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Pagėgiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2
dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 dalimi, Pagėgių savivaldybės tarybos
veiklos reglamento, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79.17 papunkčiu, 233,
242, 317 punktais, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pritarti Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto
svetainėje www.pagegiai.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo
Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9. 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Vaidas Bendaravičius

PRITARTA
2
Pagėgių savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T-79

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS
TARYBOS IR MERO
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Pagėgiai
2021

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

3

TURINYS

ĮŽANGA......................................................................................................................................... 4
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA ........................................................... 5

I.
1.1.

FRAKCIJOS ..................................................................................................................... 6

1.2.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS ......................................... 6

1.3.

TARYBOS POSĖDŽIAI .................................................................................................. 7

1.4.

KOMITETŲ VEIKLA ...................................................................................................... 9

1.5.

KOMISIJŲ VEIKLA .................................................................................................. 11

II.

MERO VEIKLA ................................................................................................................ 14

2.1. SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMAS, BENDRADARBIAVIMAS, SUSITIKIMAI IR
KITA VEIKLA ......................................................................................................................... 15
2.2.

2020 METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI IR ATLIKTI KITI DARBAI ................... 29

2.3. COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMAS
SAVIVALDYBĖJE ................................................................................................................... 33

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

4

ĮŽANGA
MERO ŽODIS
Praėję 2020-ieji metai buvo įtempti, kupini iššūkių ir netikėtumų dėl netikėtai
atsiradusios sunkiai valdomos koronaviruso infekcijos, todėl daug dėmesio skirta epidemiologinei
situacijai Pagėgių savivaldybėje valdyti. Tenka pripažinti, kad ekstremali situacija mus suvienijo,
privertė prisitaikyti prie jos ir suteikė naujas galimybes.
Savivaldybės tarybos darbas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją savivaldybėje,
vyko tiesioginiu arba nuotoliniu būdu. Ankščiau sunkiai įsivaizduojami nuotoliniai Tarybos
posėdžiai ir kitos veiklos vyko sklandžiai, darbo kokybė nenukentėjo, priešingai, tiesiogiai
transliuojami Tarybos posėdžiai tapo lengvai prieinami visai savivaldybės bendruomenei.
2020-aisiais minėjome Pagėgių savivaldybės 20-ies metų įkūrimo sukaktį. Deja, dėl
pandemijos, praėjusių metų spalio mėnesį numatytas renginys, skirtas šiai sukakčiai paminėti, buvo
atšauktas.
2020-aisiais metais keitėsi politinė situacija, suformuota nauja koalicinė dauguma,
tačiau pradėti darbai buvo tęsiami ir sėkmingai įgyvendinami. Rezultatai pasiekiami dirbant
komandoje, todėl vertinu kolegialų koalicijos partnerių darbą, labai svarbus ir reikšmingas
Savivaldybės tarybos narių, administracijos vadovų ir darbuotojų, kitų savivaldybės įstaigų vadovų
ir jų darbuotojų indėlis dirbant Pagėgių kraštui ir čia gyvenantiems.

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius
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I.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

1 pav. VI šaukimo Pagėgių savivaldybės tarybos nariai

Pagėgių savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) pagal gautų mandatų skaičių sudaro 17
narių, atstovaujančių 4 politinėms partijoms: Tvarka ir teisingumas (Vaidas Bendaravičius, Ligita
Kazlauskienė, Arūnas Bušniauskas, Remigijus Špečkauskas, Ričardas Mažutis, Sigitas Stonys),
Darbo partijai (Algis Grublys), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (Remigijus Kelneris),
Lietuvos socialdemokratų partijai (Aušra Zongailienė) ir 3 visuomeniniams rinkimų komitetams
„Kartu Pagėgių kraštui“ (Vladimiras Gorodeckis, Gražina Jankauskienė), „E. Kuturio komanda
„Už permainas Pagėgių krašte“ (Edgaras Kuturys, Eugenijus Dargužas (iki 2020 m. liepos 16 d.),
Juozas Žuklija (nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d.), Ramutė Valančienė), „Pagėgių krašto vardan“
(Kęstas Komskis, Lina Augustinavičiūtė, Aivaras Pocius). Keletas jų turi visuomeninius padėjėjus.
Likvidavus partiją „Tvarka ir teisingumas“, keletas partijos narių prisijungė prie
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio (Vaidas Bendaravičius, Ligita Kazlauskienė, Arūnas
Bušniauskas, Remigijus Špečkauskas).
Pagėgių savivaldybės valdančioji dauguma. Iki 2020 m. liepos 1 d. Tarybos
daugumą sudarė Vaidas Bendaravičius, Ligita Kazlauskienė, Arūnas Bušniauskas, Remigijus
Špečkauskas, Vladimiras Gorodeckis, Gražina Jankauskienė, Algis Grublys, Aušra Zongailienė,
Sigitas Stonys.
Nuo 2020 m. liepos 1 d. Tarybos daugumą sudaro Vaidas Bendaravičius, Ligita
Kazlauskienė, Arūnas Bušniauskas, Remigijus Špečkauskas, Vladimiras Gorodeckis, Gražina
Jankauskienė, Algis Grublys, Remigijus Kelneris, Eugenijus Dargužas (iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.),
Juozas Žuklija, Edgaras Kuturys, Ramutė Valančienė.
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Pagėgių savivaldybės tarybos mažuma (opozicija). Iki 2020 liepos 1 d. Tarybos
mažumą sudarė Edgaras Kuturys, Eugenijus Dargužas, Ramutė Valančienė, Remigijus Kelneris,
Kęstas Komskis, Lina Augustinavičiūtė, Aivaras Pocius, Ričardas Mažutis.
Nuo 2020 m. liepos 1 d. Tarybos mažumą sudaro Kęstas Komskis, Lina
Augustinavičiūtė, Aivaras Pocius, Sigitas Stonys, Aušra Zongailienė, Ričardas Mažutis.
1.1.

FRAKCIJOS

Taryboje suformuotos 4 frakcijos.
Liberalų sąjūdžio frakcija (sudaryta 2020-07-16). Frakcijos nariai: Gražina
Jankauskienė, Vladimiras Gorodeckis, Arūnas Bušniauskas.
Liberalų ir Darbo partijos frakcija (sudaryta 2020-07-16). Frakcijos nariai: Ligita
Kazlauskienė, Remigijus Špečkauskas, Algis Grublys.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (sudaryta 2020-07-02). Frakcijos
nariai: Remigijus Kelneris, Edgaras Kuturys, Ramutė Valančienė.
Mišri frakcija (sudaryta 2020-07-16). Frakcijos nariai: Sigitas Stonys, Ričardas
Mažutis, Aušra Zongailienė.
„Pagėgių krašto vardan“ frakcija (sudaryta 2019-04-16). Frakcijai vadovauja
tarybos narys Kęstas Komskis, frakcijos nariai: Lina Augustinavičiūtė, Aivaras Pocius.
1.2.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės Tarybos
posėdžiuose. Visi Tarybos sprendimų projektai svarstomi Tarybos komitetuose, išskyrus Kontrolės
komitete. Savivaldybės Tarybos darbui organizuoti, gyventojų klausimams spręsti, įvairioms
problemoms nagrinėti ir sprendimams rengti Taryba yra sudariusi 5 pagrindinių veiklos sričių
komitetus. Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. Taryba sumažino komitetų skaičių ir sudarė 4 pagrindinių
veiklos sričių komitetus.
Tarybos nariai pagrindinę savo veiklą vykdė komitetų ir Tarybos posėdžiuose, kurių
veikla organizuojama vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Taryba dirbo
vadovaudamasi 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 patvirtintu Tarybos veiklos reglamentu
(su vėlesniais pakeitimais).
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1.3.

TARYBOS POSĖDŽIAI

Įgyvendinant savivaldos funkcijas, Savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus I ir II
pusmečių darbo planus ir vadovaudamasi Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. 2020
metais įvyko 11 savivaldybės Tarybos posėdžių, kurių metu svarstyti 282 sprendimų projektai ir
priimti 269 sprendimai. Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos, penki iš vienuolikos posėdžių
vyko nuotoliniu būdu ir buvo transliuojami tiesiogiai.

2 pav. Pagėgių savivaldybės tarybos VI-ojo šaukimo 17-ojo posėdžio akimirka

Visi savivaldybės Tarybos sprendimų projektai yra registruojami LRS Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS), Tarybos priimti norminiai teisės aktai registruojami Teisės aktų
registre. Informacija apie posėdžių organizavimą ir priimtus Tarybos sprendimus skelbiama
Savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.
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Iš viso posėdžių

1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2020 m.
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Svarbiausi 2020 m. Tarybos posėdžių metu priimti sprendimai

3 pav. Nuotolinis tarybos posėdis

2020 metais priimta reikšmingų sprendimų įvairiose srityse. Patvirtintas 2020
metų Pagėgių savivaldybės biudžetas, nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir
lengvatos 2020 metams, žemės mokesčio tarifai ir lengvatos 2020 metams bei nekilnojamojo turto
mokesčio tarifai 2021 metams, patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant
verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai bei patvirtintas taikomų lengvatų sąrašas
gyventojams, įsigyjantiems sąrašo ir verslo liudijimus, pritarta sprendimams dėl ilgalaikės ir
trumpalaikės paskolų ėmimo.
Patvirtinti maksimalūs trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo
Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžiai, patvirtinta vienos tonos komunalinių atliekų
sutvarkymo kaina savivaldybės gyventojams, nustatytos Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų
centro teikiamų paslaugų kainos, patvirtintas Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
tvarkos aprašas, patvirtintos 2020 – 2021 metų šildymo sezono vidutinės kietojo ar kitokio kuro,
kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainos. Patvirtintas Pagėgių savivaldybės
būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas.
Patvirtintas Pagėgių savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, pritarta
funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijai ir projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros
strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui, priimtas sprendimas dėl Tauragės
regiono plėtros tarybos steigimo.
Pritarta projekto „Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas“
paraiškos rengimui ir projekto veiklų vykdymui, pritarta dalyvavimui partnerio teisėmis paraiškos
„LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“ rengime ir projekto
veiklų vykdyme, pritarta projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų
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asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos
rengimui ir projekto veiklų vykdymui.
Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų
vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros,
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas 2020 metams.
Nuspręsta reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinę ir Pagėgių
pradinę mokyklas, prijungiant jas prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos. Pritarta Pagėgių
savivaldybės socialinių paslaugų centro reorganizacijai, centrą prijungiant prie Vaiko globos centro.
Patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 metų I pusmečio darbo planas bei
nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti nuostatai,
patvirtinti Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai, patvirtinti Pagėgių
savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje, taksi stotelių
įrengimo Pagėgių savivaldybės teritorijoje bei Atminimo ženklų įrengimo Pagėgių savivaldybėje
tvarkos aprašai. Patvirtintas Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2021–2025 metų bendrasis planas. Patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos struktūra, kuri
įsigaliojo nuo 2021 m. kovo 1 d.
Pritarta bendradarbiavimo sutarties su Rusijos Federacijos Kaliningrado apskrities
Nemano miesto savivaldybe pasirašymui, pritarta paraiškos „Medicinos paslaugų kokybės
gerinimas pagyvenusiems žmonėms Pagėgių ir Sovetsko miestuose“ rengimui ir lėšų skyrimui,
pritarta partnerystės sutarčiai, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir
žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Pritarta projekto „Aušrininko, spaustuvininko
Martyno Jankaus sodybos daržinės išsaugojimo darbai“ paraiškos rengimui ir projekto veiklų
vykdymui.
Pritarta deryboms su Tauragės rajono savivaldybės atstovais dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių uždarųjų akcinių bendrovių – UAB „Pagėgių
komunalinis ūkis“ ir UAB „Tauragės vandenys“ – reorganizavimo, kad šias paslaugas Tauragės
rajono ir Pagėgių savivaldybėse vykdytų viena uždaroji akcinė bendrovė, siekiant didesnio veiklos
efektyvumo, paslaugų prieinamumo, geresnės paslaugų kainos ir kokybės.
2020 metais keitėsi politinė situacija. 2020 m. vasario 6 d. Tarybos posėdyje
patvirtinus slapto balsavimo rezultatus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas
Virginijus Komskis. 2020 m. birželio 18 d. pritarta sprendimui dėl Ligitos Kazlauskienės
atstatydinimo iš Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą. To pačio posėdžio
metu paskirtas Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Edgaras Kuturys. 2020 m. liepos 16 d.
posėdyje paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eugenijus
Dargužas.
1.4.

KOMITETŲ VEIKLA

Ekonomikos ir finansų komitetas
Ekonomikos ir finansų komitetą sudaro 5 tarybos nariai. Iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.:
Ligita Kazlauskienė (komiteto pirmininkė), Vladimiras Gorodeckis (pirmininko pavaduotojas),
Aušra Zongailienė, Kęstas Komskis, Eugenijus Dargužas. Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. keitėsi
komiteto narių sudėtis: Ligita Kazlauskienė (komiteto pirmininkė), Vladimiras Gorodeckis
(pirmininko pavaduotojas), Juozas Žuklija, Kęstas Komskis, Sigitas Stonys. 2020 metais vyko 8
komiteto posėdžiai.
Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetas
Iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetą sudarė 5
Tarybos nariai: Gražina Jankauskienė (pirmininkė), Aušra Zongailienė (pirmininko pavaduotoja),
Sigitas Stonys, Lina Augustinavičiūtė, Edgaras Kuturys. Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. komitetą
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sudaro 6 Tarybos nariai: Edgaras Kuturys (pirmininkas), Gražina Jankauskienė (pirmininko
pavaduotoja), Ramutė Valančienė, Algis Grublys, Lina Augustinavičiūtė, Aušra Zongailienė. 2020
metais vyko 9 komiteto posėdžiai.
Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas
Iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. Teritorijų ir kaimo reikalų komitetą sudarė 4 Tarybos
nariai: Remigijus Špečkauskas (pirmininkas), Remigijus Kelneris (pirmininko pavaduotojas),
Arūnas Bušniauskas, Aivaras Pocius. Komitetas posėdžiavo 5 kartus.
Priėmus Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisas, Teritorijų ir kaimo
reikalų bei Strateginio planavimo komitetai panaikinti ir sudarytas Teritorijų ir strateginio
planavimo komitetas.
Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-155 „Dėl
Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių
savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pripažintas netekusiu galios.
Strateginio planavimo komitetas
Iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. komitetą sudarė 5 Tarybos nariai: Ričardas Mažutis
(pirmininkas), Algis Grublys (pirmininko pavaduotojas), Ligita Kazlauskienė, Ramutė Valančienė.
2020 metais vyko 4 komiteto posėdžiai.
Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-155 Pagėgių
savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimas Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės
tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ pripažintas netekusiu galios.

Teritorijų ir strateginio planavimo komitetas
Teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudėtis patvirtinta Pagėgių savivaldybės
tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-154, ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų
ir strateginio planavimo komiteto sudarymo“.
Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Remigijus Špečkauskas (pirmininkas), Remigijus
Kelneris (pirmininko pavaduotojas), Arūnas Bušniauskas, Aivaras Pocius, Ričardas Mažutis. 2020
metais vyko 3 komiteto posėdžiai.
Kontrolės komitetas
Kontrolės komiteto sudėtis patvirtinta 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-76 „Dėl
Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2020
m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-160 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
sudarymo“.
Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Lina Augustinavičiūtė (komiteto pirmininkė),
Gražina Jankauskienė (pirmininko pavaduotoja), Ligita Kazlauskienė, Aušra Zongailienė, Edgaras
Kuturys. 2020 metais vyko 2 komiteto posėdžiai.
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1.5.

KOMISIJŲ VEIKLA

2020 m. veikė šios komisijos: Antikorupcijos komisija, Etikos komisija, Peticijų
komisija, Šeimos komisija, Privatizavimo komisija, Studijų rėmimo komisija, Narkotikų kontrolės
komisija.
Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija
2020 m. veikė Pagėgių savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos patvirtinta Pagėgių
savivaldybės Antikorupcijos komisija (2019 m. gegužės 16 d. sprendimas Nr. T-78 „Dėl Pagėgių
savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“, 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-152
„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių
savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimas Nr. T-161 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“),
atstovaujanti Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės bendruomenei. Komisiją sudaro 6 nariai:
Aušra Zongailienė, Tarybos narė, Juozas Žuklija, Tarybos narys, Remigijus Kelneris, Tarybos
narys, Ingrida Zavistauskaitė, Pagėgių savivaldybės administracijos deleguota valstybės tarnautoja,
Virginija Lauciuvienė, Panemunės bendruomenės pirmininkė ir Laima Bagdonienė, Stoniškių
seniūnijos seniūnaitė.
Komisija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais Pagėgių
savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos
antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
korupcijos prevencijos veiklą.
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu
Antikorupcijos komisijos posėdžiai vyko pagal poreikį. Vyko 1 posėdis. Antikorupcijos komisijos
posėdis vyko 2020 m. gruodžio 30 d., kuriame svarstytas Pagėgių savivaldybės 2019−2021 metų
korupcijos prevencijos programos ir priemonių įgyvendinimo planas.
Savivaldybės antikorupcijos komisija ataskaitiniu laikotarpiu nenustatė korupcijos
apraiškų ar korupcinių teisės pažeidimų.
Etikos komisija
Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija sudaryta Pagėgių savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos
sudarymo“. Etikos komisija sudaryta iš devynių narių Tarybos įgaliojimo laikui. Iki 2020 m.
rugpjūčio 27 d. Etikos komisijos pirmininkės pareigas Tarybos sprendimu atliko Ramutė
Valančienė, nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimu Nr. T-164 „Dėl Pagėgių savivaldybės
tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos
komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pirmininko pareigas atlieka Ričardas Mažutis. Pirmininko
pavaduotoja − Gražina Jankauskienė, kiti komisijos nariai: Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė,
Ramutė Valančienė, Tarybos narė, Aivaras Pocius, Tarybos narys, Nijolė Laugalienė, Pagėgių
seniūnijos Pagėgių miesto seniūnaitijos seniūnaitė, Gitana Šimkienė, Vilkyškių seniūnijos
Vilkyškių seniūnaitijos seniūnaitė, Lina Krūminienė, Lumpėnų seniūnaitijos Trakininkų
seniūnaitijos seniūnaitė, Alanta Venckienė, Natkiškių seniūnijos Ropkojų seniūnaitijos seniūnaitė.
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Etikos komisija dirba pagal Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos
nuostatus, patvirtintus 2019 m. gegužės 16 d. tarybos sprendimu Nr. T-81 „Dėl Pagėgių
savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.
2020 m. įvyko 16 posėdžių, kuriuose svarstyti ir nagrinėti 36 klausimai. Pagėgių
savivaldybės tarybos Etikos komisijos iniciatyva pradėti 7 tyrimai.
Pagėgių savivaldybės šeimos komisija
Pagėgių savivaldybės šeimos komisija sudaryta 2019 m. birželio 25 d. Pagėgių
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-115 Tarybos įgaliojimų laikui. Komisiją sudaro 8 nariai:
Ligita Kazlauskienė (komisijos pirmininkė), Tarybos narė, Gražina Jankauskienė, Tarybos narė,
Daiva Vaitiekienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus
vedėja, Pagėgių savivaldybės administracijos, Vitalija Ivanauskienė, Pagėgių savivaldybės Vaiko
globos centro direktorė, Laima Lukošienė, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), Kristina Surplė, Šilutės rajono
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė, Eligija Poškienė, Vilkyškių bendruomenės
pirmininkė, Nida Bušniauskienė, Natkiškių bendruomenės pirmininkė.
Šeimos komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės šeimos
komisijos nuostatais, patvirtintais 2019 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T-114. Ataskaitiniu
laikotarpiu komisija neposėdžiavo. Pagal komisijos kompetenciją nagrinėjamų klausimų nebuvo
iškilę.
Privatizavimo komisija
Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisija sudaryta Pagėgių savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-137. Ją sudaro 7 nariai: Vladimiras Gorodeckis
(komisijos pirmininkas), Tarybos narys, Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės mero
pavaduotojas, Aivaras Pocius, Tarybos narys, Laimutė Šegždienė, Pagėgių savivaldybės
administracijos Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, Valdas Vytuvis, Pagėgių savivaldybės
administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, Zita Stanišauskienė,
Pagėgių savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja,
Algirdas Uselis, Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Privatizavimo komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės
privatizavimo komisijos nuostatais, patvirtintais 2019 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimu Nr. T1128. Ataskaitiniu laikotarpiu komisija neposėdžiavo. Pagal komisijos kompetenciją nagrinėjamų
klausimų nebuvo iškilę.
Studijų rėmimo komisija
Studijų rėmimo komisija sudaryta 2019 m. rugpjūčio 29 d. Pagėgių savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-148. Ją sudaro 6 nariai: Ligita Kazlauskienė (komisijos pirmininkė),
Aušra Zongailienė, Tarybos narė, Virginija Sirvidienė, Pagėgių savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Vitalija Ivanauskienė, Pagėgių
savivaldybės Vaiko globos centro direktorė.
Studijų rėmimo komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės
studijų rėmimo nuostatais, patvirtintais 2019 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T-147. Nuo
2020 m. rugpjūčio 27 d., Tarybos sprendimu Nr. T-166, pripažinti netekusiu galios Pagėgių
savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės
studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 25 punktą, buvusį 26 punktą laikyti atitinkamai 25 punktu.
2020 m. įvyko 1 posėdis.
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Narkotikų kontrolės komisija
Narkotikų kontrolės komisija sudaryta 2019 m. lapkričio 28 d. Pagėgių savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-186, su vėlesniais pakeitimais 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-17 ir
2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-193. Ją sudaro 11 narių: Iki 2020 m. rugsėjo 24 d.
komisijos pirmininkė buvo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė, nuo 2020
m. rugsėjo 24 d. komisijos pirmininkas Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas,
Virginija Sirvidienė (pirmininko pavaduotoja), Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Viltė Miškinienė, VšĮ „Pagėgių pirminės
sveikatos priežiūros centras“ direktorė, Laima Lukošienė, Pagėgių savivaldybės administracijos
vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), Irena Jurgutienė, Pagėgių
savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), Sandra
Krakienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagėgių savivaldybėje vyriausioji
specialistė, Nijolė Kovaliova, Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė, Loreta
Stašinskienė, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Edita Juciutė, Tauragės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato viršininkė, Audrius
Savickas, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos psichologas, Kristina Tutlienė, Pagėgių
savivaldybės administracijos Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(savivaldybės gydytoja).
Narkotikų kontrolės komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Pagėgių
savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatais, patvirtintais 2015 m. liepos 30 d. Tarybos
sprendimu Nr. T-140. 2020 m. įvyko 1 posėdis.
TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMAS ATSTOVAUTI PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS
INTERESAMS
2020 m. lapkričio 5 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-214 į Pagėgių
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį dviejų metų kadencijai deleguotas
Tarybos narys Edgaras Kuturys.
2020 m. lapkričio 5 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-210 į Tauragės
regiono plėtros tarybos kolegiją atstovauti Pagėgių savivaldybės interesams deleguotas Tarybos
narys Edgaras Kuturys.
2020 m. rugpjūčio 27d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-178 dalyvauti
asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos“ veikloje deleguotas Tarybos narys Remigijus
Kelneris.
2020 m. liepos 16 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-149 į Tauragės
regiono plėtros tarybą atstovauti Pagėgių savivaldybės interesams deleguotas Mero pavaduotojas
Edgaras Kuturys.
2020 m. liepos 16 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-136 į Klaipėdos
teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos sudėtį Tarybos įgaliojimo laikui deleguotas Mero
pavaduotojas Edgaras Kuturys.
2020 m. balandžio 23 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-54 į Pagėgių
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį dviejų metų kadencijai deleguotas
Tarybos narys Sigitas Stonys ir Tarybos narys Vladimiras Gorodeckis.
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II.

MERO VEIKLA

Per atsiskaitomąjį laikotarpį į Savivaldybės priimamąjį dėl priėmimo pas Merą ir
Mero pavaduotoją kreipėsi apie 40 gyventojų. Jie savo prašymus teikė žodžiu ir raštu. Raštu pateikti
57 prašymai. Dažniausiai kreiptasi dėl kelių būklės gerinimo (15 prašymai), dėl vienkartinių
pašalpų skyrimo (10 prašymų).
Mero potvarkiai. 2020 m. išleisti 199 mero potvarkiai, iš kurių: 61 − veiklos, 75 −
komandiruočių ir atostogų, 63 – personalo klausimais.
Mero fondas. Ataskaitinio laikotarpio metu mero fondo likutis 15936 Eur. buvo
panaudotas Savivaldybės reprezentacijai, atminimo dovanoms, apdovanojimams, darbo
susitikimams, svečių ir delegacijų priėmimams.
Mero padėkos, apdovanojimai.
2020 m. vasario 14 d. Mero potvarkiu Nr. M1-8 „Dėl apdovanojimo medaliu „Už
nuopelnus Pagėgių kraštui“ medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ apdovanota Pagėgių
savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų renginių organizatorė Rasa Armonienė.
2020 m. vasario 14 d. Mero potvarkiu Nr. M1-9 „Dėl apdovanojimo medaliu „Už
nuopelnus Pagėgių kraštui“ medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ apdovanota buvusi Pagėgių
savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorė Genovaitė Švalkūnienė.
2020 m. vasario 14 d. Mero potvarkiu Nr. M1-10 „Dėl apdovanojimo medaliu „Už
nuopelnus Pagėgių kraštui“ medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ apdovanota Vietos veiklos
grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos pirmininkė Rasa Stonienė.

4 pav. Pagėgių savivaldybės apdovanojimų ceremonijos akimirka

2020 m. rugsėjo 30 d. Mero potvarkiu Nr. M1-52 „Dėl Pagėgių savivaldybės
mokytojų apdovanojimo“ padėkos raštais už įvairius nuopelnus apdovanoti 11 savivaldybės
mokytojų.
2020 m. spalio 2 d. Mero potvarkiu Nr. M1-53 „Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato apdovanojimo padėkos raštu“ Angelų sargų
(Policijos) dienos proga padėkos raštu už glaudų bendradarbiavimą, bendrų priemonių
įgyvendinimą, operatyvią pagalbą suvaldant koronaviruso pandemiją ir prevencinės veiklos
organizavimą savivaldybėje apdovanotas Tauragės AVPK Pagėgių policijos komisariatas.
2020 m. spalio 9 d. Mero potvarkiu Nr. M1-54 „Dėl apdovanojimų mero padėkomis
Pagėgių savivaldybės 20-ies metų įkūrimo sukakties proga“ Mero padėkomis (reljefinės grafikos
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paveikslais) už ilgametį bendradarbiavimą ir nuveiktus darbus, kurie prisidėjo prie Pagėgių krašto ir
jo žmonių gerovės, apdovanotos 22 savivaldybės įstaigų bendruomenės.
Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius Brandos atestatų įteikimo šventėje
(2020 m. rugpjūčio mėn.) apdovanojo geriausiai baigusius vidurinio ugdymo programą ir geriausiai
išlaikiusius brandos egzaminus savivaldybės abiturientus ir įteikė du nešiojamus kompiuterius
Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio IVg klasės mokinei Gustei Kliunkaitei ir
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IVbg klasės mokinei Julijai Poškaitei. Už aukštus
akademinius pasiekimus simbolinėmis dovanomis meras apdovanojo Pagėgių sav. Vilkyškių
Johaneso Bobrovskio IVg klasės mokinę Kotryną Stankevičiūtę ir Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos IVg klasės mokinę Martyną Šimkutę.
2.1. SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMAS, BENDRADARBIAVIMAS, SUSITIKIMAI IR KITA VEIKLA
Tauragės regiono plėtros taryba
Tauragės regiono plėtros taryba (toliau – Plėtros taryba), sudaryta iš regiono
savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos
paskirto asmens bei 5 socialinių ir ekonominių partnerių deleguotų narių, patvirtinta Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-688.
2020 m. įvyko 22 Plėtros tarybos posėdžiai (5 tiesioginiai, 3 iš jų nuotoliniu būdu,
naudojantis vaizdo konferencijų platforma, 17 taikant rašytinę procedūrą), kurių metu buvo priimti
53 sprendimai. Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą
Tauragės regione ir įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programą (toliau – Veiksmų programa), Plėtros taryba priėmė sprendimus, kuriais buvo tvirtinami
ar keičiami Tauragės regiono projektų sąrašai pagal atskiras 2014–2020 metų regioninio planavimo
priemones, derinami teisės aktų, skirtų Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, projektai.
Plėtros taryba, vykdydama jai deleguotas funkcijas, per 2020 metus priėmė 1
sprendimą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektų sąrašų patvirtinimo, 17 sprendimų dėl
patvirtintų Veiksmų programos įgyvendinimo priemonių regiono projektų sąrašų keitimo.
Dažniausiai projektų sąrašai keisti siekiant perskirstyti ES lėšų likučius (sutaupytas lėšas baigus
įgyvendinti projektus) tarp regiono projektų arba pakeitus ES lėšų limitus regionui. Į priemonės
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Tauragės regiono
projektų sąrašą įtrauktas 1 naujas projektas, kuriuo planuojama maisto/virtuvės (kartu su
žaliosiomis) atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, investuojant beveik 1 mln. eurų. Regiono
plėtros tarybos iniciatyva regiono ES lėšų limitas padidintas 903 500 Eur. priemonei 04.5.1-TID-R518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinti.
Plėtros tarybos sekretoriato funkcijas atlieka Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius (Sekretoriatas). Efektyviam Plėtros tarybos
darbui užtikrinti veikia darbo grupė, sudaryta iš regiono savivaldybių administracijų atstovų,
Sekretoriato darbuotojų, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų bei regione veikiančių
bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovų (sudėtis keista 2020-04- 09 sprendimu Nr. 51/9S-16).
2020 metais Plėtros taryba paskyrė savo atstovus į Europos kaimynystės priemonės
Lietuvos–Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį programavimo
komitetą (2020-04-09 sprendimas Nr. 51/9S-17). Per 2020 metus Plėtros taryba 8 kartus keitė
Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.
51/9S-26, Priemonių planą, pritarė Tauragės integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai, pagal kompetenciją derino teisės aktus, susijusius su 2014–
2020 metų programavimo periodu (20 sprendimų).
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Įgyvendinant ekonominės specializacijos pilotinį projektą „Tauragė+“, Plėtros taryba
pritarė ekspertų parengtai plėtros strategijai, atsižvelgiant į ją inicijavo Tauragės regiono
Integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimą dėl tikslinės programos teritorijos pakeitimo
(įtraukta Šilalės rajono savivaldybė) bei Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinės
priemonės ir veiksmo „Tauragės funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas“ įtraukimo. Darbas,
rengiant Tauragės regiono strategiją, vyko darbo grupėse, merų susitikimuose, talkinant Centrinės
projektų valdymo agentūros ekspertui Gediminui Česoniui.
Funkcinės zonos plėtros strategijos rengimas. Diskusijų, kurios vyko visose
savivaldybėse ir regiono lygiu, metu buvo aptarta atrinktų 5 prioritetinių krypčių problematika,
nustatyti jų plėtros tikslai ir uždaviniai bei įgyvendinimo veiksmai. Diskusijose dalyvavo daugiau
kaip 300 suinteresuotų atstovų – verslininkų, nevyriausybinių organizacijų narių, socialinių
partnerių, politikų, gyventojų, savivaldybių administracijų ir įstaigų darbuotojų. Diskusijų rezultatai
buvo apibendrinami savivaldybių vadovų darbo grupėje, pristatyti regiono plėtros tarybai ir
savivaldybių taryboms.

5 pav. Susitikimo Raudonėje akimirka

Funkcinės zonos plėtros strategija rengiama ir tvirtinama dviem etapais. Pirmajame
parengti strategijos pirmųjų trijų prioritetinių krypčių problemų nustatymo, tikslų, uždavinių ir jų
įgyvendinimo veiksmų aprašai ir pateikti savivaldybių taryboms priimti sprendimus dėl jų
patvirtinimo bei įgyvendinimo. Antrajame etape rengiami kitų dviejų prioritetinių krypčių problemų
nustatymo, tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo veiksmų aprašai, pagal poreikį taip pat parengiami
pasiūlymai dėl pirmųjų trijų prioritetinių krypčių aprašymo tobulinimo.
Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros
strategija, kurią Pagėgių savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-51
„Dėl funkcinės zonos Tauragė+ strategijos patvirtinimo“, parengta siekiant nustatyti kelioms
savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų
pirma, skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir
geresnį darbo vietų pasiekiamumą.
Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir
bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti
viešąsias paslaugas. Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos keturių savivaldybių
bendros strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo,
kad nėra pririšamas prie administracinių ribų ir, kai kuriais atvejais, gali apimti ir daugiau
savivaldybių, jei to reikia siekiant strategijos tikslų. Taip pat akcentuotina, kad strategijos
prioritetinių krypčių sąrašas nėra baigtinis – jis gali būti pildomas, kai atsiranda tam poreikis,
apimant ne būtinai visas keturias savivaldybes ar įtraukiant kitas. Tai tęstinis procesas pagrįstas
bendradarbiavimo, o ne konkuravimo principu. Jo rezultatas priklauso nuo dalyvaujančių
savivaldybių atvirumo ir noro veikti kartu, gebėjimų bendrus tikslus iškelti virš atskirų kiekvienos
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jų siekių ir vienodo suvokimo, ko siekiama įgyvendinant šią strategiją. Atviras bendradarbiavimas
yra būtina sąlyga tiek sėkmingam strategijos parengimui, tiek ir jos įgyvendinimui.
Funkcinės zonos plėtros prioritetinės kryptys. Funkcinės zonos plėtros prioritetinės
kryptys buvo suformuotos atsižvelgiant į Tauragės regiono plėtros tarybos patvirtintas
specializacijos kryptis. Šios kryptys buvo iš naujo įvertintos ir bendru visų funkcinės zonos
savivaldybių merų sutarimu tolimesnėms diskusijoms atrinktos 5 prioritetinės kryptys:
 Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas;
 Tvaraus judumo skatinimas;
 Viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas;
 Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose
sistemų sukūrimas;
 Turizmo plėtros svarbių paslaugų ir infrastruktūros plėtros skatinimas.
Funkcinės zonos horizontalūs prioritetai. Funkcinės zonos strategijos
įgyvendinimas bus grindžiamas dviejų horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu:
 Žalias ir švarių technologijų regionas;
 Šeimai draugiškas regionas.
Šie prioritetai neturi atskirai jiems nustatytų tikslų ir uždavinių bei jų įgyvendinimo
veiksmų, tačiau įgyvendinant visus strategijos veiksmus bus siekiama prisidėti prie šių
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo. Siekiant prisidėti prie Žalio ir švarių technologijų regiono
prioriteto strategijos veiksmai bus įgyvendinami parenkant tokį jų įgyvendinimo būdą, kuris darytų
kuo mažesnį poveikį aplinkai ir, pagal galimybes, būtų grindžiamas žaliosiomis ir (ar) švariosiomis
technologijomis. Tuo tarpu, siekiant prisidėti prie Šeimai draugiško regiono prioriteto, strategijos
veiksmai bus įgyvendinami siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas šeimoms su vaikais – tiek
kuriant naujas ir plėtojant esamas paslaugas, tiek modernizuojant ar įrengiant naują infrastruktūrą
bus vertinama, kaip prisidedama prie šio horizontalaus prioriteto įgyvendinimo.
Regioninės plėtros įstatymo (naujos redakcijos) įgyvendinimas. LR Seimas 2020
m. birželio 11 d. priėmė naująjį Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą (naują redakciją),
kuris šalies regionams suteikė daugiau įgaliojimų ir kompetencijų, o regionų plėtros taryboms –
teisinį statusą. Įgyvendinus naujos redakcijos įstatymo nuostatas, Regionų plėtros tarybos taptų
institucijomis, kurios prisiimtų atsakomybę ir galėtų deleguoti funkcijas. Regionų plėtros įstatymas
padės apskričių pagrindu suvienyti savivaldybes ir jas įgalinti naudotis bendru finansavimu
problemoms spręsti. Tai sisteminiai pokyčiai, kurie ilgainiui sukurs prielaidas didesniems
pokyčiams, tokiems kaip pajamų nelygybės mažinimas.

6 pav. Regioninės politikos forume aptartos Lietuvos regioninės politikos aktualijos, kryptys ir galimybės,
pristatomi pokyčiai, susiję su naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymo priėmimu, LR teritorijos bendrojo
plano koncepcijos patvirtinimu

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

18

2020 m. lapkričio 5 d. Pagėgių savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-209
„Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo“, kuriuo pritarė Tauragės regiono plėtros
tarybos steigimo sutarties projektui ir įgaliojo Pagėgių savivaldybės merą Vaidą Bendaravičių
pasirašyti steigimo sutartį bei dalyvauti steigiamajame Tauragės regiono plėtros tarybos
susirinkime.
Tauragės regiono plėtros tarybos tikslas – atstovauti bendriems viso Tauragės regiono
ir jo gyventojų interesams nacionaliniu mastu. Tauragės regiono plėtros taryba bendrai spręs
opiausias Tauragės regiono problemas ir sieks konstruktyvios diskusijos su nacionaline valdžia,
ieškant viso regiono plėtrai palankių sprendimų. Šių metų vasarą buvo priimti Regioninės plėtros
įstatymo pakeitimai, kurie numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių subjektų –
regionų plėtros tarybų – įsteigimą. Jų pagrindu bus užtikrinama efektyvi regioninės politikos
sistema. Kartu su naujuoju įstatymu regionų plėtros taryboms suteiktas teisinis statusas, sudaryta
galimybė visa apimtimi įgyvendinti viešojo juridinio asmens teises ir pareigas bei išspręsta
egzistavusi neapibrėžtos atsakomybės už regiono tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus
problema. Tikimasi, jog atstovavimas ne atskirų savivaldybių, o bendriems viso Tauragės regiono ir
jo gyventojų interesams nacionaliniu mastu padės optimizuoti regioninei politikai skirtų išteklių
panaudojimą, išnaudoti natūraliai egzistuojančius teritorijų ryšius, sudarys sąlygas geriau atliepti
visų regiono gyventojų poreikius ir kt.
Atnaujintos įstatymo nuostatos skatina didesnę regionų decentralizaciją stiprinant
regiono plėtros tarybų vaidmenį bei pozicijas formuojant regioninę politiką. Naujosios tarybos
planuos ir koordinuos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą regionuose, skatins jų
socialinę bei ekonominę plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, regiono savivaldybių
bendradarbiavimą, atstovaus regionui. Artimiausia naujos regiono plėtros tarybos užduotis – naujo
Tauragės regiono plėtros plano parengimas, o vėliau ir administravimas. Naujai steigiamos
Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegiją sudarys 11 narių iš visų regiono savivaldybių merai ir
po 2 atstovus delegavo Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajono savivaldybės, o Pagėgių savivaldybė – 1
atstovą. Pagėgių savivaldybės tarybai Kolegijoje atstovaus Pagėgių savivaldybės tarybos narys
Edgaras Kuturys.
2020 m. gruodžio 1 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Tauragės
rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas
Meiženis ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pasirašė Tauragės regiono
plėtros tarybos steigimo sutartį.

7 pav. Ant Rambyno kalno pasirašyta Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo sutartis
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2020 m. gruodžio 23 d. nuotoliniu būdu surengtas Tauragės regiono plėtros tarybos
Steigiamasis susirinkimas. Steigiamojo susirinkimo metu buvo patvirtinti tarybos nuostatai,
kolegijos darbo reglamentas ir personalinė kolegijos sudėtis.
Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) – tai organizacija atstovaujanti savo
narėms – 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas,
atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose
tarptautinėse organizacijose. Taip pat asociacija stiprina vietos savivaldą, formuoja savivaldybių
veiklos strategiją ir koordinuoja jų veiklą atskirose srityse (aplinkos apsaugos, finansų ir
ekonomikos, energetikos, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, tarptautinių
ryšių, viešųjų pirkimų, žemės valdymo ir kaimo reikalų).
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) institucijos (organai):
 Atstovaujamosios: LSA narių atstovų suvažiavimas, apskričių (regionų) merų
pasitarimai;
 vykdomosios (kiti organai): LSA taryba, valdyba, LSA prezidentas;
 LSA vienasmenis valdymo organas: LSA direktorius;
 Kontrolės: revizijos komisija.
Suvažiavimas – tai aukščiausioji LSA atstovaujamoji institucija. Suvažiavime
sprendžiamojo balso teisę turi LSA narių atstovai.
2020 m. lapkričio 6 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo
nuotoliniame LSA posėdyje (naudojant „Microsoft Teams“), kuriame aptartas lyčių lygybės
klausimas savivaldybėse, svarstytas 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, pristatytas DNR planas ir Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonės (RRF) bei pristatyta VšĮ „Lietuvos savivaldybių asociacijos
Mokymo ir konsultavimo centro“ ataskaita.

8 pav. LSA atstovų suvažiavimas Mosėdyje

2020 m. birželio 30 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir mero
pavaduotoja Ligita Kazlauskienė dalyvavo kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos narių
atstovų suvažiavime, kuris vyko Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorijoje, Mosėdyje,
Skuodo rajone. Suvažiavime dalyvavo delegatai iš visų šalies savivaldybių, taip pat – Seimo,
Vyriausybės bei kitų institucijų atstovai. Suvažiavime delegatai patvirtino LSA siūlymus politinėms
partijoms, kuriuose raginama stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį
bendradarbiavimą su centrine valdžia.
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Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Palaikomi glaudūs ryšiais su: Tauragės apskrities valstybine mokesčių inspekcija,
Užimtumo tarnyba, Tauragės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Pagėgių PK, VSAT
Pagėgių pasienio rinktine, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio motorizuotuoju pėstininkų
batalionu, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje, Pagėgių savivaldybės
ūkininkų asociacija, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija ir kitomis Pagėgių savivaldybės
nevyriausybinėmis organizacijomis.

9 pav. Susitikimas su Lietuvos Neįgaliųjų draugijos atstovais pirmininku Ignu Maciuku ir kitais atstovais

Taip pat tęsiamas bendradarbiavimas su Valstybiniu Klaipėdos muzikiniu teatru,
Lietuvos Liaudies kultūros centru, Etninės kultūros globos taryba prie LR Seimo, Lietuvos muzikų
sąjunga, Vilniaus universitetu, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos Lietuvos verslo kolegija, Mokslo
akademija, Mokslo ir Enciklopedijų leidybos institutu, Lietuvos knygrišių gildija, Vydūno draugija,
Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos bibliotekų asociacija, Lietuvos bibliotekininkų draugija,
Pasaulio lietuvių bendruomene, Šveicarijos lietuvių bendruomene, Lietuvos universitetų moterų
asociacija.
Bendradarbiaujama su Rusijos Federacijos generaliniu konsulatu Klaipėdoje, Lietuvos
Respublikos generaliniu konsulatu Kaliningrade bei Lietuvos Respublikos konsulatu Sovetske.
Religinis bendradarbiavimas tęsiasi su Telšių Vyskupijos kurija (vyskupas Algirdas
Jurevičius) ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia (vyskupas Mindaugas Sabutis).

10 pav. Jo Ekscelencija Telšių vyskupo Algirdas Jurevičius dalyvavo Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje liepos 22
d. vykusioje Sutvirtinimo sakramento teikimo iškilmėje
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Tarptautinis bendradarbiavimas
Bendradarbiaujama su Savivaldybės partneriais: Lenkijos Respublikos Ilawos
savivaldybe , Estijos Respublikos Kose savivaldybe, Ternopolio srities (Ukraina) Zbaražo rajono
valstybine administracija ir Rusijos Federacijos Sovetsko miesto administracija. Dėl savivaldybėje
vykdomos projektinės veiklos vyko aktyvus bendradarbiavimas su Lenkijos Punsko, Zabludov ir
Dobrzynevo Duze valsčiais.
2020 m. vasario 19 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius susitiko su
Nėmano miesto vadovu A. I. Neimanu ir jį lydinčiais delegacijos atstovais. Susitikimo metu
aptartos Pagėgių ir Nėmano savivaldybių bendradarbiavimo galimybės bei dalyvavimas bendruose
Lietuvos–Rusijos sienos bendradarbiavimo per sieną programos projektuose.

11 pav. Aptartos Pagėgių ir Nėmano savivaldybių bendradarbiavimo galimybės

Susitikimai ir kita veikla
2020 metais užplūdusi COVID-19 pandemijos banga ir šalies mastu paskelbti
apribojimai pakoregavo mero darbotvarkę, vizitus, susitikimus bei bendravimo formą. Priklausomai
nuo epidemiologinės situacijos savivaldybėje, susitikimai vyko tiesioginiu arba nuotoliniu būdu.
Daugiau dėmesio skirta informacijos savivaldybės gyventojams pateikimui socialinio tinklo
platformoje bei spaudoje.
2020 m. sausio 7 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius filmavosi LRT
televizijos laidoje „Nepažintas meras“. Tai realybės dokumentikos laida, kurios metu merai,
pusdieniui palikę savo kabinetą, tampa paprastais gyventojais ir bando spręsti vietos žmonėms
aktualias problemas.

12 pav. Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius
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2020 m. sausio 17 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje
vyko Lietuvos ir Austrijos draugijos Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinių ryšių minėjimo
vakaras, kuriame draugijos prezidento prof. Petro Kuncos kvietimu dalyvavo Pagėgių savivaldybės
mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė, Vilkyškių seniūnijos seniūnas Darius Jurkšaitis. Vakaro
metu aptarti Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinių ryšių ir bendradarbiavimo klausimai.

13 pav. Renginio svečiai

2020 m. sausio 20 d. Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė ir viceministras
Tautvydas Tamulevičius kartu su patarėjais bei vidaus reikalų ministerijos specialistais lankėsi
Tauragėje ir susitiko su Pagėgių, Tauragės, Jurbarko ir Šilalės savivaldybių merais, administracijos
vadovais. Susitikimo metu pristatytas pilotinis projektas „Tauragė +“, aptarti kiti regionui aktualūs
klausimai. Regiono rajonų merai pristatė savo miestų problemas, kurias reikėtų išspręsti, idėjas,
kurias numatyta įgyvendinti.

14 pav. Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės vizitas Tauragėje
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Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė
lankėsi sausio 24-26 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje didžiausioje
Baltijos šalyse turizmo parodoje „ADVENTUR 2020“, kurioje Tauragės regione veikiantys
turizmo ir verslo informacijos centrai, muziejai ir kiti turizmo rinkos dalyviai bendrame stende
pristatė patraukliausius turizmo išteklius regione.

15 pav. Parodoje „ADVENTUR 2020“

2020 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske vyko Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – iškilmingas minėjimo renginys, kuriame, Lietuvos
Respublikos konsulato Sovetske įgaliotosios ministrės Daivos Mockuvienės kvietimu, dalyvavo
Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė ir mero patarėja Rita Vidraitė.

16 pav. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas LR konsulate Sovetske

2020 m. vasario 8 d. Vadžgiryje (Jurbarko raj.) apdovanoti Žemės ūkio ministerijos
inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Tauragės apskrities nugalėtojai, kuriems už sėkmingai
įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant
gerąją patirtį, įteiktos žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkos. Renginyje dalyvavo LR
Seimo narys Ričardas Juška, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Pagėgių
savivaldybės seniūnijų seniūnai, kaimo bendruomenių atstovai, kiti svečiai. Tarp nugalėtojų –
Lumpėnų kaimo bendruomenė, apdovanota už projektą „Lumpėnų, Natkiškių ir Bitėnų kaimų
tradicijų puoselėjimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, ūkininkas Paulius Dargelis,
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apdovanotas už projektą „Pauliaus Dargelio augalininkystės ūkio plėtra“ ir ūkininkas Sigitas
Stonys, įvertintas už projektą „Bitininkystės ūkio plėtra“.

17 pav. Renginio akimirka

2020 m. birželio 1 d. Pagėgiuose vykusioje visuotinėje padėkos akcijoje „Ačiū,
Lietuva“ buvo dėkojama visiems, prisidėjusiems prie sėkmingai įveiktos pirmosios COVID-19
bangos. Renginyje dalyvavęs Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius sveikino
pagėgiškius, dėkojo visiems, kurie drausmingai laikėsi karantino ir padėjo sėkmingai įveikti pirmąją
viruso bangą bei prisidėjo prie koronaviruso krizės suvaldymo savivaldybėje.

18 pav. Pagėgių savivaldybė prisidėjo prie visuotinės padėkos akcijos „Ačiū, Lietuva“
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2020 m. birželio 10 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius susitiko su
LR aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Susitikimo metu aptartos Pagėgių savivaldybės ekologinės
problemos, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ veikla bei kiti Pagėgių savivaldybės gyventojams
svarbūs klausimai. Viešnagės Vilniuje metu Pagėgių savivaldybės meras taip pat susitiko su LR
Seimo nariais Ričardu Juška, Eugenijumi Gentvilu ir Alfredu Stasiu Nausėda aptarti aktualius
Pagėgių savivaldybės gyventojams klausimus.

19 pav. susitikimo su LR aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika akimirka

2020 m. liepos 12 dieną Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, mero
pavaduotojas Edgaras Kuturys ir administracijos direktorius Virginijus Komskis, Jurbarko rajono
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu, dalyvavo šaudymo varžybose „Taiklusis
šaulys“ Jurbarko rajono savivaldybės mero taurei laimėti, kurios vyko „Oksalio“ šaudykloje,
Giedrių kaime, Jurbarko rajone.

20 pav. Šaudymo varžybose „Taiklusis šaulys“
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2020 m. rugsėjo 3 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame kasmetiniame Regionų forume,
skirtame svarbiausiems regionų politikos ir savivaldos plėtros klausimams aptarti. Forume
pasirašytas Prezidento G. Nausėdos, savivaldybių merų ir Seime atstovaujamų politinių partijų
atstovų memorandumas „Dėl glaudesnės centrinės valdžios ir vietos valdžios partnerystės siekiant
stiprinant Lietuvos savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę.“

21 pav. Regionų forumas

2020 m. rugsėjo 4 d., Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo susitikime
su LR Vidaus reikalų ministre Rita Tamašuniene, kuri kartu su lydinčia komanda lankėsi Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio
rinktinėje ir saugomame sienos ruože.

22 pav. Susitikimo akimirka
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2020 rugsėjo 19 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius susitiko su
Kroatijos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvoje J.E. Krešimir
Kedmenec. Tą dieną Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko bibliotekoje
eksponuojamos fotografijos darbų parodos „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į
UNESCO sąrašą“ atidarymas.

23 pav. Susitikimo akimirka

2020 m. rugsėjo 25 dieną Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo
Rietave vykusiuose šventiniuose renginiuose, skirtuose atkurtos Rietavo savivaldybės
dvidešimtmečiui paminėti.

24 pav. Susitikimo akimirka

2020 m. spalio 13 d. Tauragėje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas
Nausėda su pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene. Šalies vadovas su komanda pirmiausia atvyko į
Tauragės autobusų stotį, kur susitiko su Tauragės regiono – Pagėgių savivaldybės, Jurbarko,
Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybių merais. Čia Tauragės regiono merai iškilmingai pasirašė
Regioninį susitarimą dėl bendros viešojo transporto sistemos kūrimo. Šiuo susitarimu savivaldybės
įsipareigojo siekti tvaraus judumo visame regione, gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir darbo
vietų pasiekiamumą, įdiegti bendrą maršrutų planavimo ir derinimo sistemą, bendrą elektroninį
bilietą.
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25 pav. Susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda su pirmąja šalies ponia Diana
Nausėdiene akimirka

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius prisijungė prie akcijos „Knygų
Kalėdos 2020”, kurią šiemet jau dešimtąjį kartą iniciavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Savivaldybės ugdymo įstaigų (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Vilkyškių
Johaneso Bobrovskio gimnazijos, Stoniškių pagrindinės mokyklos, Natkiškių Zosės Petraitienės
pagrindinės mokyklos) bibliotekoms, Pagėgių viešajai Vydūno bibliotekai ir jos filialams
(Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Kentrių, Vilkyškių, Žukų) padovanotos naujos
populiarios knygos, skirtos vaikams ir jaunimui.

26 pav. Pagėgių savivaldybės meras prisijungė prie akcijos „Knygų Kalėdos 2020”
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2.2.

2020 METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI IR ATLIKTI KITI DARBAI

Sprendžiamos gatvių ir kelių priežiūros problemos. 2020 m. Pagėgių savivaldybės
vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse sparčiai vyko rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbai.
2020 metais užbaigti šie kapitalinio remonto darbai: Pagėgių miesto Malūno gatvė (gatvė
rekonstruota, įrengti šaligatviai ir apšvietimas), Pagėgių miesto Sodų gatvė ir Sodų gatvės atšaka
(atliktas kapitalinis gatvės remontas, įrengta asfalto danga ir apšvietimas), Benininkų k. Prūdo
gatvė (atliktas kapitalinis gatvės remontas, įrengta asfalto danga), Vilkyškių miestelio Mažojo
kaimelio gatvė (atliktas kapitalinis gatvės remontas, įrengta asfalto danga ir apšvietimas; šiuo metu
vyksta baigiamieji tvarkymo darbai), Vilkyškių mstl. išasfaltuotos nuovažos, Stoniškių sen.
vietinės reikšmės kelias Rukai – Pakamoniai (2020 m. Rukuose pradėti kelio tvarkymo
(asfaltavimo) darbai, gyventojų prašymu čia yra tvarkomas kelio ruožas, vedantis į Rukų kapines;
planuojama darbus baigti 2021 metais. Bus įrengta asfalto danga, įrengtos nuovažos į sklypus bei
automobilių stovėjimo aikštelė prie Rukų kaimo kapinių), Kentrių k. Vingio g. (atlikti gatvės
rekonstravimo darbai, įrengta asfalto danga, gatvės apšvietimas), Pagėgių miesto Klaipėdos g.
kelio atšaka).
Taip pat buvo vykdomi kiti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai, asfalto
dangos remonto darbai, kelio ženklų statymo bei kadastrinių bylų rengimas, sutvarkytos tiltų
konstrukcijos.

26 pav. Vilkyškių mstl. išasfaltuotos nuovažos

Melioracijos darbai. Įgyvendinant projektą „Valstybei priklausančių melioracijos
statinių rekonstravimo darbai, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje“ 2020
metais atlikti melioracijos darbai Benininkų, Stoniškių, Šilgalių, Natkiškių, Kentrių kaimiškose
vietovėse.
Institucinės globos pertvarka. Įgyvendinant institucinės globos pertvarką, Pagėgių
savivaldybė, kaip ir visos šalies savivaldybės, yra įpareigotos institucinius vaikų globos namus
pakeisti į bendruomeninius vaikų globos namus, kurie būtų panašūs į šeimos aplinką ir skirti vienai
vaikų šeimynai gyventi, kuriuose vaikai, patys tvarkydamiesi, įgytų socialinių įgūdžių bei
savarankiškumo.
2020 m. vasario 24 d. Pagėgių savivaldybėje lankėsi ir su Savivaldybės meru Vaidu
Bendaravičiumi bei kitais atstovais susitiko LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės
politikos grupės patarėja D. Buivydaitė–Garbštienė, LR Seimo nariai R. Juška, T. Tomilinas, A. S.
Nausėda, ES nario Bronio Ropės padėjėja J. Vaitiekiene, Pertvarkos procesų ekspertė Tauragės
regionui M. Janavičienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narys R. Kelneris, Kelmės rajono
savivaldybės tarybos narys V. Barkauskas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pagėgių skyriaus
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pirmininkas P. Ubartas. Susitikimo metu kalbėta apie institucinės globos pertvarkos prioritetus,
aptarti kiti svarbūs institucinės globos pertvarkos klausimai.

27 pav. Susitikimo akimirka

Pagėgių savivaldybei reikalingi trys bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose
apsigyventų trys šeimynos po 8-9 vaikus. Tokie namai jau įrengti Mažaičių k., Stoniškių sen. Name
yra kambariai vaikams, erdvi svetainė su virtuvės ir poilsio zonomis, du sanitarinių mazgų
kambariai. Namo šildymo sistema – oras/vanduo.

28 pav. Bendruomeniniai vaikų globos namai Mažaičiuose

Taip pat remontuojamos buvusios Pagėgių socialinių paslaugų centro patalpos,
kuriose įsikurs nauji bendruomeniniai namai. Patalpos bus pritaikytos gyventi 8 vaikų šeimynai,
numatyti vaikų miegamieji kambariai, poilsio kambarys, virtuvė, valgomasis, sanitarinių mazgų
kambariai.

29 pav. Susitikimo su darbuotojais akimirka
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Pagėgių savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka. Įgyvendinant Pagėgių
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką (2016 m. balandžio 28 d. Pagėgių
savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-93) 2020 m. rugpjūčio 31 d. Piktupėnų pagrindinė mokykla
ir Pagėgių pradinė mokykla prijungtos prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos.
2019 m. Piktupėnų pagrindinėje mokykloje mokėsi 53 mokiniai, dirbo 16 mokytojų.
Kasmet mažėjantis mokinių skaičius buvo pagrindinė mokyklos prijungimo prie gimnazijos
priežastis. 2019 m. Pagėgių pradinę mokyklą lankė 124 mokiniai, joje dirbo 10 pedagogų.
Įvykdžius mokyklų pertvarką, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skirs papildomų mokymosi
lėšų mokykloms.

30 pav. Susitikimo su Piktupėnų pagrindinės mokyklos bendruomene akimirkos

Išspręsta vaikų darželio poreikio problema. Atsižvelgus į savivaldybės gyventojų
poreikį dėl darželio, 2020 rugsėjo mėn. Pagėgių lopšelio-darželio patalpose įrengta nauja darželio
grupė, užsakyti nauji baldai. Taip pat įrengti kabinetai darželio administracijai. Įkūrus papildomą
grupę, dar 20-iai savivaldybėje gyvenančių vaikų atsirado galimybė lankyti darželį. Taip pat
išspręsta vaikų darželio poreikio problema, eilių lankyti darželį nebeliko.
Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro ir Vaiko globos centro
reorganizacija. Siekiant sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių savivaldybėje ir optimizuoti
socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą priimtas sprendimas reorganizuoti Pagėgių
savivaldybės Socialinių paslaugų centrą prijungiant prie Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro.
Tokiu būdu po reorganizacijos įregistruotas Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras užtikrins
racionalų socialinėms paslaugoms teikti skirtų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą bei
kokybiškų socialinių paslaugų Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimą.
Pritarta deryboms dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ reorganizavimo.
Bendradarbiaujant su Tauragės rajono savivaldybe buvo pritarta vykdyti derybas su Tauragės
rajono savivaldybės atstovais dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
teikiančių uždarųjų akcinių bendrovių – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tauragės
vandenys“ reorganizavimo. Jeigu derybų metu bus priimtas teigiamas sprendimas, šias paslaugas
Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse vykdytų viena uždaroji akcinė bendrovė. Tokiu būdu
tikimasi didesnio veiklos efektyvumo, paslaugų prieinamumo, geresnės paslaugų kainos ir kokybės.
Suprojektuotos ir pastatytos fotovoltinės saulės elektrinės. Įgyvendinant
atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimo projektus ant Pagėgių pirminės
sveikatos priežiūros centro (PSPC) pastato stogo ir Pagėgių kultūros centro pastato stogo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

32

suprojektuotos ir pastatytos fotovoltinė saulės elektrinės. Tikimasi mažinti taršą, daugiau naudoti
atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą.
Tarybos posėdžių salės atnaujinimo darbai. Įgyvendinant projektą „Elektroninė
demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“
atnaujinta Tarybos posėdžių salė ir Tarybos sekretoriaus kabinetas (atliktas remontas, nupirkti nauji
baldai, šviestuvai, užuolaidos, televizoriai, nešiojamieji kompiuteriai, taip pat įdiegta elektroninė
balsavimo-diskusijų sistema). Remonto bei atnaujinimo darbai iš dalies finansuojami Europos
sąjungos lėšomis (iš 2014-2020 Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos projekto) ir
Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis.

31 pav. Tarybos posėdžių salė prieš ir po remonto

Slaugos padalinio įrangos atnaujinimas. Įgyvendinant projektą „Pasienio regiono
partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“ atnaujinta slaugos padalinio įranga,
kuri pagerino sveikatos priežiūros paslaugų teikimą vyresnio amžiaus žmonėms savivaldybėje.
Projekto lėšomis buvo įsigyta įvairi medicininė ir reabilitacinė įranga (funkcinės lovos, čiužiniai
pragulų profilaktikai, ramentai, vaikštynės, neįgaliojo vežimėliai, širmos, EKG aparatas, masažo
terapinis stalas ir kt.), taip pat atnaujintos buities priemonės (lėkštės, įrankiai, patalynės užvalkalai).
Taip pat buvo įsigytas automobilis (Renault Traffic), skirtas neįgaliųjų ir palaikomojo gydymo
ligonių pervežimui ir pavežėjimui, kuriame įmontuotas specialus takelis neįgaliojo vežimėliui
užvažiuoti, neįgaliųjų tvirtinimo vieta automobilyje su vežimėlio tvirtinimo ir žmogaus saugos
diržais bei automobilyje montuojami neštuvai, skirti gulinčio ligonio pervežimui. Automobilis
perduotas Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namams.
Investicijų poreikis ir investuotojų paieška. Į Pagėgių savivaldybę atėjo naujas
investuotojas – UAB „Renerga“, kuriai pavaldi įmonė UAB „LT Energija“, plėtojanti naują vėjo
jėgainių parką mūsų krašte.
Septynios Pagėgių krašto bendruomenės (Pagėgių, Natkiškių, Kentrių, Piktupėnų,
Vilkyškių, Lumpėnų „Strazdas“, Lumpėnų kaimo bendruomenė) pasirašė paramos sutartis. Paramos
sumos skirtingos, jos priklauso nuo to, kiek kurioje bendruomenėje bus eksploatuojama vėjo
jėgainių. Parama organizacijas pasieks tik pradėjus statyti vėjo jėgaines ir tęsis iki tol, kol bus
eksploatuojamos jėgainės, t.y. apie trisdešimt metų. Be minėtos paramos bendruomenėms
investuotojai Pagėgių savivaldybėje ketina pastatyti vieną aukščiausių ir moderniausių Lietuvoje
apžvalgos bokštą.
Parengtas techninis modernios Pagėgių autobusų stoties projektas. Įgyvendinant
funkcinės zonos TAURAGĖ+ plėtros strategiją numatyta Pagėgiuose įrengti modernią autobusų
stotį. Stotis bus įrengta dabartiniame stoties paviljone, kuris yra įregistruotas ir nuosavybės teise
priklauso Pagėgių savivaldybei. Stoties projektas jau yra paruoštas, šiuo metu yra atliekami sklypo
formavimo darbai. Naujos stoties teritorijoje planuojama įrengti elektros įkrovimo terminalus.
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Šiuolaikiškoje stotyje planuojama įdiegti elektroninio bilieto sistemą, įrengti elektroninius
informacinius stendus.
Sprendžiamas klausimas dėl baigiamųjų baseino darbų. Dar 2016 metais Pagėgių
savivaldybės tarybai nutarus rekonstruoti Pagėgių pradinės mokyklos pastatą, esantį Vilniaus
gatvėje, pastatant priestatą ir jame įrengiant baseiną bei sporto ir reabilitacijos patalpas, visi
statybos ir rekonstravimo darbai užsitęsė. Po Savivaldybių rinkimų (2019 m. spalio ir gruodžio
mėn.) susitikimo su UAB ,,Lyderio grupė“ atstovais paaiškėjo, kad darbai nevyksta, todėl 2019 m.
gruodžio mėn. sutartis nutraukta dėl rangovo kaltės. Šiuo metu vyksta įvykdytų ir likutinių darbų
vertinimo procedūra, po kurios bus skelbiamas naujas konkursas baseino statybos baigiamiesiems
darbams atlikti. Yra numatytos lėšos 2021 m. biudžete, todėl tikimasi rasti rangovą ir užbaigti
baseino statybos darbus šių metų eigoje.

2.3. COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMAS SAVIVALDYBĖJE
Praėjusiais metais netikėtai užklupusi koronaviruso pandemija visiems tapo iššūkiu ir
privertė imtis naujų priemonių sunkumams įveikti. Pagėgių savivaldybė laiku ėmėsi visų reikiamų
priemonių šiam virusui suvaldyti. Pagėgių savivaldybėje, vienoje iš pirmųjų, buvo numatyti ir
paskelbti tam tikri ribojimai renginiams, numatytas ribotas renginių dalyvių skaičius, buvo
reikalaujama laikytis saugaus atstumo, dėvėti apsauginės veido kaukes.
Darbuotojai, negalintys išvengti rizikos (medikai, švietimo įstaigų darbuotojai,
socialines paslaugas teikiantys darbuotojai ir kiti specialistai) buvo aprūpinti asmens apsaugos
priemonėmis. Pagėgių savivaldybės įstaigoms buvo dalinamos medicininės kaukės, apsauginės
pirštinės, dezinfekcinės priemonės rankoms ir dezinfekcinės priemonės paviršių valymui.

32 pav. Įsteigtas mobilus tyrimų punktas Pagėgiuose

VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ skirta 4600 Eur iš Pagėgių
savivaldybės administracijos socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos priežiūros programos
„Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas“ įstaigos darbuotojų skatinimui, funkcijų ir uždavinių
įgyvendinimui, susijusiam su karantino įvedimu užtikrinti.
I-ame etape nuo COVID-19 ligos paskiepyti savivaldybės asmens sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su sergančiais koronaviruso infekcija, Pagėgių palaikomojo
gydymo, slaugos ir senelių globos namų pacientai/gyventojai ir darbuotojai, Vaiko globos centro
darbuotojai bei socialines paslaugas asmenų namuose teikiantys darbuotojai.
Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos centru, policijos
atstovais, kartu yra vykdomi tiksliniai patikrinimai ir pan.
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Viešojoje erdvėje pradėta teikti informacija apie COVID-19 ligos valdymą,
reikalavimus, operatyviai suburtas operacijų centras, paskelbtos sritys dėl paslaugų teikimo
savivaldybės gyventojams, grįžtantiems iš užsienio, ir ligoniams (pavežimas, apgyvendinimas ir
kt.).
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