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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 2019 m., teikdamas veiklos 

ataskaitą savivaldybės tarybai ir merui. 

Savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti 

viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės 

tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra 

šios įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už 

įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės 

teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja Savivaldybės administracijos darbą 

ir vykdo jam priskirtas personalo valdymo funkcijas, organizuoja personalo valdymą, vykdo 

kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Savivaldybės administracijos darbuotojus. 

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); 
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• 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 bendruomenės 

dalyvavimo užtikrinimas savivaldybės plėtroje, sprendimų priėmimo procese. 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitoje pateikta 

informacija apie Savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų pagrindinių funkcijų vykdymą. 

Ataskaita parengta remiantis Savivaldybės administracijos skyrių pateiktomis ataskaitomis. 
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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 

 

 

1. VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKLA 

 

1.1. Administracijos struktūra 
 

Pagėgių savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai 

padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. 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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 Per 2019 m. Savivaldybės administracijai vadovavo trys direktoriai: iki 2019 m.  

balandžio 16 d. administracijai vadovavo Alvidas Einikis, nuo 2019 m.  balandžio 17 d. iki 2019 m.  

birželio 2 d.  šias pareigas laikinai ėjo Danguolė Mikelienė ir nuo 2019 m.  birželio 3 d. iki gruodžio 

31 d. administracijai vadovavo Jūratė Mažutienė, nuo 2019 m. liepos 17 d. administracijos 

direktoriaus pavaduotoju paskirtas Virginijus Komskis. 

1.2. Personalo administravimas 

Pagėgių savivaldybės administracijoje 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 136 

darbuotojų, iš jų: 47 karjeros valstybės tarnautojai ir 89 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.  

Konkursų/atrankų per 2019 metus įvykdyta 5, iš kurių 3 į karjeros valstybės tarnautojų 

pareigybes ir 2 į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes. 

2019 metais Pagėgių savivaldybės administracija priėmė 25 darbuotojus (įskaitant 

sezoninius darbininkus ir kūrikus) ir atleido 29 (įskaitant sezoninius darbininkus ir kūrikus).  

2019 metais su 2 valstybės tarnautojais buvo sudarytos mentorystės sutartys. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje praktiką atliko 2 praktikantai.  

Vykdytos administracinės naštos mažinimo, Savivaldybės darbuotojų administracinių 

gebėjimų tobulinimo, kvalifikacijos kėlimo funkcijas. 2019 m. Savivaldybės darbuotojai gavo 69 

kvalifikacijos pažymėjimus. 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 2019 m.  naudota dokumentų valdymo sistema 

„Wepartner“. Dokumentų valdymo sistema spartina dokumentų apyvartą savivaldybėje, turi įtakos 

gyventojų aptarnavimui, sąveikai tarp skyrių ir administracijos. 

Ataskaitiniais metais parengti 1759 administracijos direktoriaus įsakymai, iš jų: 1085 – 

veiklos klausimais, 361 – personalo valdymo klausimais, 319 – atostogų klausimais, 85 – 

komandiruočių klausimais. 

Užregistruoti 3638 gauti dokumentai, išsiųsta arba kitais būdais perduota adresatams 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. 2019 m. užregistruoti 296 gyventojų prašymai. 

Asmenų informavimas 
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 Ataskaitiniu laikotarpiu informacija apie Savivaldybės veiklą rengiant ir įgyvendinant 

projektus, dalyvavimą įvairiose akcijose, skelbiamus konkursus visuomenė buvo supažindinama 

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. 

Nuo spalio mėnesio kiekvieną savaitę laikraštyje „Šilokarčema“ buvo skelbiama rubrika 

„Per savaitę Pagėgių savivaldybėje“, kurioje gyventojai supažindinami su svarbiausiais savaitės 

įvykiais Savivaldybėje. Laikraštyje taip pat spausdinami mero sveikinimai, pranešimai spaudai, 

įvairūs skelbimai, informacija apie svarbius renginius ar susitikimus. 

Siekiant sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, reguliariai buvo 

atnaujinama Savivaldybės interneto svetainės www.pagegiai.lt informacija, tvarkoma svetainės 

struktūra. Skelbiamos naujienos, priėmimo į darbą, konkursų skelbimai, aktualijos, pristatomi nauji 

projektai, Savivaldybės vadovų veikla, Tarybos sprendimų projektai, pildoma fotografijų ir vaizdo 

įrašų galerija. Savo sričių duomenis atnaujina Savivaldybės administracijos skyriai. 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2019 m. atliktu Valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimu Pagėgių 

savivaldybės interneto svetainė aprašo reikalavimus atitinka 97 proc. 

Facebook paskyroje platintos naujienos, informacija apie renginius, konkursai, akcijos, 

publikuotos nuotraukos ir jų albumai. 

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

dalijamasi ir geriausiomis kitų savivaldybės įstaigų, organizacijų naujienomis, pagėgiškių 

laimėjimais. 

 

1.4. Finansiniai ištekliai ir turto valdymas 

1.4.1. Finansiniai ištekliai 

 
2019 metų  Pagėgių savivaldybės patikslintas biudžeto pajamų planas – 12 200,9 tūkst. eurų,  

finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos- 264,8 tūkst. eurų. Pajamų įvykdymas – 12 203,4 

tūkst. eurų, finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos – 264,8 tūkst. eurų  (žiūrėti žemiau 

Diagramą). 
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2019 metų  biudžeto asignavimai patvirtinti su laisvu apyvartinių lėšų likučiu – 132,4 

tūkst. Eurų. 124,1 tūkst. eurų panaudoti  asignavimų valdytojų kreditiniams įsiskolinimams dengti , 

iš kurių 18,8 tūkst. eurų, tikslinių lėšų likutis : 9,6 tūkst. eurų aplinkos apsaugos programos lėšos, 

3,5 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, 5,7 tūkst. Eurų aplinkos 

apsaugos ministerijos skirtos dotacijos pagal aplinkos apsaugos rėmimo programą. 

2019 metų biudžeto visų pajamų planas be paskolų įvykdytas 100,02 proc. Dotacijos - 

5884,1 tūkst. eurų sudaro gautų pajamų dalį – 48,2 procentus viso biudžeto: tai lėšos valstybinėms 

funkcijoms atlikti – 1264,0 tūkst. eurų, mokymo ugdymo lėšos – 1894,6 tūkst. eurų , kita tikslinė 

dotacija – 186,0 tūkst. eurų, iš jų: (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) – 43,0 tūkst. eurų, 

kelių priežiūros programos lėšos – 119,6 tūkst. eurų,  lėšos neformaliojo švietimo programai – 8,5 

tūkst. eurų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymui – 15,0 tūkst. eurų; 

patvirtintos savivaldybės biudžete gautos dotacijos iš Europos sąjungos, kitos tarptautinės 

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams – 147,7 tūkst. eurų. Kitų 

tikslinių dotacijų turtui įsigyti  numatytiems projektams finansuoti buvo gauta: lėšos kelių 

priežiūros programai finansuoti – 395,0 tūkst. eurų, dotacijos (subsidijos) gautos investiciniams 

projektams vykdyti – 98,6 tūkst. eurų, VIP lėšos Pagėgių savivaldybės polderių sistemos 

rekonstravimui - 420,0 tūkst. eurų, Pagėgių pradinės mokyklos modernizavimo darbų finansavimui- 

16,4 tūkst. eurų, patvirtintos dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės 

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti – 1372,9 tūkst. eurų, patvirtinta 

biudžete kompensacinių lėšų Europos Sąjungos finansinės paramos gauta už praėjusius 2018 metus 

– 88,8 tūkst. eurų. 
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 Į valstybės biudžetą 2019 metų gruodžio mėn. buvo grąžinta nepanaudotų lėšų 17,9 tūkst. 

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

priežiūros departamentui „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“- 8,2 

tūkst. eurų (nepanaudotos lėšos paramai mirties atveju), „Socialinėms paslaugoms finansuoti“ – 1,1 

tūkst. eurų, „Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti“- 6,7 tūkst. 

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

mokiniams“ - 0,1 tūkst. eurų, LR Žemės ūkio ministerijai (turto valdymui) – 0,9 tūkst. eurų , 

Konkurencijos tarybai (duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos 

registrą teikti) – 0,5 tūkst. eurų, LR Sveikatos ministerijai ( neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui 

užtikrinti) – 0,1 tūkst. eurų, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymui) – 0,2 tūkst. eurų .  

2019 metų Pagėgių savivaldybės patikslintas biudžeto išlaidų planas – 12598,1 tūkst. eurų,  

įvykdytas 12343,7 tūkst. eurų, tame tarpe ilgalaikių paskolų – 264,8 tūkst. eurų. 

 

 
Didžiausia išlaidų  dalis 28,3 procentai tenka ekonomikai (iš jų dotacijos iš Europos 

sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 12,3 procentų), 

25,8 procentai tenka švietimui, socialinei apsaugai – 17,5 procentų visų išlaidų,   bendrosioms 

valstybės paslaugoms tenka – 15 procentų.  

Piniginių lėšų likutis  2019 m. gruodžio 31 d. su užbaigiamosiomis apyvartomis sudaro 

256,9 tūkst. eurų, iš jų kasos apyvartos lėšas sudaro: aplinkos apsaugos programos lėšų likutis – 

14,2 tūkst. eurų, materialiojo turto realizavimo pajamų likutis – 20,6 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos 

už atliekų sutvarkymą likutis - 7,3 tūkst. eurų, biudžetinių įstaigų pajamų likutis - 2,0 tūkst. eurų, 
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 kitos apyvartos lėšos – 212,8 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 2019 m. gruodžio 31 d. 2482,6 tūkst. eurų : tame tarpe  356,1 tūkst. 

eurų - darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų pirkimui -152,5 tūkst. 

eurų.  Negrąžintų paskolų likutis – 1970,5 tūkst. eurų, Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų 

centro įsiskolinimo likutis Turto bankui – 149,3 tūkst. eurų..  Didesnis kaip 45 dienos praleistas 

terminas mokėtinų sumų sudaro 50,9 tūkst. eurų, iš jų: UAB „Autokeda“ (už moksleivių 

pavėžėjimą)- 10,5 tūkst. eurų, UAB „Nevda“ (už paslaugas)- 5,5 tūkst. eurų, UAB „Šilutės 

autobusų parkas“ ( už lengvatinį pavėžėjimą)- 2,8 tūkst. eurų, UAB „Audito tikslas“- 10,5 tūkst. 

eurų. Dėl neproporcingai sumažinto valstybės tarnautojų darbo užmokesčio 2020 metais mokėtina 

suma – 22,1 tūkst. eurų. 

Dėl neproporcingai sumažinto valstybės tarnautojų darbo užmokesčio 2019 metais 

mokėtina suma – 22,8 tūkst. eurų. 

2019 m. Administracijos direktoriaus rezervas nebuvo naudotas. 

2019 metais žemės nuomos mokesčio priskaičiuota 107,7 tūkst. Eur., surinkta 105,5 tūkst. 

Eur.  

Fiziniams asmenims priskaičiuota 82,0 tūkst. Eur., juridiniams asmenims 25,7 tūkst. Eur. 

Žemės nuomos mokesčių lengvata 2019 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  6,2 tūkst. Eur . 

Bendra  valstybinės žemės nuomos mokesčio  nepriemoka 2019 m. gruodžio 31 dienai su 

delspinigiais sudaro 41,1 tūkst. eurų, iš jų : fizinių asmenų 23,3 tūkst. Eur. ir juridinių asmenų 17,8 

tūkst. Eur. 

                

1.4.2. Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas 

 
Turto ir ūkio skyrius parengė 69 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir 40 

savivaldybės tarybos sprendimų projektus. Darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose,  

saugaus eismo ir kitų komisijų darbuose. 

Socialinio būsto fondo plėtra 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą 2019 

m. 12 Pagėgių savivaldybės asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus socialiniam būstui gauti,  nepateikė 
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 įstatyme nurodytų dokumentų ar įsigijo nuosavybės teise būstą, todėl buvo išbraukti iš sąrašų 

socialiniam būstui gauti. 2019 m. gruodžio 31 d. sąrašuose buvo viso – 30, iš jų: 4- jaunų šeimų 

sąraše, 0 – našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų sąraše, 3 – šeimų auginančių 3 ir daugiau 

vaikų (įvaikių) sąraše, 8- neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąraše, 13 - bendrame sąraše ir 2 - socialinio 

būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąraše. 

                    2019 m. sudarytos 3 socialinio būsto nuomos sutartys su naujais nuomininkais: 1 

sutartis su asmeniu (šeima), turinčiu teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, 1 sutartis su asmeniu 

(šeima) iš bendrojo šeimų sąrašo, 1 sutartis iš jaunų asmenų (šeimų) sąrašo.  

                    2019 m. lėšų socialinio būsto pirkimui iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos nebuvo gauta. Pagėgių savivaldybės taryba socialinio būsto fondo plėtrai lėšų 

neskyrė, todėl 2019 m. socialinių būstų nupirkta nebuvo.  

                   Siekiant atkurti Martyno Jankaus sodybos vientisumą, 2019 m. Pagėgių savivaldybės 

taryba pritarė nekilnojamojo turto − sodybos, esančios M. Jankaus g. 3, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 

Pagėgių sav., pirkimui. Minėta sodyba buvo nupirkta už 24 000 Eur. 

                  Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos 

skyrimo 2019 m. nesikreipė nei vienas savivaldybės gyventojas. 

             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.  

Šilumos ir elektros ūkiai 

2019 m. buvo užtikrintas Pagėgių savivaldybės administracijos administracinių pastatų 

šilumos ir elektros įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų atlikimas.   

Buvo atliktas pirkimas dėl Pagėgių savivaldybės administracinių pastatų šilumos įrenginių 

priežiūros ir remonto paslaugų.  

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

 
2019 metais Savivaldybė prižiūrėjo ir remontavo 501,953 km asfaltuotų, žvyruotų bei 

grunto kelių ir gatvių, iš jų:  

• Vilkyškių seniūnijoje – 131,540 km, iš jų: asfaltuoti keliai sudaro 6,082 km, grindiniai 

sudaro 0,142 km kelių, grunto keliai sudaro 52,880 km, keliai ir gatvės su žvyro danga sudaro – 

72,436 km; 

• Lumpėnų seniūnijoje – 83,904 km, iš jų: asfaltuoti keliai sudaro 4,650 km, grunto keliai 

sudaro 3,045 km, keliai ir gatvės su žvyro danga sudaro – 76,209 km; 
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• Natkiškių seniūnijoje – 43,068 km, iš jų: asfaltuoti keliai sudaro 2,331 km, grunto keliai 

sudaro 6,879 km, keliai ir gatvės su žvyro danga sudaro – 33,858 km; 

• Pagėgių seniūnijoje – 128,884 km, iš jų: asfaltuoti keliai sudaro 14,925 km, cementbetono 

dangos kelių yra 0,216 km, grindiniai sudaro 1,102 km kelių, trinkelės sudaro 0,261 km, grunto 

keliai sudaro 5,733 km, keliai ir gatvės su žvyro danga sudaro – 106,647  km; 

• Stoniškių seniūnijoje – 114,080 km, iš jų: asfaltuoti keliai sudaro 8,358 km, cementbetono 

dangos kelių yra 0,477  km, grindiniai sudaro 0,319 km kelių, grunto keliai sudaro 3,583 km, keliai 

ir gatvės su žvyro danga sudaro – 101,820 km. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo lėšų administravimas 

 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2019 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo  lėšų 

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

eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2019 metais“ skirta 492100,00 Eur Pagėgių 

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

eismo sąlygoms užtikrinti. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283 „Dėl 

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

asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ skirta 72500,00 Eur.  

Iš viso 2019 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) tiesimui, rekonstrukcijai, remontui bei priežiūros vykdymui buvo skirta 564600,00 Eur, iš 

jų panaudota 514619,63 Eur. 

Iš KPPP skirtos lėšos, vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2019-03-26 Pagėgių 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-48 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 

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

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskirstytos Pagėgių 

savivaldybės seniūnijoms.  

Parengtos pasirašyti ir pasirašytos finansavimo sutartys Nr. S-0351, S-0539 ir jų priedai tarp 

Pagėgių savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos.  

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

gatvių projektavimo, priežiūros ir remonto bei rekonstravimo darbų. 
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 Lėšoms iš KPPP 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. 

Pagal finansavimo sutartis Nr. S-0351 ir  Nr. S-0539 parengta ir pateikta 10 paraiškų.  

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir atlikti darbai 2019 panaudojimas  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-351 492,1 442 454,63 

Turtui įsigyti 

1 

Pagėgių miesto Malūno gatvės Nr. 
PG7220 ir PG7218 rekonstravimas 
(a/b danga h-6 cm, betono trinkelių 
danga h-8 cm.), inžinerinės 
paslaugos. 

226 502 m/ 4/6 m 121,51 120 214,23 

 Iš jų eismo saugumo priemonės: 23,0 23 000,00 

2 

Pagėgių seniūnijos Kentrių kaimo 
Vingio gatvės Nr. PG7001  
rekonstravimas (paruošiamieji, 
žemės ir vandens nuvedimo darbai), 
inžinerinės paslaugos.              

180,72 686 m/4,5m 39,35 17 335,44 

 Iš jų eismo saugumo priemonės: 20,0 0,00 

3 

Pagėgių seniūnijos Benininkų kaimo 
Klevų gatvės Nr. PG7231 
rekonstravimas (a/b danga h-6 cm, 
kelkraščių sutvarkymas), inžinerinės 
paslaugos            

56,09 330 m/4,5 m 36,65 36 646,32 

4 

Vilkyškių seniūnijos Vilkyškių 
miestelio Skalvių gatvės Nr. PG8505 
rekonstravimas (a/b danga h-6 cm, 
kelkraščių sutvarkymas), inžinerinės 
paslaugos.          

105,24 471 m/6 m 55,1 54 602,34 
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5 

Pagėgių miesto Rambyno gatvės 
atšaka Nr. PG7608 ,,Rambyno g. 
atšakos į Prūdo g. Benininkuose" 
kapitalinis remontas (AŠAS h-42 cm, 
skaldos pagrindas h-20 cm, a/b 
danga h-8 cm), inžinerinės 
paslaugos.          

51 139 m/4 m 25,6 25 523,57 

 Iš jų eismo saugumo priemonės: 7,0 7 000,00 

6 

Klaipėdos gatvės atšakos Nr. 
PG7222 ,,Klaipėdos g. atšaka į 
sodybą Klaipėdos 22" kapitalinis 
remontas (AŠAS h-20 cm, skaldos 
pagrindas h-15 cm, a/b danga h-8 
cm), inžinerinės paslaugos. 

37,8 170 m/4 m 18,14 18 131,59 

7 

Vilkyškių seniūnijos Vilkyškių 
miestelio Mažvydo gatvės Nr. 
PG8507 kapitalinis remontas (AŠAS 
h-20 cm, skaldos pagrindas h-15 cm, 
a/b danga h-8 cm), inžinerinės 
paslaugos. 

60,7 322 m/4 m 29,86 29 853,38 

8 
Sodų gatvė Nr. PG7214 Pagėgių 
mieste  (kapitalinio remonto projekto 
parengimas, ekspertizė)                          

4,06 300 m/4 m 3,95 3 944,60 

9 

Sodų gatvės atšaka PG7234 ,,Sodų g. 
atšaka į Klevų g. atšaką PG7233"  
(kapitalinio remonto projekto 
parengimas, ekspertizė)     

4 220 m/3,5 m 3,88 3 872,00 

10 

Privažiavimas  Nr. PG2112 
,,Privažuojamasis kelias prie naujųjų 
kapinių Vilkyškiuose" ir stovėjimo 
aikštelė Vilkyškiuose  (kapitalinio 
remonto projekto parengimas, 
ekspertizė)     

4,38 170 m/3,5 m 4,16 4 150,30 

11 

Lumpėnų seniūnijos Lumpėnų kaimo 
Liepų gatvė Nr. PG9007 (kapitalinio 
remonto projekto parengimas, 
ekspertizė)     

5,52 358 m/3÷4 m 5,5 1 210,00 

12 

Stoniškių seniūnijos vietinės 
reikšmės keliai Nr. PG5029 ,,Rukai-
Pakamonai" ir Nr. PG5033 
,,Privažiavimas prie Spengių nuo 
kelio PG5029" (kapitalinio remonto 
projekto parengimas, ekspertizė)     

9,4 
940 m/3,5÷4 

m 
9,1 999,46 
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13 

Pagėgių seniūnijos Benininkų kaimo 
Prūdo gatvė Nr. PG7230 (kapitalinio 
remonto projekto parengimas, 
ekspertizė)     

6,88 
452 m/3÷3,5 

m 
6,4 847,00 

14 

Natkiškių seniūnijos vietinės 
reikšmės kelias Nr. PG1006 
,,Privažiavimas prie Ropkojų nuo 
kelio 4226" (kapitalinio remonto 
projekto parengimas, ekspertizė)     

4,76 270 m/3 m 4,5 3 183,51 

15 

Vilkyškių miestelio Mažojo kaimelio 
gatvė Nr. PG8502 ir vietinės 
reikšmės kelias Nr. PG2003 
,,Barziūnai-Vilkyškiai" (kapitalinio 
remonto projekto parengimas, 
ekspertizė)     

8,93 
883 m/3÷3,5 

m 
8,5 2 359,50 

      Iš viso turtui įsigyti 372,2 322 873,24 

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

360 tūkst. Eur, įsigyti 
0 0,00 

Iš jų eismo saugumo priemonės: 50,0 30 000,00 

Einamiesiems tikslams 

 
Vietinės reikšmės kelių ir  gatvių su žvyro danga priežiūra ( greideriavimas, žvyravimas 

išdaužų vietose, kelio griovių atstaymas), iš jų: 

16 Pagėgių seniūnijoje 112 km/391  m³ 15,21 15 176,43 

17 Stoniškių seniūnijoje 105 km/458 m³ 18,91 18 882,59 

18 Vilkyškių seniūnijoje 125 km/267  m³ 12,91 12 822,41 

19 Lumpėnų seniūnijoje 79 km/198  m³ 11,71 11 641,16 

20 Natkiškių seniūnijoje 40 km/ 131 m³ 7,72 7 625,71 

 

Viso vietinės reikšmės kelių ir  

gatvių su žvyro danga priežiūra 
462 km.; 1445 m³ 66,46 66 148,30 

 

Vietinės reikšmės kelių ir  gatvių su asfalbetonio danga priežiūra (duobės, išlyginamojo 

sluoksnio iš AC11VN asfalbetonio įrengimas), iš jų: 

21 Pagėgių seniūnijoje 230 m² 4,26 4 256,13 

22 Stoniškių seniūnijoje 60 m² 1,10 1 100,08 

24 Lumpėnų seniūnijoje  115 m² 3,98 3 972,17 

25 Natkiškių seniūnijoje 233 m² 3,20 3 211,51 

 Viso vietinės reikšmės kelių ie 2591 m² 12,54 12 539,89 
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gatvių su asfalbetonio danga 

priežiūra                               

26 

Natkiškių seniūnijos Natkiškių 
kaimo Alyvų gatvė Nr. PG8004 
(išlyginamojo sluoksnio iš 
asfalbetonio įrengimas h-4 cm ir 
kelkraščių sutvarkymas) 

350 m/4m 16,62 16 616,49 

27 

Lumpėnų seniūnijos Lumpėnų kaimo 
Sodų gatvė Nr. PG9005 
(išlyginamojo sluoksnio iš 
asfalbetonio įrengimas h-4 cm ir 
kelkraščių sutvarkymas) 

150 m/4 m 7,44 7 437,13 

 Viso paprastasis remontas 500 m/ 4m  24,1 24 053,62 

28 

Pagėgių sav. vietinės reikšmės kelių 
(gatvių) teisinė registracija 
(Parengtos kadastrinių matavimų 
bylos 32 vnt., atliktos Pagėgių 
savivaldybės vietinės reikšmės kelių 
ir gatvių inventorizacijos domenų 
tikslinimo ir domenų bazės 
koregavimo paslaugos) 

32 vnt/21,5 km 16,8 16 839,58 

Viso einamiesiems tikslams 119,9 119 581,39 

Iš jų:              - paprastasis remontas 24,1 24 053,62 

IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ: 492,1 442 454,63 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė 

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

iš jų  eismo saugumo priemonės 50,0 30 000,00 

Finansavimo sutartis Nr. S-539 72,5 72 165,00 

29 

Pagėgių miesto Rambyno gatvės 
atšakos Nr. PG7608 ,,Rambyno g. 
atšaka į Prūdo g. Benininkuose" 
kapitalinis remontas (AŠAS h-42 cm, 
skaldos pagrindas h-20 cm, a/b 
danga h-8 cm).          

51 139 m/4 m 25,6 25 265,00 

30 

Klaipėdos gatvės atšakos Nr. 
PG7222 ,,Klaipėdos g. atšaka į 
sodybą Klaipėdos 22" kapitalinis 
remontas (AŠAS h-20 cm, skaldos 
pagrindas h-15 cm, a/b danga h-8 
cm). 

37,8 170 m/4 m 17,7 17 700,00 
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31 

Vilkyškių seniūnijos Vilkyškių 
miestelio Mažvydo gatvės Nr. 
PG8507 kapitalinis remontas (AŠAS 
h-20 cm, skaldos pagrindas h-15 cm, 
a/b danga h-8 cm). 

60,7 322 m/4 m 29,2 29 200,00 

Iš viso turtui įsigyti: 72,5 72 165,00 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė 

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

 VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 

LĖŠŲ: 
564,6 514 619,63 

IŠ JŲ:   

EINAMIESIEMS TIKSLAMS 119,9 119 581,39 

TURTUI  ĮSIGYTI 444,7 395 038,24 

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė 

daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti 
0,0 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 objektas, Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbams finansuoti 2019 m. iš Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems programos  ir Pagėgių savivaldybės  lėšų skirta 7738,18 Eur. 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Vertė,  

Eur 

1. D. Juškos būsto esančio Berštininkų k., Stoniškių sen., Pagėgių 
sav., pritaikymo žmonėms su negalia darbai 

3790,61 

2 Būsto esančio Zosės Petraitienės g. 24 Natkiškių k. Pagėgių 
sav., pritaikymo žmonėms su negalia darbai 

3947,57 

Viešieji pirkimai 

2019 m. Turto ir ūkio skyrius atliko 55 pirkimus, iš jų: 2 supaprastintus pirkimus, 33  – 

mažos vertės pirkimus, per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO.lt katalogą) atliko 20 pirkimų. 

Priemonė, veiklos funkcija 2019 m. 

1. Pirkimai per Centrinę perkančiąją Pirkimų vertė: 50 489,49 Eur su PVM. 
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 organizaciją 

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

Skaičius – 20.  
Bendra pirkimų vertė: 50 489,49 Eur su PVM 
Prekių – 0,00 Eur su PVM 
Paslaugų – 50 489,49 Eur su PVM 
Darbų – 0,00 Eur su PVM 

2. Supaprastinti mažos vertės pirkimai: Pirkimų vertė: 500 201,09 Eur su PVM 

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

Skaičius – 33 
Bendra pirkimų vertė: 500 201,09 Eur su PVM 
Prekių – 2 713,55 Eur su PVM 
Paslaugų – 54 128,74 Eur su PVM 
Darbų – 443 358,8 Eur su PVM 

3. Supaprastinti pirkimai  Pirkimų vertė: 259 046,17 Eur su PVM 

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

Skaičius – 2 
Bendra pirkimų vertė: 259 046,17 Eur su PVM 
Prekių – 67 430,88 Eur su PVM 
Paslaugų – 0,00 Eur su PVM 
Darbų – 191 615,29 Eur su PVM 

3. Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas 
ir pirkimų vykdymas 

Visų skyriaus organizuojamų viešųjų pirkimų 
dokumentų rengimas ir pirkimų vykdymas. 

4. Informacijos apie 2019 m. skyriaus 
atliktus viešuosius pirkimus rinkimas ir 
teikimas atsakingam skyriui 

Mažos vertės ataskaitos parengimas.  

         

Transporto paslaugų organizavimas  

2019 metais sudarytos keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusais sutartys: 

 1. 2019 sausio mėn. sutartis su UAB „Šilutės autobusų parku“  kur vežėjas teikia 

savivaldybei kelių transporto viešąsias paslaugas:  

 1.1. veža keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais 

maršrutu Kentriai – Pagėgiai; 

 1.2. veža moksleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais 

maršrutu Kentriai-Pagėgiai pagal nustatytą tvarkaraštį ir moksleivių sąrašus. 

 2. 2019 sausio mėn. sutartis su UAB „Autokeda“  kur vežėjas teikia savivaldybei kelių 

transporto viešąsias paslaugas:  

 2.1. veža keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais 

maršrutu Pieteraičiai – Natkiškiai – Pagėgiai – Panemunė – Tauragė ir Pagėgiai – Lumpėnai – 

Vilkyškiai – Žukai – Tauragė. 

 2.2. veža moksleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutu 

Pieteraičiai – Natkiškiai – Pagėgiai – Panemunė – Tauragė pagal nustatytą tvarkaraštį ir moksleivių 

sąrašus. 
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 Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-139 „Dėl 

pritarimo viešųjų transporto paslaugų keleivių vežimui vietiniais autobusų maršrutais ir išlaidų 

kompensavimo“ sudaryta Keleivių vežimo per Pagėgių savivaldybės teritoriją paslaugų teikimo 

sutartis Nr. 51 S-931/a3-329 su Tauragės rajono savivaldybės administracija, kurioje numatyta 

visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų pratęsimas per Pagėgių savivaldybės 

teritoriją. Pratęsti autobusų maršrutai Tauragė –Panemunė- Pagėgiai pratęsiant Tauragės r. 

savivaldybės autobusų maršrutą Tauragė - Griežpelkiai  ir  Tauragė- Lauksargiai – Panemunė – 

Pagėgiai pratęsiant Tauragės r. savivaldybės autobusų maršrutą Tauragė – Lauksargiai.  

        Objektų privatizavimas viešo aukciono būdu 

        2019 m. nebuvo patvirtinta nei viena objekto privatizavimo programa, neparduotas nei vienas 

objektas. 

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. 

 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. 

 2019 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. 

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. 

Reikšmingų konsultavimo veiklų 2019 metais nevykdyta. Konsultavimas buvo atliekamas 

tikrinimų metu, tam skirtos 8 darbo dienos. 
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 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.  

2019 metais Skyriaus vedėja vadovavo administracijos direktoriaus sudarytai nuolatinei 

komisijai dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą; stebėtojo teisėmis dalyvavo 

savivaldybės biudžeto rengimo pagal programas darbo grupės veikloje. Šiom užduotims vykdyti 

skirtos 8 darbo dienos. 

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

gebėjimus. 2019 metais kvalifikacijos kėlimui skyrė 6 darbo dienas. Iš jų : tobulino kvalifikaciją 

konferencijoje „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir 

visuomenei“ ir gavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pažymėjimą nr.VD538; seminare 

„Naujojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo įžvalgos atliekant 

vertinimus. Teismų praktika“ ir gavo Klaipėdos universiteto tęstinių studijų Instituto pažymėjimą 

Nr. 58-59351; seminare „Pagrindinės problemos auditoriaus darbe. Būdai šių problemų sprendimui 

siekiant efektyvaus ir rezultatyvaus auditoriaus darbo“ ir gavo Klaipėdos universiteto tęstinių 

studijų Instituto pažymėjimą Nr. 58-59408; seminare „Pagrindiniai iššūkiai ir priemonės korupcijos 

rizikoms savivaldybėse suvaldyti“ ir gavo Klaipėdos universiteto tęstinių studijų Instituto 

pažymėjimą Nr. 58-59465; seminare „Aktualiausios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nuostatos, naujausia teismų praktika“ ir gavo Klaipėdos universiteto tęstinių studijų centro 

pažymėjimą Nr. 58-59539; mokymuose „Reguliavimo našta ūkio subjektams savivaldybėse: 

vertinimas ir mažinimas“ ir gavo UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ pažymėjimą Nr. 

EKT-19-2097. 

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 programa; 

strateginio , teritorijų planavimo ir projektų valdymo programa; gyvenamosios aplinkos gerinimo 

programa; NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa; socialinės paramos įgyvendinimo ir 

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

valdymo kompiuterinės technologijos, įgalinančios greičiau atlikti auditą. 

 2019 metų veiklos planas sudarytas ir su administracijos direktoriumi suderintas 2019 metų 

gruodžio 31 dieną. 

2019 metais  atlikti keturi vidaus auditai ir pradėtas penktas vidaus auditas.  Vidaus audito 

ataskaitose suformuluotos keturiasdešimt dvi išvados ir pateiktos trisdešimt trys 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 „ Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vidaus auditas“. Iš  viso šioje 

ataskaitoje  pateiktos dvidešimt trys rekomendacijos, iš jų  devynios – didelio reikšmingumo.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (su vėlesniais 

pakeitimais) „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtino 

reikalavimus, keliamus įstaigos internetinės svetainės kūrimui ir administravimui. Vidaus audito 

ataskaitoje nustatyta, kad šie reikalavimai nevykdomi iš esmės. Atsižvelgiant į tai, kad panaši 

situacija nustatyta ir 2018 metų vidaus audito ataskaitoje, šie neatitikimai laikytini sisteminėmis 

klaidomis. Norint įvertinti esamą situaciją šioje srityje kitose biudžetinėse įstaigose ir siekiant 

išvengti sisteminių klaidų 2020 metų Skyriaus veiklos plane numatytas vidaus auditas „Pagėgių 

savivaldybės biudžetinių įstaigų internetinių svetainių vidaus auditas“.  

Pateiktos didelio reikšmingumo rekomendacijos dėl viešojo juridinio asmens valdymo, 

rizikos ir vidaus kontrolės tobulinimo: 

- pakoreguoti darbo užmokesčio nustatymą reglamentuojančius teisės aktus; 

- padidinti valstybės tarnautojui priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir išmokėti atlyginimų 

skirtumą; 

- pakoreguoti darbo tvarkos taisykles nuobaudų skyrimo srityje; 

- pakoreguoti interneto svetainės struktūrą; 

- laikytis darbo kodekso nuostatų dėl darbo užmokesčio mokėjimo periodiškumo; 

- patvirtinti finansų kontrolės taisyklių naują redakciją. 

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.  
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 Pažeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos institucijose, 2019 metais nebuvo. 

Pagėgių savivaldybės administracijoje nuo 2006 metų yra įdiegtas Bendrasis vertinimo 

modelis. 

 2019 metais vidaus audito visumos vidaus kontrolės  vertinimas atliktas nebuvo. 

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

Pagėgių savivaldybės administracijoje vidaus kontrolė įgyvendinama gerai. 

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. 2019 metais vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo 

kontrolė buvo atliekama surašant pažymą apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimą.  

2019 metais aktualumo neteko viena Skyriaus pateikta rekomendacija. Tai atsitiko dėl 

teisinio reglamentavimo pasikeitimo. 

 Atvejų, kai audituojamojo subjekto vadovas neatsižvelgė į Skyriaus vedėjos pateiktas 

rekomendacijas ir nurodytų trūkumų netaisė, 2019 metais nenustatyta. 

 Išorinis Skyriaus veiklos vertinimas 2019 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 2019 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 

Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyrius vykdo valstybines (perduotas 

savivaldybėms) funkcijas: registruoja gimimą, santuokos sudarymą, įvaikinimą, tėvystės 

pripažinimą, tėvystės (motinystės nustatymą), nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, 

mirtį, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio 

valstybėse sudarytus civilinės būklės aktų įrašus, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų 
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 registravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, pažymas apie šeiminę padėtį 

asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.  

2019 m. savivaldybėje įregistruoti 72 naujagimiai - 31 mergaitė ir 41 berniukas (2018 m. - 

90). Palyginti 10 metų statistinius duomenis, gimimų skaičius paskutiniaisiais metais mažėja. 25 

gimimai (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 16 prašymų tėvystei pripažinti ir nustatyti, 8 naujagimiai 

neturi tėvo.  

2019 m. įregistruota 113 mirčių – (2018 m. - 110). Gyventojų mirtingumas 2019 m. didesnis 

negu 2017 m.(92 mirtys) ir 2016 m. (148 mirtys). 2019 m. moterų mirtingumas didesnis negu vyrų 

– 55 vyrai ir 58 moterys. Paskutiniais metais sumažėjus gyventojų skaičiui, mažėja ir mirčių 

skaičius. Užsienyje mirė 2 Pagėgių savivaldybės gyventojai.  

            Mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų nekinta. Kaip ir ankstesniais metais, 2019 

metais  daugiausiai - 50 proc. gyventojų - mirė nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų (2018 metais 

– 65,4 2017 m. – 64,1 proc.). Nesikeitė skaičius mirusiųjų ir dėl onkologinių susirgimų - 2019 m. 

17,7 proc. mirė nuo vėžinių susirgimų, 2018 m. - 20,1 proc.  o 2017 m. - 20,6 proc. Padaugėjo 

susirgimų plaučių ligomis, užregistruota 15 procentų mirčių. Dėl kitų ligų (kepenų, inkstų, žarnyno 

ir kt.) mirė  7,1 proc., 3,5 proc. mirė dėl išorinių mirties priežasčių (apsinuodijimo, traumų, 

nelaimingų atsitikimų). 

2019 metais tarp mirusiųjų buvo vienas naujagimis. 

Pagėgių  mieste 2018 m. įregistruotos 30 pagėgiškių mirtys, Vilkyškių miestelyje mirė 9 

gyventojai. 

2019 m. susituokė 43 poros (2018 m. - 41, 2017 m.- 58, 2016 m. - 73). Pagėgių 

savivaldybės teritorijoje esančiose bažnyčiose susituokė 14 porų. Nemažai Pagėgių savivaldybės 

gyventojų susituokė užsienyje. Į apskaitą įtraukta 10 santuokų, Rusijoje sudarytos 8 santuokos, 

Danijoje ir Turkijoje po vieną. Pirmą kartą tuokėsi 69 gyventojai, antrą kartą -17. 

2019 m. sudaryti 17 santuokos nutraukimo įrašai (2018 m.– 26, 2017 m.- 18, 2016 m. - 19).  

Užsienyje nutrauktos 3 santuokos. Palyginti 10 metų statistinius duomenis, kiekvienais metais yra 

sudaroma iki 20 ištuokos įrašų. 

2019 m. buvo sudaryti 12 papildymo pakeitimo įrašai, nustatant ir pripažįstant tėvystę, 

įvaikinant, forminant ištuoką, sudarant ištaisymo bylas, nustačius netikslumus, klaidas senuose 

civilinės būklės aktų įrašuose, sudarytuose valsčiuose, apylinkėse, seniūnijose. Įforminta 3 

ištaisymo bylų, po ištaisymo išduoti atatinkami įrašus liudijantys išrašai: gimimo, santuokos, 

mirties ir ištuokos. Pavardę pasikeitė 1 asmuo, jam buvo išduoti  duomenų keitimo dokumentai.  
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 Per metus Pagėgių savivaldybės gyventojams išduota 122 CBAĮ  įrašus liudijančių išrašai; 

8 pagėgiškiams išduotos pažymos santuokai su kitos šalies piliečiais; įvairioms institucijoms 

išsiųsta 83 dokumentai, paklausimai, gauta 92 dokumentai. 

Statistinės žinios apie Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus atliekamą darbą 

 Metai Gimimo 
įrašai 

Santuokos 
įršai 

Ištuokos 
įrašai 

Mirties 
įrašai 

Pakeitimo 
įrašai 

Civilinės 
būklės 
įrašų 

ištaisymo 
bylos 

Vardo, 
pavardės, 
tautybės 

pakeitimo 
bylos 

Kartotiniai 
liudijimai 

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 
  

 

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.  

2019-01-01 duomenimis Pagėgių seniūnijos gyventojų skaičius buvo 3760 (136 mažiau nei 

2018-01-01).  

Per 2019 metus Pagėgių seniūnija su savo etatiniais darbuotojais, pasitelkus 2019  metų 

viešųjų darbų programą, buvo įdarbinti 3 darbuotojai  kartu su 231 ( 36 atlikėjais mažiau nei 2018 

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



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaita 

 

26

 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. Panaikinti pavojingi  medžiai Pagėgių miesto senose 

kapinėse, bei Panemunėje. Žmonių patogumui viešose kapinėse tęsiama pernai pasitvirtinusi nauja 

praktika laistymo ir kapų priežiūros priemonių aprūpinimu. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus  

buvo nupirkti ir pastatyti Pagėgių mieste 5 nauji suolai. Daug dėmesio seniūnija skyrė Pagėgių 

miesto puošimui, suformuoti, apsodinti, ir prižiūrimi 11 miesto gėlynų, pasodintos gėlės karių bei 

civilinėse kapinės. Teikiama pagalba seniūnijos gyventojams išvežant šiukšles, šakas.                     

2019 metų vietinės reikšmės keliai buvo greideriuojami pagal galimybes,  taisomos duobės. 

Suprofiliuotos, pažvyruotos kelių dangos atkarpos į sodybas Gudų kaime, Plaušvarių k., Endriškių 

k., Bajėnų k., Pagėgių Žalioji gatvė, kelias Pagėgiai- Anužiai, Sodų gatvės atšaka Pagėgių mieste, 

kelias į kolektyvinius sodus. Išasfaltuotos Klaipėdos, Rambyno gatvių atšakos, bei Malūno gatvė 

Pagėgiuose, Sodų gatvė Piktupėnuose su gatvės apšvietimu.  

Panaudojant spec. lėšas buvo suremontuotas  socialinis būstas Vytauto gatvėje, Pagėgiuose, 

įvesta kanalizacija Mokyklos g. Panemunėje 

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. 2019 metais priimta ir sutvarkyta 3047 (858- 

mažiau nei 2018 m.) įvairūs prašymai, (siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą -255, priimti 

parašymai socialinei pašalpai -387, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai -8, gimus vaikui -41; 

išmoka vaikui -420, globos išmokoms-23, kieto kuro išlaidų, geriamo vandens išlaidų,  būsto 

šildymo  kompensacijoms -340,   parama mokinio reikmėms -66,  nepasiturintys asmenys, kuriems 

priklauso maisto produktai -540 , vienkartinių pašalpų -41, priimta prašymų asmens higienos 

paslaugoms gauti -75, šeimos lankymo ir  buities tyrimo aktai-678, socialinių paslaugų gavimas: 

dienos socialinė globa asmens namuose-6, trumpalaikė socialinė globa institucijoje -3, ilgalaikė 

socialinė globa institucijoje -13, pagalba asmens namuose 10. Paruošta ir išdalinta 286 naujametinių 

dovanėlių vaikams.  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 12 posėdžių gyventojų socialinėms 

problemoms spręsti. Dalyvauta prevencinio darbo grupės veikloje. Padedant  kitiems 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 19 socialinės rizikos šeimų, 

jose auga 43 nepilnamečiai vaikai.  Teikiant socialinę priežiūrą rizikos šeimoms  buvo 878 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaita 

 

27

 išvykimai į šeimas, surašyti  48 buities tyrimo aktai, ir1345  šeimos lankymo aktai. Padedant 

Vokietijos Raudonojo kryžiaus organizacijos „Pagalba Lietuvai prie Bad Iburgo gimnazijos“  

nepasiturinčios šeimos buvo paremtos rūbais, avalyne, buitine įranga, pagalba daiktais (baldais). 

Surašyti 40 prašymų socialinėms paslaugoms gauti, surašyti 40 šeimos socialinių paslaugų poreikių 

vertinimai, paruošta 5 bylų vaikų dienos centrui, surašyti 7 buities tyrimo aktai užsieninei globai. 

Projekto „Vaikų svajonės“ metu, kuris vyko nuo 2019-10-22 iki 2019-01-31 buvo išpildytos 19 

svajonių vaikams nuo 2- iki 14 metų amžiaus. Visus 2019 metus buvo teikiama parama rūbais, 

avalyne, baldais. Šeimoms pagal poreikį buvo teikiamos konsultacijos, tarpininkavimo bei 

atstovavimo paslaugos, bendraujama bei bendradarbiaujama su mokyklų bendruomene, gydymo 

įstaigų atstovais, socialinių paslaugų centru, paramos skyriumi, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba, o taip pat esant poreikiui nukreipiam pas kitus kvalifikuotus specialistus.  

 Aptarnaujant seniūnijos priskirtos teritorijos gyventojus, vadovaujantis Gyvenamosios 

vietos deklaravimo įstatymu, seniūnija atliko 764 gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus ( 

gyvenamą vietą deklaravusių asmenų skaičius -259, išvykimą deklaravusių asmenų skaičius -92, 

išduota pažymų apie asmens gyvenamą vietą -291, priimtų sprendimų dėl deklaravimo duomenų 

taisymo, keitimo ir naikinimo -41,  išduotų pažymų apie  įtraukimą į GVNA apskaitą gyventojų 

skaičius -1, įtraukti į GVNA apskaitą gyventojų skaičius -3,  pažymų išduotų gyvenamosios 

patalpos savininkui -77.  

Paruošta siunčiamų raštų 495 (12 mažiau nei 2018 m.). Užregistruota gaunamų raštų 73. 

Išduoti 67 leidimai į kapines, 47 leidimai dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 

kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, užregistruota gyventojų pasiūlymų, skundų -8, užregistruota 

prašymų pažymoms gauti – 406, sudaryta būsto nuomos sutarčių -3, atlikta notarinių veiksmų -200, 

užregistruota atliekų priėmimo deklaracijų į Pagėgių ŽAKA-28, išduoti leidimai prekybai -99.                   

Seniūnija aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, Joninių, Mindaugo karaliaus garbei 

paminėti šventėse Pagėgiuose, Pagėgių savivaldybės krašto  šventėje (laimėta nominacija), kitose 

savivaldybės bei bendruomenių šventėse, prisidėta prie rudenį vykusio Žąsų turgaus. Sėkmingai 

seniūnija atstovavo seniūnijų žaidynėse Natkiškiuose, kur komandinėje įskaitoje laimėta pirma 

vieta. Zoniniame  ture Jurbarke laimėta 3 vieta seniūnų trikovės rungtyje, 2 vieta vyrų tinklinio 

varžybose. Sėkmingai  buvo papuoštos miesto gatvės bei parkas šviečiančiomis eglutėmis 

Kalėdoms. 

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

nelabai matomi, bet reikalingi seniūnijos gyventojams.  
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 Lumpėnų seniūnija 

Per 2019 metus buvo užregistruota 170 gautų raštų ar dokumentų, parengti 297 siunčiami 

raštai. Buvo sudaryta 17 įvairaus pobūdžio sutarčių dėl darbų, paslaugų teikimo. Gauti 68 gyventojų 

prašymai bei išduota pažymų, liudijančių apie asmenų socialinę padėtį. Įvyko 5 Lumpėnų seniūnijos 

gyventojų ir seniūnaičių sueigos susirinkimai. Išduota 14 leidimų kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti 

sužalotus, pavojų keliančius ar vykdomiems darbams trukdančius želdinius. Išduoti 2 leidimai 

žemės darbams, kasinėjimams vykdyti (surinkta 236,00 eurų vietinės rinkliavos). Per praėjusius 

metus atlikti 26 notariniai veiksmai seniūnijos gyventojams. Buvo išduotas 1 leidimas laidoti Bitėnų 

kapinėse. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas buvo užpildytos 38 gyvenamosios 

vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR, užpildyta 15 

išvykimo deklaracijų kai išvykstama iš LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Išduota 80 

pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 2 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams. 

Gautas 1 prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.   

2019 metų pradžioje socialinių problemų turinčių šeimų sąraše buvo 8 šeimos, jose augo 14 

vaikų. Per metus iš šio sąrašo išbrauktos 2 šeimos su 3 vaikais, įtrauktos 5 šeimos su 11 vaikų. 

Viena šeima su 2 vaikais atvyko iš Vilkyškių seniūnijos, dvi šeimas su 4 vaikais perdavėme Pagėgių 

seniūnijai. Metų pabaigoje liko 10 šeimų, jose auga 20 vaikų. Įvyko 21 seniūnijos komisijos, 

sprendžiančios socialinius klausimus, posėdis. Siekiant rasti galimybę padėti vargingai 

gyvenančioms šeimoms ar pavieniams asmenims, įvertinti padėtį šeimose, kuriose dažnai 

girtaujama, neprižiūrimi vaikai, buvo aplankytos 377 šeimos, bei surašyti 377 buities tyrimo aktai. 

Užregistruota 270 prašymų įvairioms socialinėms išmokoms, paslaugoms bei pažymoms apie 

socialines išmokas gauti. Tame skaičiuje 11 prašymų vienkartinėms pašalpoms gauti, visi prašymai 

buvo patenkinti. Išduotos 29 pažymos apie gaunamas socialines išmokas. Socialinė parama 

mokiniams skirta 35 vaikams. Socialinę pašalpą gavo 38 šeimos (87 asmenys). Buvo gauti 102 

prašymai Europos Sąjungos paramai maisto produktais gauti. Sudarytos 77 visuomenei naudingų 

darbų atlikimo sutartys. 

2019 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:  

1)  pabarstant smėlio-žvyro mišiniu – 185 m3,  

2)  greideriavimas – 136,45 km,  
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 Metų bėgyje buvo organizuojami įvairūs renginiai:  

1)  Lumpėnų seniūnijos vasaros šventė; 

2)  Bitėnų kaimo kraštiečių šventė; 

3)  Kalėdinės eglutės įžiebimo ir ikimokyklinio amžiaus vaikučių šventė;   

4)  Kalėdinė vakaronė seniūnijos gyventojams. 

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 758 gyventojai.               

Per 2019 metų laikotarpį į seniūniją gyventojai kreipėsi šiais klausimais: 

• Priimta įvairių prašymų pašalpoms, kompensacijoms gauti, pažymoms išduoti – 352: 

• Priimta atvykimo deklaracijų – 34; 

• Piimta išvykimo deklaracijų - 9; 

• Išduota  pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 53; 

• Priimta sprendimų dėl deklaruotos gyvenamosios vietos duomenų naikinimo, keitimo –22; 

• Atlikta notarinių veiksmų –39; 

• Išmokėta vienkartinių gimdymo pašalpų – 5; 

• Išmokėta vienkartinių išmokų iki gimdymo – 2; 

• Išmokėta laidojimo pašalpų – 9; 

• Išduota leidimų laidoti – 5; 

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

• vykdomiems darbams trukdančius želdinius, leidimų prekiauti - 24; 

• Išduota įvairių pažymų juridiniams faktams patvirtinti – 35; 

• Priimta prašymų Europos Sąjungos paramai gauti – 85 prašymai, 172 asmenims; 

• Priimti sprendimai, potvarkiai dėl soc. išmokų, soc. paramos mokiniams – 245; 

• Surašyta aktų, sprendžiant gyventojų socialines problemas – 9; 

• Per 2019 metus už socialinio būsto ir negyvenamų patalpų  nuomą surinkta - 86,29 Eur; 

• Gauta ir užregistruota dokumentų –207; 

• Parengta ir išsiųsta dokumentų –273; 
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• Išmokėta vienkartinių socialinių išmokų – 7 asmenims, 400 Eur; 

• Surašyta protokolų -18; 

• Surašyta buities tyrimo aktų –388; 

• Sudaryta visuomenei naudingų darbų sutarčių – 67; 

• Surašyta socialinių bylų perdavimo-priėmimo aktų – 43; 

• Įvertinta specialiųjų paslaugų poreikis –13 asmenų; 

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

paslaugų skyrimo – 13; 

• Šeimų, turinčių socialinių problemų yra 6 šeimos, juose auga – 16 vaikų; 

• Per 2019 metus pasveikinta garbaus amžiaus gyventojų – 5 asmenys.  

• Kalėdinės eglutės šventei ikimokyklinio amžiaus vaikams suruošta dovanėlių – 54 vnt.  

• Kalėdiniu laikotarpiu kartu su seneliu  aplankytos visos seniūnijoje gyvenančios šeimos,  

• vieniši asmenys; 

• Ropkojų kapinių teritorijoje nupjauti 4 seni ir pavojų keliantys medžiai, 3 medžiai nugenėti. 

• Sutvarkytos neveikiančios kapinaitės – 3 vnt.  

2019 metais seniūnijoje dirbo 2 viešųjų darbų darbininkai. 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 2019 metų laikotarpį buvo prižiūrimi (valomas sniegas, žvyruojama, greideriuojama) 

seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės. 

Už lėšas, gautas iš NVO, suremontuotos 2 Ropkojų bažnyčios durys. 

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 2019 metus buvo lankomos socialinės rizikos šeimos, pensinio 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaita 

 

31

 amžiaus vieniši žmonės, vaikai su negalia, šeimos globojančios vaikus, daugiavaikės šeimos ir 

apie tai surašyti buities tyrimo aktai, sprendžiami kiti socialiniai klausimai. 

2019 metais bendruomenės nariams buvo suorganizuota kelionė į Zyplių dvarą Išvykoje 

dalyvavo 44 asmenys. Nepasiturintiems asmenims, gaunantiems paramą, už skirtas lėšas,  buvo 

nupirkti bilietai į koncertą. Dalyvavo 36 asmenys. 

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, dalyvauja savivaldybės organizuojamoje 

šventėje „Pagėgiai laiko labirintuose“.               

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 

Socialinio darbo organizatorei 2019 metais buvo pateikti 186 gyventojų prašymai dėl įvairių  

socialinių išmokų, 85 prašymai maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems  

asmenims.  

Per 2019 metus išduoti 24 leidimai mirusiųjų laidojimui, išduotos 148 gyvenamosios vietos 

deklaracijos, išregistruota į užsienio šalis – 21, gyvenamąją vietą deklaravo 91 gyventojų, savininko 

prašymu panaikinti duomenys 8 gyventojų, priimta prašymų dėl gyvenamosios vietos duomenų 

keitimo 11. Išduota 25 leidimų kirsti, genėti želdinius. 

Pastatyta nauja scena seniūnijos kultūros namuose.  

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 prižiūrime. 

Prižiūrime bažnyčios teritoriją, sodiname gėles, pjauname sistemingai žolę. Kapinėse 

nupjauti 5 seni, dideli medžiai. 
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 Parke pasodinome gėlių, gėlių pasodinome ir į esančius vazonus, prižiūrime aplinką kad 

būtų pastoviai švaru. Parke padarytas stovas gėlėms.  

Buvo suorganizuotos tokios šventės: „Užgavienės“,  „Bitkopis 2019“, Advento popietė, 

eglės įžiebimas, suorganizuotas kalėdinis spektaklis vaikams  

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

seniūnijos gyventojų gerbūviui pagerinti, įgyvendinti jų norus bei lūkesčius.  

Vilkyškių seniūnija 

2019 metais socialinė pašalpa skirta 50  šeimų bei vienišiems asmenims. Kieto kuro 

kompensacija skirta  33 šeimoms. Parama mokiniams skirta 26  šeimų ( 44 mokiniams). Išmoka 

vaikui išmokėta 178 šeimoms, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai  išmokėta 4, vienkartinę gimimo 

išmoką gavo 14 šeimų. Priimti  508 prašymai socialinei paramai gauti. 

2019 metais  įtraukta į lankomų  šeimų sąrašą 4 šeimos.  

Seniūnijoje gyveno 260 vaikų. 20 daugiavaikių šeimų: 3 vaikai  - 17, 4 vaikai - 2, 5 vaikai – 

1, kuriuose augo 64 vaikai.  Penkiose globojamų vaikų   šeimose augo 7 vaikai. Pagėgių vaikų 

globos namuose augo 5 vaikai. 

Seniūnijoje gyveno 11 vienišų pensininkų ir invalidų. 

2019 metais seniūnijoje gyveno  17 lankomų šeimų: su grėsmės lygiais -8, be grėsmės lygio 

- 5 ir stebima -4. Šeimose augo 35 vaikai : su grėsmės lygiais -16, be grėsmės lygių -10 ir stebimoje 

šeimoje -9. Šios šeimos lankomos, surašyti  32  šeimos lankymo aktai ir 90 buities tyrimo aktų. 

2019 metais  išmokėta vienkartinių socialinių išmokų 11 asmenims – 800,00 eurų. 

Paruošta ir išdalinta Naujametinių dovanėlių 105 vaikams.  

Išmokėta  vienkartinių laidojimo pašalpų 18  asmenų. 

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

nepasiturintiems asmenims – 192  šeimoms. 

Visuomenei naudingą veiklą seniūnijoje  atliko 29 asmenys, surašytos visuomenei 

naudingos veiklos atlikimo 83 sutartys. 

Įvyko 7 paramos skirstymo komisijos posėdžiai.  

Seniūnijoje 2019 metais gimė 9 vaikų,  mirė 18  gyventojų. 

2019 metais atlikti 78  notariniai  veiksmai, išduotos  1254  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. 
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  65 seniūnijos gyventojams tarpininkavome tvarkant dokumentus, dėl nuolaidų 

mokesčiams už atliekų išvežimą. 

Išduota  18 laidojimo leidimų, leidimų kirsti, genėti saugotinus želdinius – 20. 

2019 metais išasfaltuotos Mažvydo ir Skalvių gatvės. Skalvių gatvėje sumontuotas gatvės 

apšvietimas. Suremontuoti Vilkyškių kultūros namai. 

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, Vilkyškių jomarko, Vilkyškių miestelio, Žolinės, Naujametinės 

eglutės įžiebimo šventės. 

2.2. Tarpinstitucinis koordinavimas 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius organizuoja ir pirmininkauja 

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) posėdžiams. 2019 m. 

rugsėjo 17 d.  Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-761 atnaujinta Komisijos sudėtis. 2019 

metais organizuoti 9 komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyta 20 klausimų, susijusių su koordinuotai 

teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo, pratęsimo vaikui ir 

šeimai, paslaugų ir pagalbos poreikio organizavimo vaikams, aptarta ir įvertinta apie vaikų 

padarytus teisės pažeidimus, gautų iš teisėsaugos įstaigos.  

Išnagrinėta 10 prašymų dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų vaikui ir šeimai teikimo. Komisijos siūlymu 8 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 15 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų projektų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai teikimo 
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 (pakeitimo), pratęsimo. Administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A1- 594 

patvirtintas Bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo Pagėgių savivaldybėje 

tvarkos aprašas. 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-781 patvirtinta Pagėgių savivaldybės  

tarpinstitucinė grupė ir jos darbo reglamentas bei 2019 m. spalio 3 d. patvirtinti Pagėgių 

savivaldybės seniūnijų tarpinstitucinės darbo grupės ir darbo grupės nuostatai.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius vykdo ir analizuoja nepilnamečių 

padarytų teisės pažeidimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo, kitų 

socialinės rizikos veiksnių stebėseną. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekso 6 str. 2 d., 2019 m. Savivaldybės administracijos direktoriui iš teritorinės 

policijos įstaigos perduotos 4 informacijos (2018 m. – 13) 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 14 kartų dalyvavo Atvejo vadybos 

posėdžiuose, organizuojant pagalbą vaikui ir šeimai.  

2019 m. gegužės mėnesį bendradarbiaujant su Šilutės visuomenės sveikatos biuru Pagėgių 

savivaldybė Algimanto Mackaus gimnazijoje bei Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centre 

pristatyta Ankstyvosios intervencijos programa, skirta jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų, 

eksperimentuojantiems alkoholiu ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. 2019 m. 6 

nepilnamečiai dalyvavo šioje Programoje.  

2019 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 21 skirtinga paslauga, 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.  

2019 m. rugsėjo mėn. Pagėgių savivaldybėje organizuotas Šeimos konferencijos metodo 

mokymų programos pristatymas, kuriame atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, socialiniai 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaita 

 

35

 pedagogai, psichologai supažindinti su šeimos konferencijos metodu, šeimos konferencijos 

koordinatoriaus veikla, specialistai raginti tapti šeimos konferencijos koordinatoriais.  

2019 m. sausio ir kovo mėnesiais, įgyvendinant projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės 

globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius dalyvavo Tauragės regiono institucinės globos 

pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusijose.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius yra Savivaldybės šeimos komisijos narys 

bei sekretorius. 2019 m. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius dalyvavo 2 kartus Šeimos 

komisijos posėdžiuose, atnaujino Šeimos komisijos sudėtį, parengė Kūdikio kraitelio išdavimo 

Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašą, inicijavo pirkimą bei kraitelių naujagimiams įteikimą.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius dalyvavo Savivaldybės Narkotikų 

kontrolės komisijos posėdžiuose. 2019 m. ugdymo įstaigose bei jaunimo susibūrimo vietoje 

(diskotekoje) du kartus inicijuotas aplinkos tyrimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

paplitimo. Imtasi prevencinių priemonių jaunimo susibūrimo vietose, įtraukti policijos pareigūnai, 

diskotekų organizatoriams pavesta didesnė atsakomybė už nepilnamečių priežiūrą. Mokykloms ir 

tėvų bendruomenėms buvo pateikta informacija kaip atpažinti ir padėti vaikui, vartojančiam 

psichiką veikiančias medžiagas.  

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

bendradarbiavimo koordinatorius organizavo ir (ar) dalyvavo 6 tarpinstituciniuose pasitarimuose. 

Mokyklų vaiko gerovės pirmininkų pasitarimas dėl vaiko gerovės užtikrinimo (gruodžio 5 d.); 

vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą organizuotas pasitarimas ,,Smurto artimoje aplinkoje įtaka 

vaikams. Suaugusių alkoholikų vaikų bendrija“ (kovo 26 d.); Pasitarimas ,,Skirtingos Pagėgių 

institucijos į pagalbą šeimai žiūri viena kryptimi“ (kovo 13 d.); Tarpinstitucinis pasitarimas vaiko 

gerovės srityje (spalio 23 d.); Tarpinstitucinis susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyriaus mobiliąja komanda (rugsėjo 17 d.); Pasitarimas su mokyklų socialiniais 

pedagogais dėl pagalbos vaikui plano sudarymo (birželio 17 d.);  

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.  
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 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.  

 

2.3. Socialinė apsauga ir parama 

Svarbiausi Socialinės paramos 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 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. 

2019 metais socialinės išmokos savivaldybės gyventojams buvo išmokėtos be įsiskolinimo. 

Taip pat patenkintas ir socialinių paslaugų teikimo poreikis.  

. 

Socialinės išmokos 
 

Išmokos pavadinimas 
2017 m. 
(Eur) 

 

Asmenų 
skaičius 

 

2018 m. 
(Eur) 

 
Asmenų 
skaičius 
 

 

2019 m. 
(Eur) 

Asmenų 
skaičius 

Socialinė pašalpa 384300,0 919 401831,0 921 334673,0 1042 

Laidojimo pašalpa 39824,00 131 39046,0 129 33136,0 109 

Kompensacija už 
šildymą ir vandenį 

39 249 271 48868,0 280 61437,0 419 

Socialinė parama 
mokiniams 

82600,0 372 93200,0 305 99100,0 294 

Išmoka vaikams 337788,0 536 109760,0 1937 1205000,0 1847 
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 Gyventojų, gaunančių tikslinę kompensaciją, skaičius 
 

Rodikliai 
2015 m. 
gavėjų 

skaičius 

2016 m. 
gavėjų 

skaičius 

2017m. 
gavėjų 

skaičius 

 
2018 m. 
gavėjų 
skaičius 

 

2019 m. gavėjų 
skaičius 

Nustatyta 
nuolatinės slaugos 
tikslinė 
kompensacija 

196 182 206 201 146 

Nustatyta 
nuolatinės 
priežiūros tikslinė 
kompensacija 

217 234 230 257 215 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. specialiuosius poreikius nustato NDNT (Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos). Pakeitus specialiųjų poreikių nustatymo tvarką, nuo 2019 m. 

liepos  1 d. Savivaldybė turi pildyti 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. Nuo 2019 m. liepos 1 d. aplankytos 

55 šeimos ir užpildyti 55 klausimynai.  

2019 m. Pagėgių savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija turėjo du 

posėdžius, kurio metų buvo apsvarstyti penki klausimai. 

2019 m. dėl globos arba rūpybos nustatymo neveiksniems ligoniams, į Tauragės apylinkės 

teismo rūmus kreipėsi 7 asmenys.  

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. 



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaita 

 

38

 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 2019 m. 10 asmenų kompensavo kelionės išlaidas į 

įvairias gydymo įstaigas. Nuo 2018 m. trims asmenims apmokamos transporto išlaidos 

vykstantiems į gydymo įstaiga, dializei. Asmenys vežami tris kartus per savaitę.  

2019 m. įvairiomis paslaugomis pasinaudojo apie 160 asmenų. Skirtos 347 dušo paslaugos 

ir 410 skalbimo paslaugų. 

VšĮ  „Sudoku“  2019 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, o metų pabaigoje buvo 14 asmenų gaunančių dienos socialinės 

globos paslaugas.  

2019 m. Pagėgių savivaldybėje buvo pritaikyti 3  būstai neįgaliesiems (vienas iš jų 

pritaikytas savarankiškai. Skirta 6,7 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto lėšų ir 4,5 tūkst. eurų iš 

savivaldybės lėšų.  2020 m. eilėje laukia 4 asmenys, o planuojama pritaikyti 2 asmenims. Numatyta 

iš valstybės biudžeto skirti 5,1 tūkst. eurų ir 2,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto.  

Nuo 2007 m. savivaldybėje teikiama pagalba maisto produktais nepasiturintiems 

asmenims. 2014 metais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos 

2468 asmenys gavo įvairaus asortimento maisto produktų,  2015 m. 2125 asmenys, 2016 m. – 1724 

asmenys, 2017 m. 1448 asmenys, 2018 m. 1391 asmuo, 2019 m. 1277 asmenys. 

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

šalyse. Skyrius 2014 m. gavo 41 prašymą, 2015 m. − 31 prašymą, 2016 m. – 32 prašymus , 2017 m. 

48 prašymus, 2018m. 37 prašymus ir 2019 m. 37 prašymus, dėl E ir SED formų užpildymo ir 

išsiuntimo į ES kompetentingas įstaigas. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019 m. 99 Pagėgių savivaldybės 

gyventojai gavo vienkartines pašalpas, kurių išmokėjimui buvo išleista – 6 843 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.  
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 2019 m. įvyko Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės 

paramos teikimo komisijos 11 posėdžių, kurių metu buvo apsvarstyti 98 klausimai susijęs su 

socialinėmis paslaugomis ir išmokomis.  

 2018 m. įvairiais socialiniais klausimais ir socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, 

nutraukimo ar tikslinės kompensacijos skyrimo ir mokėjimo klausimais parengti 239 Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, 140 - SP-9 sprendimai (skiriant ar nutraukiant 

paslaugas), pateikti atsakymai įvairiais socialiniais klausimais 115 kartų. 

 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa 

Per 2019 m. ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai buvo gauta 10 gyventojų prašymų. Šios 

paslaugos buvo suteiktos 9 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.  

4 gyventojai laukia eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti. 2019 metais 10 asmenų 

nutrauktos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 

2019-12-31 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.  

2019 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. 

Dienos socialinės globos paslaugomis (asmens namuose) per 2019 m. pasinaudojo apie 

51 asmuo, naujai paslauga paskirta 15 asmenų. Metų pabaigoje šias paslaugas gavo 41 savivaldybės 

gyventojas, kuriems paslaugas teikė Socialinių paslaugų centras ir 15 gyventojų paslauga teikė VšĮ 

„Sudoku“. 

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

7 vaikams. 2020-01-01 d. gyveno 2 suaugę asmenys ir 3 vaikai.  

Valstybiniuose socialinės globos namuose  per 2019 m. apgyvendintas 1 suaugę asmuo, 

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

socialinės globos paslaugos  6 mėnesių laikotarpiui.   

Valstybiniuose socialinės globos namuose 2019 m. gruodžio 31 d. gyveno 12 savivaldybės 

gyventojų, ir 2 vaikai Ventos socialinės globos namuose.  



 
         Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaita 

 

40

 Į Valstybinius socialinės globos namus eilėje 2020-01-01 d. laukia 3 savivaldybės 

gyventojai. 

Pagėgių savivaldybės administracija 2019 metais administravo Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vykdymą. Per metus įvairiomis paslaugomis 

pasinaudojo 129  neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų. Paslaugoms buvo skirta 15930 Eur, iš jų: 

13275 Eur valstybės biudžeto ir 2655 Eur iš savivaldybės biudžeto. 

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. 

2019 metais išduotos 387 pažymos apie pajamas, išsiųsta 91 pranešimas dėl tikslinės 

kompensacijos skyrimo, 19 išvadų, kad neturi teisės į kompensaciją. Taip pat 2019 metais priimti 

108 tikslinės kompensacijos prašymai.  

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis  šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba bendras šeimų 

skaičius su kuriomis dirbo socialinis darbuotojas, darbui su šeimomis yra 51 šeima, kuriuose auga 

120 vaikų, iš jų:  

• socialinę riziką patyrusių šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba yra 47 šeimos, 

kuriuose auga 107 vaikai (21 šeimai nenustatytas grėsmės lygis, kuriose auga 52 vaikai, 25 

šeimoms nustatytas I grėsmės lygis, kuriose auga 51 vaikas ir 1 šeimai nustatytas II grėsmės lygis, 

kurioje auga 4 vaikai); 

• šeimos turinčios socialinių problemų 4 šeimos, kuriuose auga 13 vaikų.  

Per 2019 metus buvo parengti 135 sprendimai dėl socialinių paslaugų 

skyrimo/nutraukimo/pakeitimo ir 29 sprendimai  dėl vaikų dienos centro lankymo 

skyrimo/nutraukimo/pakeitimo. 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Pagėgių savivaldybėje nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) šeimoje nustatyta 22 vaikams. Per 2019 metus laikinoji globa (rūpyba) šeimoje nustatyta 

12 vaikų o nutraukta 8 vaikams. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis laikinoji globa (rūpyba) 

šeimoje paskirta 2 vaikams ir 4 vaikams laikinoji globa (rūpyba) pas budinčia globotoją. 

2019 metais 26 vaikams, kurių tėvai išvyko į užsienį, buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 

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

pažįstamiems ar kitiems asmenims. 2018 m. gruodžio 31 dienai  savivaldybėje buvo 16 vaikų 

globojami (rūpinami) šeimose, tėvams išvykus į užsienio valstybę.  

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengti 34 administracijos direktoriaus 

įsakymo projektai dėl laikinosios globos nustatymo/panaikinimo/pakeitimo. 
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 2019 m.  gruodžio 31 d. savivaldybėje buvo globojami (rūpinami) 50 vaikai. Iš jų: 30 

vaikai globojami (rūpinami) socialinės globos įstaigose, 20 vaikų globojami (rūpinami) šeimose. 

2019 m. pagalbos pinigai skirti 12 globėjų/rūpintojų. 

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

yra galima pristatyti laikinai tėvų globos netekusį vaiką. Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki  2019 m. 

gruodžio 31 d. pas budinčias globotojas buvo atvežti 11 vaikų. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

pas budinčias globotojas buvo 7 vaikai. 

 
Darbas su dokumentais, raštais 
 
 2019 m. skyriuje užregistruoti 1279 gauti raštai, išsiųsti 259. 
 
Užimtumo didinimo programos 
 

Pagėgių savivaldybė, kaip viena iš pilotinių savivaldybių 2019 m. įgyvendino ,,Užimtumo 

didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir 

socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį‘‘, kuris buvo sudedamoji Užimtumo didinimo 

programos dalis. 

Pagrindinis modelio tikslas – suteikti pagalbą atsižvelgiant į individualius bedarbio 

poreikius, didžiausią dėmesį skiriant ilgalaikiams bedarbiams, kurie gauna socialinę paramą. 

Užimtumo didinimo programos tikslai: 

1. palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo 

rinkoje;  

2. suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos 

teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką;  

3. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių 

užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, 

veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą. 

Užimtumo didinimo programoje turo teisę dalyvauti tik tas asmuo, kuris jo nusiuntimo pas 

nedirbančių asmenų atvejo vadybininką ir susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – 

Susitarimas) sudarymo metu atitinka visus šiuos reikalavimus (toliau – asmuo): 

1. yra ilgą laiką nedirbęs (bent 12 mėnesių); 

2. priklauso Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytai asmenų grupei 

(yra piniginės socialinės paramos gavėjas); 

3. priklauso bent vienai iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1–3, 5–10 punktuose 

nurodytų asmenų grupių (jaunuoliai, buvę globos namų auklėtiniai ir neturintys 25 metų, nėščios 

moterys, tėvai auginantys vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys 
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 sergančius ar neįgalius šeimos narius, asmenys, sugrįžę iš laisvės atėmimo vietų, žmonės 

priklausomi nuo narkotikų, prekybos žmonėmis aukos, grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai 

kaliniai, tremtiniai, turintys pabėgėlio statusą, asmenys, patiriantis socialinę riziką bei vyresni kaip 

40 metų.). 

Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų 

nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, skirta Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 113,0 tūkst. (100 tūkst. Paslaugoms 

finansuoti ir 13 tūkst. nedirbančių asmenų atvejo vadybininko darbo užmokesčiui). 

Atrinkta kriterijus atitinkančių asmenų, skaičius 51. 

Pasirašyta susitarimų, skaičius 185. 

Neįgyvendinta susitarimų dėl asmenų atsisakymo juos vykdyti, skaičius 4. 

Atlikti paslaugų pirkimai, skaičius 5 (Individualios konsultacijos su psichologu; Socialinio 

konsultanto ir lydimosios pagalbos paslaugos; Grupinių užsiėmimų "MOTYVATORIUS" 

paslaugos; Transporto organizavimo į darbą ir iš darbo paslaugos; Savipagalbos grupinių užsėmimų 

(turintiems priklausomybių) moderatorių paslaugos). Sutartys paviešintos.  

Įdarbinti asmenys, skaičius 10. 

Skirtų projektui lėšų panaudojimas: paslaugoms įsigyti panaudota 37467,43 Eur, grąžinta 

62532,57 Eur. 

Pagėgių savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programa – valstybės ir savivaldybės 

biudžeto lėšomis remiama ir įgyvendinama programa, skirta padėti asmenims, registruotiems 

Užimtumo tarnyboje atkurti darbinius įgūdžius, tapti aktyvios darbo rinkos dalimi bei mažinti 

socialinę atskirtį ar gerinti socialinę padėtį didinant jų užimtumą per darbo priemones. Įgyvendinant 

programą dalyvauja Pagėgių savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pagėgių savivaldybės verslo organizacijos, 

nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai partneriai. 

 Asmenys, kuriems gali būti rengiamos užimtumo didinimo 2019 m. programos, nurodyti LR 

Užimtumo įstatymo 48 str. 2 d. 

Užimtumo didinimo programai skirta 24,9 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos valstybės 

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

darbdaviui, įdarbinusiam 2019 m. Užimtumo didinimo programos dalyvį. 

2019 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; 
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 1.4. Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnija; 

1.5. Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnija.  

2019 m. Užimtumo didinimo programos metu seniūnijose trumpalaikiams darbams buvo 

įdarbinti 10 asmenų. Vidutinė vieno asmens darbų trukmė 4 mėn. Pasibaigus trumpalaikių darbų 

laikotarpiui, 3 asmenys įsidarbino neterminuotiems darbams. 

 
2.4. Sveikatos apsauga 

Pirminė asmens sveikatos priežiūra  

Pagėgių savivaldybėje 2017 metais pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikė 1 viešoji įstaiga ir 1 privati asmens sveikatos priežiūros įstaigos. VšĮ Pagėgių 

pirminės sveikatos priežiūros centre yra vykdomos fizinės medicinos ir reabilitacijos bei masažo 

procedūrų paslaugos. Įstaigoje yra procedūrinis kabinetas, kuriame atliekamos vaistų injekcijos bei 

infuzijos. Profilaktiniame kabinete užrašomos elektrokardiogramos, o odontolologo kabinete 

atliekamos dantų rentgeno nuotraukos. 

Pirminės sveikatos priežiūros centre yra laboratorija, kurioje atliekami būtinieji kraujo, 

šlapimo, ir kiti tyrimai, bei bendradarbiaujant su laboratorija UAB ,,Diagnostikos laboratorija‘‘ 

atliekami biocheminiai, imunologiniai, hormonų bei daugelis kitų tyrimų. 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams teikia VšĮ 

Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Pagėgių greitosios medicinos pagalbos 

skyrius. 

Stacionarinės pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugos buvo teikiamos Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namuose. 

Slaugos lovų skaičius – 16. 

Lietuvoje iš valstybės privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 2019 metais 

finansuotos 6 profilaktinės ir ankstyvosios ligų diagnostikos programos. Pagėgių savivaldybės 

pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdytos šios prevencinės programos: 

Nr. Programos pavadinimas 
PSDF kompensuojamos 

sritys 
Pacientų 

amžiaus grupė 
Periodiškumas 

1. 

Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 

prevencinių priemonių 
programa 

Gimdos kaklelio citologinio 
tepinėlio ištyrimas, rezultatų 

įvertinimas. 

Gimdos kaklelio biopsinės 
medžiagos tyrimas 

Moterims: nuo 25 
iki 59 metų 

Vieną kartą per 
tris metus 

2. 
Atrankinės mamogra- 

fijos patikros dėl krūties 
vėžio programa 

Krūtų rentgenologinis tyrimo 
– mamogramo- atlikimas, 

rezultatų įvertinimas. 

Moterims: nuo 50 
iki 69 metų 

Vieną kartą per 
du metus. 
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3. 
Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 
 programa 

Prostatos specifinio antigeno 
(PSA) tyrimas, nustatomas 
PSA kiekis kraujo serume. 

Priešinės liaukos biopsija 

Vyrams: nuo 50 
iki 74 metų ir nuo 

45 metų, jei jų 
tėvai ar broliai 
sirgo priešinės 
liaukos vėžiu 

Vieną kartą per 
du metus 

4. 

Asmenų priskirtų širdies 
ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupei, 
atrankos ir prevencijos 
priemonių programa 

Gliukozės koncentracijos 
kapiliariniame kraujyje 
nustatymas. Bendrojo 

cholesterolio, didelio ir mažo 
tankio lipoproteinų 

cholesterolio, trigliceridų 
koncentracijos kraujo serume 

nustatymas. 
Elektrokardiografija. 

Moterims: nuo 50 
iki 64 metų 

 

Vyrams: nuo 40 
iki 54 metų 

Vieną kartą per 
metus 

5. 
Vaikų krūminių dantų 
dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa 
Danties dengimas silantais 

Vaikams: nuo 
6 iki 13 metų 

Dengiami 
nuolatiniai 

krūminių dantų 
dengiamieji 

paviršiai 

6. 
Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 
programa 

Nustatyti slaptą kraujavimą iš 
virškinamojo trakto. Slapto 

kraujavimo nustatymo testas 
(iFOBT) 

Asmenims nuo 50 
iki 74 metų 

Vieną kartą per 
du metus. 

 
Prie Pagėgių savivaldybė savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. 

gruodžio 31 d. prisirašiusių pacientų skaičius buvo – 6611, o socialiai draustų – 5939. 

 
Visuomenės sveikatos priežiūra 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų veiklą Pagėgių savivaldybėje savivaldybių 

bendradarbiavimo sutarties pagrindu vykdo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuras (toliau – Biuras).  

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Visuomenės sveikatos biuras vykdo valstybines (valstybės 

perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos 

priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose 

ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės 

sveikatos stebėseną bei savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: rengia ir 

įgyvendina tikslines Savivaldybės sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės 

sveikatos problemas, dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos programas, įtraukia 
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 į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius, vykdo kitas įstatymų nustatytas 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. 

Biuras vykdė šias pagrindines veiklas Pagėgių savivaldybėje: 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 paslaugas. 

Pagėgių savivaldybei 2019m. buvo skirta specialioji tikslinė dotacija Sveikatos apsaugos  

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti –79000  Eur, iš kurių: 

� 45700,00 eurų skirta mokinių sveikatos priežiūrai; 

� 23400,00 eurų  - visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai.  

� 9900,00 eurų – savižudybių prevencijos priemonių vykdymui. 

2019 m. iš Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

finansuota 8 sveikatinimo priemonės, kurioms buvo skirta 4 900,00 Eur. 

Sveikatos priežiūra mokyklose 

Mokinių sveikatos priežiūra vykdoma 8 Pagėgių savivaldybės mokyklose ir 1 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Mokinių sveikatos priežiūrą vykdo 2 Šilutės rajono savivaldybės 

biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

veiklą koordinuoja Biuras. 

 

 

Biuro vykdomos sveiktos ugdymo ir  mokymo veiklos Pagėgių savivaldybėje 

 
Sveikatos ugdymo ir mokymo renginiai ir leidiniai, 2019 m.  
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Iš viso  

 
iš jų: 

1 
 

209 
6648 32 811 53 1661  60 134   1 73 330 - 

Sveikatos sauga 
ir stiprinimas, 
bendrieji sveikos 
gyvensenos ir 
ligų prevencijos 
klausimai 

1.1 46 1409 3 136 2 33 - 9 32 - - -  50 - 

Sveika mityba ir 
nutukimo 
prevencija 

1.2 18 519 5 153 11 375  7 5      - 

Fizinis aktyvu-
mas 

1.3 7 235 4 65 19 826  12 1       

Psichikos svei-
kata (smurto, 
savižudybių 
prevencija, stre-
so kontrolė ir 
kt.) 

1.4 6 199      1 5      - 

Aplinkos 
sveikata 

1.5 17 517 2 16 2 72  3 9   1 40  - 

Rūkymo, 
alkoholio ir  
narkotikų 
vartojimo 
prevencija 

1.6 10 320 3 109 4 92  6 6     60 - 

Lytiškumo 
ugdymas, AIDS 
ir lytiškai 
plintančių ligų 
prevencija 

1.7 11 144   2 39  3 7      - 

Tuberkuliozės 
profilaktika 

1.8 2 101 3 70    4 6    3 90 - 

Užkrečiamųjų 
ligų profilaktika, 
asmens higiena 

1.9 51 1995 1 5    1 23   - 30 70 - 

Ėduonies 
profilaktika ir 
burnos higiena 

1.10 15 376 5 126 3 101  10 11      - 

Kraujotakos 
sistemos ligų 
profilaktika 

1.11   4 80     4      - 

Traumų ir 
nelaimingų 
atsitikimų 
prevencija 

1.12 20 496 1 18 1 36  2 16      - 
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Onkologinių ligų 
profilaktika 

1.13               - 

Kitos 1.14 5 327 1 33 3 87  1 1      - 

 
 

Tikslinių grupių sveikatos ugdymas ir mokymas, 2019 m. 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Išviso 
iš jų: 

1 1513 7283  4 16 295 22     

Sveikatos sauga ir stiprinimas, 
bendrieji sveikos gyvensenos ir 
ligų prevencijos klausimai 

1.1 322 1222    42      

Sveika mityba ir nutukimo 
prevencija 

1.2 193 811    40 3     

Fizinis aktyvumas 1.3 135 925   5 60 1   -  

Psichikos sveikata (smurto, 
savižudybių prevencija, streso 
kontrolė ir kt.) 

1.4 98 96    7 1  - - - 

Aplinkos sveikata 1.5 92 363    15 1     

Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų 
vartojimo prevencija 

1.6  508    8 5     

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 
lytiškai plintančių ligų prevencija 

1.7  123    2  - - - - 

Tuberkuliozės profilaktika 1.8  168    2 1     

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, 
asmens higiena 

1.9 410 1495   2 51 1     

Ėduonies profilaktika ir burnos 
higiena 

1.10 114 422    20      

Kraujotakos sistemos ligų 
profilaktika 

1.11            
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Traumų ir nelaimingų atsitikimų 
prevencija 

1.12 112 392    15 2     

Onkologinių ligų profilaktika 1.13        -    

Kitos 1.14 8 389    5  -    

 

LR SAM strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas Pagėgių savivaldybėje, 2019 m. 

 

LR SAM strateginio 
veiklos plano 

priemonės 
pavadinimas / 

visuomenės 
sveikatos priežiūros 

funkcijos 
pavadinimas 

Veiklos kryptys 
Veiklos vertinimo 

kriterijai 

Vertinimo kriterijų  reikšmės 

Planas 
( 

metų) 
Įvykdymas 

Įvykdymo 
procentas 

 

1.Užtikrinti 
savižudybių 
prevencijos prioritetų 
nustatymą ilgojo ir 
trumpojo laikotarpių 
savižudybių 
prevencijos 
priemonių ir joms 
įgyvendinti reikiamo 
finansavimo 
planavimą (LRV 
prioritetas)  (01-01-
05) / funkcija – 
visuomenės 
sveikatos stiprinimas 

1.1. Ankstyvosios 
intervencijos, skirtos 
nereguliariai 
vartojantiems 
psichoaktyviąsias 
medžiagas ar 
eksperimentuojantiems 
jomis jaunuoliams, 
vykdymas  

1.1.1. Asmenų, baigusių 
programą, skaičius 
(proc.)  

85% 86% 101.17 % 

1.2. Priklausomybių 
konsultantų paslaugų 
teikimo savivaldybėse 
organizavimas 

1.2.1. Suteiktų 
priklausomybės 
konsultanto paslaugų 
skaičius 

120 120 100% 

  

  

1.2.2. Asmenų, gavusių 
priklausomybių 
konsultavimo paslaugas, 
skaičius  

120 120 100% 

1.3. Psichikos sveikatos 
kompetencijų didinimas 
įmonių darbuotojams 

1.3.1. Įmonių kuriose 
įvykdyti psichikos 
sveikatos stiprinimui 
skirti mokymai,  
skaičius (vnt.) 

0 - - 

1.3.2. Dalyvavusių 
darbuotojų psichikos 
sveikatos stiprinimo 
mokymuose skaičius 
(vnt.) 

0 - - 

1.3.3. Darbuotojų, 
dalyvavusių 
mokymuose, žinių 
psichikos sveikatos 
srityje gerėjimas (proc. 
punktai) 

0 - - 
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1.4. Mokyklų 
bendruomenės gebėjimų 
psichikos sveikatos srityje 
stiprinimas - mokymų / 
supervizijų organizavimas 
mokyklos bendruomenių 
komandoms 

1.4.1. Mokyklų, kuriose 
įgyvendinta priemonė, 
dalis (proc.) 

14% 14% 100,00% 

1.4.2. Mokyklos 
bendruomenės narių 
žinių psichikos sveikatos 
srityje gerėjimas (proc. 
punktai) 

70% 70% 100,00% 

1.4.3. Parengtų 
rekomendacijų, skirtų 
spręsti aktualias 
psichikos sveikatos 
problemas mokyklose, 
skaičius (vnt.) 

14 14 100, 00 % 

1. Plėtoti sveiką 
gyvenseną ir stiprinti 
mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo 
įstaigose (01-01-04) / 
funkcija - mokinių 
visuomenės 
sveikatos priežiūra 

1.1. Sveikos mitybos 
organizavimo tobulinimas 
ir maisto švaistymo 
mažinimas  

1.1.1. Mokyklų, 
įgyvendinusių 
rekomendacijas / 
priemones dėl „švediško 
stalo“ diegimo, 
mažinant maisto 
švaistymą, dalis (proc.) 

30% 30% 100,00% 

1.2. Sveikatą stiprinančių 
mokyklų plėtra / 
 priemonės "Aktyvi 
mokykla" įgyvendinančių 
mokyklų plėtra 

1.2.1. Naujai įsijungusių 
į Sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklą mokyklų 
skaičius (vnt.)  

1 1 100,00% 

1.2.2. Sveikatą 
stiprinančių mokyklų 
tinkle dalyvaujančių 
mokyklų skaičius (vnt.) / 
(proc.) 

1 vnt./ 
14 % 

1 vnt./14 % 100,00% 

1.2.3. Įgyvendinusių 
priemonę "Aktyvi 
mokykla" mokyklų 
skaičius (vnt.)  

1 vnt. 80% 80% 

1.3.Supratimo apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms didinimas 

1.3.1. Mokinių, 
dalyvavusių grupiniuose 
užsiėmimuose, skaičius 
(vnt.) 

900 900 100,00% 

  

  

1.3.2. Mokinių 
dalyvavusių grupiniuose 
užsiėmimuose, žinių 
gerėjimas (proc.) 

80% 80% 100% 

2. Stiprinti sveikos 
gyvensenos įgūdžius 
bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės 
sveikatos stebėseną 
savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės 
sveikatos stiprinimas 

2.1. Gyventojų sveikos 
mitybos įgūdžių 
formavimas, daržovių 
vartojimo skatinimas 

2.1.1. Sveikos mitybos 
grupinių užsiėmimų 
skaičius (vnt.) 

3 vnt. 3 vnt. 100, 00% 

2.1.2. Bendras sveikos 
mitybos grupiniuose 
užsiėmimuose 
dalyvavusių asmenų 
 skaičius (vnt.) 

40 vnt. 44 vnt. 110,00% 

2.1.3.Gyventojų sveikos 
mitybos žinių gerėjimas 
(proc.) 

70% 70% 100% 
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2.2. Sveikos mitybos  ir 
sveiko maisto gaminimo 
mokymų organizavimas 
tikslinėms grupėms  

2.2.1. Organizuotų 
sveikos mitybos ir 
sveiko maisto gaminimo 
mokymų tikslinei 
 pedagogų grupei 
skaičius (vnt.) / 
dalyvavusių mokymuose 
pedagogų skaičius 
(vnt.), / ugdymo įstaigų 
 dalis (proc.) 

1 vnt./ 
15 

vnt./ 
90 % 

1 vnt./ 15 
vnt./ 90 % 

100, 00 % 

2.2.2. Organizuotų 
sveikos mitybos ir 
sveiko maisto gaminimo 
mokymų mokinių 
tėvams skaičius (vnt.) / 
dalyvavusių mokymuose  
tėvų skaičius (vnt.),/ 
ugdymo įstaigų, kuriose 
vyko mokymai,  dalis 
(proc.) 

3 vnt. 
/40 

vnt. / 
80 % 

4 vnt. /40 
vnt. / 80 % 

100, 00 % 

2.2.3. Organizuotų 
sveikos mitybos 
mokymų virėjams 
ugdymo įstaigose 
skaičius (vnt.) / 
dalyvavusių mokymuose 
virėjų skaičius (vnt.), / 
ugdymo įstaigų dalis 
(proc.)  

1 vnt./ 
10 

vnt./ 
90 % 

1 vnt./ 10 
vnt./ 90 % 

100, 00 % 

  2.3. Gyventojų  fizinio 
aktyvumo skatinimas 

2.3.1.Grupiniuose 
užsiėmimuose 
dalyvavusių asmenų 
 skaičius (vnt.) 

400 400 100,00% 

2.3.2.Reguliarių 
praktinių grupinių 
užsiėmimų  skaičius 
(vnt.) 

100 100 100,00% 

2.3.3.Gyventojų fizinio 
aktyvumo žinių 
gerėjimas (proc.) 

50% 50% 100% 

2.4. Širdies ir kraujagyslių 
ligų ir cukrinio diabeto 
rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimas 

2.4.1. Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigų, kurios siuntė 
asmenis į sveikatos 
stiprinimo programą, 
skaičius (vnt.) / dalis 
(proc.) 

0 - - 

2.4.2. Asmenų, šeimos 
gydytojų nukreiptų 
dalyvauti sveikatos 
stiprinimo programoje, 
skaičius (vnt.) 

0 - - 

2.4.3. Asmenų, baigusių 
sveikatos stiprinimo 
programą, skaičius (vnt.) 

0 - - 

2.4.4. Asmenų, 
 savanoriškai 
dalyvavusių be gydytojo 
siuntimo sveikatos 
stiprinimo programoje, 

0 - - 
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skaičius (vnt.) 

  

2.5.Supratimo apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms didinimas 

2.5.1. Asmenų, 
dalyvavusių grupiniuose 
užsiėmimuose, skirtuose 
didinti jų supratimą apie 
mikroorganizmų 
atsparumo 
antimikrobinėmis 
medžiagomis problemą, 
skaičius (vnt.) (išskyrus 
tikslinę grupę -  
mokinius, nurodytą 
1.3.1. p.)  

40 vnt. 37 vnt. 93% 

2.5.2. Asmenų, 
dalyvavusių grupiniuose 
užsiėmimuose, žinių 
gerėjimas (proc.) 

70% 70% 100% 

2.6. Burnos higienos 
užsiėmimų organizavimas 
tikslinėse grupėse 

2.6.1. Mokinių, 
dalyvavusių burnos 
higienos grupiniuose 
užsiėmimuose, skaičius 
(vnt.)  

900 900 100,00% 

2.6.2.  Asmenų, 
dalyvavusių burnos 
higienos grupiniuose 
užsiėmimuose, skaičius 
(vnt.). (Išskyrus tikslinę 
grupę -  mokinius, 
nurodytą 2.6.1 p.) 

40 vnt. 38 vnt. 95% 

3. Stiprinti sveikos 
gyvensenos įgūdžius 
bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės 
sveikatos stebėseną 
savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės 
sveikatos stebėsena 

3.1. Lietuvos suaugusių 
gyventojų faktinės 
mitybos, mitybos ir 
fizinio aktyvumo įpročių 
tyrimas 

3.1.1. Tyrimo ataskaitos  
pateikimas SMLPC 
(proc.) 

100% 100% 100% 

1. Plėtoti sveiką 
gyvenseną ir stiprinti 
mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo 
įstaigose (01-01-04) / 
funkcija - mokinių 
visuomenės 
sveikatos priežiūra 

1.1.Visuomenės sveikatos 
specialistų, dirbančių 
mokykloje, kvalifikacijos 
kėlimas 

1.1.1. Apmokytų 
savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro specialistų 
skaičius (vnt.) /  (proc.) 

2 2 100.00 % 

2. Stiprinti sveikos 
gyvensenos įgūdžius 
bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės 
sveikatos stebėseną 
savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės 
sveikatos stiprinimas 

2.1. Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojų, 
 kvalifikacijos kėlimas 

2.1.1. Apmokytų 
savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojų  
skaičius (vnt.) /  (proc.) 

5 5 100.00 % 
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1. Plėtoti sveiką 
gyvenseną ir stiprinti 
mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo 
įstaigose (01-01-04) / 
funkcija - mokinių 
visuomenės 
sveikatos priežiūra 

1.1. Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro mokinių 
visuomenės sveikatos 
priežiūros veiklos 
viešinimas 

1.1.1. Informavimo 
veiksmų  skaičius* 
(vnt.) 

600 600 100,00% 

2. Stiprinti sveikos 
gyvensenos įgūdžius 
bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės 
sveikatos stebėseną 
savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės 
sveikatos stiprinimas 

2.1. Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro visuomenės 
sveikatos stiprinimo 
veiklos viešinimas 

2.1.1. Informavimo 
veiksmų  skaičius* 
(vnt.) 

200 200 100.00 % 

 
 
Užkrečiamųjų ligų prevencija  

Vykdant  užkrečiamųjų ligų prevenciją, 2019 metais koordinuotas Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d įsakymu A1-239 patvirtintas Pagėgių savivaldybės 

2018–2019 metų gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemijos 

kompleksinių priemonių planas, vykdytos jame numatytos priemonės, teikta informacija  

kontroliuojančioms institucijoms nustatytais terminais. 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, Pagėgių savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriumi.  

Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje 2019 m., pagal pateiktus Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento 

duomenis, gyventojams buvo nuolat teikta informacija ir duomenys apie kiekvieną savaitę 

registruotus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejus, kad būtų galima analizuoti 

situaciją dėl sergamumo  gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir stebėti 

sergamumo rodiklius, jų tendenciją, pagal kuriuos, viršijus nustatytą sergamumo lygį, 

savivaldybėje turėtų būti skelbiama gripo epidemija.  

Vykdant užkrečiamųjų ligų prevenciją, nuo 2016 m. spalio 1 d. Pagėgių savivaldybėje dirba 

įsteigtas savivaldybės DOTS kabinetas. 2019 metais vyko nuolatinis bendradarbiavimas su 
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 Klaipėdos apskrities ligoninės Tuberkuliozės filialu, ASPĮ teikta informacija dėl DOTS paslaugų 

teikimo organizavimo, koordinuotas savivaldybės DOTS kabineto veiklos organizavimas.  

Pagal pateiktus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  Sveikatos apsaugos 

ministerijos Tauragės departamento, Gripo sezono metu sergamumas gripu ir ŪVKTI 

registruojamas ir analizuojamas kiekvieną savaitę. Kiekvieną pirmadienį asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų atsiųsti gripo statistiniai duomenys analizuojami ir siunčiami į Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS Centrą. Savivaldybėje yra dvi ASPĮ, kurios vykdo rizikos grupių skiepijimą sezonine 

gripo  vakcina. 

Pagėgių savivaldybėje imunologinį darbą planuoja ir vykdo dvi ASPĮ. Nacionalinė 

imunoprofilaktikos programa buvo vykdoma pagal patvirtintą skiepų kalendorių. Programos 

vykdymo efektyvumas vertinamas pagal skiepų apimtis. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, Lietuvoje 2019 fiksuotas tymų protrūkis. 

Pagėgių savivaldybėje tymų atvejų nenustatyta. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2019 metais Lietuvoje ŽIV infekcija 

nustatyta 151 asmeniui, iš kurių 110 vyrų ir 41 moteris. Pagėgių savivaldybėje nenustatyta nei 

vieno atvejo. 

Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Tauragės departamento informaciją, situacija dėl ASPĮ duomenų teikimo minėtam 

Departamentui, išlieka mažai pasikeitusi.   

 
2.5. Švietimas, kultūra, jaunimas 

Švietimas 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Pagėgių 

savivaldybėje pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi  165 vaikai, pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą – 62 vaikai, viso – 227 vaikai. Sukomplektuota 14 grupių, iš jų 

7 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 7 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas buvo vykdomas penkiose bendrojo ugdymo mokyklose, viename vaikų 

lopšelyje-darželyje.  

Praėjusiais metais į ikimokyklinio ugdymo grupes nepateko 20 vaikų, į lopšelio grupes – 20 

vaikų. 

Per paskutinius tris mokslo metus išlieka stabilus mokinių, besiugdančių pagal 

ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius, tačiau mažėja mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, skaičius. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pokytis Pagėgių savivaldybėje 2015-2019 m. 
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2018 metų rugsėjo mėn. įsigaliojus Švietimo įstatymo pakeitimams, 2019 m. vasario 20 d. 

Pagėgių savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-32 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. 

gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl vaikų priėmimo į Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, įtvirtino 

nuostatą, jog tėvų pageidavimu ir penkiamečiai vaikai gali būti ugdomi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. Taip pat sudarė galimybę vaikams globojamiems socialinių globėjų šeimose į 

ikimokyklinio ugdymo grupes patekti be eilės. 

2019 m. rugsėjo 1 d. buvo  panaikinta medicininės pažymos forma Nr. 094/a „Medicininė 

pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“, kuri buvo išduodama pateisinti 

mokinių praleistas pamokas/ugdymo dienas dėl ligos. Atsižvelgdama į tai 2019 m. spalio 31 d. 

Pagėgių savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-180 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 

26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo 

įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatė, kokiais atvejais ir tvarka tėvai 

(globėjai/rūpintojai) turi pagrįsti vaiko nebuvimą ugdymo įstaigoje. 

Mokinių (1 – 12 kl.) skaičiaus kaita 2014 – 2019 metais 
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 Analizuojant mokinių pokytį nuo 2014 metų, pastebimas mokinių mažėjimas. 2014 – 2016 

metų laikotarpiu, kasmet vidutiniškai mažėjo po 79 mokinį (7,95 proc.), o 2017 – 2019 metų 

laikotarpiu, kasmet vidutiniškai mažėjo po 22 mokinius (1,8 proc.). 

2019 metų mokinių ugdymo išlaidų analizė 
Eil. 
Nr. 

Mokyklos 
pavadinimas 

 2019 m. kasinės ugdymo 
išlaidos (MK)  

2019 m. kasinės 
aplinkai   išlaidos 

 Viso 2019 m. kasinės  
išlaidos 

Mokinių 
skiačius 

Viso 
išlaidų 
Eur. 

Išlaidos 1 
mokiniui 

Eur. 

Viso 
išlaidų 
Eur. 

Išlaidos 1 
mokiniui 
Eur. 

Viso 
išlaidų 
Eur. 

Išlaidos 
1 
mokiniui 
Eur. 

1. Pagėgių 
Algimanto 
Mackaus 
gimnazija 

297 590558 1988 183383 617 773941 2605 

2. Stoniškių 
pagrindinė 
mokykla  

79 181877 2302 109249 1383 291126 3685 

3. Vilkyškių 
Johaneso 
Bobrovskio 
gimnazija  

239 422568 1768 180230 754 602798 2522 

4. Lumpėnų Enzio 
Jagomasto 
pagrindinio 
ugdymo skyrius 

27 33400 1237 40831 1512 74231 2749 

5. Natkiškių Zosės 
Petraitienės 
pagrindinė 
mokykla  

72 187420 2603 78632 1092 266052 3695 

6. Piktupėnų 
pagrindinė 
mokykla  

65 199278 3066 83296 1281 282574 4347 

7. Šilgalių 
daugiafunkcis 
centras  

12 14302 1192 48254 4021 62556 5213 

8. Pagėgių pradinė 
mokykla  

132 184761 1400 65738 498 250499 1898 

  
Viso: 

923 1814164 1965 789613 855 2603777 2820 

 
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 2017 - 2019 metais 

Eil. 
Nr. 

 
Mokyklos pavadinimas 

 
 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Iš viso 
(tūkst. 
Eur) 

1 
mokiniui 

(Eur) 

Iš viso 
(tūkst. 
Eur) 

1 mokiniui  
(Eur) 

Iš viso 
(tūkst. 
Eur) 

1 mokiniui 
(Eur) 

1. Pagėgių Algimanto 
Mackaus gimnazija 

749,4 2271 774,0 2580 773941 2605 
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 2. Stoniškių pagrindinė 
mokykla  

316,2 3162 304,4 3499 291126 3685 

3. Vilkyškių Johaneso 
Bobrovskio gimnazija   

552,3 2557 541, 3 2395 602798 2522 

4. Lumpėnų Enzio 
Jagomasto skyrius  

190,8 4771 95,2  3526 74231 2749 

5. Natkiškių Zosės 
Petraitienės pagrindinė 
mokykla  

234,3 3083 268,7 3669 266052 3695 

6. Piktupėnų pagrindinė 
mokykla  

253,7 3171 266, 0 3454 282574 4347 

7. Šilgalių mokykla-
daugiafunkcis centras  

962,1 4810 76,0 4465 62556 5213 

8. Pagėgių pradinė mokykla  216,7 1852 214,1 1725 250499 1898 
  

Viso: 
2609,7 2665 2538,6 2727 2603777 2820 

    
Mokinių pavėžėjimo organizavimas. 2019 metų rugsėjo mėnesio duomenimis, į 

mokyklas ir iš jų buvo vežami 462 1–12 klasių mokiniai ir priešmokyklinukai, arba 58 proc. 

mokinių. Savivaldybė mokinių pavėžėjimui skyrė 22924Eur. 

Į mokyklas vežamų mokinių skaičius 2017-2019 m. 

 

Geltonaisiais autobusais į mokyklas buvo pavežami 339 mokiniai, kitais vežiojimo būdais - 

123 mokiniai. Daugiausia pavežamų mokinių buvo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje (162 

mokiniai), Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje (141 mokinys) bei Pagėgių pradinėje 

mokykloje (58 mokiniai), mažiausiai Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje (23 

mokiniai).  

Nuo 2012 m. yra užtikrintas visų mokinių, kurie gyvena toliau kaip  3 kilometrai nuo 

mokyklos, pavėžėjimas. 

Mokytojų  kvalifikacijos  tobulinimas,  metodinė veikla. 2019 m. (iki gruodžio 31 d.) 

Pagėgių savivaldybės 8  ugdymo  įstaigose viso dirbo 1 psichologas ir 149 pedagogai, (kartu su 

lopšelio-darželio, meno ir sporto mokyklos bei papildomojo ugdymo būrelių vadovais mokyklose), 
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 8 pedagogais mažiau nei 2018 m. Iš jų 2  mokytojai  ekspertai, 34 (2018 m. buvo 42)  mokytojai  

metodininkai (su 2 direktoriais ir 2 soc. pedagogais), 81 vyresnysis  mokytojas (su 6 vadovais).  I –

ąją  vadybinę kategoriją  turi  1  direktorius  ir 2 direktoriaus pavaduotojai  ugdymui, II-ą vadybinę 

kategoriją turi vienas direktorius ir vienas direktoriaus pavaduotojas, 9 vadovai yra  įgiję III-iąją  

vadybinę  kategoriją (5 direktoriai ir 4 pavaduotojai ugdymui). Vadybinės kategorijos neturi  2 

pavaduotojai ugdymui. Aukštesnę  kvalifikacinę  kategoriją 2019 m. įgijo 6 pedagogai. Vienas iš jų 

pedagogas įgijo metodininko kategoriją. 4 mokytojai įgijo vyresniojo mokytojo, 1 pedagogas – 

vyresniojo auklėtojo kategoriją. Mokytojai  aktyviai  dalyvauja metodinėje veikloje:  veda  atviras, 

integruotas pamokas, įvairius renginius tarp mokyklų, diskutuoja  aktualiais  klausimais,  dalijasi  

gerąja  patirtimi ir  įspūdžiais,  sugrįžę  iš  seminarų,  konferencijų,  nagrinėja  naujausią metodinę  

literatūrą. Visi pedagogai  tobulino  dalykinius  profesinius  įgūdžius kursuose,  seminaruose, 

dalyvavo nemokamose virtualiose  seminaruose, vaizdo  konferencijose - konsultacijose.  

Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos  tobulinime pasiskirstė taip: 
Dalyvavo 5 ar 
daugiau dienų 

3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo 

70 33 52 8 

 
Savivaldybėje veikia Mokyklų metodinė taryba ir 16 metodinių būrelių. Iš 16 metodinių 

būrelių  2  yra  jungtiniai: užsienio  kalbų (anglų  k., vokiečių k.)  ir gamtamokslių dalykų (fizikos,  

chemijos,  biologijos). Metodinė taryba per 2018-2019 m. m. suorganizavo  2 susirinkimus. 

Metodinės tarybos veiklos prioritetus buvo leista pasirinkti savarankiškai kiekvienam metodiniam 

būreliui.  

Mokyklų bibliotekų veikla. 2019 metais savivaldybės mokyklose veikė 5 bibliotekos. 

Bibliotekų  fondas yra 48 479 knygos ir 39 614 vadovėliai. Per 2019 metus mokyklų bibliotekos 

nurašė 1203 knygas, o naujų įsigijo 1000 knygų. 2019 m.  mokyklų  bibliotekos dalyvavo Kalėdų  

knygų  akcijoje ir papildė savo  fondus naujomis  knygomis. Knygas  mokykloms  dovanoja akcijų 

metu mokytojai, mokiniai, kiti asmenys. Vadovėliai yra perkami iš mokinio krepšelio lėšų. 2019 

metais vadovėlių  nupirkta  už  10668,29 eurus,  o  mokymo  priemonių – už 14 848,93 eurus. 

Mokyklų bibliotekų skaityklose yra 24 kompiuterizuotos  darbo vietos (iš jų darbuotojams – 6, 

vartotojams – 18). Viso mokyklų bibliotekose dirbo 6 darbuotojai. Per metus mokyklų bibliotekas 

aplankė 21 593 lankytojai.  

Stebėsena, konsultavimas ir priežiūra ugdymo įstaigose. Vadovaujantis Pagėgių 

savivaldybės 2019 metų švietimo veiklos programa, patvirtinta Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-308 buvo vykdoma švietimo 

stebėsena, ugdymo įstaigų veiklos priežiūra šiomis temomis: 
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 2019 metus buvo įvykdytos 2 planuotos švietimo įstaigų patikros:  

1. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, 

2. Dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas. 

Taip pat stebėta, kaip vykdomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas iš matematikos 

ir lietuvių k., visi valstybiniai brandos egzaminai mokyklose, buvo stebima kaip pildomas mokinių 

ir pedagogų registrai. 

Taip pat stebėta, kaip vykdoma: 

1. Visi valstybiniai brandos egzaminai. 

2. Švietimo įstaigų bibliotekų statistinių ataskaitų analizė ir duomenų suvedimas į 

automatizuotą LIBIS sistemą. 

3. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir įskaitų duomenų 

perdavimo sistemoje KELTAS tvarkymas. 

4.  Mokytojų atestacijos komisijų veikla. 

5. Visų savivaldybės turų olimpiadų organizavimas bei registracija į respublikines bei 

zonines olimpiadas.  

Pateiktos išvados, rekomendacijos, dėl veiklos veiksmingumo ir tobulinimo, padaryti įrašai 

Mokyklų tikrinimo žurnaluose, kai kuriais klausimais medžiaga pristatyta ir aptarta susitikimuose 

su įstaigų vadovais. 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimai olimpiadose,  

konkursuose, projektuose. 2018-2019 m. m. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko 12 

olimpiadų ir 4 konkursai (savivaldybės etapas). Respublikiniame etape dalyvavo 9 mokiniai, 

laimėję savivaldybės etape  pirmąsias vietas iš technologijų (3 vaikai), anglų k., istorijos ir  

geografijos olimpiadų bei anglų k. ir meninio skaitymo konkurse (2 vaikai). 

Pasiekimai. Stoniškių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja  2019-03-06 dalyvavo 

tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Kalbų Kengūra-2019“, kurioje 7kl. mokinys laimėjo 

Auksinės kengūros diplomą. 

Pagėgių pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra 2019“ , užimtos 9 prizinės vietos Pagėgių savivaldybėje. Tarptautiniame edukaciniame 

konkurse „Olympis 2019“ 13 mokinių įteikti I laipsnio diplomai; VI Lietuvos vaikų ir jaunimo 

chorų festivalyje - konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ mokyklos chorui „Unisonas“ įteiktas I laipsnio 

diplomas; respublikinėje kūrybinių-erdvinių darbų konkurse-parodoje „Užgavėnių kaukė“ laimėtos 

I ir II vietos. 

Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vaikinų tinklinio komanda iškovojo 1-

ąją vietą savivaldybėje, 2-ąją zoninėse varžybose; Lietuvos mokyklų žaidynių pradinių klasių 
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 finalinėse šaškių varžybose iškovota 3-oji vieta. Bendrojo ugdymo mokyklų olimpiadų II-ajame 

etape laimėta: dailė - 2 vieta, biologija - 1 vieta. 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokinių II etapo olimpiadų pasiekimai: lietuvių 

kalbos meninis skaitymas – dvi II vietos; istorija – II vieta;  biologija – trys I ir trys II vietos; anglų 

kalba – I ir III vietos; technologijos – I dvi vietos; dailė – III vieta; lietuvių kalba ir literatūra – I, II, 

III vietos, informacinės technologijos  – I ir dvi II vietos, fizika – II ir III vietos. Tarptautiniame 

anglų kalbos konkurse ,,Best in English“  trys I laipsnio ir 1 II laipsnio diplomai. Mokiniai dalyvavo 

Kengūros konkurse, 4 klasės  mokinė užėmė I vietą savivaldybėje ir pateko tarp 50 geriausiųjų 

Lietuvoje, savivaldybėje 4 mokiniai užėmė I vietas, 6 – II, 5 – III vietas. Nacionaliniame konkurse 

,,LABAS“ poezijos sekcijoje laimėta III vieta. Gimnazistai dalyvavo ir respublikinėse mokslinėse 

konferencijose, skaitė biologijos, anglų kalbos pranešimus.   

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija dalyvavo visose savivaldybės olimpiadose ir 

konkursuose, laimėtos 47 prizinės vietos. Iš jų 20 pirmų vietų, 16 — antrų ir 11 trečių vietų.  

2019 m. kovo 27-ąją Pagėgių Kultūros centre Kultūros centro darbuotojai ir šiaip 

smalsuoliai buvo pakviesti paminėti Tarptautinę Teatro dieną. Du lietuvių kalbos mokytojai paruošė 

spektaklį pagal Jono Radzevičiaus pjesę „Skruzdėlė atsiskyrėlė“, o Kultūros centro direktoriaus 

pavaduotoja su gimnazijos trečių ir ketvirtų klasių gimnazistais visus pasitiko „Prie pragaro vartų“. 

Vytautės Žilinskaitės humoreskos motyvais sukurtam pasirodymui „Prie pragaro vartų“ netrūko 

emocijų ir spalvų.   

2019 m. gegužės mėnesį Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniai dalyvavo 

tarptautiniame piešinių konkurse „Regiu muziką“. Buvo atrinkta 10 geriausių mokinių darbų 

dviejose amžiaus kategorijose: 7-8 ir 9-11 klasių grupėse po 5 kompozicijas. 8a klasės mokinės 

piešinys „Čiurlionio garsų pakerėta“ pelnė įdomiausio tapybinio sprendimo nominaciją. 

Pagėgių meno ir sporto mokyklos ryškiausi 2019 m. laimėjimai: 

- jaunių choras iškovojo I vietą Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse 

Klaipėdoje ,,Mes Lietuvos vaikai‘‘; 

- akordeonistė iškovojo I vietą Klaipėdos regiono akordeonistų konkurse Tauragėje 

,,Akordeonų pavasaris‘‘; 

-  chorinio dainavimo klasės mokinė iškovojo diplomantės vardą respublikiniame bendrojo 

fortepijono konkurse Klaipėdoje ,,Jūros eskizai‘‘; 

- dailės skyriaus mokinys tapo tarptautinio vaikų kūrybinių darbų ,,Wave on wave‘‘ III 

vietos nugalėtoju; 

-  76 sporto skyriaus mokiniai tapo įvairių respublikinių bei tarptautinių varžybų 

nugalėtojais bei prizininkais; 
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 -  48 mokyklos mokiniai buvo apdovanoti savivaldybės gabiausių vaikų apdovanojimo 

šventėje.  

Dalyvavimas projektuose. 2016 m. spalio 24 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis (tarp 

savivaldybės ir Švietimo aprūpinimo centro) įgyvendinant 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų projektą  "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis". Projekte 

dalyvauja abi savivaldybės gimnazijos, 2 pagrindinės mokyklos ir pradinė mokykla. Mokykloms 

pristatomos gamtos ir technologinių mokslų pamokoms skirtos priemonės. Priemones pristatyti 

baigs 2020 m. 

Nuo 2018 m. kovo 1 dienos Pagėgių savivaldybė dalyvauja projekte „Lyderių laikas 3“. Yra 

sudaryta savivaldybės 10 asmenų kūrybinė komanda iš visų savivaldybės ugdymo įstaigų, kuri 

rengia pokyčio projektą. Savivaldybės kūrybinei komandai vadovauja švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė. Per 2019 m. suorganizuotos 6 konsultacijos, baigta 1 neformaliosios 

lyderystės programa „Lyderis – mokymosi vedlys“, suorganizuoti 5 mokyklų lyderystės renginiai 

(mokymai, seminarai): „Mokinio ir mokytojo motyvacija: kas ją stiprina?“, „Aktyvaus mokymosi 

metodai“, „Susitikimai, kurie įkvepia“, „Vaiko vertinimas, įvertinimas“ (2 renginiai), 1 

savivaldybės bendruomenės renginys „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“, suorganizuoti vieni 

mokymai ne švietimo darbuotojams (mokinių tėvams) „Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip 

ugdymosi partneriai“, dalyvauta savivaldybių bendradarbiavimo renginyje „Turiu įrodymų, jog 

keičiantis man, keičiasi ir aplinka“, 3 kartus dalyvauta mokymuose skirtiems kūrybinių komandų 

vadovams. 2019 m. kovo 10-16 d. kūrybinės komandos vadovė dalyvavo stažuotėje Estijoje ir 

Suomijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi 

pažangos užtikrinimo srityje“, Savivaldybės kūrybine komanda vyko stažuotis ir semtis patirties 

savivaldybės pokyčio projektui į Jonavos (2019-04-03) ir Prienų (2019-05-17) rajonų savivaldybes. 

Gabių vaikų skatinimas. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir praėjusiais, Pagėgių 

savivaldybės mero padėkomis ir dovanomis paskatinti bei apdovanoti gabiausi savivaldybės 

mokiniai. 

2019 m. gegužės 24 d. Pagėgių savivaldybės meras potvarkiu Nr. M1-25 „Dėl savivaldybės 

gabių mokinių apdovanojimo“ Mero padėkos raštu ir pinigine premija 30 Eur. apdovanojo 1 

mokinį, padėkos raštu ir stipendija – 8 mokinius, padėkos raštu ir dovana – 13 mokinių, padėkos 

raštu – 8 mokinius ir kolektyvus. 

2019 m. liepos 12 d. Pagėgių savivaldybės meras potvarkiu Nr. M1-31 „Dėl savivaldybės 

gabių mokinių apdovanojimo“ Mero padėkos raštu ir dovana apdovanojo 2 savivaldybės 

abiturientus, geriausiai baigusius vidurinio ugdymo programą ir geriausiai išlaikiusius brandos 

egzaminus.  
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 Prevencinės programos. 2019 metais visos savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo įstaigos sudarė sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, 

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, Smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos programoje apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą („Obuolio 

draugai“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

Olweus patyčių prevencijos programa, „Zipio draugai“, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, 

Sveikatos ugdymo programa, ir kt.). 

Neformalusis vaikų švietimas. 2019 m. spalio 1 d. duomenis Pagėgių savivaldybės meno ir 

sporto mokyklą lankė 268 mokiniai arba 34 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. Įstaiga aktyviai 

dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, festivaliuose ir konkursuose. 

Neformaliuoju vaikų švietimu bendrojo ugdymo mokyklose buvo užimti 499 mokiniai (63 

proc. mokinių). Mokyklose veikė 60 įvairių veiklos krypčių būrelis. 

2019 metais buvo tęsiamas Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų 

vykdymas. NVŠ krepšelis buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Pagėgių 

savivaldybei skirta 28551 Eur, panaudota – 25310,30 Eur (2018 m. – 27108 Eur, panaudota – 

26316 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 232 mokiniai. 

 

 

NVŠ programas lankančių vaikų skaičius 2015-2019 m. 
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 Viena iš neformaliojo vaikų švietimo veiklų yra vaikų vasaros stovyklų programų 

organizavimas. Praėjusiai metais vaikų socializacijos projektų konkursas organizuotas pagal 

Ugdymo užtikrinimo programos priemonės „Vaikų socializacijos projektų rėmimas“ 2019 metais 

konkurso organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-301. Įgyvendinti 6 vaikų vasaros užimtumo ir 

poilsio programos projektai, kuriems skirta 6461,40 Eur (iš jų Savivaldybės biudžeto lėšos - 4400 

Eur, nemokamo maitinimo lėšos – 1470,95 Eur, kitos lėšos – 590,45 Eur). Projektų metu užimti 339 

vaikai, iš jų 164 vaikai iš socialiai remiamų šeimų. Su vaikais dirbo 51 pedagogas, 17 savanorių ir 2 

sveikatos priežiūros specialistai. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose 2019 m. mokėsi 146 įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, tai sudarė 

18 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. 2019 metais spalio mėn. nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių informacinėje sistemoje (NEMIS) buvo užregistruoti 146 mokiniai (6-18 m. 

amžiaus) nelankantys ar nesimokantys švietimo įstaigoje, kurie savo gyvenamąją vietą yra 

deklaravę Pagėgių savivaldybės teritorijoje. Dauguma mokinių yra išvykę į užsienį, jie ten gyvena 

ir mokosi, kiti mokiniai nebesimoko, nes jiems mokslas neprivalomas. 

 
 
 
 
 
 
 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai 2017-2019 m. 
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Mokinių ugdymosi pasiekimai ir tolesnė veikla. Vidurinio  ugdymo  programą 

savivaldybėje vykdo dvi gimnazijos  -  Pagėgių  Algimanto  Mackaus  gimnazija ir Vilkyškių  

Johaneso  Bobrovskio gimnazija. Jose 2018-2019 mokslo metais mokėsi  68 dvyliktokai. Brandos 

atestatus gavo 67 abiturientai, 1 dvyliktokas prie egzaminų laikymo nebuvo prileistas.  Abiturientai 

laikė 8 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 26 abiturientai,  neišlaikė 2 mokiniai. Lietuvių  

kalbos  ir  literatūros mokyklinio  brandos egzaminą  pakartotinėje  sesijoje laikė  5 mokiniai,  visi   

egzaminą  išlaikė. Kitus mokyklinius brandos egzaminus abiturientai išlaikė iš karto. Abiturientų 

VBE balų vidurkis pateiktas 1 paveiksle. 

 

 

1 pav. 2019 m. VBE balų vidurkis 

Kaip matyti 1 paveiksle, geriausiai iš VBE išlaikytas - anglų kalbos egzaminas. Balų 

vidurkis iš 100 yra 68 balai. Toliau seka biologijos egzaminas – 57,2 balo, istorijos – 47,9 balo. 

Blogiausiai laikyti sekėsi informacinių technologijų egzaminą, vidurkis – 27 balai. 

Bendras savivaldybės mokyklų 2019 m. valstybinių brandos egzaminų vidurkis yra 45,3 

balai (2018 m. – 44 balai).  

2019 m. abiturientai laikė ir  tris  mokyklinius  brandos egzaminus. Jų pažymių vidurkis 

pateiktas 2 paveiksle. 
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2 pav. 2019 m. MBE pažymių vidurkis 

 
2 paveiksle matome, kad geriausiai sekėsi technologijų egzaminas (vidurkis 9,7 balo) ir 

dailės egzaminas (9,5 balo). Labiausiai nesisekė mokyklinis lietuvių k. ir literatūros egzaminas (4,5 

balo). Per pakartotinę sesiją rezultatai buvo šiek tiek geresni, balų vidurkis – 5,4. 

2018-2019 m. m. iš viso savivaldybės mokyklose mokėsi 79 dešimtokai. Pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimą  gavo visi 79 dešimtokai. Dešimtųjų  klasių  mokiniai dalyvavo lietuvių  

kalbos  ir  matematikos pasiekimų  patikrinimuose.  Iš lietuvių kalbos neigiamus įvertinimus gavo 5 

mokiniai. Iš matematikos patikrinimo neigiamus įvertinimus gavo 28 dešimtokai. Rezultatai 

pateikiami 3 paveiksle. 

 

 

3 pav. 2019 m. dešimtokų pasiskirstymas pagal balus 

Kaip matyti 3 paveiksle, lietuvių k. patikrinimo metu 18,99 proc. dešimtokų gavo 4 balus, 

gavusių 10 balų nebuvo. Matematikos patikrinimo metu 22,78 proc. dešimtokų buvo įvertinti 4 

balais, 5,06 proc. – 10 balų. 
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  Bendras savivaldybės mokyklų  PUPP iš matematikos dalyko vidurkis – 4,5 balo (2018 m. 

– 3,9), lietuvių k. – 5,8 balo (2018 m. – 5,8 balo). 

 Padarytos ir pristatytos ugdymo įstaigų vadovams PUPP ir VBE 2018-2019 m. m. 

rezultatų suvestinės, jos paskelbtos savivaldybės interneto puslapyje www.pagegiai.lt švietimo 

skiltyje. 

2019 m. dvyliktą klasę baigusių abiturientų tolesnė veikla pavaizduota 4 paveiksle: 

 
4 pav. Tolesnė abiturientų veikla 

Analizuojant 4 paveikslą matyti, kad iš 67 abiturientų 18 mokosi universitetuose, 11 mokosi 

kolegijose, 9 – profesinėse, 6 abiturientai  dirba  Lietuvoje. Užsienyje dirba 13 mokyklą baigusių  

dvyliktokų, 4 abiturientai pasirinko karinę tarnybą. Visiškai niekur nesimoko ir nedirba 5 mokyklą 

baigę dvyliktokai. 

Dešimtokų tolesnė veikla pavaizduota 5 paveiksle. 

  

5 pav. Tolesnė 10-okų veikla 

Kaip matyti 5 paveiksle, iš viso savivaldybės mokyklose buvo 81 dešimtokas . Iš jų, 56 
mokslą tęsia toje pačioje mokykloje, 23 - kitose mokyklose, 1 niekur nesimoko, 1 išvyko į užsienį. 
Kokiose mokyklose buvę dešimtokai tęsia mokslą, pateikta 1 lentelėje. 
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1 lentelė. 10-okų pasiskirstymas į kitas mokyklas 

Mokyklos pavadinimas 
Mokinių 
skaičius 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija 8 
VšĮ Kretingos technologijų ir verslo 
mokykla 1 
Tauragės „Versmės“ gimnazijoje 1 
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 1 
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 3 

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 2 
Klaipėdos technologijų mokymo centras 4 
Šilutės profesinio mokymo centras 1 
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 1 
Šilutės Vydūno gimnazija 1 
Viso: 23 

 
Analizuojant 1 lentelę matyti, kad daugiausia dešimtokų iš savivaldybės mokyklų, esančių 

kaimuose (miesteliuose), t.y. 8, mokslą tęsia Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje ir 4 

Klaipėdos technologijų mokymo centre. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje mokslą tęsia 3 

dešimtokai, 2 dešimtokai mokosi Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje. Po 1 dešimtoką 

mokosi Šilutės Vydūno gimnazijoje, Tauragės „Versmės“ gimnazijoje, VšĮ Kretingos technologijų 

ir verslo mokykloje, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje, Šilutės profesinio mokymo 

centre ir Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje. 

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.  

Pagėgių savivaldybėje  nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiai kasmet mažėja. 

2019 m. nemokamai buvo maitinamas 281 mokinys, tuo tarpu 2017 m. - 372 mokiniai.  
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2019 m. mokinių nemokamam maitinimui išleista 79036 tūkst. Eur., socialinė parama 

mokiniams skiriama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos.  

 

 

 

Mokyklų bibliotekų veikla. 2019 metais savivaldybės mokyklose veikė 5 bibliotekos. 

Bibliotekų  fondas yra 48 479 knygos ir 39 614 vadovėliai. Per 2019 metus mokyklų bibliotekos 

nurašė 1203 knygas, o naujų įsigijo 1000 knygų. 2019 m.  mokyklų  bibliotekos dalyvavo Kalėdų  

knygų  akcijoje ir papildė savo  fondus naujomis  knygomis. Knygas  mokykloms  dovanoja akcijų 

metu mokytojai, mokiniai, kiti asmenys. Vadovėliai yra perkami iš mokinio krepšelio lėšų. 2019 

metais vadovėlių  nupirkta  už  10668,29 eurus,  o  mokymo  priemonių – už 14 848,93 eurus. 

Mokyklų bibliotekų skaityklose yra 24 kompiuterizuotos  darbo vietos (iš jų darbuotojams – 6, 

vartotojams – 18). Viso mokyklų bibliotekose dirbo 6 darbuotojai. Per metus mokyklų bibliotekas 

aplankė 21 593 lankytojai.  
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 Kita veikla. Parengti ir paskelbti savivaldybės internetiniame puslapyje Pagėgių 

savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai už 2017-2018 m.m., parengta Švietimo pažangos 

ataskaita už 2018 metus, atnaujintas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl 

valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos tvirtinimo ir bazinės mokyklos, kurioje dirbs 

ši mokykla“. Dalyvauta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, 

Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo centro ir kitų įstaigų organizuojamuose pasitarimuose bei 

seminaruose. 

Tarybos sprendimai švietimo klausimais. 2019 m. Pagėgių savivaldybės tarybai pateikta 

svarstyti 34 sprendimo projektai.  

2019 m. rugpjūčio 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje pritarta Pagėgių lopšelio-

darželio atnaujintai ikimokyklinio ugdymo programai. Ikimokyklinio ugdymo programa papildyta 

sveikatos stiprinimo programa. Pakeista programos struktūra, papildytas turinys. Ugdymo 

programos turinys sudarytas pagal ugdymo(si) sritis. Tame pačiame tarybos posėdyje patvirtinti 

naujai Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo nuostatai. Siekiama nustatyto dydžio stipendija 

paremti Pagėgių savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, kurie studijuoja Lietuvos 

aukštosiose mokyklose bakalauro studijose, gabūs studentai skatinami siekti geresnių studijų 

rezultatų. 

2019 m. birželio 25 d. tarybos posėdyje pritarta Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

vidaus struktūros pertvarkai - likviduotas Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

Lumpėnų Enzio Jagomasto skyrius.   

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimu Nr. T-202 patvirtintas Pagėgių savivaldybės 

švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas, kuriame reglamentuotas 

pareiginės algos nustatymas švietimo įstaigos vadovams,  priemokų ir premijų mokėjimas, 

mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų ir materialinės pašalpos skyrimo atvejai.  

Jaunimo politikos įgyvendinimas 

Lietuvos statistikos duomenimis 2019 metų pradžioje Pagėgių savivaldybės teritorijoje buvo 

registruoti 1 606 jauni žmonės.  Pokytis 2017-2019 metais yra -14,26%, nuo 2011-2019 pokytis – 

24.99%.  Palyginimui 2017 m. jaunų žmonių skaičius buvo –  

1 873, 2018 metais -  1683.   

Jaunimo išvykimo priežastys: nėra gerai apmokamo darbo, pakankamai brangus 

pragyvenimo lygis (būsto mokesčiai). Daugelis mūsų jaunų žmonių išvyksta į miestus kur didesnis 

darbo vietų pasirinkimas, geresnis atlyginimas. Daug jaunų žmonių išvyksta į užsienį. 
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 Savivaldybėje veikia jaunimo klubai : Vilkyškiuose klubas „KEY“, Žukuose klubas „Žukų 

skalviai“.  

Vadovaujantis Jaunimo reikalų tarybos nuostatais patvirtintais Pagėgių savivaldybės 

taryboje  2019 m. spalio 31 d. Nr. T-181, Pagėgių Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Pirmame posėdyje patvirtintas Pagėgių 

savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos  darbo reglamentas, išrinkti ir patvirtinti pirmininkas ir 

pirmininko pavaduotojas.  

Savivaldybėje 2019 m. veikia dvi akredituotos organizacijos galinčios priimti jaunimo 

savanorius. Tai Pagėgių  savivaldybės Socialinių paslaugų centras ir Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešoji biblioteka. Trumpalaikią savanorišką veiklą 2019 m. I-IV ketv. atlikusių jaunų žmonių 

skaičius – 105. Ilgalaikia  savanoryste  susidomėjusių nebuvo.  

Pagėgių savivaldybėje 2019 m. pradėtas vykdyti atvirasis darbas su jaunimu. Nuo spalio 

mėn. savivaldybėje pradėjo veikti Pagėgių atvira jaunimo erdvė, kurioje dirba jaunimo darbuotoja - 

0.5 etato. Šiuo metu atviram darbui su jaunimu skirta patalpa Vilniaus g. 7 adresu. Patalpa yra 

miesto centre, netoli gimnazijos, daugiabučių gyvenamų namų, patrauklioje vietoje jaunam žmogui. 

Erdvės veiklos – tai saugus laiko leidimas, bendravimas, stalo žaidimai, pokalbiai prie arbatos, 

teminiai užsiėmimai, žygiai, susitikimai, individualios ugdomosios intervencijos. Per tris 2019 m. 

veiklos mėnesius bendras lankytojų skaičius – 29, unikalių lankytojų skaičius ( mažiau galimybių 

turinčių jaunų žmonių) - 3, individualių lankytojų konsultacijų – 1.  Organizuotų veiklų skaičių – 3. 

Viešinimo veiklų skaičius – 2.  

Savivaldybė dalyvauja Jaunimo reikalų departamento projekte „Judam“. Šio projekto tikslas 

mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, užimtumo tarnyboje 

neregistruoto 15-29  metų jaunimo skaičių. Kiekvieno ketvirčio pradžioje renkami duomenys apie 

esančius jaunus žmones. Bendradarbiaujant su projekto „Judam“ koordinatorėmis buvo pristatytas 

projektas savivaldybės įstaigoms ir organizacijoms, kuriems gali būti aktuali ši tema. Per 2019 m. į 

„Judam“ projektą sėkmingai įtraukti 12 jaunuolių.  

2019 m. jaunimui organizuota renginių - „Jaunimo naktis“, kurioje dalyvavo apie 100 

jaunuolių iš visos savivaldybės. Balandžio mėnesį bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės 

gimnazijomis vyko karjeros dienos. Gimnazijose vyko piloto profesijos pristatymas. Projekto tikslas 

buvo padėti jaunam žmogui įgyti piloto, stiuardesės, kito darbuotojo aviacijos srityje profesiją.  

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. 
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 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 ir sporto 

skyriaus specialistė (toliau - Specialistė) vykdo kultūros įstaigų koordinuojamąją veiklą, viešąjį 

administravimą ir kartu su Savivaldybės kultūros įstaigomis įgyvendina valstybinę ir savivaldybės 

kultūros politiką. Vystomas išsamus dialogas su visomis kultūros įstaigomis, kartu planuojamos bei 

aptariamos būsimos veiklos, renginiai, jų sąmatos. Taip pat analizuojami veiklų rezultatai: išsamiai 

aptariami būsimi ir jau įvykę renginiai, išskiriamos silpnosios bei stipriosios darbo organizavimo 

bei vykdymo pusės.  

2019 metai – Pasaulio lietuvių, Lietuvos vietovardžių, Lietuvos šaulių metai buvo itin 

palankūs krašto populiarinimo, garsinimo per renginius, įvairius kultūros reiškinius, istorinės 

atminties įamžinimo ir kt. prasme. Kultūros įstaigos kūrybiškai, savo įstaigos kompetencijų ir 

galimybių ribose atskleidė šias pagrindines metų idėjas.  

Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2019 m. struktūroje dirbo 11 darbuotojų , iš jų 9 - 

kultūros ir meno. Kultūros ir meno darbuotojai praėjusiais metais kėlė savo profesinę kvalifikaciją. 

Kultūros centre 2019 m. veikė 9 meno mėgėjų kolektyvai, Natkiškiuose - 2 studijos ir 8 mėgėjų 

meno kolektyvai. Po atrankos į Dainų šventę ir kolektyvų peržiūros II-os kategorijos pažymėjimai 

yra suteiktos šokių kolektyvui ,,Marguva“ (vad. G. Paliokienė), folkloro ansambliui ,,Kamana“ 

(vad. A. Mikšienė) jaunimo teatro kolektyvui ,,Aidas“(vad. D. Bardauskienė). Visi meno kolektyvai 

vienija 148 dalyvius. Pagėgių savivaldybės kultūros centro darbuotojai, kartu su Natkiškių skyriaus 

darbuotojais suorganizavo 380 renginius, kuriuose apsilankė per 35 tūkstančius lankytojų. 2019 

metais Kultūros centras įsisavino 230146,23 eurus. Svarbiausiems kultūros centro renginiams 

finansavimas skirtas iš Pagėgių savivaldybės biudžeto, pagal kultūros renginių programą. 2019 

metais – 19 347 eurus. Papildomai iš Lietuvos kultūros tarybos gauta 12 900 eurų. Asignavimus 

taip pat sudarė savivaldybės biudžeto lėšos, ES Viešųjų darbų programa ir kt.  

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje 2019 metais patvirtintos 5 pareigybės: 

direktorius, vyriausias fondų saugotojas (direktoriaus pavaduotojas), muziejininkas, fondų 

saugotojas, valytojas. 2019-iesiems Steigėjo skirti asignavimai – 83 814,00 eurų, lėšos iš 

savivaldybės biudžeto finansuojamos renginių programos – 8 065,00 eurų. Muziejus, vykdydamas 

muziejinę veiklą, vesdamas ekskursijas ir vystydamas edukacinę veiklą surinko 4 605,00 eurų 

specialiųjų lėšų. Iš Kultūros tarybos papildomai gauta 12 500 eurų. Pagėgių savivaldybės muziejus 

įsikūręs dviejuose pastatuose: centrinis muziejaus pastatas su dviem ekspozicinėmis salėmis, fondų 

saugykla, darbuotojų kabinetais ir atstatytas klėties pastatas su edukacinės veiklos ir parodinėmis 
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 erdvėmis. Muziejaus lauko ekspozicijos „Mažosios Lietuvos paveikslų sodas – galerija po atviru 

dangumi“ plotas – 3 ha. Muziejuje saugoma 5420 eksponatai. Per 2019-uosius metus į muziejaus 

fondus buvo perimti 844 eksponatai, įvyko 11 renginių, veikė 3 nuolatinės ekspozicijos, buvo 

suorganizuota 11 keičiamų parodų ir 1 virtualioji paroda. Sukurtos ir vykdytos trys edukacinės 

programos. Atstatytoje klėtyje įrengtame edukacijų centre buvo surengti 55 edukaciniai užsiėmimai, 

pagal skirtingas 16 temų. Šiose veiklose buvo užimti 806 dalyviai. Jau šešis metus M. Jankaus 

muziejus dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamame nacionaliniame renginyje 

„Lietuvos Muziejų kelias“. 2017-ųjų, 2018-ųjų ir 2019-ųjų Lietuvos muziejų kelią visame Mažosios 

Lietuvos regione koordinuoti garbė ir atsakomybė teko muziejaus direktorei Liudvikai 

Burzdžiuvienei. Muziejų ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodą - galeriją po atviru dangumi per 2019 

metus aplankė 11 747 lankytojai, o interneto svetainėje www.jankausmuziejus.lt apsilankė 33 279 

lankytojai.  

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirba 14 profesionalių 

bibliotekininkų ir 2 techniniai darbuotojai, bibliotekos direktorius – vaiko auginimo atostogose. 

Darbuotojai kvalifikaciją kelia nuotoliniu būdu, savišvieta ir dalyvaujant organizuojamuose 

mokymuose, vykdo įvairias gyventojų mokymo, vaikų ir moksleivių edukacinio užimtumo 

programas, sėkmingai pritraukė per 10 846 eurų lėšų iš rašomų projektų Lietuvos kultūros 

ministerijos įvairioms programoms. Bibliotekos tinkle yra sukurtos 127 vietos vartotojams, 

kompiuterinio raštingumo kursai, vedami bibliotekininkų, yra itin naudingi kaimų gyventojams, 

patiriantiems socialinę atskirtį ir pan. Svarbiausi bibliotekos renginiai finansuojami iš Pagėgių 

savivaldybės biudžeto, pagal kultūros renginių programą. 2019 m. skirta 1 808 eurų. Fizinių ir 

juridinių asmenų parama bibliotekai sudarė 6 333 eurus. Centrinėje bibliotekoje ir filialuose 

suorganizuoti 509 renginiai (konferencijų, parodų pristatymų, literatūrinių popiečių, švenčių, 

minėjimų ir kt.). 2019 metais bibliotekoje apsilankė 17 ekskursijų, kuriose dalyvavo 237 lankytojai. 

Suorganizuotos 398 parodos, 34 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų inicijuoti įvairaus 

pobūdžio seminarai, posėdžiai, susirinkimai, visuotinės iniciatyvos, informaciniai- edukaciniai 

susitikimai, susirinkimai minėjimai, akcijos. Interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt apsilankė 13 

798 lankytojų. Bibliotekos fondų dydis 2019 m. – 100 335 vnt., išduota 51 537 vienetų dokumentų, 

apsilankė 70 456 lankytojai. Iš viso registruotų vartotojų skaičius yra 1 997.  

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. Apie valstybines šventes ir kitus renginius siunčia 

informaciją Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos Respublikos Seimui, bendradarbiaujama su 

vietos ir respublikinių leidinių redakcijomis, viešinama kultūrinė informacija periodiniuose 
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 leidiniuose „Šilokarčema“, „Pamarys“, „Tauragės kurjeris“, „Savivaldybių žinios“, „Voruta“, taip 

pat interneto portale „Mažoji Lietuva“. Minėtiems leidiniams bei Savivaldybės interneto svetainei 

apie parašyti 42 straipsniai kultūros įstaigų veiklos tematika, informaciniai anonsai, atsiliepimai, 

sveikinimai ir kita informacija kultūros plėtotės bei kultūrinių reiškinių Pagėgių krašte temomis. 

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 7 tarybos 

sprendimų projektus, parengė 12 administracijos direktoriaus įsakymų kultūrinės veiklos ir jos 

gerinimo klausimais. Analizavo ir rengė dokumentus kultūrinės veiklos klausimais (gauti ir 

išanalizuoti 72 raštai, į 32 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 

2019-2021 metų Strateginio veiklos plano 03 kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programą, ruošia 

kvietimus paraiškų teikimui, yra paraiškų atrankos komisijos sekretorė, ruošia dokumentus 

komisijos posėdžiams.  

Kokybišką darbą sąlygoja kokybiškos darbo ir veiklos sąlygos. Problemų ir taisytinų dalykų 

yra ir kultūros srityje, tačiau nežiūrint į tai, Pagėgių krašto kultūrininkai garsina kraštą, daro jį 

patrauklų kultūrinių paslaugų prasme, aukšto ir respublikinio lygmens įvertinimo (du renginiai 

sertifikuoti Tautinio paveldo produkto sertifikatais) sulaukusiais renginiais. Skatindami ir 

vertindami specialistus, tikimės išlaikyti savo krašto vertybes, kurti kokybiškas, patrauklias 

kultūrines bei meno paslaugas, skatinti jaunus žmones likti savo krašte, formuoti gerą Pagėgių 

krašto įvaizdį. 

 

2.6. Ekonominė plėtra ir investicijos 

2.6.1. Architektūra ir teritorijų planavimas 

 

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.  
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 Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius ir strateginio planavimo tikslus per ataskaitinius 

metus skyriuje  buvo atlikti šie darbai: 

Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius per 2019 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 39 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 2019 metų laikotarpį išdavė 6 specialiuosius 

architektūros reikalavimus, viešino ir patvirtino 17 projektinių pasiūlymų. Patikrino 34 parengtų 

techninių statybos projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, per IS „Infostatyba“  išdavė 22 

statybos leidimų, iš jų 6 statyti naujus statinius, 14 statinių rekonstrukcijai, 1 leidimas atlikti statinio 

kapitalinį remontą, 1 leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą. Specialieji architektūros 

reikalavimai ir statybą leidžiantys dokumentai buvo išduodami laiku, nei vienas statybos leidimas 

nėra panaikintas.  

Atliekant statinių naudojimo priežiūrą, buvo patikrinti 24 statiniai, iš kurių 12 buvo surašyta 

patikrinimo aktai. Išduotos 4 pažymos, patvirtinančios nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, 

sunykimo, sudegimo) faktą.   

Teikiant geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimo bei derinimo 

pasaugas buvo suderinta 119 užduočių, iš kurių 78 vnt. topografinių planų  ir 41 vnt. inžinerinių 

tinklų planų. Išduota informacija 68 teritorijoms.   

Parengta ir patvirtinta Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaita.  

Per 2019 metus įregistruoti 55 adresai, atliktas vienos gatvės charakteristikų keitimas. 

 

2.6.2. Investicinių projektų įgyvendinimas 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus paskirtis - koordinuoti, vykdyti ir prižiūrėti  

savivaldybės strateginio planavimo procesą, investicinių projektų ir programų rengimą iš Valstybės 

investicijų,  regioninio ir valstybės planavimo programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
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 kitų finansavimo šaltinių; vykdyti Nevyriausybinių organizacijų veiklos, Smulkaus ir vidutinio 

verslo rėmimo programų rengimo koordinavimą ir priežiūrą; vertinti emigracijos būklę. 

Atsižvelgiant į Pagėgių savivaldybės 2019 – 2021 metu strateginį veiklos planą, Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-337 „Dėl Pagėgių 

savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2019 metų veiklos planų patvirtinimo“ patvirtino šiuos 

skyriaus uždavinius: 

• Užtikrinti savalaikį paraiškų rengimą ir teikimą finansinę paramą teikiančioms institucijoms, 

įgyvendinti „minkštuosius“ bendros paskirties projektus; 

• Vykdyti projektinę veiklą ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą; 

• Užtikrinti savivaldybės teritorijų tvarkymą ir plėtrą; 

• Remti savivaldybės NVO ir kitų bendruomenių veiklą. 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius vykdydamas jam pavestas užduotis 2019 metais 

(projektų aprašymai pateikiami lentelėje „Informacija apie Skyriaus projektus“): 

• 2019 metais parengė projektų paraiškas 

 

Nr. Pavadinimas 
 

1. 
Paraiška „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų 
srityse“ 

2. Paraiška „Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ 
3. Paraiška „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ 

4. 
Paraiška „Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus 
muziejaus infrastruktūros sutvarkymas“ 

5. Paraiška „Kelio Lumpėnai – Bardinai PG3010 kapitalinis remontas“ 

6. 
Paraiška „Elektroninė demokratija – sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos 
valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ 

 

 

 

• 2019 metais vykdė projektus 

Nr. Pavadinimas 
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1. „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“ 
2. „Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ 
3. „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ 
4. „Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo Vilties gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ 
5. „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto 

mokykloje“ 
6. „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono 

savivaldybėse. I etapas“ 
7. „Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ 
8. „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ 
9. „Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių infrastruktūros 

sutvarkymas“ 
10. „Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje“ 
11. „Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo gerinimas“ 
12. „Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio kultūros namų pastato ir infrastruktūros 

sutvarkymas“ 
13. „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų 

salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ 
14. „Pagėgių pradinės mokyklos, Vilniaus g. 48, Pagėgiai rekonstrukcijos statybos darbai 

(baseinas)“ 
15. „Pagėgių savivaldybės kultūros centro fotovoltinės saulės elektrinė“ 
16. „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“ 
17. „Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav.“ 

 
• 2019 metais įgyvendino ir baigė projektus 

Nr. Pavadinimas 
 

1. „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“ 
2.  „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto 

mokykloje“? 
3. „Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ 
4.  „Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių infrastruktūros 

sutvarkymas“ 
5. „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“ 
6. „Privačių namų prijungimas prie centralizuoto geriamojo vandens ir nuotekų 

surinkimo infrastruktūrų Pagėgių aglomeracijoje“ 
 

 

 

 

 

Informacija apie Skyriaus projektus: 
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Pavadinimas 

 
Projekto tikslas Bendra 

projekto 
vertė (Eur) 

„Pasienio regiono partnerystės 
stiprinimas senėjimo ir socialinių 
paslaugų srityse“ 

Užtikrinti Punsko, Birštono, Pagėgių ir Seinų 
savivaldybių institucinius pajėgumus, siekiant užtikrinti 
kokybišką senėjimo procesą regione ir parodyti gerą 
pavyzdį kitiems periferiniams LT- PL miestams. 

140 799,97 

„Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų 
miestų perspektyvos“ 

Padidinti Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių 
bendradarbiavimą abipus sienos, skatinant bendros 
kultūros paveldo puoselėjimą, siekiant pritraukti daugiau 
turistų iš Lietuvos ir Lenkijos, taip pat išsaugoti kultūros 
paveldą ateities kartoms. 

265 840,41 

„Kraštovaizdžio apsaugos 
gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ 

Didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos 
reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų 
būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų 
estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę 
pusiausvyrą. 

363 047,26 

„Pagėgių savivaldybės Natkiškių 
kaimo Vilties gatvės infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

Pagerinti Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo 
transporto infrastruktūrą, siekiant sumažinti neigiamą 
transporto poveikį aplinkai. 

167 023,60 

„Neformaliojo švietimo 
infrastruktūros tobulinimas Pagėgių 
meno ir sporto mokykloje“ 

Projekto vykdymo metu buvo suremontuotos patalpos 
Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, nupirkta įranga ir baldai: 
sporto salės įranga (šuolių į aukštį stovai, kartelė, 
tinklinio įranga, svarstyklės, 1 628,66 eur), piešimo ir 
keramikos įranga (molbertai, molio degimo krosnelė, 
molio žiedimo staklės, presas grafikai, 5330,95 eur), 
muzikos instrumentai ir kita įranga (fortepijonas, 
eufonija, elektrinis pianinas, 10500,00 eur), kompiuterinė 
įranga (13 mokinių ir 1 mokytojo kompiuteris, 8400,00 
eur), garso ir vaizdo įranga (didelis pakabinamas 
televizorius, garso sistema, belaidė mikrofonų sistema, 
2399,43 eur), baldai (suolai, stalai, lentos, lentynos, 
spintos, kėdės, 12873,19 eur) ir kitos prekės siekiant 
užtikrinti tinkamą įstaigos veiklą.  

159 307,56 

„Paslaugų teikimo ir asmenų 
aptarnavimo kokybės gerinimas 
Tauragės regiono savivaldybėse. I 
etapas“ 

Pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų 
paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno 
langelio principą. 

502 569,92 

„Pagėgių savivaldybės Piktupėnų 
kaimo Sodų gatvės infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

Siekiama pagerinus Piktupėnų kaimo Sodų gatvės 
infrastruktūrą taip pagerinant gyvenamosios aplinkos 
patrauklumą. 

154 912,00 

„Pagėgių PSPC paslaugų 
prieinamumo ir kokybės gerinimas“ 

Projektu siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas 
įgyvendinamas viešosios įstaigos „Pagėgių sveikatos 
priežiūros centras“ patalpose. 

33 913,86 

„Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo 
Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių 
infrastruktūros sutvarkymas“ 

gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, 
sutvarkant Rukų kaimo gatves, siekiant sumažinti 
neigiamą transporto poveikį aplinkai 

228 156,00 

„Sveikos gyvensenos skatinimas 
Pagėgių savivaldybėje“ 

Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus 
temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos 

46 877,65 
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Pavadinimas 

 
Projekto tikslas Bendra 

projekto 
vertė (Eur) 

reikšmė sveikai gyvensenai, fizinis aktyvumas jo reikšmė 
įvairaus amžiaus žmonių sveikatai, onkologinių ligų 
prevencija ir psichologinės pagalbos sprendimo būdai. 
Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. 
Numatoma įsigyti įrangą, kuri bus skirta fiziniams 
užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. 

„Pagėgių savivaldybės gyventojų 
sergančių tuberkulioze, sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo 
gerinimas“ 

šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius 
asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą 
ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, 
tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama 
socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama 
prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje 
sumažinimo 

4 317,00 

„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. 

246 671,00 

„Buvusio Kristijono Donelaičio 
gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, 
Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų 
paveldosaugos vertingųjų savybių 
sutvarkymas“ 

Atlikti paveldosaugos ir paprastojo remonto darbai (94 
850,11eur), įrengtas keltuvas neįgaliesiems (10900,00 
eur), nupirkta didžioji dalis įrangos: interaktyvus ekranas 
(7 290,07 eur), įgarsinimo įranga (2 349,00), aktų salės 
šviestuvai (1 528,33 eur), scenos užuolaidos (3 
524,73 eur). Sutvarkytame kultūros paveldo objekte bus 
organizuojami edukaciniai užsiėmimai, eksponuojamos ir 
pristatomos parodos, organizuojami plenerai, meno 
kolektyvų repeticijos, šeimų vakarai, koncertai. 

129 468,93 

„Jaunimo ir Rambyno gatvių 
Pagėgiuose infrastruktūros 
sutvarkymas“ 

Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai bei apšvietimas Jaunimo 
ir Rambyno gatvių atkarpoje, rekonstruota Rambyno 
gatvių atkarpa įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su 
apšvietimu. 

288 232,69 

 „Institucinės globos pertvarka 
Pagėgių savivaldybėje“  

Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam 
perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projekto metu 
Mažaičių kaime įrengiami bendruomeniniai vaikų globos 
namai ir Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos 
patalpose įrengiamas vaikų dienos centras. 

143 325,00 

„Privažiavimo ir stovėjimo 
aikštelės prie Pagėgių savivaldybės 
M. Jankaus muziejaus 
infrastruktūros sutvarkymas“ 

Projekto metu siekiama gerinti Pagėgių savivaldybės 
transporto infrastruktūrą, sutvarkant privažiavimą prie 
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus ir įrengiant 
stovėjimo aikštelę. 

81 400,74 

„Kelio Lumpėnai – Bardinai 
PG3010 kapitalinis remontas“ 

Projekto metu bus atliekamas kelio Lumpėnai – Bardinai 
kapitalinis remontas. 

276 781,82 

„Elektroninė demokratija – sąlyga 
efektyviam Pagėgių ir Sovetsko 
vietos valdžios institucijų ir piliečių 
dialogui“ 

Projektu siekiama įtraukti vietinių gyventojų domėjimąsi 
valdžia ir jos sprendimo priėmimais. Tam, kad gyventojų 
išrinkti, įgavę pasitikėjimą politikai nenutoltų nuo rinkėjų 
bus diegiama nauja sistema, kuri leis tiesiogiai stebėti 
tarybos posėdžius gyventojams ir dalyvauti jų sprendimo 

209 662,00 
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Pavadinimas 

 
Projekto tikslas Bendra 

projekto 
vertė (Eur) 

priėmimo procesuose. 
„Mokyklų tinklo efektyvumo 
didinimas Pagėgių Algimanto 
Mackaus gimnazijoje“ 

Projekto vykdymo metu buvo atlikti paprastojo remonto 
darbai pastate, Vilniaus g. 3, Pagėgiai, pakeistos durys, 
įrengtos žaliuzės (77646,25 eur) įsigyta įranga: 
kompiuterių ir programinė įranga (18892,94 eur, 37 vnt.), 
garso ir vaizdo technika (8905,60 eur, 23 vnt.), aktų salės 
įranga (5956,00 eur), gimnastikos salės įranga (2352,49), 
kalbų mokymo laboratorijos programinė ir techninė 
įranga (9570,00 eur), daugiafunkcinis spausdintuvas 
(2232,45 eur), metalinės spintelės mokinių daiktams 
laikyti (7773,04 eur). 

135 088,32 

Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro fotovoltinės saulės elektrinė 

Buvo pasirašytos sutartys su projektavimo įmone 
(3496,90 eur) ir darbų atlikimo įmone (65820,38 eur). 
Pradėti fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo darbai. 

70 466,28 

Pagėgių pradinės mokyklos, 
Vilniaus g. 48, Pagėgiai 
modernizavimo darbai 

Įrengti Pagėgių pradinės mokyklos sporto salės 
persirengimo kambariai berniukams ir mergaitėms bei 
pagalbinės patalpos, įrengiant dušo kabinas, WC ir atlikti 
sporto salės paprastojo remonto darbai. 

27 622,03 

Pagėgių pradinės mokyklos, 
Vilniaus g. 48, Pagėgiai 
rekonstrukcijos statybos darbai 
(baseinas). 

Atliekami sklypo sutvarkymo, statinio sienų, langų 
vitrinų ir lauko durų ir stogo darbai, vidaus apdailos 
darbai, įrengiami kiti įrenginiai, lauko vandentiekio 
tinklai, lauko buitinių nuotekų tinklai, lauko 
technologinių nuotekų tinklai, kiti lauko įrenginiai, bei 
vidaus inžinerinių sistemų darbai. 

767 930,38 

Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose 
ir Panemunėje, Pagėgių sav. 

Projekto metu bus įrengti nauji pylimai Šilgalių kaime, 
įrengti pylimai Panemunės m. Atlikti Panemunės pylimų 
įrengimo darbai, pasirašyta sutartis su projektuoju dėl 
Šilgalių pylimų įrengimo. 

2166 059,87  

 

 
• Strateginio planavimo ir investicijų skyrius įgyvendinamas projektus bendradarbiauja su 

projektų partneriais Lietuvoje: Pagėgių sveikatos priežiūros centru, Pagėgių savivaldybės 

priešgaisrine tarnyba, IĮ Pagėgių šeimos centru, Vilkyškių liuteronų evangelikų parapija, 

Pagėgių savivaldybės vaiko globos centru, Tauragės savivaldybe, Šilalės savivaldybe, 

Jurbarko savivaldybe, Birštono savivaldybe, Kėdainių krašto muziejumi. Taip pat skyrius 

vykdo projektus kartu su užsienio partneriais: Punsko savivaldybe, Seinių sveikatos 

priežiūros centru, Dobžinevo Dužės valsčiumi, Zabluduvo valsčiumi.  

• Įgyvendinant projektus, per 2019 metus Skyrius atliko 87 prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimus: 

 

 Prekės Paslaugos Darbai 
 

Atliktų pirkimų  40 43 4 
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Pirkimų vertė 
(Eur) 
 

166 159,53 225337,89 517689,13 

 

• Strateginio planavimo ir investicijų skyrius taip pat rengia trimetį strateginį veiklos planą 

(SVP), kasmet jį atnaujinant. SVP organizacijai padeda eiti kryptingai suplanuotų idėjų, 

projektų ir finansavimo šaltinių plėtros įgyvendinime. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius kuruoja STRAPIO sistemą, kurioje suvedamos planuojamos ir patvirtintos sąmatos. 

Tai savivaldybės programų, jų tikslų ir uždavinių bei finansavimo programa, kuri padeda 

laikytis numatytų planų. Skyrius dalyvauja ilgos trukmės strateginio plėtros plano 

įgyvendinime, priežiūroje, bei jam pasibaigus inicijuoja naujo strateginio plėtros plano 

rengimą. Strateginis plėtros planas yra kertinis planas, kuris padeda savivaldybei laikytis 

ilgalaikių tikslų bei siekių. Strateginis plėtros planas yra pagrindas strateginio veiklos plano 

rengimui. 

• Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas 

užduotis 2019 metais tapo nariais: viešųjų pirkimų komisijose, nevyriausybinių organizacijų 

taryboje, bendruomeninių organizacijų taryboje, jaunimo reikalų taryboje, religinių 

bendruomenių paraiškų vertinimo komisijoje, smulkiojo ir vidutinio verslo paraiškų 

vertinimo komisijoje, Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupėje, mokyklų edukacinių 

erdvių vertinimo komisijoje, Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programų 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje, strateginio planavimo darbo grupėje.  

• Skyriaus darbuotojai 2019 metais pagal kompetenciją parengė 16 Savivaldybės tarybos 

sprendimų, 3 mero potvarkių, 52 administracijos direktoriaus įsakymų projektus, siekiant 

užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą. 

• Pagėgių savivaldybėje yra apie 47 nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), tačiau 

aktyvių, vykdančių veiklą NVO yra apie 30. NVO skaičius nuolat kintantis, nes kuriasi 

naujos NVO, kitos NVO sustabdo savo veiklą arba veikia pasyviai (vykdo veiklą ne 

nuolatos). Skyrius koordinuoja NVO veiklą, todėl įgyvendinant NVO politiką buvo 

suformuota Nevyriausybinių organizacijų taryba ir Bendruomeninių organizacijų taryba, 

kurios savo veikla siekia stiprinti Pagėgių savivaldybėje veikiančias NVO ir 

bendruomenines organizacijas.  Kadangi, Skyriaus funkcijose yra taip pat numatyta remti 

NVO, šiuo tikslu 2019 metais buvo sudaryta NVO rėmimo, paraiškų atrankos komisija, kuri 

vertino ir atrinko NVO pateiktas paraiškas finansavimo gavimui iš savivaldybės biudžeto 

lėšų. Svarbu paminėti tai, kad beveik visi minėtos komisijos nariai yra NVO pirmininkai. 
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 Taip pat, Skyrius įgyvendino 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 

kurios metu NVO taip pat teikė paraiškas finansavimo gavimui iš valstybės biudžeto lėšų. 

Skirtas finansavimas 2019 metais NVO iš savivaldybės biudžeto lėšų 
 

NVO skaičius, kurios teikė 
paraiškas 

NVO skaičius, kurios gavo 
finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

 
19 

 
19 

 
30 000,00 

 

Skirtas finansavimas 2019 metais NVO iš valstybės biudžeto lėšų 
 

NVO skaičius, kurios teikė 
paraiškas 

NVO skaičius, kurios gavo 
finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

 
5 

 
5 

 
5 834,00 

 

• Skyrius yra atsakingas už smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą, 

todėl 2019 metais buvo parengta nauja smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo 

tvarka. Taip pat naujai buvo sudaryta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV) 

paraiškų svarstymo komisija, kuri SVV subjektų pateiktas paraiškas vertino ir atrinko 

finansavimo gavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

 

Skirtas finansavimas 2019 metais SVV subjektams iš savivaldybės biudžeto lėšų 
 

SVV subjektų skaičius, kurie 
teikė paraiškas 

SVV subjektų skaičius, kurie 
gavo finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

 
7 

 
7 

 
8 000,00 

 

• Pagėgių savivaldybėje yra nemažai tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų, už kurių 

rėmimo programos įgyvendinimą yra atsakingas Skyrius. Šiuo tikslu, 2019 metais buvo 

sudaryta tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisija, kuri 

vertino tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų pateiktas paraiškas finansavimo 

gavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų. Svarbu pažymėti, tai kad du komisijos nariai – 

kunigai. 

 

 

Skirtas finansavimas 2019 metais tradicinėms religinėms bendruomenėms ir 
bendrijoms iš savivaldybės biudžeto lėšų 
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Tradicinių religinių 
bendruomenių ir bendrijų 

skaičius, kurie teikė 
paraiškas 

Tradicinių religinių 
bendruomenių ir bendrijų 

skaičius, kurie gavo 
finansavimą 

Skirta lėšų (Eur) 

 
5 

 
5 

 
10 000,00 

 

• Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, prisideda prie: bendro kultūros paveldo 

puoselėjimo; gaisrų ir gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo, siekiant padidinti saugumą ir 

saugią aplinką bei aukštos kokybės viešųjų paslaugų prieinamumą pasienio regione; sąlygų 

kūrimo, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų; Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūros 

gerinimo; Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumo didinimo; neformaliojo 

ugdymo gerinimo; asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo ir teikiamų paslaugų 

prieinamumą visuomene didinimo; gerinimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės; informavimo ir švietimo Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių 

asmenims sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formavimo jų sveikos gyvensenos 

vertybinių nuostatų, sveikatos raštingumo įgūdžių; skatinimo tuberkulioze sergančius 

asmenų išėjusių iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą; sąlygų sukūrimo gyventojų 

užimtumui didinti ir viešosios bendruomeninės infrastruktūros gerinimo ir kt. 

Nors Skyriaus veiklos yra orientuotos į bendrų visuomenės problemų sprendimą, tokių kaip, 

socialinės atskirties mažinimas, gyventojų užimtumo didinimas, gyventojų migracijos 

mažinimas, tačiau iš Skyriaus surinktos informacijos matomas savivaldybės gyventojų 

skaičiaus mažėjimas. 

 

Seniūnijos 
pavadinimas 

Gyventojų skaičius 
2018 metais 

Gyventojų skaičius 
2019 metais 

Gyventojų skaičius 
2020 metais 

 
Pagėgių seniūnija 3970 3896 3760 
Stoniškių seniūnija 2007 1884 1859 
Vilkyškių seniūnija 1588 1531 1480 
Lumpėnų seniūnija 1055 1022 995 
Natkiškių seniūnija 818 780 758 
 

2.6.4. Viešieji pirkimai 
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 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 2019 metais buvo atlikti 95 mažos vertės pirkimai, 

kurie paviešinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

 
2019 m. įvykdyti pirkimai pagal pirkimo rūšį 

 

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 288605,30 36 

Paslaugos 282802,09 42 

Darbai 1030968,70 17 

Iš viso: 1602376,09 95 

 
2.6.5. Žemės ūkis 

 

Pagėgių savivaldybės teritorijoje žemės ūkio funkcijų vykdymas siejamas su Vyriausybės 

nuostatų programinių nuostatų įgyvendiimu. Svarbiausi Pagėgių savivaldybės žemės ūki plėtojimo 

privalumai  tai pakankami gamtos ištekliai (bendas žemės plotas 53700 ha, 38015 ha žemės 

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 – puikios sąlygos kaimo plėtrai, alternatyviai veiklai ir kaimo turizmo 

verslui. 

Įgyvendinami iškeltus uždavinius, konsultuojame ir informujame žemės ūki veiklos 

subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų bei Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų, informuojame žemės ūkio veiklos subjektus, kaip pateikti paraiškas tiesioginėms išmokms 

už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus. 

 

Žemės ūkio naudmenos 
 

2019 metais Pagėgių savivaldybėje žemės ūkio naudmenas deklaravo 1602 

pareiškėjai, 9 pareiškėjais mažiau nei 2018 metais. 

 
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravusių pareiškėjų skaičius ir deklaruotas plotas 
 

Metai Pareiškėjų skaičius 
(vnt.) 

Deklaruotas 
plotas(ha) 

Tenkantys vienam 
pareiškėjui(ha) 
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 2007 1903 30375 15,96 
2008 1752 30107 17,18 
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 

 
 

 
  

 

2019 metais bendras deklaruotas plotas 32945 ha. Deklaruotas plotas 68 ha padidėjo, 

lyginant su 2018 metais. Pareiškėjų skaičius mažėja, dėl pareiškėjų pasitraukimo iš prekinės žemės 

ūkio gamybos.  

Vidutinis pareiškėjo amžius Pagėgių savivaldybėje 57 metai. Jauniausiam 18 metų, 

vyriausiam 92 metai. 

Pagėgių savivaldybėje pagal amžių; 
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Pareiškėjų grupės pagal amžių

6%

10%

25%

28%

16%

15%

Nuo 18 iki 30 

Nuo 31iki 40

Nuo 41 iki 50 m.

Nuo 51 iki 60 m.

Nuo 61 iki 70 m.

Nuo 71 ir daugiau

 
 

Pareiškėjų skaičius, pagal ūkio dydį 
 
 
 Iki 3 

ha. 
Nuo3-
10 ha. 

Nuo10-
20 ha. 

Nuo20-
30 ha. 

Nuo30-40 
ha. 

Nuo 40-50 
ha. 

Nuo 50- 
100 ha. 

 

Virš 100 
ha. 

Viso: 

Pagėgių sav. 507 501 231 113 65 34 83 57 1618 

 

Pareiškėjų skaičius, pagal ūkio dydį

507

501

231

113

65

34 83
57

Iki 3 ha. 

nuo3-10 ha. 

nuo10-20 ha. 

nuo20-30 ha. 

nuo30-40 ha. 

Nuo 40-50 ha. 

Nuo 50- 100 ha.

virš 100 ha. 

 
 
Reikia pripažinti, kad Pagėgių savivaldybėje vyrauja smulkūs ūkiai, kurie sudaro 76,6 %, nuo visų 
ūkių. 

 
2019 m. ūkininkai augino 

 

Pasėlio pav. 
Metai 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rugiai 766 993 826 1047 815 774 717 1150 
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 Miežiai vasariniai 1176 1030 1093 1025 1166 715 1075 1169 
Miežiai žieminiai        45 

Kviečiai 
vasariniai 

1912 1675 2274 2350 2828 2540 2609 1785 

Kviečiai 
žieminiai 

411 714 604 1157 569 1284 908 2230 

Kvietrugiai 
vasariniai 

372 410 473 503 234 334 172 146 

Kvietrugiai 
žieminiai 

702 682 688 668 258 233 170 356 

Avižos 779 692 772 648 785 745 1027 1012 
Lubinai 69 95 166 168 197 152 165 108 

Rapsai vasariniai 1443 1306 795 222 352 191 435 125 
Rapsai žieminiai 198 254 36 67 78 131 414 475 

Bulvės 438 411 444 503 463 417 356 234 
Kukurūzai 
grūdams 

198 227 72 - - 77 213 306 

Kukurūzai silosui 644 200 105 1182 1280 1293 1300 1190 
Atviro grunto 

daržovės 
42 35 32 43 49 46 32 21 

Žirniai - 70 244 458 1149 1109 572 322 
Pupos - - 46 87 180 176 340 239 

Kanapės - - - 33 90 105 28 60 
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 

Daugiametės 
ganyklos pievos 

      17772 17021 

Iki 5 m. ganyklos 
pievos 

      2851 3245 

Šlapynės       11 50 
Žaliasis pūdymas       49 75,49 
Juodasis pūdymas       371 192,1 

Grikiai       123 0,29 
Vasariniai rūgiai       58 45 

Vasariniai 
kviečiai Spelta 

      5 10 

 
 
Ekologišką produkciją augina iš viso 30 ūkininkų: 

Gintarė Ciganė, Žilvinas Zakarauskas, Irena Šeputienė, Gintautas Šeputis, Jonas 

Višinskis, Teofilis Dargelis, Juozas Zakarauskas, Edvinas Kriščiūnas, Vaidotas Degutis, Saulius 

Rukštelis, Viktor Bergner, Jūratė Strudumskienė, Rita Bergner, Kęstutis Komskis, Paulius Dargelis, 

Dalia Davidonienė, Tomas Milašauskas, Regina Degutienė, Donatas Aleknavičius, Marius Paleckis,  

Tautvydas Dargelis, Rimantas Vidra, Laura Mišeikienė, Vytautas Mišeikis, Roland Bergner, Darius 

Degutis, Laima Aleknevičienė, Birutė Zakarauskienė ir Romaldas Mančas. 

 

2019 m. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravusių pareiškėjų skaičius ir 
deklaruotas plotas savivaldybėse 
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Savivaldybės 
Pareiškėjų 

skaičius (vnt.) 
Deklaruotas 
plotas(ha) 

Tenka vienam 
pareiškėjui žemės 

ūkio naudmenų (ha) 
Pagėgių 1600 32838 20 
Tauragės 2983 50290 17 
Šilutės 4388 75108 17 
Šilalės 4767 65875 14 

Jurbarko 2556 64014 25 
 

 
 

 
 Per 2019 metus atnaujinta pareiškėjų valdų paraiškų priėmimo metu su varnele 1330 ir 

atnaujinti kaimo valdų registro duomenys suvesti į Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų 

bazę 3498 pareiškėjų valdų. 

Valdų valdytojų skaičius ir valdų atnaujinimas 2007 – 2019 metais 
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Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio registre 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis Pagėgių 

savivaldybėje buvo įregistruota 1139 ūkininkų ūkių. Per 2019 metus atnaujinti 1824 ūkininkų ūkiai 

ir įregistruoti 30, išregistruoti 34 ūkininkų ūkiai. Vidutinis ūkio dydis yra 14,26ha. 

  

Parodyti tik veikiantys ūkiai 

Intervalas, ha Ūkių skaičius 

0–1 158 

1–5 456 

5–10 216 

10–20 149 

20–30 83 

30–50 71 

50–80 33 

80–100 16 

100–150 14 

150–200 6 

200-300 5 

300-500 1 

 
 

Konkursas „Metų ūkis“ 
 
 

Irmos ir Romaldo Mančų ūkis įkurtas 1995 metais, valda registruota 2004 metais, nuo tada 

deklaruojama ir pasėliai. 2006 m.  pradėjo vystyti ekologinį mišrų ūkį. Ūkininkai sudalyvavo ir 

pirmojoje “Kaimo rėmimo programoje“, bei keliose „Investicijos į žemės ūkio valdas“  programose.  

Žemės ūkininkai deklaruoja pasėlius, sėja nemažai grūdinių kultūrų,  laiko melžiamų karvių, augina 

prieauglį. 2019 metais ūkininkų ūkis tapo pirmos vietos nugalėtojais, ūkininkų sąjungos 

organizuotame ‘‘ Metų ūkis‘‘ konkurse Pagėgių savivaldybėje. 

Antrosios vietos nugalėtojais tapo Palmyra Kondrotienė ir Vytautas Bladys.  Ūkį įkūrė 2003 

metais, deklaruoti žemę pradėjo nuo 2004 metų. Ūkininkai ūkį vis plėtė, didino žemės plotus bei 

gyvulių skaičių. Ūkininkai  keturis kartus dalyvavo ūkio modernizavimo programose, šiuo metu 

vykdoma pati didžiausia gauta parama ūkyje. 

GIEDRIUS  PAKALNIŠKIS   žemės ūkio  valdą įregistravo 2004 m., ūkininko ūkį – 2011 

metais. Pradžioje augino  tik mėsinius galvijus. Šiuo metu ūkininko sukurtas mišrus ūkis. Augina  

galvijus:  pieninių karvių, pieninių telyčių, pieniniai buliai. Taip pat augina ir mėsinių galvijų. 

Ūkininkas  sėja: kukurūzus, žieminius rugius, avižas, žieminius kviečius ,  Turi ir pievų - ganyklų 
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 kur ganomi galvijai ir ruošiamas pašaras žiemai. Dalyvavo  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020m. 

programos įsigijo traktorių, šienapjovę, šieno vartytuvą. Įgyvendinęs  programą, 2019 m. vėl 

pateikė paraišką, šį kartą ūkininkas planuoja įsigyti puspriekabę, plūgą, grėblį, kultivatorių ir kt. 

žemės ūkio technikos. Projektą įgyvendinti planuoja 2020 metais. Įsigijęs  daugiau reikalingo žemės 

ūkio inventoriaus, ateityje planuoja didinti melžiamų karvių skaičių, taip pat didinti  mėsinių galvijų 

bandą. 

 
Galvijų ir jų laikytojų skaičiaus palyginimas tarp Tauragės apskrities savivaldybių 

 

 Galvijų skaičius Laikytojų skaičius 
Vid. galvijų skaičius tenkantis 

vienam laikytojui 
Pagėgių 18748 652 29 
Jurbarko 12939 1178 11 
Šilalės 41146 2832 15 

Tauragės 22888 1363 17 
 

Pagėgių sav. gyvulių laikytojai, pagal laikomų gyvulių skaičių pirmauja apskrityje. 

Vidutiniškai vienam Pagėgių savivaldybės gyvulių laikytojui tenka 29 galvijai, atitinkamai Šilalės r. 

– 15,  Tauragės r. – 17 ir Jurbarko r. – 11 galvijų vienam gyvulių laikytojui. 

 

 

 
 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės 2019 m. statistika 
 

Per 2019 metus Pagėgių savivaldybės ūkininkai, bendrovės, kooperatyvai, žemės ūkio 

įmonės pateikė 1934 paraiškas pagal įvairias 2014 – 2020 m. kaimo plėtros programos priemones, 
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 išmokėta suma 3468152 Eur. Daugiausiai paraiškų iš kompensacinių priemonių pateikta KPP 

„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ 1593 paraišką,  

išmokėta suma 1008794 Eur. Iš investicinių programų populiariausia „Parama investicijoms į žemės 

ūkio valdas“, pateikta 36 paraiškos, išmokėta suma 180000Eur.   

Pateiktų paraiškų sk. ir išmokėto paramos dydžio pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 
m. programos priemones 2019 m. statistika Pagėgių savivaldybėje 

 

Priemonės pavadinimas 
Išmokėta suma 
Eur., 2019 m. 

Gauta paraiškų 
vnt. 

Asbestinių stogų dangos  keitimas                 5632                            4    
Investicijos į miškininkystės technologijas     
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas     
Miško veisimas   

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių 
ir naminių paukščių išsaugojimas 

                  

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo 
vietovėse 

                

Parama investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūrą 

              59 433      

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas          1800000                           36   

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės 
veiklos kūrimui ir plėtrai 

    

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui               200000     5 
Parama pasinaudoti konsultavimo 
paslaugomis (konsultavimo paslaugų gavėjo 
projektas) 

    

Parama smulkiems ūkiams             390000                         26   
Parama vietiniams keliams                   

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal 
VPS (2014-2020) 

                     

Parama VVG veiklai ir gyventojų 
aktyvinimui (2014-2020) 

                   

Tarptautinis Bendradarbiavimas                      

Išmokos už vietoves, kuriose esama 
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2007-
2013 įsipareigojimai) 

            1008794                        1 593   

Kompensacinė išmoka už žemės ūkio 
paskirties žemės hektarą N2000 vietovėse   

              99440                          137   

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas                185701                          152   
Ekologinis ūkininkavimas              457336                            29   

Tęstiniams KPP2007-2013 įsipareigojimams 
pagal priemonės Agrarinės aplinkosaugos 
išmokos" programas  

                  896                              4   

 
Tiesioginių išmokų statistika 2019 m. 
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 Priemonės 
pavadinimas 

Surinkta 
paraiškų, 

vnt. 

Išmokėta 
suma, Eur 

Susietoji parama už pienines karves  
402 

 
823 873 

 

Susietoji parama už plotą 
190 

 
97 294 

 
Tiesioginės išmokos už pasėlius,  išmoka 

jaunajam ūkininkui 
181 

 159 960     

Žalinimo išmoka 1 600 
               1 669 948    

 
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir 

pasėlių plotus    (pagrindinė dalis) 
               1 600    
 

             2 099 953     
 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus statistika (už pirmuosius hektarus) 

1 600 
 

 
1 038 140 

 
 

Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines 
avis, pieninių veislių bulius, pieninines ožkas už 

2019 m. 
506 526605 

Viso: 2740 6229867 
 

Daugiausia paraiškų iš tiesioginių išmokų pateikta pagal priemonę „Tiesioginės išmokos už 

pasėlius, išmoka už pirmuosius hektarus ir išmoka jaunajam ūkininkui“ 1600 paraiškos, išmokėta 

suma 3298048 Eur. „Žalinimo išmokai“ gauti, pateikta 1600 paraiškos, išmokėta paramos suma 

1669948 Eur. 

 
Melioracija 

 
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 %. 

 

 
2013 m. 

(Lt) 
2014 m. 

(Lt) 
2015 m. 

(Eur) 
2016 m. 
(Eur) 

2017 m. 
(Eur) 

2018 m. 
(Eur) 

2019 
m. 

(Eur
) 

(VIP) Valstybinės 
investicinės programos 
(Melioracijos statinių vertę 

638 619 - - - 420 781 
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Melioracijos lėšos ir jų panaudojimas (tūkst.) 
 
 

2019 m. Pagėgių savivaldybėje atlikti melioracijos darbai 
 

 
 

 Registruojama ūkininkų technika ir techninė apžiūra 
 

 
 

2008 – 2019 m. surinkta valstybinės rinkliavos už technikos registraciją ir technines apžiūras 
 

didinančios lėšos) 
Valstybinės tikslinės 
paskirties lėšos (Vertės 
nedidinančios lėšos) 

413 532 97,9 99 93 104 104 

Melioracijos objektas Melioracijos 
įrenginys 

Mato 
vnt. 

Kiekis Eur 

STONIŠKIŲ SENIŪNIJA 
Pagėgių sav., Stoniškių sen., Plaškių polderio 

rekonstrukcija 
Grioviai 
Pralaidos 

km. 
vnt. 

16,846 
21 

175000 

Pagėgių sav., Stoniškių sen. Plaškių kaimo Šilgalių 
vandens kėlimo stoties remontas ir priežiūra 

VKS 
(siurblinė) 

ha 
vnt. 

1360 
1 

3 000 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių polderio 
rekonstrukcija 

Grioviai 
Pralaidos 

km. 
vnt. 

10,102 
7 

111 000 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Plaušvarių – Nausėdų 
polderio rekonstrukcija 

Grioviai 
Pralaidos 

km.  
vnt. 

9,934    
2 

134 000 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių polderio, 
melioracijos pylimų rekonstrukcijos darbai. 

Pylimai km. 1,8 107250 

PAGĖGIŲ SENIŪNIJA 
Pagėgių sav., Pagėgių seniūnijos. Benininkų k. v., 

drenažo rinktuvų rekonstrukcija. 
Drenažas 

 
km. 

 
1,044 

 
34780 
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Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius vykdydamas priskirtas 

funkcijas ir toliau sieks, kad naujame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 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.  

 
2.6.6. Aplinkosauga ir aplinkos tvarkymas 

 

Viešąjį administravimą savivaldybei priskirtoje aplinkos apsaugos srityje atliko 

Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius. 

2020 m. skyriaus specialistai parengė Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2019 m. ataskaitą apie programos priemonių vykdymą. Taip pat Pagėgių 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemones ir jų sąmatą.  

Ataskaitiniais metais Aplinkosauginėms priemonėms panaudota 27.937 Eur programos 

lėšų. 

Per 2019 metus organizuotas minėtos programos priemonių įgyvendinimas ir lėšų 

panaudojimo kontrolė: 

� Įvykdytas pirkimas dumblo tyrimo iš Lankupės upės ties Vilkyškiais.  

� Vykdytas aplinkosauginis švietimas. Buvos paskelbtas konkursas Europos judumo savaitei 

“Bendrauk judriai”. Renginiui skirta 542 Eur. 

� Pagėgių savivaldybė dalyvavo gamtosauginėje akcijoje “Darom 2019”. Akcijai skirta 142 

Eur. 

� Skirtas 800 Eur. finansavimas saugomų teritorijų priežiūrai ir tvarkymo darbams. 
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 � Dalyvauta tvarkant ir prižiūrinti 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 12202 Eur. 

� Skirtos lėšos vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimui. 

Šioms priemonėms išleista 2432 Eur. 

 

2.7. Kita veikla 

2.7.1. Pirminė teisinė pagalba 

Pagėgių savivaldybėje pirminė teisinė pagalba buvo teikiama visus 2019 metus. 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, 

seniūnijų patalpose, platinama Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos paruošti lankstinukai, 

skelbiama informacija apie pirminės teisinės pagalbos teikimą.  

2019 metais buvo panaudotos šios informavimo priemonės: 

1. Informacija skelbimų lentose – iškabinti informaciniai pranešimai Pagėgių savivaldybės 

pastate, pirmame aukšte, seniūnijų, įstaigų, bendrovių patalpose. 

2. Informacija patalpinta Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt. 

3. Informacija skelbta vietinėje spaudoje.  

Pagėgių savivaldybėje 2019 metais pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 112 asmenų. Buvo 

padėta surašyti prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą 31 pareiškėjui. Parengti 7 dokumentai pagal 

asmenų kreipimąsi valstybės ir savivaldybių institucijoms. Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo 

skundų negauta.  

Pagėgių savivaldybėje per 2019 m. nei vienam pareiškėjui nebuvo atsisakyta suteikti 

pirminę teisinę pagalbą ir per ataskaitinius metus pareiškėjų skundų dėl nesuteiktos, netinkamai 
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 suteiktos pirminės teisinės pagalbos ar kitų nusiskundimų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo 

nebuvo gauta. 

Antrinę teisinę pagalbą suteikti nebuvo atsisakyta nei vienam pareiškėjui, dviem 

pareiškėjams pratęstas antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas.  

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. 2019 metais atstovauta 1 baudžiamojoje byloje ir 3 

administracinėse bylose.  

  
2.7.3. Civilinė sauga ir mobilizacija 

2019 m. savivaldybės teritorijoje įvyko 13 ekstremalūs įvykiai dėl rastų sprogmenų.  

Ekstremali situacija nebuvo skelbta. Žmonių  nenuskendo,  gaisruose žmonių  nežuvo. 

2019 m. įvyko 2 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. 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė yra atnaujinta pagal naujai 

iškylančias  rizikas.   Civilinės saugos  ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 

parengtas 2018-2020 metams. 2019 metais naujai parengtas Pagėgių savivaldybės mobilizacijos 

planas. 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, 
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 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.  

 

2.8. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 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; 

• 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 2019 m. planuotų 

uždavinių vykdymo ir sprendė iškilusias problemas.  
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