimas, išpildomosios 
dokumentacijos parengimas). 

226,00 502 m/ 4-6 m 1,42 1 419,23 

  Iš jų eismo saugumo priemonės 1,42 1 419,23 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaita 

 

16

 

2 

Pagėgių seniūnijos Kentrių kaimo 
Vingio gatvės Nr. PG7001 

rekonstravimas                       
(AŠAS h-34 cm, skaldos pagrindas h-15 

cm, a/b danga h-6 cm)             

193,36 686 m /4,5 m        90,0 90 000,00 

  Iš jų eismo saugumo priemonės 15,9 15 900,00 

3 

Pagėgių seniūnijos Pagėgių miesto 
Klaipėdos gatvės atšakos į 

Klaipėdos g. 6A Nr. PG7223 
kapitalinis remontas                   

(projektavimas, AŠAS h-37 cm, skaldos 
pagrindas h-15 cm, a/b danga h-8 cm) 

31,32 85 m/6,5m 31,32 31 310,50 

4 

Pagėgių seniūnijos Pagėgių miesto 
Sodų gatvės atšakos  Nr. PG7234 į 
Klevų g. atšaką PG7233 kapitalinis 

remontas                            
(AŠAS h-47 cm, skaldos pagrindas h-20 

cm, a/b danga h-8 cm, apšvietimo 
įrengimas) 

89,20 210 m/3,5m 33,65 33 650,00 

5 

Lumpėnų seniūnijos Lumpėnų 
kaimo Liepų gatvė Nr. PG9007        
(Kapitalinio remonto darbų projekto 

parengimas) 

5,20 358 m/4m 3,79 3 788,00 

6 

Stoniškių seniūnijos vietinės 
reikšmės kelių Nr. PG5029 ,,Rukai-

Pakamonai" ir Nr. PG5033 
,,Privažiavimas prie Spengių nuo 

kelio PG5029"  kapitalinis 
remontas                            

(Paruošiamieji darbai, dalis AŠAS h-32 
cm, skaldos pagrindas h-20 cm) 

323,50 886 m/4,5m 41,12 41 117,47 

7 

Natkiškių seniūnijos vietinės 
reikšmės kelias Nr. PG1006 

,,Privažiavimas prie Ropkojų nuo 
kelio 4226"                          

(Kapitalinio remonto darbų projekto 
parengimas) 

4,63 270 m/3,5m 0,96 953,48 

8 

Natkiškių seniūnijos vietinės 
reikšmės kelio Nr. PG1014 

,,Natkiškiai-Natkiškių miškas“ 
kapitalinis remontas                    

(projektavimas, AŠAS h-35 cm, skaldos 
pagrindas h-15 cm) 

175,00 584 m/4,5m 20,56 20 560,00 

9 

Pagėgių seniūnijos Benininkų 
kaimo Prūdo gatvė Nr. PG7230           
(Kapitalinio remonto darbų projekto 

parengimas) 

6,30 436 m/4,5m 5,25 5 241,72 
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10 

Vilkyškių seniūnijos Vilkyškių 
miestelio Mažojo kaimelio gatvės 
Nr. PG8512 ir vietinės reikšmės 
kelio Nr. PG2003 ,,Barziūnai-

Vilkyškiai" kapitalinis remontas          
(AŠAS h-35 cm, skaldos pagrindas h-20 

cm, a/b danga h-10 cm, apšvietimo 
įrengimas) 

160,9 495 m/3,5m 29,70 29 663,77 

  Iš jų eismo saugumo priemonės 7,5 7 500,00 

11 
Pagėgių seniūnijos, Pagėgių miesto 

Ateities gatvės statyba                  
(Naujos statybos projekto parengimas) 

164,00 210 m/5,5m 8,47 8 470,00 

12 

Lumpėnų seniūnijos Bitėnų kaimo 
Jankaus gatvės PG3025 

,,Privažiavimas prie Bitėnų nuo 
kelio 4229" kapitalinis remontas          

(AŠAS h-37 cm, skaldos pagrindas h-20 
cm) 

130,00 461 m/5m 30,00 30 000,00 

13 

Pagėgių seniūnijos, Pagėgių miesto 
vietinės reikšmės kelias Nr. 

PG0098 ,,Privažiuojamasis kelias 
prie kolektyvinių sodų nuo gatvės 

PG7212"                            
(Kapitalinio remonto darbų projekto 

parengimas) 

5,18 378 m/4,5m 5,18 5 178,80 

14 

Pagėgių seniūnijos, Panemunės 
miesto Nemuno gatvė Nr. PG7402        

(Kapitalinio remonto darbų projekto 
parengimas)           

4,61 365 m/6 m 4,61 4 601,30 

15 

Pagėgių seniūnijos, Pagėgių miesto 
Turgaus gatvė Nr. PG7242              

( Kapitalinio remonto darbų projekto 
parengimas)           

4,71 72 m/4,5 m 4,71 4 710,00 

16 

Stoniškių seniūnijos, Šilgalių kaimo 
Geležinkelio gatvė Nr. PG9703           
(Kapitalinio remonto darbų projekto 

parengimas)           

6,90 500 m/3,5 m 6,90 6 899,11 

17 

Lumpėnų seniūnijos, vietinės 
reikšmės kelias Nr. PG3021 

,,Bitėnai-Bardėnai"                   
(Kapitalinio remonto darbų projekto 

parengimas) 

16,26 2416 m/3,5 m 16,26 16 259,98 

      Iš viso turtui įsigyti 333,90 333 823,36 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau 
nei 360 tūkst. Eur, įsigyti 

0,00 0,00 

Iš jų eismo saugumo priemonės 24,82 24 819,23 
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Einamiesiems tikslams 

  Vietinės reikšmės kelių ir  gatvių su žvyro danga priežiūra ( greideriavimas, žvyravimas 
išdaužų vietose, kelio griovių atstaymas), iš jų: 

18 Pagėgių seniūnijoje 112 km/376  m³ 24,15 24 148,12 

19 Stoniškių seniūnijoje 105 km/186 m³ 21,68 21 672,62 

20 Vilkyškių seniūnijoje 125 km/549  m³ 31,03 31 023,59 

21 Lumpėnų seniūnijoje 79 km/60  m³ 9,22 9 217,26 

22 Natkiškių seniūnijoje 40 km/ 137 m³ 10,00 10 002,05 

  
Viso vietinės reikšmės kelių ir  

gatvių su žvyro danga priežiūra 
462 km.; 1308 m³ 96,08 96 063,64 

  Vietinės reikšmės kelių ir  gatvių su asfalbetonio danga priežiūra (duobės), iš jų: 
23 Pagėgių seniūnijoje 292 m² 5,40 5 403,50 
24 Stoniškių seniūnijoje 1155 m² 20,37 20 362,66 
25 Vilkyškių seniūnijoje 70 m² 1,29 1 285,79 
26 Lumpėnų seniūnijoje 37 m² 0,69 680,44 
27 Natkiškių seniūnijoje 790 m² 13,89 13 893,56 

  
Viso vietinės reikšmės kelių ie 
gatvių su asfalbetonio danga 
priežiūra                               

2344  m² 41,64 41 625,95 

28 
Eismo saugumo priemonės iš jų : 
Kelio ženklai 

 20 vnt. 1,76 1 760,00 

  Viso eismo saugumo priemonės   1,76 1 760,00 

29 
Vilkyškių seiūnijos, Vilkyškių 
miestelio Pieninės gatvė Nr. 
PG8508 

75 m/4,5 m 7,37 6 978,24 

  Viso paprastasis remontas 75 m/4,5 m 7,37 6 978,24 

30 
Kelių ir gatvių kadastriniai 
matavimai 

204 vnt (217 km) 45,15 45 134,80 

Viso einamiesiems tikslams 192,00 191 562,63 

Iš jų:              - paprastasis remontas 7,37 6 978,24 

eismo saugomo priemonės 1,76 1 760,00 

IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ Nr. S-184: 525,90 525 385,99 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 
360 tūkst. Eur, įsigyti 

0,00 0,00 

iš jų  eismo saugumo priemonės 26,58 26 579,23 

Finansavimo sutartis Nr. S-0520 171,10 170 646,71 

Turtui įsigyti 
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31 

Pagėgių miesto vietinės reikšmės 
kelio Nr. PG7234 „Sodų g. atšaka į 

Klevų g. atšaką PG7233“  
kapitalinis remontas                    

(AŠAS h-47 cm, skaldos pagrindas h-20 
cm, a/b danga h-8 cm, apšvietimo 

įrengimas) 

89,20 210 m/3,5m 50,00 49546,72 

32 

Vilkyškių miestelio Mažojo 
kaimelio gatvės Nr. PG8512 ir 
Vilkyškių seniūnijos vietinės 
reikšmės kelio Nr. PG2003 

,,Barzūnai–Vilkyškiai“  kapitalinis 
remontas (AŠAS h-35 cm, skaldos 

pagrindas h-20 cm, a/b danga h-10 cm, 
apšvietimo įrengimas) 

157,80 495 m/3,5m 29,60 29 599,99 

33 

Natkiškių seniūnijos Natkiškių 
kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 

PG1014 „Natkiškiai–Natkiškių 
miškas“ kapitalinis remontas        

(projektavimas, AŠAS h-35 cm, skaldos 
pagrindas h-15 cm) 

180,00 584 m/4,5m 50,00 50 000,00 

34 

Stoniškių seniūnijos Rukų kaimo 
vietinės reikšmės kelių Nr. PG5029 

,,Rukai–Pakamonai“  ir Nr. 
PG5033 „Privažiavimas prie 
Spengių nuo kelio PG5029“ 

kapitalinis remontas                      
(Paruošiamieji darbai, dalis AŠAS h-32 

cm, skaldos pagrindas h-20 cm) 

323,50 886 m/4,5m 41,50 41 500,00 

Iš viso turtui įsigyti: 171,10 170 646,71 

IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ Nr. S-520: 171,10 170646,71 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 
360 tūkst. Eur, įsigyti 

0,00 0,00 

 VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ: 697,00 696 032,70 

IŠ JŲ:     
EINAMIESIEMS TIKSLAMS 192,00 191 562,63 

TURTUI  ĮSIGYTI 505,00 504 470,07 
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 

360 tūkst. Eur, įsigyti 
0,00 0,00 
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COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų panaudojimas ir atlikti 

darbai 2020 metais 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas (kelio 
Nr. ir pavadinimas 

savivaldybės tarybos 
patvirtintame vietinės 
reikšmės kelių sąraše) 
(trumpas atliktų darbų 

aprašymas) 

Objekto 
turtui įsigyti 
vertė,  tūkst. 

Eur 

Atliktų 
darbų 

apimtys 
(fiziniai 

mato vnt ) 

Skirta 
lėšų, 

tūkst. 
Eur 

Panaudota 
lėšų eurais, ct 

1 2 3 4 5 6 

2020-06-22 finansavimo sutartis Nr. S-0823       479,60   
           462 

178,74    
Turtui įsigyti 

1 

Pagėgių seniūnijos Benininkų 
kaimo Prūdo gatvės (Nr. 
PG7230) kapitalinis remontas  
(AŠAS h-37 cm, skaldos pagrindas h-
20 cm, a/b danga h-8 cm)  

176,6 
436 m/ 4,5 

m 
176,60 169 792,96 

2 

Pagėgių miesto Sodų gatvės 
(Nr. PG7214) Ruožas nuo Pk 
6+58 iki Pk 9+58 kapitalinis 
remontas                                           
(AŠAS h-32 cm, skaldos pagrindas h-
20 cm, a/b danga h-8 cm, apšvietimo 
įrengimas)  

111,0 
280 m /5,5 

m 
111,00 110 444,78 

3 

Vilkyškių miestelio Mažojo 
kaimelio gatvės (Nr. PG8512) 
ir vietinės reikšmės kelio Nr. 
PG2003 Barzūnai–Vilkyškiai  
kapitalinis remontas                            
(AŠAS h-35 cm, skaldos pagrindas h-
20 cm, a/b danga h-10 cm, 
apšvietimo įrengimas) 

157,8 
495 m /3,5 

m 
97,00 97 000,00 

4 

Pagėgių seniūnijos Kentrių 
kaimo Vingio gatvės (Nr. 
PG7001) rekonstravimas 
 (AŠAS h-34 cm, skaldos pagrindas 
h-15 cm, a/b danga h-6 cm)             

193,36 
686 m /4,5 

m 
95,00 84 941,00 

      Iš viso turtui įsigyti 479,60 462 178,74 

IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ Nr. S-0823: 479,60 462 178,74 
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau 

nei 360 tūkst. Eur, įsigyti 
0,00  0,00  

2020-06-22 finansavimo sutartis Nr. S-0824 134,90 100 046,26 
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5 

Lumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio 

Nr. PG3010 ,,Lumpėnai–Bardėnai“ kapitalinis 

remontas  (AŠAS h-37 cm, skaldos pagrindas h-20 cm)  

335,0 1350 m/6,5 m            134,90 100 046,26 

Iš viso turtui įsigyti: 134,90 100 046,26 

IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ Nr. S-0824: 134,90 100 046,26 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau 
nei 360 tūkst. Eur, įsigyti 0,00  0,00  

 IŠ VISO PLANO LĖŠŲ PAGAL SUTARTIS Nr. S-0823 ir Nr. 
S-0824: 

614,50 562 225,00 

IŠ JŲ:     

TURTUI  ĮSIGYTI 
        

614,50    
           562 

225,00    
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau 

nei 360 tūkst. Eur, įsigyti 
0,00  0,00  

 

Buvo atlikti savivaldybės nekilnojamojo turto objektų reikalingi remonto ar rekonstrukcijos 

darbų lėšų poreikio lokalinių sąmatų skaičiavimai, paprastojo remonto darbų aprašai, bei techninės 

užduotys: 

Savivaldybės Gyvenamosios aplinkos gerinimo programos ir valstybės biudžeto lėšomis 
atlikti darbai 

Pagėgių savivaldybės Gyvenamosios aplinkos gerinimo programos lėšomis buvo finansuoti 

2 objektai, Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbams finansuoti 2020 m. iš Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems programos  ir Pagėgių savivaldybės  lėšų skirta 8254,71 Eur. 

 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Vertė,  
Eur 

1. 
Būsto pritaikymo žmonėms su negalia darbai (Jaunimo g. 8a-
2, Pagėgiai) 

3498,25 

2. 
Būsto  pritaikymo žmonėms su negalia darbai (Jonikaičių k., 
Pagėgių sen., Pagėgių sav.) 

4756,46 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programos lėšomis atlikti darbai 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programos „Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimas“ lėšomis buvo finansuojami vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Pagėgių 

savivaldybės  egzaminų centruose-grupėse įrengimo darbai. 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Vertė,  
Eur 

1. 
Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Pagėgių savivaldybės 
egzaminų centruose-grupėse įrengimas (Pagėgių savivaldybės 
Algimanto Mackaus gimnazija, adresu Vilniaus g. 3, Pagėgiai) 

9498,50 
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Viešieji pirkimai 

2020 m. Turto ir ūkio skyrius atliko 81 pirkimą, iš jų: 3 supaprastintus didelės vertės 

pirkimus, 63 – supaprastintus mažos vertės pirkimus, per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO.lt 

katalogą) atliko 15 pirkimų.  

Priemonė, veiklos funkcija 2020 m. 
1. Pirkimai per Centrinę perkančiąją 
organizaciją 

Pirkimų vertė: 50 105,34 Eur su PVM. 

1.1.Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų  
supaprastinti pirkimai iš Centrinės perkančiosios 
organizacijos katalogo (CPO.lt). 

Skaičius – 15.  
Bendra pirkimų vertė: 50 105,34 Eur su PVM 
Prekių – 0,00 Eur su PVM 
Paslaugų – 50 105,34 Eur su PVM 
Darbų – 0,00 Eur su PVM 

2. Supaprastinti mažos vertės pirkimai: Pirkimų vertė: 909 520,66 Eur su PVM 

2.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų  
supaprastinti mažos vertės pirkimai apklausos 
būdu. 

Skaičius – 63 
Bendra pirkimų vertė: 909 520,66 Eur su PVM 
Prekių – 55 596,09  Eur su PVM 
Paslaugų – 79 923,25 Eur su PVM 
Darbų – 774 001,32 Eur su PVM 

3. Supaprastinti didelės vertės pirkimai  Pirkimų vertė: 492 868,90 Eur su PVM 

2.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų  
supaprastinti mažos vertės pirkimai apklausos 
būdu. 

Skaičius – 3 
Bendra pirkimų vertė: 492 868,90 Eur su PVM 
Prekių – 0,00 Eur su PVM 
Paslaugų – 40 000,00 Eur su PVM 
Darbų – 452 868,90 Eur su PVM 

3. Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir 
pirkimų vykdymas 

Visų skyriaus organizuojamų viešųjų pirkimų 
dokumentų rengimas ir pirkimų vykdymas. 

4. Informacijos apie 2020 m. skyriaus atliktus 
viešuosius pirkimus rinkimas ir teikimas 
atsakingam skyriui 

Surinkti duomenys apie viešuosius pirkimus 
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių 
ir vidaus sandorių ataskaitai (tipinė Atn-3 
forma). 

 
2020 m. Turto ir ūkio skyrius pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos suteiktus visus 

įgaliojimus organizuoti ir atlikti projektų statybos darbų viešus pirkimus, t. y. visas šio pirkimo 

procedūras iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, bei pateikti atlikto pirkimo procedūrų ataskaitą, 

atiko 2 pirkimus.  

1.5. Vidaus auditas 

Pagėgių savivaldybės Centralizuota vidaus audito tarnyba (toliau vadinama – Skyrius) 

įsteigta vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 metų balandžio 1 dienos sprendimu Nr. 

275 „Dėl centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos įsteigimo ir savivaldybės institucijų ir 

administracijos struktūros dalinio papildymo“. Skyrius pradėjo dirbti nuo 2004 metų liepos 15 

dienos. 
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Skyrius padalinių neturi. Skyriuje šiuo metu dirba viena valstybės karjeros tarnautoja – 

Skyriaus vedėja Palmira Kinderienė.  Skyriuje nėra patvirtintų kitų pareigybių, kurios turėtų būti 

nurodomos metinės VAT veiklos ataskaitos 1 priedo 3.4 papunktyje. 

 2020 metais atleistų iš darbo Skyriaus darbuotojų nebuvo. 

 2017 metų kovo 13 dieną buvo įsteigta Skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės 

tarnautojo pareigybė. Du kartus buvo skelbtas konkursas šiai pareigybei užimti, tačiau abu kartus 

konkursas neįvyko – nebuvo pretendentų. 

Skyriaus veiklos organizavimas 

Pagėgių savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo, kuriuo Skyriui būtų priskirti 

audituotini VJA, kurie nėra pavaldūs ir (arba) atskaitingi Pagėgių savivaldybės administracijai.  

Skyriaus nuostatai patvirtinti 2020 metų sausio 30 dienos Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1 -104. Skyriaus vidaus audito metodika patvirtinta 2020 

metų vasario 26 dienos Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1- 195. 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. gegužės 13 d. išleido įsakymą Nr. 

A1 -360 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos 

nustatymo. Šiuo įstatymu yra reglamentuotos Skyriaus specialistų ir audituojamųjų subjektų vadovų 

teisės ir pareigos vidaus audito atlikimo metu. 

Reikšmingų konsultavimo veiklų 2020 metais nevykdyta. Konsultavimas buvo atliekamas 

tikrinimų metu, tam skirtos 7 darbo dienos. 

Skyriui nebuvo daromas poveikis planuojant ir atliekant vidaus auditus bei pateikiant vidaus 

audito rezultatus, Skyriaus vedėjai nebuvo pavesta dalyvauti valdant VJA ir jam pavaldžius ir (arba) 

atskaitingus VJA, nustatant ir įgyvendinant VJA vidaus kontrolės politiką.  

Skyriaus vedėja iki 2020 metų lapkričio 24 dienos  vadovavo administracijos direktoriaus 

sudarytai nuolatinei komisijai dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą; 2020 metais 

stebėtojo teisėmis dalyvavo savivaldybės biudžeto rengimo pagal programas darbo grupės veikloje. 

Šioms užduotims vykdyti skirtos 6 darbo dienos. 

Skyriaus vedėja nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes bei 

gebėjimus. 2020 metais dalyvavo Lietuvos respublikos vyriausybės kanceliarijos organizuotoje 

konferencijoje „Atviras valdymas praėjus dešimtmečiui: ar pasirengę atviros valstybės vizijai?“; 

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės organizuotoje valstybės tvarios plėtros konferencijoje 

SIGNALS 2020; VšĮ CPO LT nuotoliniuose mokymuose „CPO LT elektroninio katalogo plėtra: 

nauji prekių, paslaugų, darbų moduliai“.  

Skyriaus veiklos planavimas 
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Skyriaus 2019 -2021 metų strateginiame veiklos plane aprašyta vidaus audito visuma: 

- audituojamųjų Viešųjų juridinių asmenų skaičius 20 (dvidešimt).  

- Pagėgių savivaldybės administracijos vykdomos strateginio veiklos plano programos – 

valdymo tobulinimo programa; ugdymo užtikrinimo programa; kultūros, turizmo ir sporto plėtotės 

programa; strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programa; 

gyvenamosios aplinkos gerinimo programa; NVO, bendruomenių, SVV rėmimo ir jaunimo 

politikos plėtros programa; socialinės paramos ir sveikatos priežiūros įgyvendinimo programa. 

Planuojant Skyriaus veiklą buvo įvertinti ne tik Pagėgių savivaldybės administracijos 

padaliniai, bet ir jos valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys bei Pagėgių savivaldybės 

administracijos finansuojamos ir vykdomos programos. Planuojant vertinimui buvo priimti tokie 

reikšmingumo kriterijai kaip veiklos sudėtingumas, pareigybių skaičius ir atliekamų funkcijų 

sudėtingumas, metinis faktinių išlaidų dydis, valdomo turto vertė bei naudojamos informacijos 

valdymo kompiuterinės technologijos, įgalinančios greičiau atlikti auditą. 

 2020 metų veiklos planas sudarytas ir su administracijos direktoriumi suderintas 2020 metų 

sausio 14 dieną. 

Vidaus auditų atlikimas ir rezultatai 

2020 metais  atlikti penki vidaus auditai, vienas iš jų pradėtas 2019 metais.  Vidaus audito 

ataskaitose suformuluotos šimtas trisdešimt šešios išvados ir pateiktos šimtas dvidešimt šešios 

rekomendacijos. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui ir audituojamųjų subjektų 

vadovams buvo pateiktos vidaus audito ataskaitos, kuriose išskirtos išvados dėl galimos arba 

nustatytos viešojo juridinio asmens veiklos rizikos ir vidaus auditų metu nustatytos rizikingiausios 

viešojo juridinio asmens veiklos sritys. 

 Daugiausiai didelio reikšmingumo rekomendacijų pateikta vidaus audito ataskaitoje „ 

Inventorizacijos atlikimo  Pagėgių savivaldybės biudžetinėse įstaigose  vertinimo vidaus auditas“. Iš  

viso šioje ataskaitoje  pateikta septyniasdešimt viena rekomendacija, iš jų  keturiasdešimt septynios 

– didelio reikšmingumo. Kiekvienai audituotai biudžetinei įstaigai pateikta nuo penkių iki septynių 

rekomendacijų.  Visose audituotose biudžetinėse įstaigose buvo nustatyta neatitikimų teisės aktams 

pasirengiant inventorizacijai, sudarant inventorizacijos aprašus bei inventorizacijos fakto  

įforminime dokumentais. Taip pat buvo pastebėta, kad inventorizacijos metu nenustatyta jokių 

neatitikimų (trūkumų, nuostolių ar gedimų, taip pat pertekliaus), kas suponuoja prielaidą, kad 

inventorizacija atlikta formaliai. 

Pateiktos didelio reikšmingumo rekomendacijos dėl viešojo juridinio asmens valdymo, 

rizikos ir vidaus kontrolės tobulinimo: 
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- Vadovaujantis Taisyklėmis pilnai reglamentuoti gautinų ir mokėtinų sumų 

inventorizavimą; 

- Vadovaujantis Taisyklių reikalavimais inventorizavimo aprašus sudaryti pagal 

pasirinktus požymius; 

- Vadovaujantis Taisyklių reikalavimais inventorizavimo aprašuose nurodyti 

inventorizacijos pradžios ir inventorizacijos pabaigos laiką; 

- Vadovaujantis Taisyklių reikalavimais inventorizuojant pagal panaudos sutartis gautą 

turtą, inventorizavimo apraše nurodyti panaudos davėją ir panaudos pabaigos laiką 

- Apibendrintus inventorizacijos rezultatus ir pasiūlymus įstaigos vadovui pateikti pilnai 

atlikus inventorizacijos procedūras; 

- Siekiant užtikrinti vidaus kontrolės efektyvų veikimą atskirti vykdymo ir kontrolės 

funkcijas inventorizacijos atlikimo srityje; 

- Įvertinant tai, kad inventorizacija yra viena iš svarbiausių vidaus kontrolės procedūrų, 

atlikti ją pilnai vadovaujantis Taisyklių reikalavimais 

Audituotų viešųjų juridinių asmenų vadovai didelio reikšmingumo rekomendacijoms 

įgyvendinti ėmėsi atitinkamų priemonių. Skyriui pateikė informaciją, įrodančią, kad įgyvendintos 

priemonės, numatytos rekomendacijų įgyvendinimo pateiktų  vidaus audito ataskaitoje, 

įgyvendinimo priemonių plane. Neįgyvendintos liko tik tos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo 

terminas dar nėra suėjęs. 

 Pažeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos institucijose, 2020 metais nebuvo. 

Vidaus kontrolės vertinimas 

Pagėgių savivaldybės administracijoje nuo 2006 metų yra įdiegtas Bendrasis vertinimo 

modelis. 

 2020 metais vidaus audito visumos vidaus kontrolės  vertinimas atliktas nebuvo. 

 Remiantis atliktų vidaus auditų ir pažangos stebėjimo rezultatais, Skyriaus nuomone, 

Pagėgių savivaldybės administracijoje vidaus kontrolė iš esmės įgyvendinama gerai. 

 Pažangos stebėjimas 

Už vidaus audito pažangos stebėjimo atlikimą Pagėgių savivaldybės administracijoje yra 

atsakinga Skyriaus vedėja Palmira Kinderienė. Atlikdama rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, 

Skyriaus vedėja surašo pažangos stebėjimo ataskaitą arba pažymą apie vidaus audito ataskaitoje 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 2020 metais vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo 

kontrolė buvo atliekama surašant pažymą apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimą.  
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2020 metų pabaigoje buvo septyniasdešimt vidaus audito rekomendacijų, kurių 

įgyvendinimo terminas nepasibaigęs. Visos šios rekomendacijos pateiktos atlikus Inventorizacijos 

atlikimo  Pagėgių savivaldybės biudžetinėse įstaigose  vertinimo vidaus auditą. Vidaus auditas buvo 

baigtas 2020 metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, todėl rekomendacijų įgyvendinimas nusikėlė į 2021 

metus. 

2020 metų pabaigoje buvo neįgyvendinta penkiolika vidaus audito rekomendacijų, nuo  

kurių įgyvendinimo termino pabaigos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Iš jų šešios rekomendacijos 

didelio reikšmingumo ir devynios rekomendacijos vidutinio reikšmingumo. Visos rekomendacijos 

pateiktos atlikus biudžetinių įstaigų internetinių svetainių vidaus auditą. Pagrindinės rekomendacijų 

neįgyvendinimo priežastys finansinių išteklių stoka, norint nusipirkti naujos interneto svetainės 

sukūrimo paslaugą. Taip pat žmogiškųjų išteklių, t.y. informacinių technologijų specialistų trūkumo 

biudžetinėse įstaigose. 

2020 metais aktualumo neteko dvi Skyriaus pateiktos rekomendacijos. Tai atsitiko dėl 

teisinio reglamentavimo pasikeitimo. 

 Atvejų, kai audituojamojo subjekto vadovas neatsižvelgė į Skyriaus vedėjos pateiktas 

rekomendacijas ir nurodytų trūkumų netaisė, 2020 metais nenustatyta. 

VAT veiklos kokybės užtikrinimas 

 Išorinis Skyriaus veiklos vertinimas 2020 metais nebuvo atliktas. 

Pagrindinė Skyriaus rizika didesniam veiklos efektyvumui ir rezultatyvumui pasiekti yra 

nepakankamas darbuotojų skaičius. Šiai rizikai sumažinti Skyriuje yra įsteigtas antras etatas, tačiau 

dėl objektyvių priežasčių (buvo skelbiami konkursai, bet neatsirado norinčių juose dalyvauti) 

Skyriuje kol kas dirba vienas valstybės tarnautojas – Skyriaus vedėja. 

Per 2020 metus neužfiksuota nė vieno atvejo, kad būtų nesilaikoma Vidaus auditorių 

profesinės etikos taisyklėse nustatytų vidaus auditorių profesinio elgesio principų ir normų 

reikalavimų. 

 

2. PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ IR EKONOMINĖS SITUACIJA 

BEI FUNKCIJŲ VYKDYMAS 

2.1. Pagėgių savivaldybės gyventojai 

2020 m. savivaldybėje įregistruoti 62 naujagimiai - 23 mergaitės ir 39 berniukai (2019 m. -

72; 2018 m. - 90). Palyginus 20 metų statistinius duomenis, gimimų skaičius ryškiai mažėja – nuo 

161 (2000 m.) iki 62 (2020 m.) 
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13 gimimų (2019 m. – 25; 2018 m. - 34) įregistruoti užsienio valstybėse, o vėliau įtraukti į 

apskaitą Civilinės metrikacijos skyriuje. Daugiausia vaikų gimė Anglijoje ir Rusijoje. Po kelis 

naujagimius – Airijoje, Norvegijoje, Danijoje. Buvo užregistruota 14 prašymų tėvystei pripažinti ir 

nustatyti, 9 naujagimiai neturi tėvo. Populiariausi vardai – Adomas, Lukas, Lėja, Jokūbas. 

2020 m. įregistruotos 127 mirtys – (2019 m. – 113; 2018 m. - 110). Gyventojų mirtingumas 

2020 m. padidėjo. 2020 m. mirė 64 vyrai ir 63 moterys. Užsienyje mirė 4 Pagėgių savivaldybės 

gyventojai.  

            Mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų nekinta. Kaip ir ankstesniais metais, 2020 

metais daugiausia  gyventojų  mirė nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų - 51% (2019 m. – 50%, 

2018 m.– 65,4% 2017 m. – 64,1 %.). Nesikeitė skaičius mirusiųjų ir dėl onkologinių susirgimų – 

2020 m. nuo vėžinių susirgimų mirė 24 % pagėgiškių, 2019 m. - 17,7 %, 2018 m. - 20,1 %  o 2017 

m. - 20,6 %. Nuo susirgimų plaučių ligomis užregistruota 9% mirčių. Dėl kitų ligų (kepenų, inkstų, 

žarnyno, sepsio ir kt.) mirė  13%, 2 gyventojai pasikorė, 3 žuvo nuo traumų, 4 mirties priežastys 

nenurodytos. 

Pagėgių  metrikacijos skyriuje 2020 m. įregistruotos 24 pagėgiškių mirtys, Panemunės 

miestelyje mirė 6 gyventojai. 

2020 m. susituokė 16 porų (2019 m. – 43, 2018 m. - 41, 2017 m.- 58, 2016 m. - 73). Pagėgių 

savivaldybės teritorijoje esančiose bažnyčiose susituokė 5 poros. Į apskaitą įtraukta 1 santuoka, kuri 

buvo sudaryta Rusijoje. Pirmą kartą tuokėsi 27 gyventojai, antrą kartą -5. 

2020 m. sudaryta 13 santuokos nutraukimo įrašų (2019 m.- 17, 2018 m.– 26, 2017 m.- 18, 

2016 m. - 19).  Palyginus 10 metų statistinius duomenis, pastebima, kad kiekvienais metais yra 

sudaroma iki 20 ištuokos įrašų. 

2020 m. buvo sudaryta 15 papildymo pakeitimo įrašų, nustatant ir pripažįstant tėvystę, 

įvaikinant, forminant ištuoką. Sudaryta ir įforminta 12 ištaisymo bylų, nustačius netikslumus, 

klaidas senuose civilinės būklės aktų įrašuose, sudarytuose valsčiuose, apylinkėse, seniūnijose. Po 

ištaisymo išduoti įrašus liudijantys išrašai: gimimo, santuokos, mirties ir ištuokos. Pavardę pasikeitė 

1 asmuo, jam buvo išduoti  duomenų keitimo dokumentai.  

Per metus Pagėgių savivaldybės gyventojams išduota 80 CBAĮ  įrašus liudijančių išrašų; 2 

pagėgiškiams išduotos pažymos santuokai su kitos šalies piliečiais. Įvairioms institucijoms išsiųsti 

77 dokumentai, paklausimai, gauta 100 įvairaus pobūdžio raštų. 

Statistinės žinios apie Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus atliekamą darbą 

 Gimimo 
įrašai 

Santuokos 
įrašai 

Ištuokos 
įrašai 

Mirties 
įrašai 

Pakeitimo 
įrašai 

Civilinės 
būklės 

Vardo, 
pavardės, 

Kartotiniai 
liudijimai 
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Metai įrašų 
ištaisymo 

bylos 

tautybės 
pakeitimo 

bylos 
2000 161 17 13 137 13 9 -  
2001 146 22 20 184 72 39 2 83 
2002 137 38 4 180 80 46 2 85 
2003 114 34 14 176 102 60 2 126 
2004 113 54 19 180 165 32 - 213 
2005 131 55 24 183 77 27 1 115 
2006 105 65 20 193 61 23 - 95 
2007 108 77 8 178 66 22 3 131 
2008 135 61 13 176 72 28 5 103 
2009 123 62 6 150 55 23 1 103 
2010 130 58 9 156 79 16 2 123 
2011 126 56 10 163 90 22 3 123 
2012 146 59 16 137 79 19 3 147 
2013 129 68 11 137 76 31 4 163 
2014 114 62 13 130 107 52 2 209 
2015 126 75 22 117 106 30 3 202 
2016 126 73 19 148 57 18 3 145 
2017 100 58 18 92 19 10 2 132 
2018 90 41 26 110 27 10 2 140 
2019 72 43 17 113 12 3 1 122 
2020 62 16 13 127 15 12 1 80 

 

2.2. Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų veikla 

Pagėgių seniūnija 

Seniūnija, pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą, vykdė seniūnijai 

priskirtas funkcijas. Seniūnijos veikla glaudžiai susijusi su seniūnijos gyventojų interesų, prašymų, 

problemų sprendimu, socialine pagalba, pažymų išdavimu ir kita pagalba.  

2020-01-01 duomenimis Pagėgių seniūnijos gyventojų skaičius buvo 3663 ( 97 mažiau nei 

2019-01-01).  

Per 2020 metus Pagėgių seniūnija su savo etatiniais darbuotojais, pasitelkus 2020  metų 

viešųjų darbų programą, buvo įdarbinti 2 darbuotojai  kartu su 124 ( 107 atlikėjais mažiau nei 2019 

metais) visuomenei naudingų darbų atlikėjų pagalba seniūnija organizavo ir vykdė Pagėgių miesto, 

Panemunės gyvenvietės, Piktupėnų, Kentrių, Būbliškių, Benininkų  kaimuose gatvių valymą, ir 

gyvenviečių žaliųjų plotų priežiūrą, žolės pjovimą, gatvių ir šaligatvių valymą, memorialo 

„OFLAGER -53“, karių kapinių priežiūrą, Panemunės laisvalaikio zonos priežiūra.  Panaikinti 

pavojingi  medžiai Piktupėnų  kapinaitėse. Žmonių patogumui viešose kapinėse buvo įrengta nauja 

vandens trasa, pakeista vandens gręžinio įranga (adata), savo pajėgomis aptverta trečdalis senų 
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kapinių nauja tvora. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus  buvo pastatyti Pagėgių mieste 2 nauji 

suolai. Daug dėmesio seniūnija skyrė Pagėgių miesto puošimui, suformuoti, apsodinti, ir prižiūrimi 

12 miesto gėlynų, centre sumontuoti 4 pakabinami gėlynai, pasodintos gėlės karių bei civilinėse 

kapinės. Miesto centrinio fontano atlikti šviesos instaliacijos renovacijos darbai, pakeisti šviestuvai. 

Atlikta Benininkų tvenkinio rekonstrukcija, išvalytas tvenkinys, apsodinta želdynais, išlyginta 

vietovė, apsodinta žolė. Teikiama pagalba seniūnijos gyventojams išvežant šiukšles, šakas. Skirta 

didelė pagalba mokykloms persikraustymo darbams.  

2020 metų vietinės reikšmės keliai buvo greideriuojami pagal galimybes,  taisomos duobės. 

Suprofiliuotos, pažvyruotos kelių dangos atkarpos Eisraviškių, Vidgirių, pažvyruotos kelio dangos 

Malūno g. Pagėgių mieste, Birštoniškių kaimo ribose, Birštoniškiai-Vidgiriai, Kentriuose prie 

Žardės upelio, Mantvilaičiai-Kentriai, Mantvilaičiai-Sauliai, Vydutaičiai- Mantvilaičiai, Benininkai-

Endriškiai, Geniuose privažiavimas prie geležinkelio. Išasfaltuotos Pagėgių miesto Sodų gatvės 

atšaka, Sodų gatvė, Benininkų kaime, Klaipėdos gatvės atšaka į garažus, Benininkų kaime Prūdo 

gatvė, Kentrių kaime pabaigta Vilties gatvės atkarpa.   

Panaudojant spec. lėšas dviejuose socialiniuose būstuose atlikti kapitaliniai remonto darbai 

(sutvarkyta kanalizacija, pakeisti boileriai, dušo kabinos, tualetai, sutvarkyta elektros instaliacija, 

išdažytos sienos ir grindys). Trijuose soc.būstuose pakeisti mediniai langai ir durys.  

Seniūnijos socialinio darbo organizatorės daug  laiko skyrė prašymų surinkimui paramai 

gauti ir maisto produktų išdalinimui, kompensacijoms, nemokamam mokinių maitinimui, bei 

individualiam bendravimui įvairiais kitais klausimais. 2020 metais priimta ir sutvarkyta 3378 (331- 

daugiau nei 2019 m.) įvairūs prašymai, (siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą -128, priimti 

parašymai socialinei pašalpai -704, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai -6, gimus vaikui -27; 

išmoka vaikui -984, globos išmokoms-20, kieto kuro išlaidų, geriamo vandens išlaidų,  būsto 

šildymo  kompensacijoms -588,   parama mokinio reikmėms -115,  vienkartinių pašalpų -65, 

priimta prašymų asmens higienos paslaugoms gauti -64, šeimos lankymo ir  buities tyrimo aktai-21, 

socialinių paslaugų gavimas: dienos socialinė globa asmens namuose-7, trumpalaikė, ilgalaikė 

socialinė globa institucijoje -11, pagalba asmens namuose 9. Paruošta ir išdalinta 216 naujametinių 

dovanėlių vaikams. Nepasiturintys asmenys, kuriems priklauso maisto produktai -528. Per 2020 

metus išdalinta maisto produktų: 02 mėn. -440 vnt., 04 mėn. -483 vnt., 06 mėn. -493 vnt., 08 mėn. -

511 vnt., 10 mėn. -523 vnt., 12 mėn. -528 vnt.   Nuolat lankomos šeimos ir senyvo amžiaus žmonės, 

domimasi jų gyvenimo sąlygomis. Važiuojama dėl specialiųjų poreikių nustatymo, dėl buities ir 

gyvenimo sąlygų įvertinimo, išvykus tėvams į užsienį. Suorganizuota 10 posėdžių gyventojų 

socialinėms problemoms spręsti. Dalyvauta prevencinio darbo grupės veikloje. Padedant  kitiems 
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seniūnijos darbuotojams vykdė ne tik savo tiesiogines funkcijas, bet ir papildomas. Seniūno 

sveikinimais pagerbti senjorai jubiliatai nuo 65 iki 85 metų.                      

Darbuotojoms, dirbančioms su socialinės rizikos šeimomis, priskirtos 50 socialinės rizikos 

šeimų.  Teikiant socialinę priežiūrą rizikos šeimoms  buvo konsultuotos 878, konsultuoti 1352 

asmenys. Surašyta  50 buities tyrimo aktų, ir 295  šeimos lankymo aktai. nepasiturinčios šeimos 

buvo paremtos rūbais, avalyne, buitine įranga, pagalba daiktais -48.  Surašyti 50 prašymų 

socialinėms paslaugoms. Teikiama parama rūbais, avalyne, buičiai reikalingais daiktais-48. 

Šeimoms pagal poreikį buvo teikiamos konsultacijos, tarpininkavimo bei atstovavimo paslaugos, 

bendraujama bei bendradarbiaujama su mokyklų bendruomene, gydymo įstaigų atstovais -19, 

socialinių paslaugų centru, paramos skyriumi, vaikų teisių apsaugos skyriumi, o taip pat esant 

poreikiui nukreipiama pas kitus kvalifikuotus specialistus. Apgyvendinimas krizių namuose -2.  

Aptarnaujant seniūnijos priskirtos teritorijos gyventojus, vadovaujantis Gyvenamosios 

vietos deklaravimo įstatymu, seniūnija atliko 517 gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmų  ( 

gyvenamą vietą deklaravusių asmenų skaičius -221, išvykimą deklaravusių asmenų skaičius -37, 

išduota pažymų apie asmens gyvenamą vietą -245,  priimtų sprendimų dėl deklaravimo duomenų 

taisymo, keitimo ir naikinimo -14,  išduotų pažymų apie  įtraukimą į GVNA apskaitą gyventojų 

skaičius -0, įtraukti į GVNA apskaitą gyventojų skaičius -0,  pažymų išduotų gyvenamosios 

patalpos savininkui -77.  

Paruošta siunčiamų raštų 332. Užregistruota gaunamų raštų 42. Išduoti 61 leidimai į kapines, 

29 leidimai dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 

darbams, užregistruota gyventojų pasiūlymų, skundų -5, užregistruota prašymų pažymoms gauti – 

255, sudaryta būsto nuomos sutarčių -3, atlikta notarinių veiksmų -111, užregistruota atliekų 

priėmimo deklaracijų į Pagėgių ŽAKA-39, išduoti leidimai prekybai -99, išduota kūdikio kraitelių -

18.  

Seniūnija aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, švenčių progomis miestą puošė 

šventinėmis vėliavėlėmis, dalyvavo Mindaugo karaliaus garbei paminėti šventėse Pagėgiuose. 

Sėkmingai seniūnija atstovavo I etape Naikiškiuose, kur komandinėje įskaitoje laimėta |I vieta. 

Zoniniame  ture Jurbarke laimėta 1 vieta seniūnų trikovės rungtyje, 3 vieta moterų tinklinio 

varžybose. Sėkmingai  papuoštos miesto gatvės bei parkas šviečiančiomis eglutėmis Kalėdoms. 

Panaudota nauja eglės apšvietimo dekoracija bei nauji papuošimo žaislai.  

Seniūnijos darbuotojai vykdė ir atliko daugelį kitų smulkesnių ar kitos apimties darbų, kurie 

nelabai matomi, bet reikalingi seniūnijos gyventojams.  

Lumpėnų seniūnija 
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Per 2020 metus buvo užregistruoti 206 gauti raštai ar dokumentai, parengtas 241 siunčiamas 

raštas. Buvo sudaryta 11 įvairaus pobūdžio sutarčių dėl darbų, paslaugų teikimo. Gauti 55 

gyventojų prašymai bei išduota pažymų, liudijančių apie asmenų socialinę padėtį. Įvyko 3 Lumpėnų 

seniūnijos gyventojų ir seniūnaičių sueigos susirinkimai. Išduota 19 leidimų kirsti, genėti ar kitaip 

pertvarkyti sužalotus, pavojų keliančius ar vykdomiems darbams trukdančius želdinius. Išduoti 6 

leidimai žemės darbams, kasinėjimams vykdyti (surinkta 87,60 eurų vietinės rinkliavos). Per 

praėjusius metus atlikti 29 notariniai veiksmai seniūnijos gyventojams. Nebuvo išduota leidimų 

laidoti Bitėnų kapinėse. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas buvo užpildytos 76 

gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR, 

užpildyta 13 išvykimo deklaracijų kai išvykstama iš LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. 

Gauti 6 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo. Priimti 3 

sprendimai keisti ir 3 sprendimai naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis. Išduotos 125 

pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 1 pažyma gyvenamųjų patalpų savininkui. 

Gauti 2 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduotos 3 pažymos 

apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

2020 metų pradžioje socialinių problemų turinčių šeimų sąraše buvo 10 šeimų, jose augo 20 

vaikų. Per metus iš šio sąrašo išbrauktos 4 šeimos su 8 vaikais, įtrauktos 2 šeimos su 2 vaikais. 

Metų pabaigoje liko 8 šeimos, jose auga 14 vaikų. Įvyko 10 seniūnijos komisijos, sprendžiančios 

socialinius klausimus, posėdžių. Siekiant rasti galimybę padėti vargingai gyvenančioms šeimoms ar 

pavieniams asmenims, įvertinti padėtį šeimose, kuriose dažnai girtaujama, neprižiūrimi vaikai, buvo 

aplankyta 211 šeimų, bei surašyta 211 buities tyrimo aktų. Užregistruota 240 prašymų įvairioms 

socialinėms išmokoms, paslaugoms bei pažymoms apie socialines išmokas gauti. Tame skaičiuje 23 

prašymai vienkartinėms pašalpoms gauti, visi prašymai buvo patenkinti. Išduotos 6 pažymos apie 

gaunamas socialines išmokas. Socialinė parama mokiniams skirta 46 vaikams. Socialinę pašalpą 

gavo 38 šeimos (87 asmenys). Buvo gauti 99 prašymai Europos Sąjungos paramai maisto 

produktais gauti. Sudaryta 41 visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartis. 

2020 metais seniūnijoje pagal užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti 2 asmenys. Jie 

atliko seniūnijos teritorijoje esančių parkų, pakelių, poilsio aikštelių, M.Jankaus muziejaus 

teritorijos, Rambyno kalno, Bitėnų prieplaukos, Šakininkų, Lumpėnų, Užbičių, Bardėnų, 

Nepertlaukio, Bitėnų kapinių tvarkymo bei priežiūros darbus: buvo išpjauti krūmai, nugenėtos 

šakos, nušienauta žolė, išvežtos šiukšlės. Ruošė kurą žiemos sezonui (pjovė, kapojo malkas).  

Per praėjusį laikotarpį buvo atlikti vietinės reikšmės kelių priežiūros darbai:  

 pabarstant smėlio-žvyro mišiniu – 130 m3,  

 greideriavimas – 146,86 km,  
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 pakelių šienavimas – 43,5 km.  

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), seniūnijoje nebuvo organizuojami jokie 

renginiai.  

Natkiškių seniūnija 

Seniūnas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, 

vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus 

nurodymus, Pagėgių savivaldybės tarybos priimtus sprendimus. 

Seniūnas pavaldus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas 

savivaldybės tarybai ir merui.  

Natkiškių seniūnija įsikūrė 2001 metais. Seniūnijos teritorijoje yra 17 kaimų, kuriuose 

gyvenamą vietą yra deklaravę 734 gyventojai. 

Per 2020 metų laikotarpį į seniūniją gyventojai kreipėsi šiais klausimais: 

 Priimta įvairių prašymų pašalpoms, kompensacijoms gauti, pažymoms išduoti – 260; 

 Priimta atvykimo deklaracijų – 31; 

 Piimta išvykimo deklaracijų - 5; 

 Išduota  pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 54; 

 Priimta sprendimų dėl deklaruotos gyvenamosios vietos duomenų naikinimo, keitimo –1; 

 Atlikta notarinių veiksmų –26; 

 Išmokėta vienkartinių gimdymo pašalpų – 5; 

 Išmokėta vienkartinių išmokų iki gimdymo – 1; 

 Išmokėta laidojimo pašalpų – 8; 

 Išduota leidimų laidoti – 4; 

 Išduota leidimų kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti sužalotus, pavojų keliančius ar  

 vykdomiems darbams trukdančius želdinius, leidimų prekiauti, leidimų kasinėjimo 

darbams- 6; 

 Išduota įvairių pažymų juridiniams faktams patvirtinti – 26; 

 Priimta prašymų Europos Sąjungos paramai gauti – 80 prašymų, 174 asmenims; 

 Priimti sprendimai, potvarkiai dėl soc. išmokų, soc. paramos mokiniams – 214; 

 Per 2020 metus už socialinio būsto ir negyvenamų patalpų  nuomą surinkta - 306,75 Eur; 

 Gauta ir užregistruota dokumentų –193; 

 Parengta ir išsiųsta dokumentų –187; 

 Išmokėta vienkartinių socialinių išmokų – 18 asmenų, 1560 Eur; 
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 Surašyta protokolų -12; 

 Surašyta buities tyrimo aktų –272; 

 Sudaryta visuomenei naudingų darbų sutarčių – 32; 

 Surašyta socialinių bylų perdavimo-priėmimo aktų – 13; 

 Įvertinta specialiųjų paslaugų poreikis – 9 asmenims; 

 Suruošta bylų dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose, dėl 

socialinių paslaugų skyrimo – 7; 

 Šeimų, turinčių socialinių problemų yra 5 šeimos, juose auga – 11 vaikų; 

 Per 2020 metus pasveikinta garbaus amžiaus gyventojų – 10 asmenų.  

 Ikimokyklinio amžiaus vaikams suruošta dovanėlių – 45 vnt.  

 Ropkojų kapinių teritorijoje nugenėti 5 medžiai. 

 Sutvarkytos neveikiančios kapinaitės – 3 vnt.  

2020 metais seniūnijoje dirbo 1 viešųjų darbų darbininkas. Buvo atliekami šie darbai: 

kertami pakelėse augantys  krūmai, pjaunama žolė, vežamos šiukšlės. Seniūnijos, viešųjų darbų 

darbininkai ir asmenys, atliekantys visuomenei naudingus darbus, pastoviai tvarkė skverus, 

Natkiškių gyvenvietės gatves ir šaligatvius, rinko šiukšles grioviuose pakeliui į kaimus, teikė 

pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms. Žiemos metu buvo valomas sniegas nuo šaligatvių, 

barstomas smėlis.         

Metų bėgyje buvo tarpininkaujama tvarkant dokumentus dėl nuolaidų mokesčiams už 

komunalinių atliekų išvežimą.               

Esant poreikiui organizuojamos talkos, kurių metu sutvarkomos veikiančios Ropkojų 

kapinės, iškertami krūmai, pjaunama žolė aplink kapines ir  bažnyčią.  

Per 2020 metų laikotarpį buvo prižiūrimi (valomas sniegas, žvyruojama, greideriuojama) 

seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės. 

Pakeisti seniūnijos pastato antro aukšto langai – 10 vnt. 

Suremontuotas seniūnijos kolidorius ir sanitarinės patalpos. 

Organizuojant socialinį darbą seniūnijoje, bei spredžiant problemas socialinės rizikos 

grupei priklausančiose šeimose, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Pagėgių socialinių paslaugų 

centru, palaikomojo gydymo ir senelių slaugos ligonine, Pagėgių savivaldybės socialinės paramos 

skyriumi, vaikų teisių apsaugos tarnyba, Pagėgių policijos komisariatu, Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindine mokykla, Natkiškių medicinos punktu. Kartu su socialine darbuotoja darbui su šeimomis 

ir tarpinstitucine darbo grupe per 2020 metus buvo lankomos socialinės rizikos šeimos, pensinio 
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amžiaus vieniši žmonės, vaikai su negalia, šeimos globojančios vaikus, daugiavaikės šeimos ir apie 

tai surašyti buities tyrimo aktai, sprendžiami kiti socialiniai klausimai. 

Seniūnijoje vyksta aktyvus sportinis ir kultūrinis gyvenimas. Gyventojai ir svečiai gausiai 

ir noriai lanko gerai organizuotus, gražius renginius. Seniūnija kartu su kultūros darbuotojais 

organizuoja šias seniūnijos šventes:  vasaros šventę ,, Šv. Ona – duonos ponia”, kurios metu 

pagerbiamos seniūnijoje gyvenančios Onos, pasveikinami naujagimiai ir jų tėveliai. Pagal 

galimybes  padedame Natkiškių kultūros namų darbuotojams organizuojant kitus renginius. 

Natkiškių seniūnija kiekvienų metų rudenį, padedant kultūros namų darbuotojams, mokyklos 

kolektyvui, Natkiškių kaimo bendruomenės nariams.               

Bendradarbiaujame su Švedų labdaros organizacijos ,,LITAUENHJALPEN” atstovu Tadu 

Girčiumi, kurio dėka neatlygintinai gauname savo seniūnijos gyventojams įvairių reikalingų 

priemonių neįgaliesiems, baldų, rūbų ir kitų buities reikmenų.  

Seniūnijos darbuotojų kolektyvas kartu su Pagėgių savivaldybės administracija nuoširdžiai  

sprendžia iškilusias gyventojų problemas, informuoja apie pasikeitimus, naujoves ir atlieka  daug 

įvairių darbų, kurie mažai matomi, bet labai reikalingi žmonėms.  

Stoniškių seniūnija 

Seniūnas savo veikloje vadovaujasi Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtintais seniūnijos veiklos nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės  nutarimais, vietos savivaldos ir viešojo administravimo  valstybės tarnybos įstatymais, 

vykdo Pagėgių savivaldybės tarybos priimtus sprendimus. 

Seniūnas pavaldus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas 

savivaldybės tarybai ir merui. Seniūnijos ūkinės finansinės veiklos kontrolę vykdo savivaldybės 

kontrolierius. 

Socialinio darbo organizatorei 2020 metais buvo pateikti 418 gyventojų prašymai dėl įvairių  

socialinių išmokų, 96 prašymai maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems  

asmenims.  

Per 2020 metus išduoti 39 leidimai mirusiųjų laidojimui, išduotos 120 gyvenamosios vietos 

deklaracijos, išregistruota į užsienio šalis – 16, gyvenamąją vietą deklaravo 82  gyventojai, 

savininko prašymu panaikinti duomenys 5 gyventojų, priimta prašymų dėl gyvenamosios vietos 

duomenų keitimo 16. Išduota 17 leidimų kirsti, genėti želdinius. 

Didelis dėmesys buvo skirtas ir yra skiriamas seniūnijos aplinkos gražinimui, tvarkymui. 

Šilgalių kaime pastoviai prižiūrimos gatvės, pjaunama žolė. Pastoviai prižiūrime kaimo 

aplinką, daug dėmesio skiriame pagrindinės gatvės priežiūrai, pasodinome gėles, jas prižiūrėjome. 
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Prižiūrime bažnyčios teritoriją, sodiname gėles, pjauname sistemingai žolę. Parke 

pasodintos gėlės, rožynas, prižiūrėta aplinka, kad visuomet būtų gražu ir švaru.  

Kaip ir šiais metais, taip ir sekančiais metais sieksime kaip galima daugiau nuveikti 

seniūnijos gyventojų gerbūviui pagerinti, įgyvendinti jų norus bei lūkesčius.  

Vilkyškių seniūnija 

2020 metais socialinė pašalpa skirta 42  šeimoms bei vienišiems asmenims. Kieto kuro 

kompensacija skirta  46 šeimoms. Parama mokiniams skirta 40 šeimų ( 63mokiniams). Išmoka 

vaikui išmokėta 160 šeimų, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai  išmokėta 2, vienkartinę gimimo 

išmoką gavo 10 šeimų. Priimti  451 prašymai socialinei paramai gauti. 

2020 metais  įtraukta į lankomų  šeimų sąrašą 4 šeimos. 

Seniūnijoje gyveno 249 vaikai. 18 daugiavaikių šeimų: 3 vaikai  - 16, 4 vaikai - 1, 5 vaikai 

– 1, kuriuose augo 57 vaikai.  Keturiose globojamų vaikų   šeimose auga 6 vaikai. Pagėgių vaikų 

globos namuose auga 4 vaikai. 

Seniūnijoje gyvena 12 vienišų pensininkų ir invalidų. 

2020 metais seniūnijoje gyveno  9 lankomos šeimos: su nustatytu poreikiu -6, be nustatyto 

poreikio – 2, stebima -1 ir taikomos koordinuotos paslaugos -1. 

Šios šeimos lankomos, surašyti  142  šeimos lankymo aktai ir 40 buities tyrimo aktų. 

2020 metais  išmokėta vienkartinių socialinių išmokų 21 asmeniui – 2702,00 eurų. 

Paruošta ir išdalinta Naujametinių dovanėlių 106 vaikams.  

Išmokėta  vienkartinių laidojimo pašalpų 17  asmenų. 

6 kartus išvežiota ir išdalinta parama maisto produktais ir higienos prekėms labiausiai 

nepasiturintiems asmenims – 148  šeimoms. 

Visuomenei naudingą veiklą seniūnijoje  atliko 23 asmenys, surašytos visuomenei 

naudingos veiklos atlikimo 33 sutartys. 

Įvyko 7 paramos skirstymo komisijos posėdžiai.  

Seniūnijoje 2020 metais gimė 10 vaikų,  mirė 17  gyventojų. 

2020 metais atlikti 67  notariniai  veiksmai, išduotos  1022  pažymos. Išduotos 84 

gyvenamosios vietos deklaracijos, 85 asmenys  deklaravo gyvenamąją vietą,  surašyti 28  

sprendimai, dėl deklaravimo duomenų, taisymo, keitimo ir naikinimo, užpildytos 7 deklaracijos 

išvykstant gyventojams iš Lietuvos Respublikos. Įtraukta į nedeklaravusių gyventojų apskaitą 6 

gyventojai, 2 gyventojams išduotos pažymos apie įtraukimą į nedeklaravusių asmenų sąrašą, 

išduotos 2 pažymos gyvenamosios patalpos savininkams. 

67 seniūnijos gyventojams tarpininkavome tvarkant dokumentus, dėl nuolaidų 

mokesčiams už atliekų išvežimą. 
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Išduota 20 laidojimo leidimų, leidimų kirsti, genėti saugotinus želdinius – 22. 

2020 metais išasfaltuota Mažojo Kaimelio gatvė. 

Gruntinių  kelių PG 2057, PG 2013, PG 2074, PG 2107, PG 2003, PG 2023, PG 2013 IR 

PG 2014 pagerinimas, pabarstant smėlio-žvyro mišiniu. 

Atlikti gruntinių kelių dangos lyginimo, kelkraščių nuėmimo darbai. 

Vilkyškių miestelyje prižiūrimi paminklai, tvarkomos kapinės, viešieji plotai, 

atnaujinamos aikštelės, sodinami želdiniai. 

Gerinant sąlygas aktyviam gyventojų poilsiui  prižiūrimos ir tvarkomos trumpalaikio 

poilsio aikštelės, baidarių prieplaukos. 

Bendradarbiavome su įvairiomis institucijomis sprendžiant įvairias seniūnijos problemas. 

Dalyvavome bendruose renginiuose su kaimo bendruomenėmis, mokykla ir kt. 

Organizuotos Užgavėnių, Žolinės ir Naujametinės eglutės įžiebimo šventės. 

 
2.3. Tarpinstitucinis koordinavimas 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius organizuoja ir pirmininkauja 

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) posėdžiams. 2020 metais 

organizuoti 7 komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyta 15 klausimų, susijusių su minimalios ar 

vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimu, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių 

ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimu, pratęsimu vaikui ir šeimai, paslaugų ir pagalbos poreikio 

organizavimu vaikams, aptarta ir įvertinta apie vaikų padarytus teisės pažeidimus, gautų iš 

teisėsaugos įstaigos.  

Išnagrinėti 9 prašymai dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų vaikui ir šeimai teikimo. Komisijos siūlymu 4 šeimoms paskirtos koordinuotai 

teikiamos paslaugos, paslaugas koordinuojančios institucijos ir Atvejo vadybininkai. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius nuolat bendradarbiavo ir pagal poreikį 

organizavo bendrus pasitarimus su paslaugų teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais už vaikų 

interesų užtikrinimą. Paskyrus koordinuotas paslaugas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorius, visais atvejais, dalyvavo rengiant ir įgyvendinant koordinuotai teikiamų paslaugų 

teikimo planus.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius parengė 10 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų projektų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai teikimo 

(pakeitimo), pratęsimo.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius vykdo ir analizuoja nepilnamečių 

padarytų teisės pažeidimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo, kitų 
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socialinės rizikos veiksnių stebėseną. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekso 6 str. 2 d., 2020 m. Savivaldybės administracijos direktoriui iš teritorinės 

policijos įstaigos perduotos 4 informacijos (2019 m. – 4) apie nepilnamečių teisės pažeidimus. 

Atsižvelgiant į šiuos pranešimus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius rinko ir 

analizavo informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priėmė sprendimus dėl 

prevencinių priemonių taikymo ar kitos pagalbos vaikui poreikio.   

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, pagal poreikį, dalyvavo Mokyklų vaiko 

gerovės komisijų posėdžiuose, teikė rekomendacijas dėl vaiko teisių bei jų interesų užtikrinimo, 

savalaikės ir kokybiškos švietimo pagalbos teikimo.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius dalyvavo Atvejo vadybos posėdžiuose, 

organizuojant pagalbą vaikui ir šeimai.  

Gerinant socialinių paslaugų srities darbuotojų bei tarpžinybinių komandų profesionalumą, 

aptariant su darbu susijusias aktualias bei krizines situacijas ir sprendžiant kylančias problemas bei 

konfliktus, 2020  m. rugsėjo 28 d. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius sutelkė 

komandas ir Pagėgių savivaldybėje vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams (socialiniams 

darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, policijos pareigūnams) organizavo 15 val. 

trukmės tarpinstitucinės grupės supervizijas.  

2020 metais tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius atnaujino, papildė naujomis 

paslaugomis Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir šeimoms teikiamų paslaugų 

žemėlapį. Žemėlapis skirtas specialistams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie susidūrę su 

įvairiomis vaiko elgesio ar emocijų problemomis, gali rasti informaciją, kur kreiptis reikiamos 

pagalbos. Buvo teikiama 34 skirtingos paslaugos, kurias teikė atskirų įstaigų, institucijų, 

nevyriausybinių organizacijų specialistai. Paslaugų žemėlapis skelbiamas Pagėgių savivaldybės 

interneto svetainėje, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Pagėgių savivaldybės gyventojams 

prieinamos visos paslaugos, nurodytos Baziniame paslaugų šeimai pakete, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 618.  

Spręsdamas bendro darbo su šeimomis ir kitus vaiko gerovės klausimus, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorius organizavo ir (ar) dalyvavo 4 tarpinstituciniuose pasitarimuose: 

2020 m. vasario 18 d. Pagėgių savivaldybės socialinių partnerių dirbančių su vaikais, šeimomis 

pasitarimas. 2020 m. liepos 8 d. dalyvauju pasitarime su VTAS ir policija. Aptariame 

bendradarbiavimo ir informacijos pasikeitimo galimybes. 2020 m. liepos 13 d. susitikimas su 

VTAS, mobilia komanda, Vaiko globos centro atstovais, AV, socialinės paramos skyriaus atstovais.  



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaita 

 

38

 

Rugsėjo 23 d. organizuojamas posėdis bendro darbo su šeimomis organizavimo klausimams aptarti 

su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, vaiko globos centro bei socialinės paramos 

skyriaus atstovais.  

2020 m. organizuoti Pagėgių savivaldybės Tarpinstitucinės grupės posėdžiai. Svarstyta dėl 

galimai tuberkulioze sergančių asmenų priemonių plano sudarymo, aptartos priemonės, 

įgyvendinimo veiksmai ir numatyti sprendimai. Taip pat aptartos pateiktos Pagėgių savivaldybės 

seniūnijų tarpinstitucinės darbo grupės veiklos ataskaitos.  Bendradarbiavimas tarp Pagėgių 

savivaldybės administracijos padalinių, įstaigų ir institucijų bei švietimo įstatymo pakeitimo 

įstatymo dėl įtrauktiems įgyvendinimo 2021-2024 metų veiksmų plano pristatymo. Numatytos 

galimybės nutraukti prevencines veiklas seniūnijose dėl galimai paskelbiamo karantino.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius yra Savivaldybės Narkotikų kontrolės 

komisijos narys. 2020 metais tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius dalyvavo Narkotikų 

kontrolės komisijos posėdžiuose. 2020 m. numatyta sudaryti komisiją nepilnamečių asmenų tabako 

vartojimo mažinimui skirtų prevencinių patikrinimų vykdymui. Taip pat svarstyta dėl vaizdo 

kamerų įsigijimo galimybės prie ugdymo įstaigų ir pan.   

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus dėka telkiami Savivaldybės finansiniai, 

materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, plėtojamos pagalbos vaikui ir šeimai priemonės ir būdai, 

užtikrinamas sistemingas dėmesys, vaikams ir šeimoms. Tai sudaro prielaidas mažinti socialinę 

atskirtį, nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką, kurti saugesnę ir vaiko gerovę 

užtikrinančią aplinką: gerinant tėvystės įgūdžius, rūpinantis vaikų psichikos ir fizine sveikata, 

padedant vaikams įveikti mokymo(si) sunkumus, patiriamus dėl negalių, nepalankių aplinkos 

veiksnių.  

Siekiant telkti pagalbą vaikams ir jų šeimoms, svarbus visų institucijų glaudus 

bendradarbiavimas ir pagalba vaikui visais lygmenimis, užtikrinti kiekvienam vaikui galimybę 

gyventi visavertį gyvenimą, įgyti tinkamą ir kokybišką išsilavinimą, stiprinti pozityvų požiūrį į 

įtraukųjį švietimą. Taip pat būtina stiprinti švietimo pagalbos teikimą, kad ji būtų kokybiška ir 

prieinama visiems vaikams. Orientuojamasi į intensyvią pagalbą ankstyvajame vaiko amžiuje, 

išnaudoti ikimokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai 

užtikrinti.  

2.4. Socialinė apsauga ir parama 

Svarbiausi skyriaus uždaviniai – formuoti savivaldybės strategiją, tikslus ir uždavinius 

socialinio darbo, socialinės paramos bei socialinių paslaugų srityje, sudaryti teisines, 

administracines, finansines sąlygas, veiksmingiau planuoti, organizuoti, vykdyti socialiai remtinų 
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gyventojų, asmenų turinčių įvairią negalią, pensininkų, daugiavaikių šeimų, asmenų grįžusių iš 

įkalinimo ir reabilitacijos įstaigų, kitų socialinio statuso asmenų, socialinės apsaugos ir materialinės 

paramos bei šalpos funkcijas, teikti jiems lengvatas ir kompensacijas, tvarkyti socialinės paramos 

gavėjų apskaitą. 

Socialinės paramos skyrius administruoja socialinių išmokų mokėjimą ir socialinių  

paslaugų teikimą. 

2020 metais socialinės išmokos savivaldybės gyventojams buvo išmokėtos be įsiskolinimo.  

Socialinės išmokos 
 

Išmokos 
pavadinimas 

2018 m. 
(Eur) 

 
Asmenų 
skaičius 

 

2019 m. 
(Eur) 

Asmenų 
skaičius 

2020 m. 
(Eur 

Asmenų 
skaičius 

Socialinė pašalpa 401831,0 921 334673,0 1042 289044,0 867 

Laidojimo pašalpa 39046,0 129 33136,0 109 40788,0 131 

Kompensacija už 
šildymą ir vandenį 

48868,0 280 61437,0 419 80749,0 435 

Socialinė parama 
mokiniams 

93200,0 305 99100,0 294 122940,0 394 

Išmoka vaikams 109760,0 1937 1205000,0 1847 1602621,0 2910 

 
Gyventojų, gaunančių tikslinę kompensaciją, skaičius 

 

Rodikliai 
2017m.gavėjų 
skaičius 

 
2018 m. gavėjų 
skaičius 

 

2019 m. gavėjų 
skaičius 

 
2020 m. gavėjų 
skaičius 

 
Nustatyta nuolatinės 
slaugos tikslinė kompen.  

206 201 146 150 

Nustatyta nuolatinės 
priežiūros tikslinė 
kompensacija 

230 257 215 208 

Savivaldybė turi pateikti užpildytą Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo 

klausimyną, aplankant asmenis jų gyvenamojo aplinkoje ir įvertinus asmens gebėjimus savimi 

pasirūpinti. Užpildytas klausimynas išsiunčiamas į NDNT teritorinį skyrių. 2020 m. užpildyti 86 

klausimynai.  

2020 m. Pagėgių savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija turėjo du 

posėdžius, kurių metų buvo apsvarstyta 14 klausimų. 
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2020 m. dėl globos arba rūpybos nustatymo neveiksniems ligoniams, į Tauragės apylinkės 

teismo rūmus kreipėmės  5 asmenims.  

Pagėgių savivaldybės teritorijoje yra teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės 

paslaugos.  

Bendrosios paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

maitinimo organizavimas,  transporto organizavimas, sociokultūrinės, asmens higienos ir priežiūros 

organizavimo ir kt. paslaugos). 

Specialiosios paslaugos  socialinė globa (ilgalaikė/ trumpalaikė globa), pagalba į namus, 

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, krizių namų  pagalba, psichologinė pagalba, 

apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose, dienos socialinė globa institucijoje, dienos 

socialinė globa asmens namuose  ir kitos. 

Socialines paslaugas  teikia Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai, 

Vaiko globos centras, Socialinių paslaugų centras, seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su 

socialinių problemų turinčiomis šeimomis, socialinio darbo organizatoriai ir  NVO. 

Socialinių paslaugų gavėjai yra įvairaus amžiaus ir socialinio statuso asmenys: vieniši, 

neįgalūs, pensinio amžiaus asmenys, vaikai netekę tėvų globos, šeimos patiriančios riziką bei jų 

vaikai, suaugę socialinės rizikos asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigos ir kt. 

Socialinių paslaugų teikime dalyvauja ir nevyriausybinės organizacijos – Pagėgių 

savivaldybės Neįgaliųjų draugija ir VŠĮ „Sudoku“. Neįgaliųjų draugijoje yra teikiamos asmens 

higienos-dušo, skalbimo paslaugos, specialaus transporto paslaugos ir kt. paslaugos.  

Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. 15 suaugusių asmenų ir 9 vaikams  

kompensavo kelionės išlaidas į įvairias gydymo įstaigas. 2 vaikams į reabilitacijos įstaigas ( skirtos 

reabilitacijos paslaugos) 2020 m. šešiems asmenims apmokamos transporto išlaidos vykstantiems į 

gydymo įstaigą, hemodializei. Asmenys vežami tris kartus per savaitę.  

2020 m. įvairiomis paslaugomis pasinaudojo 284 asmenys. Skirtos 858 (dušo ir  skalbimo) 

paslaugos. 

VšĮ  „Sudoku“  2020 m. teikė  dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims 

su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose (projektas integrali pagalba į namus Pagėgių 

savivaldybėje) apie 20 asmenų. 

2020 m. Pagėgių savivaldybėje buvo pritaikyti 2  būstai neįgaliesiems. Skirta 4956 eurai iš 

valstybės biudžeto lėšų ir 3302 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Taip pat , iš valstybės biudžeto 

1900 eurų buvo kompensuotos sensorinės priemonės vaikams su sunkia negalia.    

Nuo 2007 m. savivaldybėje teikiama pagalba maisto produktais nepasiturintiems 

asmenims. 2014 metais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos 
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2468 asmenys gavo įvairaus asortimento maisto produktų, 2017 m. 1448 asmenys, 2018 m. 1391 

asmuo, 2019 m. 1277 asmenys 2020 m. 1170 asmenų. 

Šeimos, išvykstančios į užsienį, išmokas už vaikus turi teisę gauti  Europos Sąjungos 

šalyse. Skyrius 2018m. 37 prašymus ir 2019 m. 37 prašymus,2020 m. 39 prašymus, dėl E ir SED 

formų užpildymo ir išsiuntimo į ES kompetentingas įstaigas. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. 199 Pagėgių savivaldybės 

gyventojai gavo vienkartines pašalpas, kurių išmokėjimui buvo išleista 29 786 Eur. Vienkartinių 

pašalpų mokėjimas iš savivaldybės biudžeto ne vienam savivaldybės gyventojui padėjo minimaliai 

patenkintini būtiniausius poreikius, įsigyti reikiamus vaistus, asmens dokumentus ar tiesiog 

sumažinti mokesčių naštą.  

2020 m. įvyko Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės 

paramos teikimo komisijos 14 posėdžių, kurių metu buvo apsvarstyti 139 klausimai susijęs su 

socialinėmis paslaugomis ir  55 klausimai su išmokomis.  

 2020 m. įvairiais socialiniais klausimais ir socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, 

nutraukimo ar tikslinės kompensacijos skyrimo ir mokėjimo klausimais parengti 263 Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, 221 - SP-9 sprendimai (skiriant ar nutraukiant 

paslaugas), pateikti atsakymai įvairiais socialiniais klausimais 167 kartų. 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa 

Per 2020 m. ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai buvo gauta 22 gyventojų prašymai. 

Šios paslaugos buvo suteiktos 7 gyventojams. Paruošti dokumentai, parengti sprendimai dėl 

ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavimo, parengtos asmenų bylos ir sutartys dėl 

lėšų kompensavimo ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos įstaigose.  

7 gyventojai laukia eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti. 2020 metais 7 asmenims 

nutrauktos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 

2020-12-31 d. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose  gyveno 40 

gyventojų.  

Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose 8 asmenys turintys proto ir 

psichikos sutrikimus gauna dienos socialinės globos paslaugas.  

2020 m. slaugos lovos paslauga, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, nebuvo 

skiriama nei vienam savivaldybės gyventojui.  

Socialinė priežiūra (pagalba į namus) skirta 8 asmenims, 6 asmenims – nutrauktos 

paslaugos. Metų pabaigoje šias paslaugas gavo 19 savivaldybės gyventojų. 2020-12-31eilėje 

paslaugų laukė 5 gyventojai 
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Dienos socialinės globos paslaugomis (asmens namuose) per 2020 m. pasinaudojo 50 

asmenų. Metų pabaigoje šias paslaugas gavo 40 savivaldybės gyventojas, kuriems paslaugas teikė 

Socialinių paslaugų centras ir  VšĮ „Sudoku“. 

Krizių namai – laikino apgyvendinimo paslaugos buvo skirtos 4 suaugusiems asmenims ir 

4 vaikams.  

Valstybiniuose socialinės globos namuose  per 2020 m. apgyvendinta 2 suaugę asmenys, 

kuriam skirtos ilgalaikės socialinės globos paslaugos ir dviems asmenims buvo skirtos trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos  6 mėnesių laikotarpiui.   

Valstybiniuose socialinės globos namuose 2020 m. gruodžio 31 d. gyveno 9 savivaldybės 

gyventojai ir 1 vaikas Ventos socialinės globos namuose.  

Į Valstybinius socialinės globos namus eilėje 2020-12-31 d. laukiančių gyventojų nebuvo. 

2020 metams Pagėgių savivaldybės administracijai buvo pateikta viena paraiška dėl 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo. Paraiškos teikėjas – 

Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugija. Paslaugoms skirta 15556 Eur, iš jų: 12963 Eur valstybės 

biudžeto ir 2593 Eur iš savivaldybės biudžeto. 2020 m įvairiomis paslaugomis pasinaudojo 129  

neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų. 

2020 metais išduotos 340 pažymos apie pajamas, išsiųsta 103 pranešimas dėl tikslinės 

kompensacijos skyrimo. Taip pat 2020 metais priimti 108 tikslinės kompensacijos prašymai.  

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis  šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba bendras šeimų 

skaičius su kuriomis dirbo socialinis darbuotojas, darbui su šeimomis yra 49  šeimos, kuriuose auga 

114 vaikų.  

Per 2020 metus buvo parengti 127 sprendimai dėl socialinių paslaugų 

skyrimo/nutraukimo/pakeitimo ir 19 sprendimų  dėl vaikų dienos centro lankymo 

skyrimo/nutraukimo/pakeitimo. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Pagėgių savivaldybėje nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) šeimoje nustatyta 22 vaikams. Per 2020 metus laikinoji globa (rūpyba) šeimoje nustatyta 5 

vaikams, o 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis laikinoji globa (rūpyba) šeimoje paskirta 3 vaikams 

laikinoji globa (rūpyba) pas budinčia globotoją. 

2020 metais  vaikams, kurių tėvai išvyko į užsienį, buvo nustatyta  laikinoji globa priežiūra  

tėvų prašymu 15 asmenų. Tėvai išvyksta į užsienį, palikdami savo vaikus prižiūrėti artimiesiems 

giminaičiams, pažįstamiems ar kitiems asmenims.  

2020 m. parengti 26 administracijos direktoriaus įsakymo projektai dėl laikinosios globos 

nustatymo/panaikinimo/pakeitimo. 
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2020 m.  gruodžio 31 d. savivaldybėje buvo globojami (rūpinami) 51 vaikas. Iš jų: 27 vaikai 

globojami (rūpinami) socialinės globos įstaigose, 24 vaikai globojami (rūpinami) šeimose. 

2020 m. pagalbos pinigai skirti 14 globėjų/rūpintojų. 

Savivaldybėje turime paruoštas dvi budinčias globotojas, pas kurias bet kuriuo paros metu 

yra galima pristatyti laikinai tėvų globos netekusį vaiką. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis pas 

budinčias globotojas buvo 3 vaikai. 

2020 m. parengti 52  administracijos direktoriaus įsakymo projektai nemokamo maitinimo 

mokykloms, vienkartinių laidojimo išmokų seniūnijoms, vienkartinių pašalpos gyventojams 

paskyrimo ir kt.   

2020 m. skyriuje užregistruoti 975  gauti raštai, išsiųsti 196. 
 

Užimtumo didinimo programos 
 

Pagėgių savivaldybė 2020 m. įgyvendino Užimtumo didinimo programą. 2020−2021 metais  

Pagrindinis programos tikslas –  organizuojant laikino pobūdžio darbus bei paslaugas sudaryti 

galimybę bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims, įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) 

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriuje, užsidirbti lėšų pragyvenimui, 

padėti bedarbiams ir ieškantiems darbo  asmenims greičiau integruotis į darbo rinką, susirasti 

nuolatinį darbą, mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, plėtoti rajono 

infrastruktūrą. Pagėgių savivaldybėje didžiąją dalį sudaro kaimo gyventojai, daliai jų, ypač 

gyvenantiems atokiau nuo rajono centro, laikini darbai yra viena patraukliausių aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonių.  

Modelis finansuojamam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Modelio tikslas – 

skatinti, motyvuoti ir palengvinti ilgalaikių bedarbių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo 

darbo rinkoje. Suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės 

paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką. 

Užimtumo didinimo programos uždaviniai: 

1. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriaus 

siuntimu įdarbinti ieškančius darbo asmenis laikiniems darbams atlikti ir sudaryti galimybę laikinai 

integruotis į darbo rinką, ypatingai darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis; 

2.  organizuoti laikinų darbų atlikimą ir  užtikrinti finansavimą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais; 

3. sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, atlikti socialiai naudingus darbus 

siekiant palaikyti ir (ar) plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą. 
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Programos tikslinės grupės – bedarbiai asmenys, kurie yra: 

1.  rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; 

2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir 

asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 

2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiką invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius 

šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; 

3.  grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 

mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš 

laisvės atėmimo vietų; 

4.  piniginės socialinės paramos gavėjai; 

5.  priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę 

psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo 

tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos 

programos baigimo; 

6.  prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės 

reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo 

psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; 

7.  grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai, tremtiniai ir jų šeimų nariai 

(sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 

6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; 

8.  pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; 

9.  asmenys, patiriantys socialinę riziką; 

10. vyresni kaip 40 metų. 

Pagėgių savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programa – valstybės biudžeto lėšomis 

remiama ir įgyvendinama programa, skirta atkurti darbinius įgūdžius, tapti aktyvios darbo rinkos 

dalimi bei mažinti socialinę atskirtį. Pastaraisiais metais auga nekvalifikuotų ar kvalifikaciją 

praradusių bedarbių dalis, daugėja ilgalaikių bedarbių, nepasirengusių konkuruoti darbo rinkoje, 

ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse. Šioje programoje pageidauja dalyvauti nemažai vyresnio 

amžiaus asmenų, ilgalaikių bedarbių. Įvertinus tai, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų 

darbuotojų, emigracija mažina šalies darbo jėgos potencialą, būtina sutelkti visus darbingo amžiaus 

Lietuvos gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką 

ir kuo ilgiau joje išlikti. 
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Užimtumo didinimo programai skirta 23,6 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų 

darbdaviui, įdarbinusiam 2020 m. Užimtumo didinimo programos dalyvį.  

Modeliui finansuojamam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 56497,76 eurų, iš jų: 

1. mentorystei – 63904,72 eurų (vieniems metams 31952,36); 

2. Socialinėms ir motyvavimo paslaugoms Pagėgių savivaldybei  – 42490,80 eurų 

(vieniems metams 21245,4 eurų.). 

2020 metų užimtumo didinimo programai atrinktų darbdavių sąrašas: 

1.1. Pagėgių savivaldybės administracijos Natkiškių seniūnija; 

1.2. Pagėgių savivaldybės administracijos Vilkyškių seniūnija; 

1.3. Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnija; 

1.4. Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnija; 

1.5. Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnija.  

2020 m. Užimtumo didinimo programos metu seniūnijose trumpalaikiams darbams buvo 

įdarbinti 6 asmenys. Vidutinė vieno asmens darbų trukmė 4 mėn.  

2.5. Sveikatos apsauga 

Pirminė asmens sveikatos priežiūra  

Pagėgių savivaldybėje 2020 metais pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikė 1 viešoji įstaiga (VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” ir 2 privačios 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos (IĮ Pagėgių šeimos centras ir UAB Medicinos namai šeimai).  

Prie Pagėgių savivaldybė savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (2020 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis) prisirašiusių pacientų skaičius buvo – 6487, iš jų socialiai draustų – 

59419. 

Pagėgių savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdytos šios 

prevencinės programos: gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa, 

atrankinės mamografijos patikros dėl krūties vėžio programa, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos  programa, asmenų priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių programa, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams teikė VšĮ 

Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Pagėgių greitosios medicinos pagalbos 

skyrius. 

Stacionarinės pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugos teiktos Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namuose. 
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Visuomenės sveikatos priežiūra 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų veiklą Pagėgių savivaldybėje savivaldybių 

bendradarbiavimo sutarties pagrindu vykdė Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuras (toliau – Biuras), kuris 2020 m. Pagėgių savivaldybėje vykdė šias pagrindines veiklas: 

visuomenės sveikatos stebėseną, visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vaikų ir jaunimo 

visuomenės sveikatos priežiūrą, alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

profilaktiką, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką, užkrečiamųjų 

ligų profilaktiką, psichikos sveikatos stiprinimą ir susirgimų profilaktiką, ankstyvosios 

intervencijos programą, psichikos sveikatos stiprinimo programą mokyklos bendruomenei, 

priklausomybių konsultanto ir kitas paslaugas. 

Pagėgių savivaldybei 2020 m. buvo skirta specialioji tikslinė dotacija Sveikatos apsaugos  

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti –74200  Eur, iš kurių: 

 41900,00 eurų skirta plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius 
ugdymo įstaigose;  

 22500,00 eurų skirta stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti 
visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje;   

 9800,00 eurų skirta sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos 
savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemą. 

 

Mokinių sveikatos priežiūrą vykdo 2 Šilutės rajono savivaldybės biuro visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą koordinuoja 

Biuras. 

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 m. vykdytos veiklos: 

Straipsniai - pranešimai internete - „Šeimos vertybės ugdo talentus“, „Informacija apie 

izoliacijos tvarką“, „Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabandos diena“, „Prekyba 

žmonėmis“ ir kt. 

Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse. Pagėgių savivaldybėje traumų 

ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose dalyvavo 105 asmenys. Mokyklose buvo vykdomos 

paskaitos „Saugaus eismo pamokos“, mažiesiems buvo primenamos pagrindines saugaus eismo 

taisykles, išdalinti šviesą atspindintys atšvaitai. Akcijoje „Diena be automobilio“ žmonės buvo 

raginami bent šią dieną mieste išsiversti be automobilio,  ieškoti kitokių susisiekimo būdų – eiti 

pėsčiomis, važiuoti dviračiu. Buvo dalinamos šviesą atspindinčios liemenės ir atšvaitai. 

Fizinio aktyvumo skatinimas. Pagėgių savivaldybėje reguliariuose grupiniuose 

užsiėmimuose dalyvavo  615 asmenų (18-64 m. amžiaus). Reguliarių praktinių grupinių 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaita 

 

47

 

užsiėmimų skaičius buvo 34. Reguliariuose grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo 362 asmenys (65 

m. ir vyresnio amžiaus). 

Infekcinių ligų prevencija ir sveikatos stiprinimas. Per 2020 mokslo metus siekiant padėti 

saugoti, stiprinti mokinių sveikata buvo vedamos paskaitėlės, leidžiami stendai, dalinamos 

skrajutės, lankstinukai apie sveikos gyvensenos skatinimą ir sveikatos stiprinimą. Paskaitėlės 

„Gyvenu sveikai-žiemą nesergu visai“, „Mitybos ABC“, „Rizikos veiksniai – alkoholis, rūkymas, 

narkotikai“, „Kaip būti energingam ir žvaliam“ „Stebėk laikyseną“, „Pasaulio baubas-COVID-19“, 

„Vanduo – sveikatos pagrindas “  buvo vedamos mokiniams siekiant suteikti žinių apie sveikatos 

stiprinimą. Mokiniai dalyvavo judumo savaitei skirtuose renginiuose: kroso varžybose, dviračių 

žygyje, piešinių konkurse. 

Leisti stendai „Gripas ar peršalimas“, „Akių sveikata“, ,,Antibiotikai – draugai ar priešai“, 

„Traumos žiemą“ . Dalinamos skrajutės „Padėk sau“, informaciniai plakatai „Elkimės atsakingai“, , 

lankstinukai „Nerūkyk“. Buvo vykdoma akcija „Sveika širdis“. Vestos konsultacijos mokyklos ir 

gimnazijos mokiniams, mokytojams ir mokyklų bendruomenei, įvairiomis sveikatą ir sveiką 

gyvenimo būdą stiprinančiomis temomis. 

Siekiant mažinti mokinių ir mokyklų bendruomenių sergamumą infekcinėmis ligomis 2020 

metais daug dėmesio buvo skiriama infekcinių ligų mažinimui ir profilaktikai. Mokiniai išklausė 

pamokėlių  „Infekcinės ligos ir asmens higiena“, „Pasaulio baubas-COVID-19“ . Išplatinti 

informaciniai lapeliai „Kaip teisingai plauti rankas?“, lankstinukai „Tuberkuliozės profilaktika ir 

kontrolė“. Prie kiekvienos mokykloje ir gimnazijoje esančios kriauklės pakabinti informaciniai 

plakatai „Kaip teisingai plauti rankas?“ Prie visų įėjimų į mokyklos pastatą pakabinti plakatai 

„Elkimės atsakingai“. Pateikta  informacija apie privalomą kaukių dėvėjimą. Nurodyti telefono 

numeriai, kas matuoja temperatūrą ir  kur kreiptis norint patekti į mokyklą. Be svarbios priežasties 

pašaliniai į mokyklą neįleidžiami. 

Užkrečiamųjų ligų prevencijai ugdymo įstaigose pravestos pamokėlės - užsiėmimai apie 

rankų higieną ,,Švarios mano rankytės“, mokiniai mokėsi taisyklingų rankų plovimo judesių. 

Pamokėlėse aptartos temos apie  gripo, peršalimo ir Covid – 19 infekcijos simptomai ir 

profilaktikos priemones: ,,Gripas ar peršalimas“, ,,Virusai puola“, ,,Kaip apsisaugoti nuo 

koronoviruso Covid-19?“, ,,Rankų higiena ir saugus dezinfekcinių priemonių naudojimas“ ; 

imuniteto stiprinimą ir grūdinimąsi: ,,Imunitetas – kas tai?“ , ,,Grūdintis sveika“. 

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Siekiant skatinti ir  ugdyti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius, fizinį aktyvumą Pagėgių lopšelyje – darželyje, Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijoje, Pagėgių pradinėje mokykloje, Stoniškių pagrindinėje mokykloje ir Šilgalių 

daugiafunkciniame  centre pravestos pamokėlės ir užsiėmimai apie asmens higieną: ,,Asmens 
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higiena”, Rūpinuosi savo ausytėmis”; sveiką mitybą: ,,Sveikos mitybos piramidė”, ,,Pusryčių košė”, 

 ,,Vaisiai ir daržovės – vitaminų šaltinis”, ,,Vanduo – gyvybės šaltinis”: burnos higieną: ,,Šypsosi 

mano dantukai”, ,,Šypsena puošia”; mikroorganizmus ir atsakingą  antibiotikų vartojimą: 

,,Vaistukus vartoju tiktai sirgdamas”, ,,Saugus ir atsakingas antibiotikų vartojimas”, 

,,Mikroorganizmai ir antibiotikai”; alkoholio, tabako  ir psichiką veikiančių medžiagų žalą 

sveikatai: ,,Psichiką veikiančių medžiagų poveikis sveikatai”, ,,Alkoholio žala sveikatai”, ,,Psichiką 

veikiančios medžiagos”;  fizinį aktyvumą: ,,Sportuoti sveika”, ,,Mankštintis man patinka”, 

,,Sveikatos ABC”;  traumų prevenciją: ,,Atsargiai – slidu”, ,,Žiemos traumos”; lytinį brendimą ir 

lytiniu keliu plintančias ligas: ,,Aš – paauglys”, ,,Draugystė ir santykiai”; psichikos sveikatą: 

,,Mokausi draugauti ; sveikatos stiprinimą: ,,Akys – langas į pasaulį”. 

Pravestos  viktorinos: ,,Sveika mityba”, ,,Košės diena”, ,,Šypsosi mano dantukai”, ,,Sveikos 

mitybos piramidė”, piešinių konkursas ,,Rudenėlio vaišės”. 

Akcijos: Europos judumo savaitei pažymėti ,,Dviračių žygis ,,Oflager – 53”, ,,Nužingsniuok 

1000 žingsnių“ , Vaisiaus alkoholinio sindromo  (VAS) dienai paminėti  - ,,Raudoni bateliai“. 

Įvairių temų 67 pamokėlės pravestos 1998 dalyviams. Viktorinose  ir akcijose dalyvavo 511 

mokinių ir 41 pedagogas. 

COVID-19. Paskelbus karantiną, nuo kovo mėn. iki rugpjūčio mėn., visuomenės sveikatos 

specialistės dirbo Panemunės sienos kirtimo punkte, vykdė asmenų atvykstančių į Lietuvą ir 

asmenų vykstančių tranzitu per Lietuvos Respubliką patikrą dėl Covid -19 infekcijos, kurį apėmė: 

temperatūros matavimas, anketų pildymas, registravimas sistemoje, duomenų apie patikrintų 

asmenų kiekį rinkimas, konsultacijų apie karantino ir saviizoliacijos reikalavimus teikimas. 

Visuomenės sveikatos specialistės dirbo mobilaus punkto komandoje nuo mobilaus punkto 

įsteigimo dienos. 

Kitos veiklos. Vyko Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei 

cukrinio diabeto profilaktikai. Per 2020 m. Pagėgių savivaldybėje šią programą baigė 8 asmenys 

(pradėjo 13). Taip pat teiktos Priklausomybės konsultanto paslaugos. Karantino laikotarpiu 

konsultacijos buvo teikiamos nuotoliniu būdu (telefonu). Pagėgių savivaldybėje fiksuoti 99 

apsilankymai pas priklausomybės konsultantą. Priklausomybių konsultavimo paslaugas gavo 52 

asmenys. Priklausomybių konsultavimo paslaugų teikimo savivaldybėje trukmė – 4 val./sav. 

2020 m. iš Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

finansuotos 2 priemonės, kurioms buvo skirta 4 870,51 Eur. 

Užkrečiamųjų ligų prevencija  

Vykdant  užkrečiamųjų ligų prevenciją, 2020 metais koordinuotas Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu A1-234 patvirtintas Pagėgių savivaldybės 
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pasirengimo gripo pandemijai priemonių planas (toliau – Planas), vykdytos Plane numatytos 

priemonės, teikta informacija kontroliuojančioms institucijoms. Bendradarbiauta ir nuolat teikta 

informacija dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos raštu savivaldybės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoms, kurią Pagėgių savivaldybės administracijai pateikdavo atsakingos įvairios institucijos, 

kurių veikla susijusi su užkrečiamųjų ligų prevencija, (SAM, Užkrečiamųjų ligų ir AIDC centras, 

Higienos institutas ir  kt.), teiktos ataskaitos ir kita informacija užkrečiamųjų ligų klausimais. 

Vykdant užkrečiamųjų ligų prevenciją bendradarbiauta su savivaldybės ASPĮ, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentu,  

Savivaldybės administracijos specialistais. Savivaldybėje yra 3 ASPĮ, kurios vykdo rizikos grupių 

skiepijimą sezonine gripo vakcina. Pagėgių savivaldybėje imunologinį darbą planuoja ir vykdo 3 

ASPĮ. Nacionalinė imunoprofilaktikos programa buvo vykdoma pagal patvirtintą skiepų 

kalendorių. Programos vykdymo efektyvumas vertinamas pagal skiepų apimtis. 

Valdant COVID-19 ligos plitimą 2020 m vadovautasi Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu A1-234 patvirtintu Pagėgių savivaldybės pasirengimo 

gripo pandemijai priemonių planu. Vykdytos Plane numatytos priemonės, teikta visa reikalinga 

informacija kontroliuojančioms institucijoms. Valdant koronaviruso infekciją bendradarbiauta su 

Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDC centru, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentu.   

Atliekant Covid-19 ligos tyrimus bendradarbiauta su VšĮ „Tauragės ligoninė”. Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu A1-742 „Dėl 

bendradarbiavimo su Tauragės mobiliuoju tepinėlių paėmimo punktu” Pagėgių savivaldybės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos žmogiškaisiais ištekliais prisidėti prie Tauragės 

mobiliojo tepinėlių paėmimo punkto darbo organizavimo. Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu A1-1042 „Dėl mobilaus punkto Pagėgių 

savivaldybėje steigimo” įsteigtas Pagėgių savivaldybės mobilusis COVID-19 tyrimų punktas. 

Pagėgių savivaldybės mobiliojo COVID-19 tyrimų punkto darbą organizuoti pavesta Pagėgių 

savivaldybės VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras”. 

Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turinčių pacientų (įtariant koronavirusinę 

infekciją) išsamesnių tyrimų atlikimui 2020 m. balandžio 22 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. A3-

176 „Bendradarbiavimo sutartis karščiavimo klinikos veiklai vykdyti” pagrindu, bendradarbiauta 

su VšĮ „Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras”.  Nuo 2020 m. lapkričio 19 d. 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu A1-1062 „Dėl 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
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simptomų turintiems pacientams” Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

įpareigotos pačios atlikti išsamesnius tyrimus viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų 

turintiems pacientams. 

Vykdant užkrečiamųjų ligų prevenciją, Pagėgių savivaldybėje 2020 m dirbo savivaldybės 

DOTS kabinetas. 2020 metais koordinuotas savivaldybės DOTS kabineto veiklos organizavimas.   

Sanitarija 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-579 

„Dėl gyvūnų laikymo Pagėgių savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietose taisyklių 

patvirtinimo” atnaujintos gyvūnų laikymo Pagėgių savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietose 

taisyklės. 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-584 

„Dėl Pagėgių savivaldybės leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti 

išdavimo ir pavojingų šunų paėmimo iš jų savininkų, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas 

leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo ir pavojingų šunų 

paėmimo iš jų savininkų, tvarkos aprašas. 

 
2.5. Švietimas, kultūra, sportas, jaunimas 

Švietimas 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Pagėgių 

savivaldybėje pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi  170 vaikai, pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą – 56 vaikai, viso – 226 vaikai. Sukomplektuota 13 grupių, iš jų 

8 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 5 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas buvo vykdomas keturiose bendrojo ugdymo mokyklose, viename vaikų 

lopšelyje-darželyje. 

Nuo spalio mėn. įsteigus papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę, lopšelyje-darželyje 100 

proc. tenkinami ikimokyklinio ugdymo poreikiai, tuo tarpu 2019 metais į ikimokyklinio ugdymo 

grupes nepateko 20 vaikų, į lopšelio grupes taip pat 20 vaikų. 

Per paskutinius keturis metus išlieka stabilus mokinių, besiugdančių pagal ikimokyklinio 

ugdymo programas, skaičius, tačiau nuo 2018 metų mažėja mokinių, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius. 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pokytis Pagėgių savivaldybėje 2017-2020 m. 

 

 
 

 

Mokinių (1 – 12 kl.) skaičiaus kaita 2015 – 2020 metais 

 

Per paskutinius tris metus vidutiniškai kasmet mažėja po 26 mokinius. 2020 m., palyginus 

su 2019 m., sumažėjo 33 mokiniais 1 – 12 klasėse. 

2020 metų mokinių ugdymo išlaidų analizė 
Eil. 
Nr. 

Mokyklos 
pavadinimas 

 2020 m. kasinės 
ugdymo išlaidos 
(MK)  

2020 m. kasinės 
aplinkai   išlaidos 

 Viso 2020 m. 
kasinės  išlaidos 

Mokinių 
skaičius 

Viso 
išlaidų 
Eur. 

Išlaidos 1 
mokiniui 

Eur. 

Viso 
išlaidų 
Eur. 

Išlaidos 
1 
mokiniui 

Viso 
išlaidų 
Eur. 

Išlaidos 
1 
mokiniui 
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Eur. Eur. 

1. Pagėgių 
Algimanto 
Mackaus 
gimnazija 

385 683774 1776 243571 633 927345 2409 

2. Stoniškių 
pagrindinė 
mokykla  

76 204219 2688 118900 1564 323119 4252 

3. Vilkyškių 
Johaneso 
Bobrovskio 
gimnazija  

234 491114 2099 211277 903 702391 3002 

4. Natkiškių 
Zosės 
Petraitienės 
pagrindinė 
mokykla  

70 208294 2976 87250 1246 295544 4222 

5. Piktupėnų 
pagrindinė 
mokykla  

56 180813 3229 72062 1287 252875 4516 

6. Šilgalių 
mokykla-
daugiafunkcis 
centras  

14 13905 993 37571 2684 51476 3677 

7. Pagėgių 
pradinė 
mokykla  

133 157459 1184 58970 443 216429 1627 

  
Viso: 

968 1939578 2004 829601 857 2769179 2861 

 

Ugdymo išlaidų analizė atliekama analizuojant išlaidas, tenkančias 1 moksleiviui ugdymui 

(mokytojų atlyginimai, jų soc. draudimo įnašai, vadovėlių ir ugdymo priemonių įsigijimui, 

kvalifikacijos kėlimui ). Išlaidos tenkančios 1 moksleiviui aplinkai finansuoti  (technikinių 

darbuotojų atlyginimai, jų soc. draudimo įnašai, kitos išlaidos, ilgalaikio turto įsigijimas) 

Lėšos skiriamos 1 mokiniui 2018 - 2020 metais 

Eil. 
Nr. 

 
Mokyklos pavadinimas 

 
 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Iš viso 
(tūkst. 
Eur) 

1 
mokiniui 

(Eur) 

Iš viso 
(Eur) 

1 
mokiniui  

(Eur) 

Iš viso 
(Eur) 

1 
mokiniui 

(Eur) 

1. Pagėgių Algimanto 
Mackaus gimnazija 

7740 2580 773941 2605 927345 2409 

2. Stoniškių pagrindinė 
mokykla  

3044 3499 291126 3685 323119 4252 

3. Vilkyškių Johaneso 
Bobrovskio 

541 3 2395 602798 2522 702391 3002 
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gimnazija   
4. Natkiškių Zosės 

Petraitienės 
pagrindinė mokykla  

2687 3669 266052 3695 295544 4222 

5. Piktupėnų pagrindinė 
mokykla  

266 0 3454 282574 4347 252875 4516 

6. Šilgalių mokykla-
daugiafunkcis centras  

760 4465 62556 5213 51476 3677 

7. Pagėgių pradinė 
mokykla  

2141 1725 250499 1898 216429 1627 

  
Viso: 

25386 2727 2603777 2820 2769179 2861 
    

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotų mokyklų - Pagėgių pradinės mokyklos, Piktupėnų 

pagrindinės mokyklos ir Šilgalių mokyklos-daugiafunkcio centro faktinės išlaidos pateiktos ne už 

visus kalendorinius metus, todėl lyginti minėtų mokyklų duomenų su kitomis mokyklomis 

negalime. 

Mokinių pavėžėjimo organizavimas. 2020 metų rugsėjo 1 d. duomenimis, į mokyklas 

pavežami 473 (pernai 462) priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasių mokiniai, arba 62,2 proc. 

(pernai 58 proc.) mokinių.  

 

Į mokyklas vežamų mokinių skaičius 2017-2020 m. 

 

 

Geltonaisiais autobusais į mokyklas 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis buvo pavežami 379 

(pernai 339) mokiniai, kitais vežiojimo būdais – 94 (pernai 123) mokiniai. Daugiausia paveža 

mokinių Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija - 260 (pernai 162), Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazija - 145 (pernai 141), mažiausiai Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė  mokykla 21 

(pernai 23).  

Nuo 2012 m. yra užtikrintas visų mokinių, kurie gyvena toliau kaip  3 kilometrai nuo 

mokyklos, pavėžėjimas. 
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Mokytojų  kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla.  

2020 m. Pagėgių savivaldybės 4  ugdymo  įstaigose (neskaičiuojamos Pagėgių savivaldybės 

Piktupėnų pagrindinė mokykla ir Pagėgių sav. Pagėgių pradinė mokykla) viso dirbo 151 pedagogas, 

(kartu su Pagėgių lopšelio-darželio, Pagėgių meno ir sporto mokyklos bei papildomojo ugdymo 

būrelių vadovais mokyklose), 2 pedagogais daugiau nei 2019 m. Iš jų 2  mokytojai  ekspertai (viena 

jų – būrelio vadovė), 33 (2019 m. buvo 34)  mokytojai  metodininkai (su 2 mokyklų vadovais ir 2 

socialinėmis pedagogėmis), 46 vyresnieji  mokytojai (su 2 mokyklų vadovais) (2019 metais buvo 

81). 

Aukštesnių kvalifikacinių kategorijų neįgijo nė vienas bendrojo ugdymo mokyklos 

pedagogas. Pagėgių lopšelyje-darželyje viena pedagogė įgijo vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.  

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, Pagėgių lopšelyje-darželyje dirba 9 

pagalbos mokiniui specialistai: socialiniai pedagogai – 4, psichologas – 1, logopedai – 2, mokytojo 

padėjėjas – 1, specialusis pedagogas – 1. 

Dėl covid-19 pandemijos mokyklų bendruomenėms teko nemažas iššūkis: nuo 2020 m. 

kovo mėnesio buvo įvestas nuotolinis mokymas. Vos per dvi savaites ir mokyklos administracijai, ir 

mokytojams teko iš esmės perorientuoti visą ugdymą ir pritaikyti mokymuisi nuotoliniu būdu. Dvi 

savaites mokytojai  intensyviai mokėsi ugdymo platformas bei skaitmenines programas pritaikyti 

praktiniame darbe. 

Teigiamą naudą mokyklų bendruomenių veiklų kokybei pagerinti davė savivaldybės 

projektas „Lyderių laikas 3“.  

Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos  tobulinime pasiskirstė taip: 
 

Dalyvavo 5 ar 
daugiau dienų 

3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo 

53 36 28 2 

 
Savivaldybėje veikia Mokyklų metodinė taryba ir 12 metodinių būrelių. Iš 12 metodinių 

būrelių 3 yra jungtiniai: kalbų mokytojų metodinis būrelis (lietuvių k. ir literatūros, anglų  k., 

vokiečių k.), matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, pagalbos 

mokiniui specialistų metodinis būrelis. Gamtamokslinio ugdymo metodinis būrelis (fizikos,  

chemijos,  biologijos) nuo 2020-09-01 sustabdė savo veiklą, būrelio nebeliko. Metodinė taryba per 

2019-2020 m. m. suorganizavo  2 susirinkimus. Metodinės tarybos veiklos prioritetas buvo — 

emocinis socialinis kiekvieno vaiko ugdymas. Pakeistas mokyklų pedagogų ir pagalbos mokiniui 
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specialistų metodinės veiklos organizavimo aprašas (Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr.A1-868).  

Mokyklų bibliotekų veikla. 2020 metais savivaldybės mokyklose veikė 4 bibliotekos. 

Dokumentų  fondas — 48 568 knygos ir 29 870 vadovėlių. Per 2020 metus mokyklų bibliotekos 

knygų nenurašė, įsigijo 2 106 egz. naujų knygų. 2020 m. mokyklų  bibliotekos dalyvavo Kalėdų  

knygų  akcijoje ir papildė savo  fondus naujomis  knygomis. Knygas  mokykloms  dovanojo akcijų 

metu mokytojai, mokiniai, buvę mokiniai, kiti asmenys. 2020 metais vadovėlių  nupirkta  už  

8.329,80 eurus,  o  mokymo  priemonių – už 10.911,92 eurus. Vadovėliai ir mokymo priemonės yra 

perkami iš mokinio krepšelio lėšų. Mokykloms skirtos lėšos panaudotos 100 proc. Mokyklų 

bibliotekų skaityklose yra 24 kompiuterizuotos  darbo vietos (iš jų darbuotojams – 6, vartotojams – 

18). Viso mokyklų bibliotekose dirbo 5 darbuotojai. Per metus mokyklų bibliotekas aplankė 7 646 

lankytojai.  

Stebėsena, konsultavimas ir priežiūra ugdymo įstaigose.  

Dėl COVID 19 pandemijos 2020 metais ugdymo įstaigose nebuvo vykdomos patikros. 

Organizuota 10 ugdymo įstaigų vadovų pasitarimų, nuotolinės konsultacijos įvairiais klausimais. 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimai olimpiadose,  konkursuose, 

projektuose. 2019-2020 m. m. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko 12 olimpiadų ir 2 

konkursai (savivaldybės etapas). Respublikiniame etape dalyvavo 9 mokiniai, laimėję savivaldybės 

etape pirmąsias vietas: technologijų 1 mokinys, anglų k. 1 mokinys, anglų k. konkurse 2 mokiniai, 

meninio skaitymo konkurse 2 mokiniai, istorijos 1 mokinys,  geografijos 1 mokinys, dailės 1 

mokinys. 

Ryškesni ugdymo įstaigų pasiekimai.  

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija: mokykla vykdo tęstinį projektą ,,Edukacinių 

erdvių kūrimas“, 2020 metais mokyklai antrą kartą suteiktas nugalėtojos vardas. Organizavo 

respublikinę metodinę konferenciją ,,Mokymo(si) sėkmė pamokoje“. Plečiamos mokyklos 

muziejaus ugdymo(si) galimybės: muziejaus erdvės naudotos aktyviam netradiciniam mokymui(si). 

Vestos edukacinės etnokultūros pamokos/užsiėmimai visiems Pagėgių savivaldybės mokyklų 

mokiniams. 2020 metais gimnazija tapo Europos parlamento ambasadore. Gimnazijos mokinių 

olimpiadų Pagėgių savivaldybės lygmeniu pasiekimai: meninio skaitymo konkursas – I vieta; 

istorija – II, III vietos; biologija – trys I ir trys II vietos; technologijos – II, III vietos; dailė – I, III 

vietos; lietuvių kalba ir literatūra – viena I, dvi II, dvi III vietos, informacinės technologijos  – III 

vieta,  matematika – II vieta. Respublikiniuose konkursuose dalyvavo 96 gabūs mokiniai. Olympis 

2020 pasiekimai – biologija ( I – 6 mokiniai, II – 20 mokinių, III – 17 mokinių); anglų kalba (I – 9 

mokiniai, II – 13 mokiniai, III – 24 mokiniai); lietuvių kalba (I – 19 mokinių, II – 21 mokinys, III – 
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16 mokinių); matematika (I – 6 mokiniai, II – 2 mokiniai, III – 4 mokiniai); istorija (I – 1 mokinys, 

II – 5 mokiniai, III – 12 mokinių). Tarptautiniame Kings konkurse dalyvavo 14 mokinių, 

pasiekimai: biologija – I vieta 5 klasėje, po vieną mokinį iš anglų kalbos, lietuvių kalbos ir 

matematikos pateko į pirmąjį dešimtuką iš 726 dalyvių. 14 mokinių dalyvavo tarptautiniame 

matematikos konkurse ,,PANGEA“, 5 klasės mokinė užėmė III vietą. 8 mokiniai dalyvavo 

respublikiniame konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas“. 28 mokiniai dalyvavo Konstitucijos 

egzamine. 16 mokinių dalyvavo Europos egzamine. 26 mokiniai dalyvavo Kengūros konkurse, 5 

klasės  mokinė užėmė I vietą savivaldybėje ir pateko tarp 500 geriausiųjų Lietuvoje, savivaldybėje 

3 mokiniai užėmė II vietas,  4 – III vietas. Paagal sportinius pasiekimus mokykla yra antra 

savivaldybėje. Regioniniame meninio skaitymo konkurse laimėta II vieta. 32 šauliai 2019/2020 

m.m. dalyvavo 6 karinėse stovyklose. 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija: laimėtos 68 prizinės vietos. Iš jų  pirmų vietų 29, 

antrų 21 ir  trečių 18 vietų. IIIbg klasės mokinys dalyvavo respublikinėje geografijos nuotolinėje 

olimpiadoje, gimnazistas surinko 88,36 taško ir užėmė 31 vietą respublikoje. Regioniniame anglų 

kalbos oratorių konkurse du mokiniai  laimėjo trečiąsias vietas.  Respublikiniame VEX IQ 

moksleivių robotų konstruktorių čempionato varžybose gimnazijos penktokai užėmė 7 vietą iš 16 

komandų. Respublikiniame 7-8 klasių moksleivių oratorių anglų kalba konkurse 8b klasės mokinio 

kalba „A simple start“ buvo pripažinta geriausia ir jis tapo I-os vietos laimėtoju. Respublikiniame 

mokinių kūrybinių darbų konkurso „Pravėriau vario vartelius“ baigiamajame etape  už kūrybiškumą 

ir temos interpretaciją buvo skirta nominacija 8a klasės mokinei, o 16-18 metų amžiaus grupėje 

IIIbg klasės mokinys laimėjo II-ą vietą. Į Jungtinės Karalystės „Longmoor“ stovyklą, kurioje 

dalyvavo po 10 atstovų iš 4 (neįskaitant UK) šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos buvo 

deleguotas   Lietuvos šaulių sąjungos 7 rinktinės  gimnazijos IIIag klasės mokinys. Gimnazijos 

muziejus apdovanotas ŠMSM III laipsnio diplomu.  Respublikinėje viktorinoje „Mokesčiai sugrįžta 

kiekvienam“ gimnazijos IVa klasės mokiniai užėmė antrą vietą respublikoje, o IIag klasės komanda 

Klaipėdos regione užėmė II-ą vietą.  

Pagėgių meno ir sporto mokykla: 2020 m. muzikos skyriaus mokiniai surengė 3 koncertus 

mokyklos bendruomenei, koncertavo 6 Pagėgių savivaldybės įvairių įstaigų ir 4 respublikiniuose  

renginiuose; dailės skyriaus mokiniai surengė 2 virtualias  parodas, dalyvavo 3 respublikiniuose  

konkursuose ir 1 tarptautiniame projekte.  Sporto skyriaus mokiniai išvyko į 54 respublikines ir 1 

tarptautines rungtynes, 2 respublikines specializuotas sportinio pasirengimo stovyklas, 2 dieninės 5 

dienų futbolo stovyklos buvo suorganizuotos Pagėgiuose. Dėl šalyje paskelbto karantino, daug 

suplanuotų renginių neįvyko. 

Ryškiausi 2020 m. laimėjimai: 
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- mišrus vaikų vokalinis ansamblis tapo TV konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ 2020 laureatais ir spalio 

mėnesį dainavo laureatų koncerte Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje; 

- akordeonistė iškovojo II vietą Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkurse Klaipėdos 

S.Šimkaus konservatorijoje;  

-  pianistė iškovojo III vietą I-jame interaktyviame respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse 

,,Muzika - @‘‘, Kaunas; 

- dailės skyriaus mokinė respublikiniame piešinių konkurse ,,Be miško skursta žmogus‘‘ iškovojo II 

vietą, Druskininkai;  

- laisvųjų imtynių sportininkas iškovojo dvi I vietas respublikinėse ir III vietą tarptautinėse 

varžybose, du mokiniai po du kartus tapo republikinių varžybų nugalėtojais, vienas mokinys 

iškovojo dvi III vietas respublikinėse varžybose; 

 - du futbolininkai su Tauragės FA ,,Tauras‘‘ komanda Vakarų/Šiaurės regiono futbolo pirmenybėse 

iškovojo II vietą; 

-  20 mokyklos mokinių buvo apdovanoti Pagėgių savivaldybės gabiausių vaikų pagerbimo 

šventėje, 6 sportininkams skirtos stipendijos.  

Dalyvavimas projektuose. 2020 metais baigėsi projekto  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimas. Projekte dalyvavo abi savivaldybės 

gimnazijos, 2 pagrindinės mokyklos ir pradinė mokykla. Mokyklos aprūpintos gamtos ir 

technologinių mokslų pamokoms skirtomis priemonėmis, planšetiniais kompiuteriais bei 

nešiojamais kompiuteriais.  

Sausio 24 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko baigiamasis projekto „Lyderių 

laikas 3“ renginys „ESU - man labai svarbu!“. Savivaldybės kūrybinė komanda apžvelgė dvejus 

metus trukusį kelią į sėkmę. Jo rezultatas – savivaldybės švietimo sistemos tvarių veiklų modelis 

„ESU“ (Emocinis Socialinis Ugdymas). Renginį apibendrino kūrybinės komandos kuratorė Asta 

Grinevičienė, kuri džiaugėsi komandos stiprybe, atkaklumu, bendryste, nuveiktais darbais bei 

linkėjo, kad sukurtas modelis „ESU“ būtų tvarus.  

Gabių vaikų skatinimas. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir praėjusiais, Pagėgių 

savivaldybės mero padėkomis ir dovanomis paskatinti bei apdovanoti gabiausi savivaldybės 

mokiniai. 

Dėl paskelbto karantino šalyje tradicinis gabių savivaldybės mokinių pagerbimas birželio 1 

d. neįvyko. 2020 m. rugpjūčio  18 d. Pagėgių savivaldybės meras potvarkiu Nr. M1-41 „Dėl 

savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo“ Mero padėkos raštu ir pinigine premija 60 Eur. 

apdovanojo 1 mokinį, padėkos raštu ir stipendija – 6 mokinius, padėkos raštu ir dovana – 9 
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mokinius, padėkos raštu – 5 mokinius ir kolektyvus. Mokiniai buvo pagerbti rugsėjo 1 d. savose 

mokyklose. 

Mero padėkos raštu ir dovana apdovanoti 2 savivaldybės abiturientai, geriausiai baigę 

vidurinio ugdymo programą ir geriausiai išlaikę brandos egzaminus. Taip pat Mero padėkos raštu ir 

dovana buvo apdovanoti 2 abiturientai  už aukštus akademinius pasiekimus.  

Prevencinės programos. 2020 metais bendrojo ugdymo mokyklose  buvo vykdomos patyčių 

prevencijos programos: „Olweus“, „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“, ,,Obuolio draugai“. 

Savivaldybės abiejuose gimnazijose  veikia „Patyčių dėžutė“. 

Neformalusis vaikų švietimas. 2020 m. spalio 1 d. duomenis Pagėgių savivaldybės meno ir 

sporto mokyklą lankė 248 (pernai 268) mokiniai arba 33 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. 

Įstaiga aktyviai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, festivaliuose ir 

konkursuose. 

Neformaliuoju vaikų švietimu bendrojo ugdymo mokyklose buvo užimti 341 (pernai 499) 

mokinys, tai sudaro  45 proc. (pernai 63 proc.). Mokyklose veikė 51 (pernai 60) įvairių veiklos 

krypčių būrelis. Neformaliojo vaikų švietimui didelę įtaką darė nuotolinis ugdymas, todėl skaičius 

lankančių sumažėjo. 

2020 metais buvo tęsiamas Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų 

vykdymas. NVŠ krepšelis buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Pagėgių 

savivaldybei skirta 28302 Eur, panaudotos visos lėšos (2019 m. – 28551 Eur, panaudota – 25310 

Eur). 

NVŠ programos finansuotos vasario-birželio (vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam 

vaikui skirta 12 Eur) ir  rugsėjo-gruodžio mėnesiais (vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam 

vaikui skirta 15 Eur). Per šį laikotarpį 6 NVŠ teikėjai įgyvendino 11 NVŠ programų. Užsiėmimus 

lankė 234 (pernai 232) mokiniai. Paskelbus šalyje karantiną NVŠ buvo teikiamas nuotoliniu būdu, 

šiuo laikotarpiu sumažėjo lankančių NVŠ programas vaikų (192) skaičius. 
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NVŠ programas lankančių vaikų skaičius 2015-2020 m. 
 

 

Viena iš neformaliojo vaikų švietimo veiklų yra vaikų vasaros stovyklų programų 

organizavimas. 2020 m. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vaikų vasaros 

poilsiui organizuoti Pagėgių savivaldybei skyrė 19600 Eur. Buvo vykdomi 4 projektai, jų veiklose 

dalyvavo 131 vaikas. Praėjusiai metais vaikų socializacijos projektų konkursas organizuotas pagal 

Pagėgių savivaldybės Ugdymo užtikrinimo programos priemonės „Vaikų socializacijos projektų 

rėmimas“ 2020 metais konkurso organizavimo tvarkos aprašą. Buvo finansuoti du projektai, 

kuriems skirta 2980 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų ir 255,50 Eur nemokamo maitinimo lėšų. 

Projektų metu užimti 65 vaikai, iš jų 35 vaikai iš socialiai remiamų šeimų.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose 2020 m. mokėsi 74 įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, tai sudarė 11 

proc. nuo bendro savivaldybės mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių skaičius kiekvienais metais daugėja, o tai turi įtakos mokinių mokymosi 

pasiekimams. 

Nesimokantys vaikai. 2020 metais lapkričio mėn. nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių informacinėje sistemoje (NEMIS) buvo užregistruoti 151 mokinys (6-18 m. 

amžiaus) nelankantys ar nesimokantys švietimo įstaigoje, kurie savo gyvenamąją vietą yra 

deklaravę Pagėgių savivaldybės teritorijoje (5 daugiau nei 2019 m.). Dauguma mokinių yra išvykę į 

užsienį, jie ten gyvena. Ar mokosi — duomenų nėra. Kiti mokiniai nebesimoko, nes jiems mokslas 

neprivalomas. 

Mokinių ugdymosi pasiekimai ir tolesnė veikla. Vidurinio  ugdymo  programą 

savivaldybėje vykdo dvi gimnazijos - Pagėgių  Algimanto Mackaus gimnazija ir Pagėgių sav. 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija. Jose 2019-2020 mokslo metais mokėsi 55 dvyliktokai 
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(13 mažiau negu 2018-2019 m.m.). Brandos atestatus gavo 100% abiturientų. Abiturientai laikė 9 

valstybinius  brandos egzaminus.   

Abiturientai visus valstybinius brandos egzaminus išlaikė, išskyrus lietuvių kalbos ir 

literatūros. Šį egzaminą laikiusiųjų skaičius buvo 44, o neišlaikiusiųjų – 5. Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokyklinio brandos egzaminą laikė 33 abiturientai, neišlaikė 6 mokiniai. Lietuvių kalbos 

ir literatūros mokyklinio brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje laikė 6 mokiniai, visi egzaminą 

išlaikė. Kitus mokyklinius brandos egzaminus abiturientai išlaikė iš karto. Abiturientų VBE balų 

vidurkis pateiktas 1 paveiksle. 

 

 

1 pav. 2020 m. VBE balų vidurkis 

Kaip matyti 1 paveiksle, geriausiai iš VBE išlaikytas — anglų kalbos egzaminas. Balų 

vidurkis iš 100 yra 61,97 balai. Toliau seka biologijos egzaminas – 53,85 balo, istorijos – 46,26 

balo. Blogiausiai laikyti sekėsi matematikos egzaminą, vidurkis – 14,08 balo. Bendras savivaldybės 

mokyklų 2019 m. valstybinių brandos egzaminų vidurkis yra 41,5 balai (2019 m. – 45,3 balai).  

2020 m. abiturientai laikė ir tris mokyklinius brandos egzaminus. Jų pažymių vidurkis 

pateiktas 2 paveiksle. 
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2 pav. 2020 m. MBE pažymių vidurkis 

2 paveiksle matome, kad geriausiai sekėsi menų egzaminas (vidurkis 10 balo) ir 

technologijų egzaminas (9 balo). Labiausiai nesisekė mokyklinis lietuvių k. ir literatūros egzaminas 

(4,5 balo). Per pakartotinę sesiją rezultatai buvo šiek tiek geresni, balų vidurkis – 5. 

2020 m. dvyliktą klasę baigusių abiturientų tolesnė veikla pavaizduota 4 paveiksle: 

 
4 pav. Tolesnė abiturientų veikla 

Analizuojant 4 paveikslą matyti, kad iš 53 abiturientų po 12 mokosi universitetuose bei 

kolegijose, 9 – profesinėse mokyklose, 7 abiturientai  dirba Lietuvoje. Užsienyje dirba 6 mokyklą 

baigusių dvyliktokų, 5 abiturientai pasirinko karinę tarnybą. Visiškai niekur nesimoko ir nedirba 2 

mokyklą baigę dvyliktokai. 

2019-2020 m. m. iš viso savivaldybės mokyklose mokėsi 67 dešimtokai. Pagėgių sav. 

Stoniškių pagrindinė mokykla 10 klasės neformavo. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 2019-2020 mokslo metais 
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pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai nuo pagrindinio pasiekimų 

patikrinimo buvo atleisti.  

Dešimtokų tolesnė veikla pavaizduota 5 paveiksle. 

  

5 pav. Tolesnė 10-okų veikla 

Kaip matyti 5 paveiksle iš 67 dešimtokų 44 mokslą tęsia toje pačioje mokykloje, 22 - kitose 

mokyklose, 1 niekur nesimoko, nedirba. Kokiose mokyklose buvę dešimtokai tęsia mokslą, pateikta 

1 lentelėje. 

1 lentelė. 10-okų pasiskirstymas į mokyklas 

Mokyklos pavadinimas Mokinių skaičius 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija 39 
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 12 
Klaipėdos technologijų mokymo centras 3 

VŠĮ Kretingos technologijų ir verslo mokykla 1 
Šilutės profesinio mokymo centras 3 
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 1 
Tauragės profesinio rengimo centre 5 
Klaipėdos paslaugų ir verslo  mokykloje 1 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 1 
Nesimoko 1 

Viso: 67 
 

Analizuojant 1 lentelę matyti, kad daugiausia dešimtokų tęsia mokslą Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazijoje ir Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje. 5 dešimtokai 

pasirinko mokslus Tauragės profesinio rengimo centre, 3 Klaipėdos technologijų mokymo centre, 3 

Šilutės profesinio mokymo centre. Po 1 dešimtoką mokosi Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, 

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje, Tauragės „Versmės“ gimnazijoje,  VšĮ Kretingos 

technologijų ir verslo mokykloje. 

Iš kitų savivaldybės mokyklų į Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III-ąją gimnazijos 

klasę atvyko 7 mokiniai.   
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Nemokamo maitinimo organizavimas. Nemokamą  maitinimą pagal LR socialinės paramos 

mokiniams įstatymą turi teisę gauti mokiniai ir vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, 

ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo 

programą, kurių šeimų pajamos neviršija valstybės nustatyto dydžio bei atitinka nustatytus 

kriterijus.  

2020 m. nemokamai buvo maitinami 339 mokiniai, 2019 m. - 281 mokinys.   

 

2020 m. mokinių nemokamam maitinimui išleista 103517 Eur., o 2019 m. - 79036 tūkst. 

Eur., socialinė parama mokiniams skiriama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos.  

 

Kita veikla. Parengti ir paskelbti savivaldybės internetiniame puslapyje Pagėgių 

savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai už 2018-2019 m. m., Dalyvauta Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo 

centro ir kitų įstaigų organizuojamuose pasitarimuose bei seminaruose. 
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Tarybos sprendimai švietimo klausimais. 2020 m. Pagėgių savivaldybės tarybai pateikta 

svarstyti 39 sprendimo projektai.  

2020 m. gegužės 28 d. Pagėgių savivaldybės taryba  priėmė sprendimą Nr. T-102, kuriuo 

pritarta Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinę mokyklą ir Pagėgių pradinę mokyklą 

reorganizuoti, prijungiant jas prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos. Piktupėnų pagrindinė 

mokykla prijungta neformuojant skyriaus, Pagėgių pradinė mokykla prijungta neformuojant 

skyriaus, tačiau pradinis ugdymas vyksta tose pačiose patalpose.  

2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-125 patvirtinta mokinių priėmimo į Pagėgių 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo nauja redakcija. Tvarkoje reglamentuotas 

mokinių priėmimas į mokyklą bei paskirstymas į klases. Tame pačiame tarybos posėdyje 

sprendimu Nr. T-129 patvirtinta Pagėgių savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo 

vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas. 

2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtinta  Pagėgių savivaldybės studijų 

rėmimo nuostatų nauja redakcija. Vadovaujantis patvirtinta studijų rėmimo tvarka, trims 

savivaldybės gyventojams, pirmo kurso bakalauro studijų studentams skirta piniginė (100 Eur kas 

mėnesį) parama. 

2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-195 pritarta Pagėgių savivaldybės Stoniškių 

pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymui, uždarytas minėtos mokyklos skyrius - 

Šilgalių mokykla-daugiafunkcis centras. Skyriuje veikė mišraus amžiaus vaikų priešmokyklinio 

ugdymo grupė. Vaikams sudarytos sąlygos ugdytis Pagėgių lopšelyje-darželyje. 

Kultūra 

Įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymą, akcentuojama savivaldybės institucijų misija − 

sudaryti sąlygas gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Tai 

sąlygoja kultūros valdymo, finansavimo, informacijos kaupimo ir sklaidos veiksmai. 

Pagėgių savivaldybėje yra šios kultūros įstaigos: Pagėgių savivaldybės kultūros centras, 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka su aštuoniais filialais, Pagėgių savivaldybės 

Martyno Jankaus muziejus. Iš viso savivaldybės kultūros įstaigose užimti 32 pareigybiniai etatai, iš 

kurių 27 kultūros darbuotojų pareigybiniai etatai. Pagėgių savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir 

civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (toliau - Specialistė) vykdo kultūros įstaigų 

koordinuojamąją veiklą, viešąjį administravimą ir kartu su Savivaldybės kultūros įstaigomis 

įgyvendina valstybinę ir savivaldybės kultūros politiką. Vystomas dialogas su visomis kultūros 

įstaigomis, kartu planuojamos bei aptariamos būsimos veiklos, renginiai, jų kultūrinė-meninė vertė, 

sąmatos. Taip pat analizuojami veiklų rezultatai: aptariami būsimi ir jau įvykę renginiai, išskiriamos 

silpnosios bei stipriosios darbo organizavimo bei vykdymo pusės.  
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2020 metai – tiek Lietuvos, tiek Pagėgių kultūriniam gyvenimui buvo sudėtingi dėl 

pandemijos padarinių – pristabdyti, nukelti arba išvis neįvykę renginiai, sutrikdytas įstaigų darbas, 

kultūrinės meninės veikos prastovos dėl visuotinio karantino. Visa tai minimalizavo kultūros įstaigų 

kontaktines veiklas, tačiau šių įstaigų bendruomenės gana sėkmingai susitvarkė su iššūkiais. Šiais 

iššūkių metais virtuali erdvė, įstaigų interneto svetainės, socialiniai tinklai tapo ir informacinės 

sklaidos kanalais, kurie iš esmės ir pasitarnavo krašto garsinimui ir žinomumui didinti, todėl 

daugelis renginių ir meninių –edukacinių veiklų buvo perkelta į virtualiąją erdvę, stengtasi 

patenkinti kultūros vartotojų poreikius pristatant kraštą, įtraukiant į virtualias parodas, diskusijas, 

edukacijas, įvairias kūrybines laboratorijas ir pan.  

Pagėgių savivaldybės kultūros centro ir Natkiškių padalinio (toliau – KC) 2020 m. 

struktūroje buvo 11 pareigybių, kuriose dirbo 10 darbuotojų, iš jų 7,5 etato – kultūros ir meno. 

Vyriausybei paskelbus karantiną ir sustabdžius kultūrinę veiklą, KC darbuotojai aktyviai kėlė savo 

kvalifikaciją įvairiuose nuotoliniuose seminaruose bei mokymuose. Nors ir sunkiomis pandemijos 

sąlygomis, bet KC 2020 metais veikė 14 meno mėgėjų kolektyvų, 5 studijos. Visi meno kolektyvai 

vienija 144 dalyvius. KC darbuotojai ataskaitiniais metais suorganizavo 254 virtualius ir 

kontaktinius renginius. Meno mėgėjų kolektyvai net 51 kartą vyko koncertuoti už savivaldybės ribų. 

Liaudiškų šokių grupė Marguva dalyvavo dviejuose tarptautiniuose nuotoliniuose šokių 

konkursuose ir laimėjo prizines vietas.  2020 metais Kultūros centras įsisavino 157281,86 eurus, 

uždirbo 2089,15 eurų specialiųjų lėšų. Svarbiausiems KC renginiams finansavimas skiriamas iš 

savivaldybės kultūros renginių programos, 2020 – aisiais pandemijos ir visuotinio karantino metais, 

kai kultūros renginiai buvo maksimaliai apriboti, savivaldybės renginių programos lėšos KC veiklai 

sudarė tik 2580 eurų. KC darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje ir 2020 metais iš 

Lietuvos kultūros tarybos gauta 15 800 eurų. Tik maža dalis lėšų (1610 eurų) dėl pandemijos 

sukeltų trukdymų buvo grąžinta.  

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose (toliau - Biblioteka) dirba 

15 profesionalių bibliotekininkų ir 2 techniniai darbuotojai. Bibliotekos fondų dydis 2020 m. – 102 

723 vnt., išduota 51 537 vienetai dokumentų, apsilankė 24 931 virtualus lankytojas, o atlaisvėjus 

karantinui, 32 847 kontaktiniai lankytojai. Registruotų vartotojų skaičius yra 1 566. Biblioteka, 

vykdydama LR vyriausybės nurodymus, pandemijos metu savo veiklos nesustabdė: saugiai 

aptarnavo skaitytojus, vykdė aktyvią virtualią veiklą. Skaitytojai pakviesti apsilankyti virtualiose 

Pagėgių krašto (ir ne tik) menininkų kūrybos darbų parodose, dalyvauti virtualiose skaitymo 

skatinimo akcijose, literatūriniuose skaitymuose ir nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo 

mokymuose, stebėti temines transliacijas bei pokalbius su šalies rašytojais ir kt. Darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose seminaruose. Bibliotekos bendruomenė aktyviai dalyvauja 
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projektinėje veikloje. Projekto ,,Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” įgyvendinimo metu atnaujinta techninė ir programinė 

įranga, kurią įveiklinus vesti skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams. Pagėgių krašto 

gyventojams buvo pravestos 2274 mokymų valandos. Projekto ,,Prisijungusi Lietuva“ akcijose 

„Saugesnio interneto savaitė“, „Skaitmeninė savaitė“, „Senjorų dienos internete“, bei konkursuose, 

„Aš žinau kaip būti saugiu internete“, „Nufilmuok ir sumontuok“ ir ,,Bibliotekos herojai“. 

Konkurse ,,Nufilmuok ir sumontuok“, kategorijoje „Aš mokau kitus“  pagėgiškiai e. skautai užėmė 

1,3,4 vietas, o kategorijoje „Mokomasis video“ - 1-ają vietą. Vykdytose akcijose dalyvavo 320 

dalyvių. Šio projekto lėšomis atnaujinta 4-ių filialų kompiuterinė įranga, kiekviename po 3 

stacionarius kompiuterius, po 1 daugiafunkcinį įrenginį ir po 1 projektorių. Steigėjo skirti 

asignavimai 2020 metais Bibliotekai buvo 257257 eurų. Savivaldybės kultūros programa 

ataskaitiniais metais 1 095 eurų suma prisidėjo prie didesnių Bibliotekos renginių. Taip pat 

pritraukta 3000 eurų lėšų (iš kurių 1600 Eur. Lietuvos kultūros ministerijos) ir savivaldybės lėšos 

1400 Eur. Lietuvos kultūros tarybai pateikta paraiška „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“ 

gavo 1600 eurų finansavimą ir tai, papildomai panaudojus Savivaldybės kultūros renginių 

programos lėšas bei atlaisvėjus karantinui, leido suorganizuoti meno plenerą bei tarptautinę 

konferenciją „Vydūno ir doc. Vaclovo Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“. 

Bibliotekoje suorganizuoti 284 renginiai (knygų pristatymų, meninių parodų pristatymų, 

literatūrinių kraštotyrinės parodų, skaitymo skatinimo renginių ir kt.). 2020 metais įvyko 6 

ekskursijos, kuriose dalyvavo 60 žmonių. Suorganizuotos 225 parodos, 33 vyriausybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų inicijuoti įvairaus pobūdžio informaciniai renginiai. Interneto 

svetainėje www.pagegiusvb.lt apsilankė 13 798 lankytojų.  

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje (toliau - Muziejus) 2020 metais 

patvirtintos 5 pareigybės: direktorius, ūkio dalies vedėjas, muziejininkas, fondų saugotojas, 

valytojas. Muziejuje saugomi 5645eksponatai. Per 2020-uosius metus į fondus buvo perimti 225 

eksponatai. 2020-iesiems Steigėjo skirti asignavimai Muziejui sudarė 101560,00 eurų, o Renginių 

programoje numatyti – 4183,00 eurai. Muziejaus darbuotojai sugebėjo prisitaikyti priepandemijos 

ribojimų ir veiklos nesustabdė. Sugebėta surinkti 3759,50 eurų specialiųjų lėšų, per Lietuvos 

Kultūros tarybos finansuojamus projektus gauta 10600eurų. Įvyko 1 masinis renginys, veikė 3 

nuolatinės ekspozicijos, surengtos 8 keičiamos parodos. Sukurtos ir vykdytos 3 naujos edukacinės 

programos, surengti 33 edukaciniai užsiėmimai pagal skirtingas 16 temų. Edukacinėje veiklose 

buvo užimti 507 dalyviai. Kultūros ministerijos sprendimu Muziejus, vykdydamas priemonę 

Kultūros pasas, turi teisę keturiomis temomis teikti kultūros ir meno paslaugas. Aktyviai 

dalyvaujama projektinėje veikloje – 2020 metais respublikiniam finansavimui gauti parengtos 3 
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paraiškos. Įgyvendinti du projektai: „Teatralizuotas edukacinis renginys “Knygnešių keliais – misija 

įmanoma“, „Išnykęs ir dingstantis paveldas: Mažosios Lietuvos bažnyčios“. Dėl pandemijos 

ribojimų lėšos, gautos tradiciniam meno plenerui, buvo gražintos į valstybės biudžetą. Muziejaus 

direktorė Liudvika Burzdžiuvienė 2020-aisiais metais jau ketvirtą kartą Lietuvos muziejų 

asociacijos tarybos išrinkta koordinuoti projekto „Lietuvos Muziejų kelias“ Mažosios Lietuvos 

regiono veiklas. 2020 metais Muziejuje pagal Pagėgių savivaldybės projektą Nr. LT-PL-3R-254 

„Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ vykdyta viena iš veiklų įnešė didelių 

permainų muziejaus aplinkos infrastruktūrai: pastatyta pastoginė edukacinei veiklai, įrengtas 

teritorijos apšvietimas, nauji lauko tualetai, teritoriją juosianti tvora, nauji trinkelėmis kloti takai. 

Muziejų ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodą - galeriją po atviru dangumi per 2020-us metus 

aplankė 9721 lankytojas, o interneto svetainėje www.jankausmuziejus.lt apsilankė 30821 

lankytojas. Rodiklių žemėjimą lyginant su praėjusiais metais įtakojo su COVID-19 liga susiję 

viešosios meninės-kultūrinės veiklos ribojimai. 

Kultūros įstaigų vadovai rengia, o Specialistė kultūrai teikia informaciją apie kultūrinę 

veiklą, statistinę ir metines ataskaitas LR kultūros ministerijai, Nacionaliniam liaudies kultūros 

centrui, Pagėgių savivaldybės tarybai ir kt.  

Savivaldybės mero delegavimo raštais Specialistė atstovauja Pagėgių kraštą dalyvaudama 

Mažosios Lietuvos regioninėje etninės kultūros globos tarybos veikloje ir yra įtraukta į Mažosios 

Lietuvos savivaldybių atstovų darbo grupę Mažosios Lietuvos heraldikai sukurti. Pagėgių 

savivaldybės taryba delegavo Specialistę į Tolygios kultūros ir meno raidos Tauragės regiono 

projektų vertinimo eksperto vietą. Specialistė priklauso Kultūros vadovų asociacijai ir dalyvauja jos 

organizuojamuose mokymuose, seminaruose. Paruošė ir pateikė Tarybai svarstyti 5 tarybos 

sprendimų projektus, parengė 10 administracijos direktoriaus įsakymų kultūrinės veiklos ir jos 

gerinimo klausimais. Analizavo ir rengė dokumentus kultūrinės veiklos klausimais (gauti ir 

išanalizuoti 102 raštai, į 34 iš jų raštu ir elektroniniu paštu parengti atsakymai įvairioms 

institucijoms, pateikti statistiniai ir kt. duomenys ir pan.). Prieš valstybinių švenčių minėjimus 

siunčia informaciją apie renginius į Parlamentarizmo istorinės atminties skyrių, kuri viešinama 

Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje. Specialistė koordinuoja Pagėgių savivaldybės 

2020-2023 metų Strateginio veiklos plano 03 kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programą, ruošia 

kvietimus paraiškų teikimui, yra paraiškų atrankos komisijos sekretorė, ruošia dokumentus 

komisijos posėdžiams bei programų teikėjams.  

Kokybišką darbą sąlygoja kokybiškos darbo ir veiklos sąlygos, todėl sudėtinga šiandienos 

situacija tiesiogiai įtakoja krašto kultūrinį gyvenimą. Nežiūrint į tai, Pagėgių krašto kultūrininkai 
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priima iššūkius ir savo kompetencijų bei galimybių ribose garsina kraštą. Kokybiškos, 

profesionalios kultūrinės paslaugos tiesiogiai koreliuoja su kultūriniu turizmu, jo plėtra.  

Sportas 

Sportinį visuomenės ugdymą ir lavinimą Pagėgių savivaldybės teritorijoje programinio 

finansavimo principu 2020-aisiais metais vykdė VšĮ „Sporto ir turizmo centras“. Kiekvienų metų 

gruodžio mėnesį Pagėgių savivaldybės strateginio plano 03 kultūros, turizmo ir sporto plėtotės 

programos (toliau - Programa) atrankos komisija (toliau - Komisija) skelbia konkursą ateinantiems 

metams dėl Programos 5-to uždavinio „Ugdyti sveiką ir aktyvią visuomenę“ įgyvendinimo Pagėgių 

savivaldybės teritorijoje. 2020 metais Komisijos atrinktai viešajai įstaigai „Sporto ir turizmo 

centras“ sportinėms veikloms vykdyti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 40 tūkstančių eurų. 

Pandemija pristabdė minėtos įstaigos veiklą, tačiau atlaisvėjus karantinui, veiklos vyko pilnu 

pajėgumu ir užsibrėžtus tikslus įgyvendinti pavyko pilnai.  

Jaunimo politikos įgyvendinimas 
 

2020 m. pabaigoje, statistikos departamento duomenimis, Pagėgių savivaldybėje jaunimo 

(14 – 29 m.) buvo 1 445. Iš jų nuo 14 metų iki 18 metų 340, nuo 19 metų iki 29 metų 1 105 

jaunuoliai. 691 – moteris, 754 vyrai.  

Prioritetinės 2020 m. jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos sritys: 

 Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas. 

 Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas. 

 Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra. 

 Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.  

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas  2020 m. 
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Jaunimo savanoriška tarnyba (toliau – JST). JST – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės 

programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį 

savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį 

susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi, mokosi įveikti 

sunkumus, įgyja bendrųjų kompetencijų, darbinės patirties.  

2020 m. Pagėgių savivaldybėje  buvo dvi PO ( priimančios  organizacijos) tai Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras.  2020 

m. Pagėgių Kultūros centras pateikė paraišką Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos  akreditacijai gauti  dėl galimybės priimti savanorius.  

Informacija apie savanorystės galimybes viešinama Savivaldybės svetainėje 

www.pagegiai.lt skiltyje  Jaunimas / Savanorystė.  

Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms stiprinti buvo 

surengtos keturios diskusijos akreditacijos klausimais. Į jaunimo savanorius priimančioms arba 

galinčioms priimti organizacijoms skirtas diskusijas įtrauktos šešios  organizacijos. Viena 

konsultacija  su Tauragės SVV organizacijos atstovu. Buvo diskutuota kaip paskatinti tiek jaunimą 

savanoriauti tiek organizacijas akredituotis. 

Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą 

įvyko keturios  diskusijos. Pagėgių atviroje jaunimo erdvėje vyko susitikimas su krašto apsaugos 

savanoriu. Dalyvavo 15 jaunų žmonių.  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje ir Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijose vyko pristatymai dėl savanorystės galimybių, pristatyti ir gerieji 

pavyzdžiai iš kitų savivaldybių. (20 dalyvių). Nuotolinis posėdis dėl savanorystės su JRT nariais, 

mokyklų savivaldų atstovais ir atstovu iš Tauragės atsakingu už savanorystę.  

Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius  2020 m. buvo 45. 
 

Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas 
 

2020 m. užtikrintas nuoseklus savivaldybėje veikiančios  Atviros jaunimo erdvės (AJE) 

finansavimas — 0,5  darbuotojo etato išlaikymui.   

Atliktas įvertinimas Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir  atvirųjų jaunimo erdvių veikla 

pagal Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir 

veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.  

Pagėgių atvirtojoje erdvėje vyksta užsiėmimai, susitikimai. 2020 m. dėl pandemijos  veikla 

Pagėgių atvirtojoje jaunimo erdvėje vyko tik keletą vasaros mėnesių. Vyko nuotolinės veiklos ir 

iniciatyvos lytiškumo, diskriminacijos ir kt. aktualiomis temomis. 
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2020 metų Pagėgių atviros jaunimo erdvės tikslas buvo skatinti jaunimo užimtumą. Buvo 

siekiama vystyti kokybišką bendradarbiavimą su  vietos valdžios atstovais, gimnazijos moksleiviais. 

Organizuota  pažintinė  išvyka  į Rambyno regioninį parką, kuria buvo siekiama praplėsti 

jaunuolių pasaulėžiūrą į vietos apylinkes.  

Jaunimo erdvėję įvyko keletas pasikeitimų, įvyko remonto darbai. Taip  pat pasikeitė ir AJE  

jaunimo darbuotoja. 

Šalyje paskelbus karantiną ir pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, veiklos buvo organizuojamos 

skaitmeninėje erdvėje. Bendradarbiaujant su Tauragės rajono atvirosios erdvės darbuotojais, buvo 

organizuojamos įvairios nuotolinės veiklos. Jaunimo darbuotoja dalyvavo Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  paskelbtame konkurse ,,Atvirųjų 

erdvių finansavimui 2021 metams” pateikta paraiška – „Pagėgiai tavo rankose“.  

 
Pagėgių atvirosios  jaunimo erdvės atviro darbo su jaunimu pasiekti rodikliai 

 

Eil. 
Nr. 

Rezultatų vertinimo kriterijai 2020 m. 

1 Unikalių lankytojų skaičius 75 
2 Bendras lankytojų skaičius 110 
3 Nuolatinių lankytojų skaičius 7 
4 Jaunimo inicijuotų / suorganizuotų veiklų skaičius 4 

 
 

Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra 
 

Pagėgių savivaldybėje  registruotos 3 jaunimo organizacijos. Veikia 1 atvira jaunimo erdvė.  

Savivaldybėje veikia Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT), kuri: 

nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus. Pagrindiniai SJRT tikslai: 

nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus; teikti savivaldybės institucijoms ir 

įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų 

projektų; stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 

bendradarbiavimą.  

2020 m. SJRT veikla 
 

Metai SJRT narių skaičius Iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. skaičius 

2020 10 5 
 

2020 m. SJRT svarbiems ir aktualiems klausimams spręsti organizavo 5 posėdžius. SJRT 

patvirtino SJRT pirmininką ir jo pavaduotoją, darbo reglamentą. Aptarė 2020 m. veiklos planą ir 

plano priemones, jaunimo situaciją ir jaunimo renginius.  Susipažino su 2020 m. Pagėgių 

savivaldybei rekomenduojamomis įgyvendinti jaunimo politikos sritimis bei užduotimis ir 
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bendradarbiavo jas įgyvendinant. Sprendė klausimą dėl diskotekų organizavimo, dėl jaunimo idėjos 

organizuoti jaunimo diskusijų klubą.  

Informacija apie Jaunimo reiklų tarybą viešinama Savivaldybės svetainėje www.pagegiai.lt, 

skiltyje Jaunimas / Jaunimo reikalų taryba.  

 
Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas 
 

2020 m. vyko susitikimai, diskusijos tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimui. 

Bendradarbiauta su ugdymo, socialinėmis ir kultūros įstaigomis, seniūnijomis, Atvira jaunimo 

erdve, Policija, Probacija.  

Studijų rėmimo fondas 
 

Pagėgių savivaldybė remia Pagėgių savivaldybės gabius, gerai besimokančius ir gerai 

besielgiančius mažas pajamas gaunančių šeimų jaunuolius, studijuojančius Lietuvos Respublikos 

aukštosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas, ir siekia, kad jauni žmonės, 

įgiję aukštąjį išsilavinimą, grįžtų dirbti į Pagėgių savivaldybę.  

 

2020 m. studijų rėmimo fondas 
 

Metai 
Paremtų studentų 

skaičius 
skirta suma 

2020 3 100 eurų kas mėnesį nuo 2020 m. 
spalio 1 d.  

 

 
2020 m. įgyvendinta faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika — rinkti duomenys dėl 

jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje 

vertinimo kriterijų sąrašą). Rinkta informacija apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius 

neaktyvius jaunus žmones.  

 

2.6. Ekonominė plėtra ir investicijos 

2.6.1. Architektūra ir teritorijų planavimas, aplinkosauga 

Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus darbas, 

atliekant su teritorijų planavimu, statyba, statinių priežiūra, paminklosauga, gamtosauga, geodezija, 

topografija ir kartografija susijusias skyriaus funkcijas, leidžia nuosekliai įgyvendinti Pagėgių 

savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir strateginio planavimo tikslus.  

Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius ir strateginio planavimo tikslus per ataskaitinius 

metus skyriuje  buvo atlikti šie darbai: 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaita 

 

72

 

Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius per 2020 metų 

laikotarpį patvirtino ir teritorijų planavimo dokumentų registre užregistravo 2 parengtus kaimo 

plėtros žemėtvarkos projektus. Suteikta paslaugų, susijusių su žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų rengimu rengiant 27 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. 

Sąlygos, reikalavimai ir kitos paslaugos, susijusios su žemės sklypų formavimo projektų rengimu 

buvo suteikiamos laiku ir kokybiškai per informacinę sistemą ŽPDRIS. Sklypų rengimo metu per 

informacinę sistemą ŽPDRIS buvo atlikti rengiamų projektų viešinimai arba suinteresuotų asmenų 

informavimas apie planuojamus žemės sklypus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai 

rengiami kaimiškose teritorijose tikrinami, derinami su institucijomis, organizatoriumi ir tvirtinami, 

kaimo plėtros žemėtvarkos projektai derinami su institucijomis, rengiami įsakymai jų tvirtinimui. 

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius per 2020 metų laikotarpį išdavė 4 specialiuosius 

architektūros reikalavimus, viešino ir patvirtino 9 projektinius pasiūlymus. Patikrino 22 parengtų 

techninių statybos projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, per IS „Infostatyba“  išdavė 19 

statybos leidimų, iš jų 10 statyti naujus statinius, 6 statinių rekonstrukcijai, 1 leidimas atlikti statinio 

kapitalinį remontą, 1 leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą, 1 leidimas pakeisti statinio paskirtį. 

Specialieji architektūros reikalavimai ir statybą leidžiantys dokumentai buvo išduodami laiku, nei 

vienas statybos leidimas nėra panaikintas.  

Atliekant statinių naudojimo priežiūrą, buvo patikrinti 29 statiniai, iš kurių 9 buvo surašyta 

patikrinimo aktai. Išduotos 2 pažymos, patvirtinančios nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, 

sunykimo, sudegimo) faktą.   

Teikiant geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimo bei derinimo 

pasaugas buvo suderintos 137 užduotys, iš kurių 96 vnt. topografinių planų  ir 41 vnt. inžinerinių 

tinklų planų. Išduota informacija 56 teritorijoms.   

Per 2020 metus įregistruoti 74 adresai. 

Aplinkosauga ir aplinkos tvarkymas 

Viešąjį administravimą savivaldybei priskirtoje aplinkos apsaugos srityje atliko 

Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius. 

2021 m. skyriaus specialistai parengė Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2020 m. ataskaitą apie programos priemonių vykdymą. Taip pat Pagėgių 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemones ir jų sąmatą.  

2020 metais buvo surašyti 37 komisijos posėdžio protokolai dėl želdynų ir želdinių. 

2020 metais išrašyti 27 želdynų ir želdinių apžiūros ir vertinimo komisijos aktai. 

Ataskaitiniais metais Aplinkosauginėms priemonėms panaudota 29.563 Eur programos lėšų. 
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Per 2020 metus organizuotas minėtos programos priemonių įgyvendinimas ir lėšų 

panaudojimo kontrolė: 

 Vykdytas aplinkosauginis švietimas. Buvos paskelbtas konkursas „Žemė – mūsų visų 

namai“. Konkursui skirta 332 Eur. 

 Pagėgių savivaldybė rengė talką prie Benininkų telkinio. Talkai išleista 1583 Eur. 

 Skirtas 500 Eur. finansavimas saugomų teritorijų priežiūrai ir tvarkymo darbams. 

 Dalyvauta tvarkant ir prižiūrint Pagėgių savivaldybės teritorijoje saugotinus želdinius. 

Iš aplinkos apsaugos rėmimo programos Pagėgių savivaldybės seniūnijoms buvo skirtos lėšos 

aplinkos tvarkymui ir želdinių veisimui. Pirktos gėlės, daugiamečiai krūmai. Atliktas senų ir pavojų 

keliančių medžių šalinimas. Šiems darbams išleista 6599 Eur. 

 Skirtos lėšos vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui. Šioms priemonėms išleista 4677 Eur. 

 Skirtos lėšos Pagėgių savivaldybės priešgaisrinei tarnybai cheminių avarijų 

likvidavimui reikalingoms medžiagoms įsigyti. Priemonių įsigijimui skirta 500 Eur. 

 Pagėgių mieste Birutės g. nupirktas raudonasis klevas už 495 Eur. 

 Pagėgių mietui nupirkti stulpo vazonai, kurie kainavo 455 Eur. 

 Buvo sutvarkytas ir išvalytas Benininkų kaime esantis telkinys. Tvarkymo dabai 

kainavo 8470 Eur. 

Trakininkų kaime išvalytas priešgaisrinis tvenkinys, išvalymo darbai kainavo 1500 Eur. 

2.6.2. Investicinių projektų įgyvendinimas 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius vykdydamas jam pavestas užduotis 2020 metais 

vykdė šiuos projektus: 

Projekto pavadinimas Informacija apie 2020 m. atliktas projekte numatytas veiklas 
 

„Buvusio Kristijono 
Donelaičio gimnazijos 
pastato Vilniaus g. 46, 
Pagėgiai, aktų salės ir 
vidaus laiptų 
paveldosaugos 
vertingųjų savybių 
sutvarkymas“ 

2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Buvusio Kristijono 
Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir 
vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ 
(patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas). Bendra projekto vertė – 
130148,29 Eur, iš kurių92 113,01 Sudaro Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšos ir savivaldybės indėlį sudaro  38035,92 Eur. 
Atlikti paveldosaugos tvarkomieji ir paprastojo remonto darbai 
pastate, Vilniaus g. 46, Pagėgiuose; įsigyta įranga: keltuvas 
neįgaliesiems, scenos užuolaidos, šviestuvai, interaktyvus ekranas su 
stovu, įgarsinimo įranga, aktų salės roletai (įrangos vertė - 27 342,13 
Eur). 

„Savivaldybes 
jungiančių turizmo 
trasų ir turizmo 
maršrutų 

2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Savivaldybes jungiančių 
turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės 
regione“ (Pagėgių savivaldybės administracija dalyvavo kaip 
projekto partneris), kurio bendra vertė yra  465062,52 Eur, iš kurių 
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infrastruktūros plėtra 
Tauragės regione“ 

85 proc. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 15 proc. 
savivaldybių biudžeto lėšos. Pagėgių savivaldybės administracijos 
indėlis sudarė 7393,11 Eur. Tauragės regione įrengta 753 vnt. 
turizmo ženklinimo infrastruktūros objektų: 280 vnt. Jurbarko 
rajone, 190 vnt. Tauragės rajone, 177 vnt. Šilalės rajone ir 106 vnt. 
Pagėgių savivaldybėje. Trasų pavadinimai, kuriose buvo įrengti 
turizmo ženklinimo infrastruktūros objektai: Panemunio nacionalinė, 
Karšuvos žiedas, Rytų Karšuva, Jūros upė, Velo Hansa, Juodoji 
miško, Šilalė-Laukuva-Skaudvilė-Tauragė, Panemunio 
alternatyvioji, Didkiemis-Tauragė, Šilalė-Tauragė. 

„Fotovoltinės jėgainės 
įrengimas Pagėgių sav. 
Vilkyškių Johaneso 
Bobrovskio 
gimnazijoje“ 

2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Fotovoltinės jėgainės 
įrengimas Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 
gimnazijoje“ Nr. KKS-S-45(2019), kurį vykdė Vilkyškių Johaneso 
Bobrovskio gimnazija, nuosavą indėlį finansavo Pagėgių 
savivaldybės, pirkimus atliko Pagėgių savivaldybės administracija. 
Projekto vertė –50648,43 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos sudaro 
37 237,22 Eur, likusi suma 13411,21 Eur – Pagėgių savivaldybės 
biudžeto lėšos. Projekto metu buvo įrengta fotovoltinė saulės 
elektrinė ant Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 
gimnazijos pastato, esančio Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl., 
Vilkyškių sen., Pagėgių sav. 

„Pagėgių savivaldybės 
kultūros centro 
fotovoltinė saulės 
elektrinė“ 

2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Pagėgių savivaldybės 
kultūros centro fotovoltinė saulės elektrinė“ Nr. KKS-S-46(2019), 
projekto vertė – 70466,28 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos sudaro 
53091,50 Eur, savivaldybės indėlis sudaro 17374,78 Eur. Projekto 
metu buvo įrengta fotovoltinė saulės elektrinė ant Pagėgių 
savivaldybės kultūros centro, esančio Jaunimo g. 3, Pagėgiuose, 
stogo.  
 

„Atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
(fotovoltinės 
elektrinės) diegimas 
ant Pagėgių pirminės 
sveikatos priežiūros  
centro pastato stogo“ 

2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Atsinaujinančių energijos 
šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės 
sveikatos priežiūros  centro pastato stogo“ nr. KKS-S-47(2019), 
projektą vykdė VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“, 
nuosavą indėlį finansavo Pagėgių savivaldybė, pirkimus atliko 
Pagėgių savivaldybės administracija. Projekto vertė 32749,36 Eur, iš 
jų 23266,45 Eur sudaro valstybės biudžeto lėšos, 9482,91 Eur sudaro 
savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto metu buvo įrengta fotovoltinė 
saulės elektrinė ant VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros 
centras“ pastato, esančio Jaunimo g. 6, Pagėgiuose, stogo. 

„Nuotekų tinklų plėtra 
Pagėgių savivaldybėje 
(Mažaičiuose)“ 

2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Nuotekų tinklų plėtra 
Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose)“. Bendra vertė – 136 161,48 
Eur, paramos lėšos – 106 438,27Eur (Europos Sanglaudos fondo 
lėšos), savivaldybės biudžeto lėšos – 29 723,21Eur. Pasiekti projekto 
tikslai: Nutiesti 1.28 km nuotekų tinklų Mažaičių kaime;  suteikta 
galimybė prisijungti papildomai prie nuotekų tinklų 29 būstams. 
Projekto vykdytojas UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, nuosavą 
indėlį finansavo Pagėgių savivaldybė. 

„Paslaugų teikimo ir 
asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

2020 m. tęsiamas projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų 
aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“, 
kurio vertė – 502 569,92 Eur, iš kurių ES 427 184,43, sav. 75 385,49 
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Tauragės regiono 
savivaldybėse“ 

Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti dalis – apie 
30000,00 Eur. Projekto pagrindinis partneris – Pagėgių savivaldybės 
administracija. Per 2020 m. buvo įsigyti baldai vieno langelio 
kabinetui ir laukiamajame. Baigta rengti Pagėgių savivaldybės 
paslaugų teikimo ir asmenų procesų (procedūrų) kokybinių ir 
kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemų sukūrimas ir jos 
įgyvendinimas diegiant ir/ar tobulinant vieno langelio principą 
ataskaita. 

„Kraštovaizdžio 
apsaugos gerinimas 

Pagėgių savivaldybėje“ 

2020 m. tęsiamas projektas „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas 
Pagėgių savivaldybėje“, kurio vertė - 363 047,26 Eur, iš jų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro 308 590,17  Eur, 
savivaldybės indėlis sudaro 54 457,09 Eur. Per 2020 m. buvo atlikti 
Benininkų upelio teritorijos, kuri patenka į gamtinio karkaso 
teritoriją, sutvarkymo darbai, Benininkų upelio renatūralizavimo 
darbai; įsigyta įranga: 2 vejos traktoriukai, krūmapjovė ir 
žoliapjovė/vejapjovė (įrangos vertė – 5980,00 Eur). 

Privažiavimo ir 
stovėjimo aikštelės prie 
Pagėgių savivaldybės 

M. Jankaus muziejaus 
infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

2020 m. tęsiamas projektas „Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie 
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus infrastruktūros 
sutvarkymas“. Per 2020 m. parengtas kapitalinio remonto aprašas, 
gauta ekspertizės išvada, pradėti M. Jankaus gatvės kapitalinio 
remonto darbai. Projekto vertė –145530,62 Eur, iš jų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro 75745,00 Eur, 63000,00 
Eur sudaro Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos, likusi dalis – 
Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos. 

„Naujų pylimų 
įrengimas Šilgaliuose 

ir Panemunėje, 
Pagėgių sav.“ 

2020 m. tęsiamas projektas „Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir 
Panemunėje, Pagėgių sav.“. Bendra projekto vertė –2193607,23 Eur, 
iš jų Europos Sąjungos lėšos sudaro 2 003 605,37 Eur, savivaldybės 
biudžeto lėšas sudaro 190001,86 Eur. Per 2020 m. parengti Šilgalių 
pylimo įrengimo darbų projektiniai pasiūlymai, vyko servitutų 
derinimas su Šilgalių kaimo gyventojais. 

„Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ 

2020 m. tęsiamas projektas „Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002, kurio vertė 
–3004818,10 Eur. Pagėgių savivaldybei tenkanti dalis su Europos 
Sąjungos lėšomis –273137,97 Eur, Pagėgių savivaldybės nuosava 
dalis – 40970,70 Eur. Projekto metu įrengtos konteinerių aikštelės ir 
įsigyti konteineriai aikštelėms Pagėgių savivaldybių teritorijose; 
atlikta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Pagėgių 
savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai; 
biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas 
bei pristatymas Pagėgių individualioms valdoms.  

„Pagėgių savivaldybės 
Pagėgių pradinės 

mokyklos Vilniaus g. 
48 Pagėgiuose 

modernizavimas 
(baseinas)“ 

Tęsiamas projektas „Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės 
mokyklos Vilniaus g. 48 Pagėgiuose modernizavimas (baseinas)“ – 
per 2020 m. buvo vykdyti du pirkimai dėl likutinių darbų atlikimo, 
tačiau konkursai neįvyko, kadangi buvo pasiūlytos per didelės ir 
nepriimtinos kainos ir nebuvo suderėta priimtina kaina. 
 

„Pagėgių miesto 
Ateities gatvės 
infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

2020 m. pradėtas vykdyti projektas „Pagėgių miesto Ateities gatvės 
infrastruktūros sutvarkymas“. 2020 m. parengta projekto paraiška, 
parengtas techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė, 
gautas statybos leidimas ir 2020 m. pabaigoje pasirašyta projekto 
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finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto vertė 158031,59  
Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro 
134089,25 Eur, Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos sudaro 
11831,41 Eur, likusi dalis 12 110,93 Eur– Pagėgių savivaldybės 
biudžeto lėšos.  

„Kelio Lumpėnai - 
Bardinai PG3010 
rekonstravimas“ 

2020 m. pradėtas vykdyti projektas „Kelio Lumpėnai - Bardinai 
PG3010 rekonstravimas“ Projekto vertė – 334906,00 Eur, iš jų 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro 170000,00 Eur, 
valstybės biudžeto lėšos sudaro 30000,00 Eur ir 134900,00 Eur 
sudaro Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos. Projektas 
pradėtas įgyvendinti: pasirašyta kelio kapitalinio remonto darbų 
sutartis, pradėti vykdyti darbai. 

„Pasienio regiono 
partnerystės 

stiprinimas senėjimo ir 
socialinių paslaugų 

srityse“ 

LT-PL-3R-253 Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir 
socialinių paslaugų srityse. Bendras projekto tikslas: stiprinti 
Punsko, Birštono, Pagėgių ir Seinų savivaldybių institucinius 
pajėgumus, siekiant užtikrinti kokybišką senėjimo procesą 
regionuose ir skleisti gerąją patirtį kitiems LT–PL pasienio 
miestams. Bendra projekto vertė siekia 804870.72 Eur. Europos 
Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%) –  684140.09 Eur, projekto 
partnerių indėlis (15 %) – 120730.63 Eur. Numatyta projekto 
pabaiga buvo 2020 metų rugsėjo 30 d., tačiau paskelbus COVID-19 
pandemiją, taip pat atsižvelgiant į susiklosčiusią epidemiologinę 
situaciją visoje šalyje ir Pagėgių savivaldybėje, nepavyko laiku 
įgyvendinti numatytų veiklų, todėl projekto įgyvendinimo 
laikotarpis buvo pratęstas ir projekto pabaiga pratęsta iki 2021 m. 
kovo 31d. Bendra projekto trukmė – 24 mėnesiai. 2020 metais 
įsigytas greitosios pagalbos automobilis, skirtas neįgaliųjų ir slaugos 
ligonių vežimui (vertė 31 900 eur.). Įsigyta medicininė ir 
reabilitacinė įranga skirta slaugos ligoniams prižiūrėti (bendra 
įrangos vertės  67.297,95 eur.). 2020 m. baigti visi susitikimai ir 
įsigyta projekte visa numatyta įranga. 

„Lietuvos-Lenkijos 
istorija iš trijų miestų 

perspektyvos“ 

LT-PL-3R-254 Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų 
perspektyvos. Bendras projekto tikslas: stiprinti Punsko, Pagėgių ir 
Kėdainių savivaldybių bendradarbiavimą, palaikant, plėtojant ir 
didinant susidomėjimą bendru kultūros paveldu, siekiant pritraukti 
daugiau turistų iš LT ir PL regiono ir išsaugoti kultūros paveldą 
ateities kartoms. Projekto biudžetas: 714.771,24 Eur, iš jų – ES dalis 
(iš ERDF 85% ): 607.555,53 Eur. Projekto partnerių indėlis (15%): 
107.215,71 Eur. Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės 
administracijai: 265.840,41 Eur paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 
85%): 225.964,34 Eur, Pagėgių savivaldybės indėlis (15%): 
39.876,07 Eur. 2020 m. Paskelbus COVID-19 pandemiją, taip pat 
atsižvelgiant į susiklosčiusią epidemiologinę situaciją visoje šalyje ir 
Pagėgių savivaldybėje, nepavyko laiku įgyvendinti numatytų veiklų, 
todėl projekto įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas ir projekto 
pabaiga pratęsta iki 2021 m. kovo 31d.Nupirkti ir atlikti 
infrastruktūros sutvarkymo darbai M. Jankaus muziejuje (darbų 
vertė 154.297,62 eur.). Įsigyti 20 vnt. 3D akiniai skirti projekto 
lėšomis sukurtam virtualiam video apie M. Jankaus muziejų žiūrėti 
muziejaus patalpose (akinių vertė 8.900,00 eur.). Projekto 
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darbuotojai vyko į susitikimus ir mokymus, bei į Lenkijos du 
muziejus Varšuvoje ir Gdanske. 
 

„Pagėgių PSPC 
paslaugų prieinamumo 
ir kokybės gerinimas“ 

08.1.3-CPVA-R-609 Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas. Projekto tikslas - projektu siekiama pagerinti 
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir 
kokybę. Bendra projekto vertė – 33 913,86 Eur. Paramos lėšos – 31 
370,32 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos). 
Savivaldybės lėšos – 2 543,54 Eur. Laikotarpis – 2019-2020 m. 
2020 metais atlikti remonto darbai DOTS ir opioidų kabinetuose 
Pagėgių PSPC, nupirktas lengvasis automobilis, nupirkta medicininė 
įranga (vertė 32 527, 62). Įsigyta papildoma įranga: kraujo paėmimo 
kėdė, kraujo spaudimo matavimo aparatas, stetofonendoskopas, 
lentelė regėjimo aštrumui nustatyti,  baktericidinė lempa. 2020 m. 
liepos mėnesį projektas baigtas. 

„Sveikos gyvensenos 
skatinimas Pagėgių 
savivaldybėje‘ 

08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių 
savivaldybėje. Projekto tikslas – siekiant informuoti ir šviesti 
Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo 
ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines 
nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos 
ugdymo priemonių projektas. Bendra projekto vertė – 46 877,65 
Eur. Paramos lėšos – 39 846,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšos). LR Valstybės lėšos – 3 515,82 Eur. Savivaldybės lėšos 
– 3 515,83 Eur. 2020 metais nupirkti treniruokliai: 2 bėgimo takeliai, 
elipsinis treniruoklis, dviratis treniruoklis, pilvo preso treniruoklis ir 
pastatyti Algimanto Mackaus gimnazijoje. Vykdomi užsiėmimai/ 
paskaitos gyventojams apie sveiką gyvensena.  

„Pagėgių savivaldybės 
gyventojų sergančių 
tuberkulioze, sveikatos 
priežiūros paslaugų 
prieinamumo 
gerinimas“ 

08.4.2-ESFA-R-615 Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių 
tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas. 
Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze 
sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą 
ambulatorinio gydymo metu. Bendra projekto vertė – 4 317,00 Eur. 
Paramos lėšos – 3 669,60 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšos). LR Valstybės lėšos – 323,70 Eur. Savivaldybės lėšos – 
323,70 Eur. Laikotarpis – 2018-2021 m. 2020 metais gydėsi keli 
pacientai, kurie ėmė tik vaistus, tačiau ne ėmė maisto talonų. 

„Bendruomeninių 
apgyvendinimo ir 
užimtumo paslaugų 
asmenims su proto ir 
(arba) psichikos 
negalia plėtra 
Tauragės regione, 
Pagėgių savivaldybėje“ 

Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0004 Bendruomeninių apgyvendinimo 
ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia 
plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje. Projekto tikslas - 
sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal 
poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės 
gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. 
Projekto vertė – 386.877,82 Eur.  Projektas finansuojamas Europos 
Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektą administruoja 
Pagėgių savivaldybės administracija. Pagėgių savivaldybės 
administracija 2020 m. gruodžio 15 d. pasirašė iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-12-0004 „Bendruomeninių apgyvendinimo ir 
užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia 
plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ sutartį. 
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„Elektroninė 
demokratija − sąlyga 
efektyviam Pagėgių ir 
Sovetsko vietos 
valdžios institucijų ir 
piliečių dialogui“ 

2020 m. balandžio 28 dieną pasirašyta sutartis su Jungtiniu 
Techniniu Sekretoriatu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerija dėl projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga 
efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių 
dialogui“ (Nr. LT-RU-2-058) finansavimo. Bendra projekto vertė – 
503 283.34 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti 
projekto lėšų dalis – 308 426.20 Eur., Sovetsko apskrities 
savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 194 858.00 Eur. Projekto 
trukmė – 24 mėn. Projektas iš dalies finansuojamas Europos 
sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną 
programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis. 
Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai 
partneriai (vedantieji)). Projekto partneris – Sovetsko miesto 
administracija (partneriai). Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo 
valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės 
demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko 
savivaldybėse, kadangi tai yra būtina sąlyga geresniam vietos 
valdžios institucijų ir piliečių dialogui. Projekto rezultatai bus 
pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Projekto 
įgyvendinimo metu bus atliktas Pagėgių savivaldybės posėdžių salės 
remontas, įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka 
gyventojams bus sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos 
posėdžius, planuojama atnaujinti Pagėgių savivaldybės internetinę 
svetainę. 

„Institucinės globos 
pertvarka Pagėgių 
savivaldybėje“ 

2020 m. tęsiamas projektas „Institucinės globos pertvarka Pagėgių 
savivaldybėje“ (Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-01-0014), kurio vertė – 
143.325,15 Eur. Projekto tikslas – siekiant pereiti nuo institucinės 
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų 
globos likusiems vaikams, reikalinga steigti bendruomeninius vaikų 
namus (BVGN) bei plėtoti vaikų dienos centro (VDC) tinklą. Šiuo 
tikslu Pagėgių savivaldybėje suremontuotas ir įregistruotas BVGN 
pastatas 8 vaikams (adresu: Šviesos g. 5 Mažaičių k. Stoniškių sen. 
Pagėgių sav.) ir suremontuotos patalpos VDC (adresu: Šereikos g. 7 
Vilkyškių miestelyje, Pagėgių sav.), kuriame galės lankytis iki 20 
vaikų. Projekto metu įsigyti baldai ir įranga socialinėms paslaugoms 
teikti.  

„LT – PL 
bendradarbiavimo 
stiprinimas krizių 
valdymo ir saugumo 
srityse“ 

2020 m. parengta paraiška ir pradėtas nuo 2020-12-01 dienos 
vykdyti projektas „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių 
valdymo ir saugumo srityse“ (Nr. LT-PL-5R-348), kurio vertė yra 
997 944,65 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ): 848 252,94 Eur. 
Projekto partnerių indėlis (15%): 149 691,71 Eur. Projekto vertė, 
tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai: 502 995,35 Eur 
paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85%): 427 546,04 Eur, Pagėgių 
savivaldybės indėlis (15%): 75 449,31 Eur. Projekto paramos 
gavėjas ir pagrindinis projekto vedantysis partneris (leader partner) – 
Dobrzyniewo Duże valsčius, projekto partneris – Pagėgių 
savivaldybės administracija. Projekto trukmė - 24 mėn. Projekto 
tikslas – atsižvelgiant į Covid-19 situaciją, sustiprinti viešąjį 
administravimą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp 
Dobrzynievo Duže valsčiaus ir Pagėgių savivaldybės, pagerinti 
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gyventojų gyvenimo kokybę didinant žmonių saugumo jausmą PL-
LT pasienio regione. Šiam tikslui pasiekti bus organizuojamos 
bendros veiklos, kurios bus skirtos vaikų (5 renginiai) bei 
prevencijos ir sąmoningumo ugdymo (7 renginiai) mokymams, 
gyventojų, dalyvaujančių krizių valdyme, senyvo amžiaus, socialiai 
remtinų ir socialinės atskirties gyventojų įgūdžių tobulinimui (8 
renginiai). Taip pat bus surengtos dvi konferencijos – atidarymo ir 
uždarymo. Projekto uždavinys – bendradarbiavimo ir partnerysčių 
pagrindu stiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti 
ištikus krizinei situacijai bei atlikti remonto darbus pastato, kuris bus 
pritaikytas krizės ir pandemijos atvejams suvaldyti, adresu 
Klaipėdos g. 4, Pagėgiai. Pasibaigus pandemijai, suremontuotas 
pastatas bus naudojamas kaip laikinas socialinis būstas socialinės 
rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto. Taip pat 
bus galimybė perkelti krizių centrą į suremontuoto pastato dalį. 

„Medicinos paslaugų 
kokybės gerinimas 
pagyvenusiems 
žmonėms Pagėgių ir 
Sovetsko miestuose“ 

2020 m. parengta paraiška „Medicinos paslaugų kokybės gerinimas 
pagyvenusiems žmonėms Pagėgių ir Sovetsko miestuose“ (Nr. LT-
RU-3-106), kuriam skirtas finansavimas, bet sutartis su Jungtiniu 
Techniniu Sekretoriatu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerija dėl projekto finansavimo pasirašoma 2021 metais II 
ketvirtį. Bendra projekto vertė – 941 991.92 Eur. Pagėgių 
savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 
487 743,58 Eur., Kaliningrado apskrities valstybės biudžetinei 
sveikatos priežiūros įstaigai „Sovetsko miesto centrinei ligoninei“ 
tenkanti projekto lėšų dalis – 380 829.22 Eur ir Kaliningrado 
regioninei, socialinei, dvasinei ir moralinei visuomeninei 
organizacijai „Teritorijų sąjungai“ tenkanti projekto lėšų dalis – 
73 419.12 Eur. Projekto trukmė – 18 mėn. Projektas iš dalies 
finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija 
bendradarbiavimo per sieną programos), Pagėgių savivaldybės, 
Sovetsko miesto centrinės ligoninės bei „Teritorijų sąjungos“ 
biudžeto lėšomis. Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės 
administracija (lyderiai partneriai (vedantieji)). Projekto partneris – 
Sovetsko miesto centrinė ligoninė bei „Teritorijų 
sąjungos“ (partneriai). Projekto tikslas – skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, įgyti papildomų žinių bei naujos įrangos, 
diagnostikos paslaugoms (RU), Pagėgių PSPC pastato kapitalinis 
remontas, pritaikant neįgaliesiems ir senelių slaugos ligoninei. 

„Pagėgių savivaldybės 
Natkiškių kaimo 
Vilties gatvės 
infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

2020 m. užbaigtas projektas „Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo 
Vilties gatvės infrastruktūros sutvarkymas“. Projekto įgyvendinimo 
metu buvo atlikti Natkiškių kaimo Vilties gatvės rekonstrukcijos 
darbai. Taip pat įrengti pėsčiųjų takai, kurie pritaikyti judėjimo 
negalią turintiems asmenims. Bendra projekto vertė - 167 023,60 
Eur. 

„Pagėgių savivaldybės 
Vilkyškių miestelio 
kultūros namų pastato 
ir infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

2020 m. užbaigtas projektas „Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 
miestelio kultūros namų pastato ir infrastruktūros sutvarkymas“. 
Projekto metu suremontuotos Vilkyškių miestelio kultūros pastato 
patalpos, kuriose vietos gyventojai galės užsiimti įvairia kultūrine, 
bendruomenine, socialine veikla. Taip pat sutvarkytas kultūros namų 
pastato fasadas, infrastruktūra pritaikyta judėjimo negalią turintiems 
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asmenims. Bendra projekto vertė - 246 671,00 Eur. 
„Funkcinės zonos 
Tauragė+ plėtros 
strategijos pirmaeilių 
veiksmų 
įgyvendinimas“ 

2020 m. Pagėgių savivaldybės taryba pritarė projekto „Funkcinės 
zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų 
įgyvendinimas“ paraiškos teikimui. Metų pabaigoje paraiška buvo 
įvertinta teigiamai ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 
Projektas įgyvendinamas su partneriais: Tauragės rajono, Jurbarko 
rajono ir Šilalės rajono savivaldybių administracijomis. Projekto 
įgyvendinimo metu bus sukurta integruota regioninė viešojo 
transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema. Pagėgių 
mieste bus: pastatyta ir kapitaliai suremontuota gatvių infrastruktūra 
Pagėgių pramoninėje zonoje - pagal rengiamą techninį projektą bus 
kapitaliai remontuojama Pagėgių miesto Pramonės g., atliekama 
Draugystės g. statyba ir įrengiami Pramonės ir Draugystės g. 
inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos, gatvių apšvietimas, 
transformatorinė pastotė su tinklais); rekonstruota autobusų stotis 
Pagėgių mieste – pagal parengtą techninį projektą numatoma 
pastatyti autobusų stotį Pagėgių mieste Vilniaus g. 29, iškelti 
nuotekų tinklus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją, apželdinti, įrengti 
mažąją architektūrą; įrengta elektrinių automobilių krovimo stotelė 
Pagėgių mieste - pagal rengiamą techninį projektą autobusų stoties 
teritorijoje Pagėgių mieste Vilniaus g. 29 bus įrengtos 2 elektrinių 
automobilių krovimo stotelės; Pagėgių savivaldybės palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės perkėlimas iš reikalavimų 
neatitinkančių patalpų į Pagėgių PSPC pastato nenaudojamas 
patalpas - numatoma atlikti kapitalinį šiuo metu nenaudojamų 
patalpų remontą ir  jas pritaikyti slaugos ir palaikomojo gydymo 
paslaugų teikimui. 

 
Strateginis planavimas. 2020 metais nuo gegužės mėnesio pradėtas rengti strateginis 

plėtros planas 2021-2031 metas. Buvo sukurtos darbo grupės, kurios buvo suskirstytos pagal temas. 
Buvo organizuojami susitikimai su darbo grupėmis, seniūnijomis, administracijos padaliniais bei 
vadovais. Strateginis plėtros planas patvirtintas 2021 m. sausio 28 d. T-2. 

Viešieji pirkimai. Buvo įvykdyti 3supaprastinti atviri konkursai: „Vietinės reikšmės kelio 
PG3010 kapitalinio remonto darbai“, pirkimo sutarties vertė 312114,25 Eur; „Kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje darbų pirkimas“ (dvi 
pirkimo dalys), pirkimo sutarčių vertė 181037,54 ir „253 projekto medicininė įranga“ (keturios 
pirkimo dalys), pirkimo sutarčių vertė – 61747,95 Eur. 3 supaprastinti atviri konkursai neįvyko: du 
nutraukti ir vienas užbaigtas atmetus visus pasiūlymus. Supaprastintos skelbiamos derybos neįvyko, 
kadangi pirkimas baigtas atmetus visus pasiūlymus.  

Per CPO.lt katalogą buvo atlikta 10 pirkimų, kurių vertė yra 43776,58 Eur. Įvykdyta 10 
mažos vertės darbų pirkimų ir sudaryta sutarčių už 573063,97 Eur. Per 2020 metus vykdyta 14 
prekių pirkimų, kurių sutarčių vertė yra 95261,53 Eur, paslaugų pirkimų vykdyta už 147 833,73 Eur 
(20 pirkimų). Per 2020 m. įvykdytas 51 pirkimas be sutarties už 32907,42 Eur. 

Nevyriausybinės organizacijos 
Skirtas finansavimas 2020 metais NVO iš savivaldybės biudžeto lėšų 

NVO skaičius, kurios teikė NVO skaičius, kurios gavo Skirta lėšų (Eur) 
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paraiškas finansavimą 

23 21 23 378,5 

Skirtas finansavimas 2020 metais NVO iš valstybės biudžeto lėšų 

NVO skaičius, kurios teikė 
paraiškas 

NVO skaičius, kurios gavo 
finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

6 6 749,00 

 
Smulkusis ir vidutinis verslas 

 
Skirtas finansavimas 2020 metais SVV subjektams iš savivaldybės biudžeto lėšų 

SVV subjektų skaičius, kurie 
teikė paraiškas 

SVV subjektų skaičius, kurie 
gavo finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

8 7 5 962,5 

 

Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos 
 

Skirtas finansavimas 2020 metais tradicinėms religinėms bendruomenėms ir 
bendrijoms iš savivaldybės biudžeto lėšų 

Tradicinių religinių 
bendruomenių ir bendrijų 

skaičius, kurie teikė 
paraiškas 

Tradicinių religinių 
bendruomenių ir bendrijų 

skaičius, kurie gavo 
finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

5 5 8 820,00 

 

2.6.4. Viešieji pirkimai 

Siekdama, kad taupiai ir tikslingai būtų naudojamos valstybės ir savivaldybės biudžetų ir iš 

kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos, Pagėgių savivaldybės administracija vykdo viešuosius 

pirkimus. Šias funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos Dokumetų valdymo ir teisės skyriaus 

viešųjų pirkimų srities specialistai. 

Pagėgių savivaldybės administracijoje 2020 metais buvo atlikti 113 mažos vertės pirkimų, 

kurie paviešinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

 
2020 m. įvykdyti pirkimai pagal pirkimo rūšį 
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Pirkimo objekto rūšis 
Bendra sudarytų sutarčių vertė 

(Eur) 
Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 193263,23 25 

Paslaugos 357771,42 56 

Darbai 1387204,29 32 

Iš viso: 1938238,94 113 
 

Pirkimai, po kurių sudarytų sutarčių ir pasiūlymų nereikalaujama paskelbti pagal viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį arba komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 

dalį (išskyrus pirkimus, atliktus iš ar per centrinę perkančiąją organizaciją). 

 

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

283884,35 283 
 
 

2.6.5. Žemės ūkis 

Pagėgių savivaldybės teritorijoje žemės ūkio funkcijų vykdymas siejamas su Vyriausybės 

numatytų programinių nuostatų įgyvendinimu. Svarbiausi Pagėgių savivaldybės žemės ūkio 

plėtojimo privalumai – tai pakankami gamtos ištekliai (bendras žemės plotas 53700 ha, 38015 ha 

žemės ūkio naudmenų, 30530 ha melioruotos žemės), užtektinai žemės ūkio produktų perdirbimo 

įmonių (pvz. pieno perdirbimo įmonė UAB „Vilkyškių pieninė“). Vaizdingas kraštovaizdis, dideli 

vandens plotai, švarus neužterštas oras – tai puikios sąlygos kaimo plėtrai, alternatyviai veiklai ir 

kaimo turizmo verslui. 

Įgyvendindami iškeltus uždavinius, konsultuojame ir informuojame žemės ūkio veiklos 

subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų bei Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų, informuojame žemės ūkio veiklos subjektus, kaip pateikti paraiškas tiesioginėms išmokoms 

už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus.  

 
Žemės ūkio naudmenos 

 
2020 metais Pagėgių savivaldybėje žemės ūkio naudmenas deklaravo 1641 pareiškėjai, 39 

pareiškėjais daugiau nei 2019 metais. 

 
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravusių pareiškėjų skaičius ir deklaruotas plotas 
 

Metai Pareiškėjų skaičius 
(vnt.) 

Deklaruotas 
plotas(ha) 

Tenkantys vienam 
pareiškėjui(ha) 

2008 1752 30107 17,18 
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2009 1725 30097 17,45 
2010 1723 31337 18,18 
2011 1702 32113 18,87 
2012 1609 32782 20,37 
2013 1626 32360 19,90 
2014 1650 32551 19,73 
2015 1639 32177 19,63 
2016 1637 32958 20,13 
2017 1619 32553 20,12 
2018 1611 32877 20,40 
2019 1602 32945 20,56 
2020 1641 32787 19,98 

 
 

 
 

  

2020 metais bendras deklaruotas plotas 32787 ha. Deklaruotas plotas 158 ha sumažėjo, 

lyginant su 2019 metais. Vidutinis pareiškėjo amžius Pagėgių savivaldybėje 57 metai. Jauniausiam 

18 metų, vyriausiam 93 metai.  

Reikia pripažinti, kad Pagėgių savivaldybėje vyrauja smulkūs ūkiai, kurie sudaro 76,6 %, 
nuo visų ūkių. 

 
2020 m. Ūkininkai augino 

 

Pasėlio pav. 
Metai 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Rugiai 993 826 1047 815 774 717 1150 1061.08 

Miežiai vasariniai 1030 1093 1025 1166 715 1075 1169 1035.09 
Miežiai žieminiai       45 25.29 

Kviečiai 
vasariniai 

1675 2274 2350 2828 2540 2609 1785 2011.07 

Kviečiai 
žieminiai 

714 604 1157 569 1284 908 2230 2778.01 

Kvietrugiai 
vasariniai 

410 473 503 234 334 172 146 215.57 
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Kvietrugiai 
žieminiai 

682 688 668 258 233 170 356 455.61 

Avižos 692 772 648 785 745 1027 1012 996.64 
Lubinai 95 166 168 197 152 165 108 189.04 

Rapsai vasariniai 1306 795 222 352 191 435 125 91.46 
Rapsai žieminiai 254 36 67 78 131 414 475 482.18 

Bulvės 411 444 503 463 417 356 234 218.89 
Kukurūzai 
grūdams 

227 72 - - 77 213 306 1411.13 

Kukurūzai silosui 200 105 1182 1280 1293 1300 1190  
Atviro grunto 

daržovės 
35 32 43 49 46 32 21  

Žirniai 70 244 458 1149 1109 572 322 293.8 
Pupos - 46 87 180 176 340 239 93.84 

Kanapės - - 33 90 105 28 60 37.06 
Aromatiniai 
prieskoniniai 

augalai 
- 28 10 18 - 28   

Sodai - 7 21 29 16 30 29  
Uogynai  4 4 6 7 22 25  

Dobilai ir kt. 
azotą kaupiantys 

augalai 
     491 516 191.99 

Daugiametės 
ganyklos pievos 

     17772 17021 14327.61 

Iki 5 m. ganyklos 
pievos 

     2851 3245 3218.67 

Šlapynės      11 50 511.24 
Žaliasis pūdymas      49 75,49 44.62 
Juodasis pūdymas      371 192,1 300.42 

Grikiai      123 0,29 230.23 
Vasariniai rūgiai      58 45 25.39 

Vasariniai 
kviečiai Spelta 

     5 10 8.42 

 
Ekologišką produkciją augina iš viso 28 ūkininkai. 

 

2020 m. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravusių pareiškėjų skaičius ir 
deklaruotas plotas savivaldybėse 

 

Savivaldybės 
Pareiškėjų 

skaičius (vnt.) 
Deklaruotas 
plotas(ha) 

Tenka vienam 
pareiškėjui žemės 

ūkio naudmenų (ha) 
Pagėgių 1641 32787 20 
Tauragės 3030 51096 17 
Šilutės 4381 76325 17 
Šilalės 4773 66479 14 

Jurbarko 2551 64575 25 
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Per 2020 metus atnaujinta pareiškėjų valdų paraiškų priėmimo metu su varnele 1284 ir 

atnaujinti kaimo valdų registro duomenys suvesti į Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų 

bazę 4721 pareiškėjų valdų. 

Valdų valdytojų skaičius ir valdų atnaujinimas 2009 – 2020 metais 
 

Metai Valdų skaičius (vnt.) Valdų atnaujinimas (sk.) 
2009 2404 1922 
2010 2320 1975 
2011 2128 1821 
2012 2028 2125 
2013 2018 2914 
2014 2048 2850 
2015 2596 3129 
2016 2517 3248 
2017 1964 3197 
2018 2401 3988 
2019 1863 3498 
2020 1924 4721 
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Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio registre 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Pagėgių 

savivaldybėje buvo įregistruota 1204 ūkininkų ūkių. Per 2020 metus atnaujinti 2023 ūkininkų ūkiai 

ir įregistruoti 55, išregistruoti 15 ūkininkų ūkiai.  

Galvijų ir jų laikytojų skaičiaus palyginimas tarp Tauragės apskrities savivaldybių 

 

 Galvijų skaičius Laikytojų skaičius 
Vid. galvijų skaičius tenkantis 

vienam laikytojui 
Pagėgių 19006 678 28 
Jurbarko 12713 1072 12 
Šilalės 41170 2695 15 

Tauragės 22956 1262 18 
 

Pagėgių sav. gyvulių laikytojai, pagal laikomų gyvulių skaičių pirmauja apskrityje. 

Vidutiniškai vienam Pagėgių savivaldybės gyvulių laikytojui tenka 28 galvijai, atitinkamai Šilalės r. 

– 15,  Tauragės r. – 18 ir Jurbarko r. – 12 galvijų vienam gyvulių laikytojui. 

Galvijų skaičiaus dinamika Pagėgių savivaldybėje 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Galvijų 
sk. 16150 18080 19276 19422 19483 18430 18319 18748 

 
19006 

Karvių 
sk. 7192 7316 7663 7646 7565 7434 7224 7097 

 
6905 
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2020 m. birželio 11-30 dienomis specialistai papildomai rinko paraiškas pagal: Lietuvos 

respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 3D-426, kurio tikslas palengvinti 

sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susiduria pirminiai galvijų laikytojai 

dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m. balandžio–lapkričio mėn., ir nustatyti laikinosios valstybės 

pagalbos (toliau – pagalba) galvijų laikytojams, pardavusiems rinkai galvijus ir patyrusiems 

nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos situacijos.  

Pagalbos dydis galvijų laikytojams, atitinkantiems taisyklėse nustatytus reikalavimus: 

 3.1. 130 Eur už parduotą ne mažiau kaip 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės 

(grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) galviją; 

 3.2. 100 Eur už parduotą ne mažiau kaip 6 mėnesių amžiaus pieninės veislės (grynaveislį, 

kelių pieninių veislių mišrūną), pieninės-mėsinės veislės mišrūną galviją; 

 3.3. 100 Eur už parduotą  nuo 6 iki 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, 

kelių mėsinių veislių mišrūną) atjunkytą veršelį.  

Pagalba mokama galvijų laikytojams, atitinkantiems taisyklių 5 punkte nurodytus 

reikalavimus, trimis etapais:  

 4.1. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.; 

 4.2. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.; 

 4.3. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. 

Papildomai paraiškos  buvo priimamos iki gruodžio 4 d. 

Surinkta paraiškų: 

 Pagėgių seniūnija – 125. 
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 Stoniškių seniūnija – 143. 

 Vilkyškių seniūnija – 146. 

 Natkiškių seniūnija - 81 . 

 Lumpėnų seniūnija – 75. 

 Pagėgių savivaldybėje – 55. 

  

2020 m. birželio 11–30 d. renkamos pagal LR ŽŪ ministro įsakymą,  Nr. 3D-427 2020 m. 

birželio 9 d. Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais 

sunkumais dėl covid-19 viruso protrūkio teikimą  iš valstybės biudžeto lėšų, siekiant išsaugoti pieno 

gamybos potencialą esant rinkos veikimo sutrikdymams. Pagalba pieno gamintojams mokama už 

ŪGR 2020 m. birželio 1 d. registruotas pienines karves. 2020m. Liepos 3 d. 3D-502 įsakymu nustato, 

kad laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais 

dėl Covid-19 viruso protrūkio, dydis – 77,80 Eur už pieninę karvę. Antru etapu pagal įsakymą 2020m. 

rugsėjo mėn. 22 d.  Nr. 3D-653, nustatoma 88 eurų suma už pieninę karvę. 

Papildomai paraiškos buvo priimamos iki rugsėjo 11  d. 

Surinkta paraiškų: 

 Pagėgių seniūnija – 124. 

 Stoniškių seniūnija – 101. 

 Vilkyškių seniūnija – 120. 

 Natkiškių seniūnija – 79. 

 Lumpėnų seniūnija – 59. 

 Pagėgių savivaldybėje – 41. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą 3D-735, 2020m. spalio 27d. 

laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl 

COVID-19 viruso protrūkio (toliau – pagalba), teikimą, siekiant išsaugoti paukščių gamybos 

potencialą esant rinkos veikimo sutrikdymams paraiškos  buvo renkamos spalio 26-30 d. 

Nustatytas pagalbos dydis už liepos-rugsėjo laikotarpiu įmonėje paskerstą broilerį yra 0,5 

Eur, už kalakutą – 4 Eur. 

Surinkta paraiškų: 

 Stoniškių seniūnija – 1. 

Paraiškos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 3d. Įsakymu Nr. 

3 D-634, dėl laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams palengvinti sunkumus su 

kuriais susiduria pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantys šinšilų ir audinių laikytojai 
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dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m., ir nustatyti laikinosios valstybės pagalbos (toliau – 

pagalba) kailinių žvėrelių laikytojams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos 

situacijos. Žvėrelių laikytojams – 4 eurai už vieną kailinį žvėrelį . 

Paraiškos buvo renkamos nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 

 Surinkta paraiškų: 

 Vilkyškių seniūnija – 1. 

 Pagėgių savivaldybėje – 1. 

Antras etapas paraiškų pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.lapkričio 

19d. Įsakymu Nr. 3 D -805, buvo renkamos nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. . 

Žvėrelių laikytojams – 4 eurai už vieną kailinį žvėrelį . 

 Surinkta paraiškų:  

 Vilkyškių seniūnija – 1. 

Buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 

d. Nr. įsakymu 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ . Žemės ūkio 

veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. 

Surinkta paraiškų:  

 Vilkyškių seniūnija – 1. 

Buvo renkami prašymai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio  

6 d.  Nr. įsakymą 3D-588 dėl vienkartinės ar periodinės išmokos vykdant individualią žemės ūkio 

veiklą. Prašymai renkami nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. Išmokos dydis 200 

eurų vienkartinė išmoka ie iki 600 eurų periodinė. 

Surinkta paraiškų: 

 Pagėgių seniūnija – 117. 

 Stoniškių seniūnija – 147. 

 Vilkyškių seniūnija – 206. 

 Natkiškių seniūnija – 50. 

 Lumpėnų seniūnija – 32. 

 Pagėgių savivaldybėje – 51. 

Valstybinėje įmonėje žemės ūkio  informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų 

informacinėje sistemoje per 2020 metus buvo registruojama ir atnaujinami  kiaulių judėjimo 

duomenys seniūnijose: 

 Pagėgių seniūnija – 28. 
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 Stoniškių seniūnija – 24. 

 Vilkyškių seniūnija – 28. 

 Natkiškių seniūnija – 29. 

 Lumpėnų seniūnija – 24. 

 Taip pat Valstybinėje įmonėje žemės ūkio  informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių 

gyvūnų informacinėje sistemoje per 2020 metus seniūnijose buvo registruojama ir atnaujinami 

vištų, triušių, putpelių ir bičių šeimų duomenys. 

 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių  2020 m. Statistika pagėgių 

savivaldybėje 

 
Per 2020 metus Pagėgių savivaldybės ūkininkai, bendrovės, kooperatyvai, žemės ūkio 

įmonės pateikė 1605 paraiškas pagal įvairias 2014 – 2020 m. kaimo plėtros programos priemones, 

išmokėta suma 4280280 Eur. Daugiausiai paraiškų iš kompensacinių priemonių pateikta KPP 

„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ 1072 paraiškos,  

išmokėta suma 821945 Eur. Iš investicinių programų populiariausios „Parama investicijoms į žemės 

ūkio valdas“, pateikta 33 paraiškos, išmokėta suma 1482575 Eur.,“ Parama smulkiems ūkiams“, 

pateikta 71 paraiška, išmokėta suma 928045 Eur.  

Pateiktų paraiškų sk. ir išmokėto paramos dydžio pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 
m. programos priemones 2020 m. statistika Pagėgių savivaldybėje 

 

Priemonės pavadinimas 
Pateikta 
paraiškų 

Vnt. 

Išmokėta suma 
Eur., 2020 m. 

Asbestinių stogų dangos  keitimas  7 9986 
Investicijos į miškininkystės technologijas   
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas   
Miško veisimas 1 22307 

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių 
ir naminių paukščių išsaugojimas 

 3000 

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo 
vietovėse 

5 81966 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 33 1482575 
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 5 172960 
Parama pasinaudoti konsultavimo 
paslaugomis (konsultavimo paslaugų gavėjo 
projektas) 

6 9000 

Parama smulkiems ūkiams 71 928045 
Parama vietiniams keliams 1 4355 
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Parama vietos projektams įgyvendinti pagal 
VPS (2014-2020) 

3 151624 

Parama VVG veiklai ir gyventojų 
aktyvinimui (2014-2020) 

 30037 

Parama žemės ūkio vandentvarkai 1 18430 

Išmokos už vietoves, kuriose esama 
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2014-
2020 įsipareigojimai) 

1072 821945 

Kompensacinė išmoka už žemės ūkio 
paskirties žemės hektarą N2000 vietovėse   

154 107742 

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas  229 205790 
Ekologinis ūkininkavimas  28 431214 

 
Tiesioginių išmokų statistika 2020 m. 

 
Priemonės 

pavadinimas 
Surinkta 
paraiškų, 

vnt. 

Išmokėta 
suma, Eur 

Susietoji parama už pienines karves  384 
 

890214 
 

Susietoji parama už plotą 177 
 

97828 
 

Tiesioginės išmokos už pasėlius, išmoka už 
pirmuosius hektarus ir išmoka jaunajam 

ūkininkui 

118 132430 

Žalinimo išmoka 1 641 1745499 
 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus (pagrindinė dalis) 

1641 
 

2188211 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus statistika (už pirmuosius hektarus) 

1 641 
 

 
1121351 

 
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines 
avis, pieninių veislių bulius, pieninines ožkas už 

2020 m. 

486 625556 

Viso:       6238089 
 

Daugiausia paraiškų iš tiesioginių išmokų pateikta pagal priemonę „Tiesioginės išmokos už 

pasėlius ( pagrindinė dalis), išmoka už pirmuosius hektarus, pateikta 1641 paraiška, išmokėta suma 

3309562 Eur. „Žalinimo išmokai“ gauti, pateikta 1641 paraiška, išmokėta paramos suma 1745499 

Eur. 

Melioracija 
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Pagėgių savivaldybėje bendras sausinamas plotas yra 30,53 tūkst. ha. Magistralinių griovių 

ilgis 661,3 km, pylimų ilgis 46,5 km, yra 818 pralaidos, 22 tiltai. Bendras melioracijos įrenginių 

nusidėvėjimas – 80 %. 

Savivaldybėje yra keturi vasaros tipo polderiai: Plaškių, Šilgalių, Nausėdų, Plaušvarių. Iš jų 

– Plaškių, Nausėdų ir Plaušvarių vandens kėlimo stotys yra nurašytos, veikianti yra tik Šilgalių. 

Visų polderių sausinamas plotas yra 4293 ha, tai sudaro 16 % viso savivaldybės sausinamo ploto. 

Griovių ilgis 83 km, pylimų – 21 km. Bendras polderių nusidėvėjimas siekia 75 %. 

 

Melioracijos lėšos ir jų panaudojimas (tūkst.) 

 
2020 m. Pagėgių savivaldybėje atlikti melioracijos darbai 

 

 
2014 
m. 

(Lt) 

2015 
m. 

(Eur) 

2016 
m. 

(Eur) 

2017 
m. 

(Eur) 

2018 
m. 

(Eur) 

2019 
m. 

(Eur) 

2020 
m. 

(Eur) 
(VIP) Valstybinės 
investicinės programos 
(Melioracijos statinių 
vertę didinančios lėšos) 

619 - - - 420 781 
25285
19,07 

Valstybinės tikslinės 
paskirties lėšos (Vertės 
nedidinančios lėšos) 

532 97,9 99 93 104 104 130 

Melioracijos objektas Melioracijos 
įrenginys 

Mato 
vnt. 

Kiekis Eur 

STONIŠKIŲ SENIŪNIJA 
Pagėgių sav., Stoniškių sen., Plaškių polderio 

rekonstrukcija 
Grioviai 
Pralaidos 

km. 
vnt. 

6,404 
5 

71156,11 

Pagėgių sav., Stoniškių sen. tiltų rekonstravimas 
Tiltai 

vnt 
 

3 
 

197959,9
4 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., griovių ir pralaidų 
rekonstravimas 

Grioviai 
Pralaidos 

km. 
vnt. 

59,679 
81 

613089,8
8 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Plaušvarių – Nausėdų 
polderio rekonstrukcija Grioviai 

Pralaidos 
km.  
vnt. 

14,032    
 
12 

171818,2
4 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių polderio, 
melioracijos pylimų rekonstrukcijos darbai. 

Pylimai km. 0,043 81045,71 

 Pagėgių sav., Stoniškių k. v., Nausėdų – Plaušvarių 
polderio rekonstrukcija 

Grioviai      
Pralaidos 

km   
vnt 

14,032   
12 

171818,2
4 

Pagėgių sav., Stoniškių k. v., griovio B-10 valymo 
darbai 

Griovys      
Pralaidos 

km   
vnt 

2,7         
1 

23690,31 

PAGĖGIŲ SENIŪNIJA 
Pagėgių sav., Pagėgių seniūnijos. Benininkų k. v., 

griovių ir vandens pralaidų rekonstravimas 
Grioviai      
Pralaidos 

 

km.   
vnt 

 

58,9    
50 

 

562841,7
8 
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Pagėgių savivaldybėje 2020 m. melioracijos įrenginių remonto darbams buvo skirta 128500 

Eur.  
 
 Registruojama ūkininkų technika ir techninė apžiūra 

 
2009 – 2020 m. įregistruota technikos, atlikta tech. apžiūrų ir per metus atliktų įregistravimo, 

išregistravimo bei dokumentų keitimo operacijų 
 
 

Metai 
Įregistruota 

technikos 
Atlikta tech. 

apžiūrų 
Įreg., išregist. duomenų keit. 

operacijų 
2009 2321 1867 295 

2010 2515 651 292 

2011 2703 1659 387 
2012 2949 741 436 
2013 3287 1830 436 
2014 3386 788 320 

    2015 3457 1374 246 
2016 3457 535 295 
2017 3487 1244 285 

    2018 3491 588 236 
2019 3507 1214 290 

    2020 3181 598 292 
 

 Pagėgių sav., Pagėgių sen., Benininkų k. v., tiltų 
rekonstravimas 

Tiltai vnt 2 91790,70 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Kentrių k. v., griovių ir 
vandens pralaidų rekonstravimas 

Grioviai      
Pralaidos 

km.    
vnt 

21,5     
18 

244867,5
6 

VILKYŠKIŲ SENIŪNIJA 
Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių k.v. up. 

Lumpė ir griovio L-9 valymo darbai. 
Grioviai     .         

Pralaidos 

km. 
vnt. 

 

3,053 
3 
 

33219,65 

NATKIŠKIŲ SENIŪNIJA 
Pagėgių savivaldybės, Natkiškių sen., griovių ir 

vandens pralaidų rekonstravimo darbai 
Grioviai 
Pralaidos 

km. 
vnt. 

36 
25 

416936,6
5 

AVARINIAI GEDIMAI 
Pagėgių sav. Lumpėnų sen., Pagėgių sen., Natkiškių 

sen., Vilkyškių sen., Stoniškių sen. 
Pralaidos 
Drenažo 
remontas 

vnt. 
km. 

5 
0,356 25000,00 
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2008 – 2020 m. surinkta valstybinės rinkliavos už technikos registraciją ir technines apžiūras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metai Surinkta rinkliavos (Eur) 

2008 12204 
2009 12680 
2010 8158 
2011 15824 
2012 12815 
2013 16582 
2014 9898 
2015 11453 
2016 6015 
2017 9368 
2018 6178 
2019 10151 
2020 9845 
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Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius vykdydamas priskirtas funkcijas ir 

toliau sieks, kad naujame Lietuvos kaimo plėtros  programų laikotarpyje Pagėgių savivaldybės 

žemdirbiai dar aktyviau dalyvautų įvairiose ES programose, tuo užsitikrindami modernių, gebančių 

konkuruoti ūkių plėtrą, naujų kooperatyvų, netradicinių verslų, kaimo turizmo sodybų, ekologinių 

ūkių, įmonių steigimą, užtikrinantį verslumą, užimtumą ir pragyvenimo lygį kaime.  

 

2.7. Kita veikla 

2.7.1. Pirminė teisinė pagalba 

Pagėgių savivaldybėje pirminė teisinė pagalba (toliau – PTP) buvo teikiama visus 2020 

metus, dėl COVID-19 paskelbus karantiną, PTP buvo teikiama nuotoliniu būdu (elektroninių ryšių 

pagalba ir telefonu). Už pirminės teisinės pagalbos teikimą ir organizavimą atsakingas 

administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas. Pirminei teisinei 

pagalbai teikti nesudarytos sutartys su advokatais. Šis teisinės pagalbos teikimo būdas pasirinktas 

siekiant užtikrinti nepertraukiamą pirminės teisinės pagalbos teikimą, nes Savivaldybės teritorijoje 

nėra juridines paslaugas teikiančių įmonių ar advokatų kontorų.  

Savivaldybėje yra užtikrintas teikiamos pirminės teisinės pagalbos prieinamumas asmenims 

su negalia – Savivaldybės administracija, suteikdama kabinetą savivaldybės pastato pirmame 

aukšte, sudaro sąlygas savarankiškai kreiptis teisinės pagalbos asmenims, turintiems judėjimo 

sutrikimų. 

Informacija apie galimybę gauti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą skelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt. Pagėgių savivaldybės pastate, pirmame aukšte, 
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seniūnijų patalpose, platinama Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos paruošti lankstinukai, 

skelbiama informacija apie pirminės teisinės pagalbos teikimą.  

2020 metais buvo panaudotos šios informavimo priemonės: 

1. Informacija skelbimų lentose – iškabinti informaciniai pranešimai Pagėgių savivaldybės 

pastate, pirmame aukšte, seniūnijų patalpose. 

2. Informacija patalpinta Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt. 

3. Informacija skelbta vietinėje spaudoje. 

Pagėgių savivaldybėje 2020 metais pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 80 asmenų. Buvo 

padėta surašyti prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą 8 pareiškėjams, 3 prašymai taikyti 

privalomąją meditaciją, pasikeitus PTP teikimo teisiniam reguliavimui ir PTP teikiančiam asmeniui 

suteikus papildomus įgaliojimus nesudėtingų dokumentų ruošimų srityje, parengti 2 procesiniai 

dokumentai teismui. 

Per ataskaitinius metus pareiškėjų skundų dėl nesuteiktos, netinkamai suteiktos pirminės 

teisinės pagalbos ar kitų nusiskundimų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo nebuvo gauta. 

Antrinę teisinę pagalbą Pagėgių savivaldybėje per 2020 m. 1 asmeniui atsisakyta suteikti , 

nes asmuo kreipėsi ne dėl savo interesų gynimo. Skundų dėl antrinės teisinės pagalbos irgi negauta. 

Pirminės teisinės pagalbos reikalingumas ir jos teikiama nauda bendruomenės nariams yra 

akivaizdi. Tinkamas šios funkcijos vykdymas prisideda prie Savivaldybės administracijos, kaip 

institucijos, padedančios spręsti ir sprendžiančios savivaldybės gyventojų problemas, teigiamo 

įvaizdžio formavimo, todėl būtina ir toliau skirti pakankamą dėmesį bei lėšų kiekį šiai funkcijai 

vykdyti. 

Pagal suteiktus įgaliojimus, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus darbuotojas atstovauja 

teismuose, ruošia procesinius dokumentus. 2020 metais atstovauta 1civilinėjebyloje ir 4 

administracinėse bylose.Parengti8 įvairūs procesiniai dokumentai, susiję su pirmine teisine pagalba. 

  
2.7.3. Civilinė sauga ir mobilizacija 

2020 m. savivaldybės teritorijoje nebuvo  rastų sprogmenų.  Ekstremali situacija buvo 

skelbta 2 kartus. Žmonių  nenuskendo,  gaisruose žmonių  nežuvo. 

2020 m. įvyko 13 ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) posėdžiai, prevencinio pobūdžio 

klausimais. Tai prevencinės, atkreipiančios dėmesį į esamas problemas, darbo planai, 

įsipareigojimai. Pažymėjimus turi 4 iš 6 ESK narių, (66proc).  Iš 22 operacijų centro (OC) narių 20  

yra išklausę mokymus.  Apmokyta 91 proc.  Alternatyvi patalpa OC darbui ekstremaliųjų situacijų 

metu yra parinkta, tačiau tai nėra slėptuvė ir neatitinka slėptuvėms keliamus reikalavimus. 
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Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė yra atnaujinta pagal naujai 

iškylančias  rizikas.   Civilinės saugos  ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 

parengtas 2021-2023 metams. Pavojingų objektų savivaldybėje nėra, todėl išorės avarijų planai 

nerengiami. 

Su kaimyninėmis savivaldybėmis Jurbarko, Tauragės, Šilutės sudaryti  tarpusavio pagalbos 

planai , kontaktai pastoviai atnaujinami.  

Aktualiausia informacija civilinės saugos tematika pateikiama rekomendacijomis ir 

atmintinėmis per seniūnijas, talpinama internetiniame savivaldybės puslapyje skyrelyje civilinė 

sauga (potvynio informacija, nedegink žolės, kaip ruoštis nelaimėms, saugus elgesys vandenyje, 

kaip elgtis per karščius, kaip ruoštis nelaimėms, kūrenkime saugiai ir kitos).  

Savivaldybėje turime 7 vietinio valdymo elektros sirenas gyventojų perspėjimui kilus 

pavojui. Metų bėgyje, pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vykdomą Europinį 

projektą, savivaldybėje pastatytos trys naujos kartos centralizuoto valdymo su teksto perdavimo 

funkcija gyventojų perspėjimo sistemos (GPS) sirenos. Sirenos sumontuotos Panemunėje, 

Šilgaliuose ir Plaškiuose. Pastoviai viešinama ir rekomenduojama gyventojams (GPS)   pranešimų 

gavimo funkcija į mobiliuosius telefonus, kuri nieko nekainuoja,  yra visiems prieinama ir 

naudinga. 

Savivaldybėje yra įteisinti 7 kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS), jų pakanka.  Pagal 

galimybes viename iš KAS komplektuojame minkštą inventorių. Pirmai pradžiai turime pripučiamų 

čiužinių, miegmaišių, pledų. 

 Už prekėms ir paslaugoms skirtas civilinės saugos  lėšas, įsigyta KAS inventoriaus, 

nupirkta  dūmų jutiklių, kurie padalinti seniūnijoms, individualios apsaugos priemonių.  

 

3. PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. 
VEIKLOS PERSPEKTYVOS IR PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI 

 užtikrinti Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuoseklumą, tolygų darbų 

paskirstymą, pradėtų darbų ir priemonių įgyvendinimo tęstinumą Savivaldybės administracijos ir 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose bei kituose teisės 

aktuose nustatytų funkcijų vykdymą;  

 užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo 

subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų; 
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 siekiant geresnės valdymo kokybės, stiprinti dialogą su valstybinėmis įstaigomis, 

verslininkais, profesinėmis sąjungomis, bendruomenėmis, asociacijomis, vietos veiklos grupėmis, 

seniūnaičiais, kitomis visuomenės grupėmis; 

 stiprinti bendradarbiavimą tarp seniūnijų, socialinių paslaugų centro socialinių 

darbuotojų ir vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų, sprendžiant socialinės rizikos šeimų 

problemas ir užtikrinant vaiko teisių apsaugą; 

 užtikrinti Savivaldybės biudžeto asignavimų administravimą ir kokybišką biudžeto ir 

strateginio veiklos plano vykdymą.  

Už bendrą darbą dėkoju Savivaldybės merui, Tarybai, Savivaldybės administracijos skyrių 

vedėjams, seniūnams, specialistams, visiems darbuotojams, kurie prisidėjo prie 2020 m. planuotų 

uždavinių vykdymo ir sprendė iškilusias problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


