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Graţus šis mūsų gimtasis kraštas, gimtoji piliakalnių ţemė Šilalė – maţas 

kalvotas Ţemaitijos lopinėlis, juosiamas Jūros. Jo garbinga praeitis aidu atsiliepia 

kiekvieno, čia gyvenančio, širdyje – tylūs ir susimąstę ilsisi čia milţinkapiai, apjuosti 

sraunia Akmenos srove, apaugę ąţuolais. Čia visada gyveno ţemaitis – artojas, kuris 

augino duoną ir vaikus, mokė juos mylėti savo tėviškę, Lietuvą. 

 

 

 

Ţmonės čia darbštūs, ţemaičiai. Kalba jie graţia dūnininkų tarme, brangina ir 

puoselėja iš kartos į kartą perduodamas gyvenimo patikrintas vertybes.
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I. ŠILALĖS RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

1.1. Vietos veiklos grupės kūrimosi istorija 

 

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (toliau tekste – VVG arba partnerystės 

organizacija) yra savanoriška asociacija, telkianti Šilalės rajono fizinius ir juridinius asmenis bei 

siekianti įgyvendinti ilgalaikes kaimo plėtros priemones. Partnerystės organizacija atstovauja Šilalės 

rajono kaimo gyventojų interesams.   

VVG stengiasi įgyvendinti kaimo novatoriškumo plėtros principą, įtraukti iniciatyvius vietos 

gyventojus į vietos problemų sprendimo būdus. Todėl parengtoje strategijoje numatyti veiksmai, 

kurie bus įgyvendinti pirmą kartą įvairiose kaimo vietovėse, įtrauktos  tiesioginės tikslinės grupės ir 

kaimo gyventojai, kurių poreikiai ir siekiai atsispindi strateginiuose sprendimuose.  

VVG strategija – tai integruotas atsakas į rajono plėtros poreikius, siekiant subalansuotos 

visų sektorių plėtros. Strateginiai sprendimai priimami derinant kaimiškųjų vietovių socialinę, 

ekonominę, aplinkosauginę veiklą.  

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vizija – sukurtas stiprus partnerystės ir 

bendradarbiavimo tinklas įtraukiantis rajono vietos gyventojus į organizavimo ir sprendimų 

priėmimo procesą, skatinantis savanorystę, pilietinę savimonę ir sudarantis sąlygas nuolatiniam 

gyvenimo kokybės gerinimui. 

 Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės misija – sustiprinti Šilalės rajono 

partnerystės vietos veiklos grupės interesų atstovavimą visose lygiuose, sustiprinti partnerystę tarp 

bendruomenių, verslo, valdţios ir ţiniasklaidos organizacijų, skatinti įsisavinti Leader + ir kitų 

programų lėšas gyvenimo kokybės gerinimui kaimo vietovėse. 

Vietos veiklos grupė buvo formuojama kaip teritoriniu pagrindu suburta savarankiška 

organizacija, sudaryta iš bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei asociacijų atstovų 

(50 proc.), vietos valdţios atstovų (25 proc.), verslo sektoriaus atstovų (25 proc.). 

Šilalės rajone buvo palankios sąlygos steigti vietos veiklos grupę, nes rajono savivaldybė 

rėmė rajono kaimo bendruomenių ir kitų nevalstybinių organizacijų veiklą: finansavo šių 

organizacijų vykdomus projektus, padėjo tvarkyti reikiamus paramai gauti dokumentus ir pan. 

Aktyvėjanti rajono kaimo bendruomenių veikla natūraliai formavo poreikį rajono mastu koordinuoti 

šių organizacijų veiklą bei pasirūpinti jų veiklos finansavimu. Būtent šiuos uţdavinius ir ėmėsi 

spręsti vietos veiklos grupė. 
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Organizacijos įsteigimo data 2007 m. geguţės 10 d. Įregistravimo data 2007 m. birţelio 13 

d. Tikslas - skatinti kaimo gyventojus galvoti apie jų vietovės ateities perspektyvas. Atstovavimas 

įvairiems sektoriams, konsultavimasis su bendruomenėmis, vietos valdţia, verslininkais, iniciatyvos 

iš „apačios“ skatinimas, kaimo gyventojų poreikių ištyrimas, vietos plėtros strategijos parengimas, 

novatoriškų kaimo plėtros projektų inicijavimas, konsultavimas, finansinių išteklių vietos plėtros 

strategijai įgyvendinti paieška, strategijos įgyvendinimo prieţiūra. Siekiama, kad moterys ir 

jaunimas būtų kaimo vietovių plėtros svarbi dalis (1 priedas, VVG steigimo dokumentai; 2 priedas, 

VVG  įstatai). Partnerystės organizacija per kelis savo veiklos metus uţmezgė partnerystės ryšius su 

beveik visomis rajono institucijomis ir organizacijomis, kurios sprendţia rajono kaimo plėtros 

problemas. Labiausiai šis bendradarbiavimas pasireiškė vykdant VVG projektus ir ypač rengiant 

vietos plėtros strategiją. Būtent strategijai parengti buvo sukurta strategijos darbo grupė, kurios 

nariai atstovavo atskiroms organizacijoms ir uţtikrino realios partnerystės Šilalės rajone 

formavimąsi. Suformuotos aštuonių asmenų strategijos rengimo darbo grupės nariai pasiryţo nuolat 

ir aktyviai dalyvauti strategijos rengimo darbe. Šią grupę sudarė: Teresė Jankauskienė, Vladas 

Letukas, Romas Bertašius, Aivaras Dobilas, Dalia Kutniauskienė, Genovaitė Grunovienė, Renata 

Darguţienė, Vida Zolotariova,  (10 priedas, Strategijos rengimo darbo grupė). 

Informacija apie LEADER metodą buvo pateikta spaudoje ir išaiškinta bendruomenėse, 

įvairioms asociacijoms, valdţios ir verslo atstovams. Kaimo bendruomenės ir kiti socialiniai 

partneriai bei gyventojai pateikė siūlymus kas geriausiai gali atstovauti kaimo interesus VVG. 

Steigiamajame susirinkime įsteigta Šilalės rajono vietos veiklos grupė, patvirtinti jos įstatai. 

Formuojant vietos veiklos grupę nariai atrinkta pagal metodinius reikalavimus ir atsiţvelgiant į 

kompetenciją ir kvalifikaciją. Įsteigtos Šilalės rajono vietos veiklos grupės veikloje aktyviai 

dalyvauja visi 29 jos nariai ir 800 kaimo bendruomenių nariai. Todėl įsteigus VVG tikimąsi, kad 

sutelkus bendruomenes, socialinius partnerius bei valdţios ir verslo atstovus, pagerės kaimo 

gyvenimo kokybė kaime, bus išsaugotas ir puoselėjimas gamtos ir kultūros paveldas. 

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė yra savarankiška organizacija, turinti savo 

balansą, apvalų antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą. Ji vadovaujasi galiojančiais teisės 

aktais ir savo įstatais. Šilalės rajono partnerystės VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, samdyti 

asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, uţmegzti 

tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka vietos 

veiklos grupės tikslus ir įstatus bei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Organizacijos 

veikla neterminuota, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Organizacijos stipriosios pusės - iniciatyvumas, gera komanda, bendrų veiklos tikslų, 

vertybių ir darbo principų suderinamumas.  
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1.2. Partnerystės asociacijos tikslai, darbo organizavimas ir valdymas 

 

Pagrindiniai vietos veiklos grupės tikslai: 

 aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Šilalės rajono kaimo plėtros planus bei 

programas; 

 telkti suinteresuotų Šilalės rajono vietos valdţios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir 

socialinei gerovei kelti; 

 skatinti ir palaikyti vietines Šilalės rajono kaimo ţmonių iniciatyvas verslo, gamtos 

apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

 teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros 

planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

 parengti Šilalės rajono kaimo plėtros strategiją; 

 organizuoti Šilalės rajono kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą; 

 organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti 

Šilalės rajone; 

 skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir uţsienyje. 

Asociacijos veiklai (laikotarpiu tarp asociacijos visuotinių narių susirinkimų) vadovauja 

valdyba. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Jai ir visos Asociacijos veiklai 

vadovauja pirmininkas (valdybos pirmininkas). Į Asociacijos valdybą išrinkta 8 narių: 4 (50 proc.) 

socialiniai ir ekonominiai partneriai, 2 (25 proc.) verslo atstovai, 2 (25 proc.) vietos valdţios 

atstovai.  

Socialiniai 

ekonominiai 

partneriai bei 

asociacijos 

50%

Vietos valdžios 

atstovai

25%

Verslo atstovai

25%
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1 pav. VVG valdybos struktūra 

Asociacijos valdyboje yra vienas jaunimo atstovas, vienas asmuo kompetentingas aplinkos 

apsaugos klausimais, taip pat išlaikyta lyčių proporcija: 5 moterys ir 3 vyrai (60 proc. ir 40 proc.). 

 

2 pav. Šilalės rajono partnerystės VVG organizacinė struktūra  

 

Asociacijos valdyba nutarė, kad savo veiklą vykdys vadovaudamasi organizacijos 

struktūra, kuri grafiškai pavaizduota 2 paveiksle. 

Šilalės rajono VVG savo praktinę veiklą įgyvendina darbo grupėse. Yra suformuotos 

keturios tokios grupės. Jos atspindi pagrindinius VVG veiklos aspektus. Dabartinis VVG darbų 

pasidalinimas atitinka šiuo metu vykdomos VVG veiklos poreikius. Galima teigti, kad VVG 

valdymo organų funkcijos yra suderintos su veikla, o išryškėjus organizaciniams trukdţiams VVG 

yra pasirengusi sudaryti sudėtingesnę valdymo bei sprendimų priėmimo struktūrą ir darbus vykdyti 

patobulintoje organizacinėje aplinkoje. Kai VVG disponuos administracinėmis lėšomis, jau yra 

nutarta priimti į VVG nuolatiniam darbui keletą specialistų, kurie pagerintų VVG dokumentacijos 

tvarkymą ir kitų funkcijų atlikimą. VVG vidaus demokratija bus didesnė, kai bus pereita prie VVG 

veiklos matricinės valdymo struktūros, kurią VVG valdybos nariai mokymų metu aptarė ir 

sumodeliavo. Tačiau, kol galima veikti paprasčiau, VVG laikosi tos nuomonės, kad būtent taip ir 

reikia daryti. Šiuo metu sėkmingai VVG darbai nudirbami VVG pirmininkės entuziazmo ir minėtų 

darbo grupių narių dėka. 

1. Veiklos organizavimo ir viešųjų ryšių grupė – ji administruoja visą VVG veiklą bei 

viešina atlikus darbus. Ši grupė vadovauja operatyviai VVG veiklai ir organizuoja pagrindinius 

darbus, tvarko VVG finansus ir valdo ţmogiškuosius išteklius, administruoja VVG interneto 

svetainę, palaiko ryšius su ţiniasklaida, rūpinasi VVG veiklos viešinimu. Atsakingi asmenys – 

Teresė Jankauskienė, Vladas Letukas, Kristina Bagdonienė, Dalia Danylienė, Linas Gumuliauskas. 

2. Mokymų organizavimo darbo grupė – jos siekis suteikti VVG nariams ir bendruomenių 

lyderiams reikiamas ţinias ir įgūdţius. Šios grupės pagrindiniai darbai: mokymų poreikių analizė, 

konsultavimas, mokymų ir seminarų organizavimas, metodinės medţiagos platinimas, ţinių ir 

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas  

Asociacijos valdyba 

Asociacijos pirmininkas  

Pirmininko pavaduotojas Finansininkas  

Sekretorius  4 veiklos darbo grupės 
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informacijos kaupimas. Atsakingi asmenys – Teresė Jankauskienė, Jonas Gudauskas, Linas 

Gumuliauskas, Laima Tubutienė. 

3. Kaimo plėtros darbo grupė – ji rūpinasi subalansuota bendruomenių plėtra, strategiškai 

kryptingai įgyvendina bendruomenių veiklos gerinimo ir jų bendros veiklos koordinavimo 

priemones. Ši darbo grupė atsakinga uţ šiuos pagrindinius darbus: kaimo bendruomenių poreikių 

analizę, bendrų veiklos tikslų, uţdavinių, priemonių apibrėţimą, bendruomenėms aktualios 

informacijos paiešką ir sklaidą (apie paramos fondus, potencialius rėmėjus ir pan.). Atsakingi 

asmenys – Vladas Letukas, Albinas Eţerskis, Romualdas  Bertašius, Vidas Toleikis. 

4. Vietos kultūros stiprinimo darbo grupė – ji siekia išsaugoti ir puoselėti krašto 

etnokultūrinį paveldą. Pagrindiniai šios grupės darbai: bendrų kultūros renginių organizavimas, 

įvairių ir ypač paţeidţiamų socialinių grupių įtraukimas į viešąją veiklą, tradicinių amatų 

atgaivinimas, parodų, plenerų, mugių, stovyklų organizavimas, gerosios kultūros puoselėjimo 

patirties sklaida. Atsakingi asmenys: Renata Darguţienė, Vida Zolotariova, Dalia Kutniauskienė.  

Dabartinės valdybos nariai atstovauja nevalstybinių organizacijų, vietos valdţios ir vietos verslo 

sektorius. VVG valdybos narių pareigos aprašytos 1 lentelėje.  

1 lentelė. Valdybos narių sąrašas 

Eil 

Nr. 
Vardas, pavardė Išsilavinimas 

Pareigos ir funkcijos 

Asociacijoje 
Atstovavimas 

1. Vladas Letukas Aukštasis Narys, atsakingas uţ ryšių palaikymą su 

savivaldybe, finansinių galimybių paiešką, 

bendradarbiavimą su verslininkais,  

konsultuoja ekologiniais, gamtosauginiais 

klausimais. 

Vietos valdţios  

atstovas 

2. Teresė Jankauskienė Aukštasis  Pirmininkė, atsakinga uţ visą VVG veiklą Vietos valdţios  

atstovas 

3. Romualdas Bertašius Aukštasis  Atsakingas uţ VVG viešuosius ryšius, 

ekonominę partnerystę  

Verslo atstovas 

4. Renata Darguţienė 

 

Aukštesnysis  Atsakinga uţ  kultūrinį darbą, sveiko 

gyvenimo būdo propagavimą, darbą su 

bendruomenėmis. 

Socialiniai partneriai 

Didkiemio kaimo 

bendruomenės 

pirmininkė 

5. Dalia Kutniauskienė 

 

Aukštasis  Atsakinga uţ VVG viešuosius ryšius, 

socialinį darbą, uţ informacijos rinkimą ir 

sklaidą. 

VVG sekretorė 

Socialiniai parteriai 

Jucaičių kaimo 

bendruomenės 

pirmininkė 

6. Linas Gumuliauskas vidurinis Atsakinga uţ  darbą su jaunimu, išorinius 

ryšius 

Socialiniai partneriai 

Vingininkų  kaimo 

bendruomenė  

7. Vida Zolotariova Aukštesnysis Atsakinga uţ socialinę sritį,kultūrinį darbą, 

darbą su bendruomenėmis, išorinius ryšius. 

 

Socialiniai partneriai 

Kaimo bendruomenė 

„Saulietekis“ 

8. Rimantas  Rimkus Aukštasis Atsakingas  uţ ryšių palaikymą ir 

bendradarbiavimą su  verslininkais, 

ūkininkais ir kitomis organizacijomis 

esančiomis VVG teritorijoje 

Verslo atstovas 
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Valdyba ir pirmininkas renkami dviems metams, kadencijų skaičius neribotas. Valdybą 

sudaro 8 nariai. Formuojant VVG valdybą buvo atsiţvelgiama, kad jos nariai tolygiai atstovautų 

visą Šilalės rajono teritoriją.  

Dialogo su kaimo gyventojais palaikymui VVG skiria didelį vaidmenį. Informuoti kaimo 

gyventojus padeda VVG sukurta interneto svetainė http://silalesvvg.lt, partnerystės ryšiai su vietos 

spauda ir TV, taip pat labai efektyvu informaciją skleisti pasinaudojant kaimo bendruomenių 

lyderių paslaugomis, ypač kai stambiųjų gyvenviečių bendruomenės globoja maţesnius kaimus ir 

tiesiogiai atkreipia vietos gyventojų dėmesį į konkrečius rajono viešojo gyvenimo įvykius bei 

dalyvavimo viešajame gyvenime galimybes, pvz., organizuojamas šventes, konkursus ir pan. Tokia 

kaimo gyventojų informavimo sistema, kai informuojami ir maţiausių kaimelių gyventojai, 

susiformavo VVG atliekant vietos gyventojų poreikių analizę, kai buvo dalinamos ir prašoma 

uţpildyti sociologinės apklausos anketas, kai buvo gyventojai kviečiami į susitikimus su VVG 

nariais. Tuo metu susiklostę VVG dalykiško bendravimo ryšiai su vietos gyventojais yra palaikomi 

kviečiant kaimų atstovus dalyvauti rajono šventėse, kurias organizavo Šilalės r. VVG. 

Nors VVG nariai daug konsultuojasi su rajono gyventojais, VVG svarbūs nutarimai 

priimami valdybos posėdţių metu. Valdybos sprendimų kompetencijai priklauso: 

 inicijuoja visuotinio narių susirinkimo sušaukimą; 

 teikia visuotiniam narių susirinkimui metinę finansinę atskaitomybę; 

 nustato Asociacijos finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką; 

 svarsto Asociacijos pirmininko parengtą veiklos programą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam 

narių susirinkimui; 

 rengti Asociacijos Valdybos veiklos planus, analizuoti jų įgyvendinimą, teikti pasiūlymus 

dėl jų įgyvendinimo gerinimo; 

 teikia pasiūlymus dėl Vietos veiklos grupės įstatų pakeitimo; 

 svarstyti paramos teikimo klausimus įgyvendinant šiuose įstatuose nurodytus Asociacijos 

tikslus ir uţdavinius; 

 atlikti Asociacijos finansuojamų projektų atranką ir prieţiūrą; 

 nustatyti Asociacijos vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus; 

 valdyti, naudoti ir skirstyti Asociacijos turtą, vykdyti kitas visuotinio narių susirinkimo 

valdybai priskirtas funkcijas. 

Vykdydama savo funkcijas, Valdyba: 

 priima sprendimus dėl Asociacijos valdymo struktūros ir pareigybių; 

 priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo; 

 priima sprendimą skirti ir atleisti iš pareigų valdybos pirmininką, nustato jo atlyginimą; 

http://silalesvvg.lt/
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 priima sprendimus Asociacijai tapti kitų įmonių steigėja, nare; 

 priima sprendimus steigti, reorganizuoti, likviduoti padalinius; 

 priima sprendimus dėl paramos teikimo įgyvendinant šiuose įstatuose nurodytus Asociacijos 

tikslus ir uţdavinius; 

 priima sprendimus kitais Asociacijos įstatuose ar visuotinio narių susirinkimo nutarimuose 

valdybos kompetencijai priskirtais klausimais. 

 Pagrindinė valdybos darbo forma yra susirinkimai. Visi valdybos nariai ir pirmininkas dirba 

savanoriškais pagrindais, VVG valdyba nusprendė rinktis į posėdţius periodiškai vieną ar du kartus 

per ketvirtį. Visus kitus VVG operatyvios veiklos klausimus tikslinga spręsti elektroniniu paštu ar 

telefonu.  

 Esant reikalui, skubos tvarka valdybos nariai kviečiami į posėdį pirmininko ar kito valdybos 

nario iniciatyva, pranešus apie tai valdybos nariams ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdţio datos. Į 

susirinkimo darbo dienotvarkę klausimai įtraukiami dar prieš susirinkimą, bet pati dienotvarkė 

tvirtinama susirinkimo metu, todėl kiekvienas susirinkimo dalyvis gali paprašyti apsvarstyti jam 

rūpimą klausimą. Ar svarstys susirinkimo dalyviai pateiktus klausimus nusprendţiama pradėjus 

susirinkimą, kai tvirtinama dienotvarkė. Kadangi VVG valdybos nariai nepiktnaudţiauja 

susirinkimo dalyvių dėmesiu, laikomasi gana liberalių nuostatų. Jei kyla kokie neaiškumai pačio 

susirinkimo metu, stengiamasi juos iškart išspręsti. 

Visuotinis vietos veiklos grupės narių susirinkimas kviečiamas ne rečiau kaip 2 kartus per 

metus. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka 

yra apibrėţta VVG įstatuose. Taip pat įstatuose yra apibrėţtos asociacijos, valdybos bei pirmininko 

teisės ir pareigos.  

Pagal įstatus VVG susirinkimai yra dvejopi:  

1. Eiliniai, juose svarstomi klausimai pagal VVG vadovo pasiūlytą ir valdybos priimtą VVG 

ketvirčio planą;  

2. Neeiliniai, neeilinio valdybos posėdţio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas 

valdybos narys arba/ir VVG vadovas. Neeilinis susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to raštu 

reikalauja daugiau kaip pusė VVG narių. VVG pirmininkas kiekvienam VVG nariui raštu praneša 

apie ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui 

prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu 

apie pranešimo gavimą. 

Sudėtingesnius VVG veiklos klausimus stengiamasi spręsti neskubant, išsiaiškinus situaciją. 

Informacija renkama įvairiais būdais. Daţniausiai pakanka VVG valdybos narių ţinių. Jei būtina 

detaliau išsiaiškinti, tada keletas savanorių VVG valdybos narių įsipareigoja surinkti reikiamą 
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informaciją arba kviečiamas konkretaus reikalo ţinovas. Pavyzdţiui, kai buvo aptariami rajono 

socialinės rūpybos klausimai ir bendruomenių vaidmuo gerinant socialinių paslaugų teikimą kaime, 

buvo kviečiamasi ir kalbama su rajono socialinės rūpybos specialistais. Tokia pati darbo tvarka 

buvo sprendţiant rajono jaunimo uţimtumo kaime problemas, neįgaliųjų ir moterų įdarbinimo 

problemas, nagrinėjant vietos kultūros skatinimo klausimus. 

VVG svarbiausius savo sprendimus priima keliais etapais. Pirmiausia aptariama, kokius 

svarbiausius kriterijus turi atitikti VVG priimtas sprendimas. Kai sutariama dėl sprendimo 

efektyvumo kriterijų (jų būna bent keletas), tada prašoma susirinkimo dalyvių pateikti kuo daugiau 

spendimo alternatyvų, kurios tuo momentu nėra kritikuojamos, o prašoma vieną sprendimą 

papildyti panašiais. Galimų sprendimų paieška baigiasi, kai pasiūlymai spręsti problemą išsenka. 

Tada vykdoma pateiktų sprendimų analizė. Sprendimų analizė atliekama tik tada, kai visiems 

susirinkimo dalyviams akivaizdu, kad analizuojamos visos turimos sprendimo galimybės.  

Geriausias sprendimas parenkamas, kai visi sprendimo dalyviai sutaria, kad jau yra 

pasiektas sprendimas, kuris geriausiai atitinka anksčiau pasirinktus vertinimo kriterijus. Daţnai, tai 

būna iš kelių pasiūlymų „sulipdytas“ sprendimas. Kad sprendime nepanaudotos vertingos VVG 

veiklos idėjos būtų išsaugotos, VVG pagrindines VVG posėdţių mintis ir pasiūlymus būtinai 

protokoluoja.  

Priėmus sprendimą būtinai aptariamas ir jo įgyvendinimas bei įgyvendinimo vertinimas, t.y. 

kaip bus sprendţiama apie pasiektą sėkmę ar nepavykusi darbą. Be to, aptariant priimto sprendimo 

įgyvendinimą kartu nagrinėjamas ir VVG narių atsakomybės pasiskirstymas. Stengiamasi, kad 

kiekvienas VVG valdybos narys turėtų veiklos, bet tuo pačiu nebūtų perkrautas darbais. Taip 

siekiama uţtikrinti VVG valdybos narių aktyvumą.  

Šilalės r. VVG savo veikloje vengia naudoti balsavimo procedūras, nes laiko, kad tokia 

darbo tvarka apsunkina bendrą sutarimą ir naujų, kūrybiškų sprendimų paiešką. Tik išsiaiškinus 

visų nuomones ir išbandţius galimybes rasti visiems tinkamus sprendimus yra balsuojama. 

Balsuojama tada, kai matosi, jog yra visuotinis sutarimas.  

VVG darbų ir atsakomybės pasiskirstymo bei sprendimų priėmimo tvarka tik formuojasi. 

Nors pagrindiniai dalykai yra ne kartą bendrai aptarti ir išbandyti, tačiau daţnai skubus reikalų 

tvarkymas daţniausiai „gula“ ant VVG pirmininkės ir kelių VVG aktyvistų.  

VVG nariai tikisi, kad nuoseklus darbų planavimas, esant aiškioms VVG veiklos sąlygoms, 

padės geriau „sustyguoti“ bendrą veiklą. Be to, daug tikimąsi iš VVG profesionalių darbuotojų, 

kurie galės atlikti rutininius darbus, o sprendimų priėmimas bus labiau susietas su kiekvieno 

partnerystės nario atstovaujamais interesais. 
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VVG narystės tvarka yra aprašyta įstatuose (2 priedas, VVG įstatai). Vadovaujantis įstatais, 

vietos veiklos grupės nariu gali būti fiziniai (sulaukę 18 metų) ir juridiniai asmenys pritariantys 

vietos veiklos grupės tikslams. Vietos veiklos grupės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydţio 

jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą VVG veiklai.  

Stojantysis į narius vietos veiklos grupės valdybai pateikia raštišką prašymą. Juridiniams 

asmenims kartu su prašymu būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti stojančiojo 

tapimą kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą ir juridinio asmens registravimo paţymėjimo 

kopiją. Prie prašymo taip pat teikiama CV, motyvacinis laiškas, kuriame nurodoma, kodėl 

pretendentas nori tapti VVG nariu. Pageidaujama, kad stojantysis į VVG nurodytų savo būsimos 

veiklos indėlį ir sritį, kurioje ţada veikti. VVG nariu tampama gavus teigiamą raštišką valdybos 

sprendimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą. 

Narystė vietos veiklos grupėje pasibaigia išstojus arba nariui nesilaikant vietos veiklos 

grupės įstatų. Nariai, norintys išstoti iš vietos veiklos grupės, raštu informuoja apie tai vietos 

veiklos grupės valdybą. Narių, nesilaikančių vietos veiklos grupės įstatų, VVG vidaus veiklos 

dokumentų, be pateisinamos prieţasties nesumokėjęs VVG nustatytų nario mokesčio, narystę 

sustabdo ar nutraukia vietos veiklos grupės valdyba, priimdama atitinkamą sprendimą. Valdybos 

sprendimas gali būti apskundţiamas visuotiniame narių susirinkime. Nariui išstojus ar jį išbraukus 

iš narių sąrašo, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąţinami. Pagal 

patvirtintą valdybos reglamentą, valdybos nariai privalo saugoti VVG komercines paslaptis ir 

įstatymų nustatyta tvarka atsako uţ jų atskleidimą. Pageidaujama, kad VVG narys, negalintis tęsti 

prisiimtų įsipareigojimų, pasirūpintų savo „pamaina“, kuri perimtų jo pradėtus darbus. Siekiant 

uţtikrinti, esant reikalui, operatyvų darbų perėmimą, taip pat moralinį vienas kito palaikymą 

svarbesnės VVG veiklos uţduotys yra skiriamos iš karto keliems VVG nariams.  

Siekiant išvengti interesų konflikto, buvo nuspręsta, kad kiekvienas VVG narys, deklaruos 

savo interesus, įgyvendinant LEADER metodą (deklaracijoje nurodomi atstovaujamos 

organizacijos numatomi rengti projektai, gyvenama vietovė, kt. informacija). Uţtikrinant sprendimų 

skaidrumą VVG nustatė, kad svarstant vietos projektus, tie VVG nariai, kurių interesai galimai 

susiję vertinamu projektu, nuo vertinimo nusišalina.  

 

 

1.3.  Švietėjiška veikla ir bendradarbiavimo organizavimas 
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Šilalės rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai suprasdami, kad ţinios ir informacija 

yra vertybė, nuo pat VVG įsikūrimo pradţios aktyviai dalyvauja įvairiuose VVG nariams skirtuose 

mokymuose: 2007 m. programos ,,Leader‟‟ ir ţemdirbių kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi, 

mokymo metodikos seminaruose, Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo 

centro seminaruose, Lietuvos respublikos ţemės ūkio rūmų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, 

2007 m. seminaras Šilalės rajono kaimo bendruomenių nariams ,,Kaimo bendruomeninių 

organizacijų galimybės ir perspektyvos pasinaudoti ES parama 2007-2013 m. laikotarpiu‟‟, 2008 m. 

seminaras ,,Gyvenimo kokybės gerinimas kaimo vietovėse‟‟, 2008 m. seminare ,,Krašto kultūros 

paveldas Lietuvos Tūkstantmečio kontekste‟‟. 

Šilalės r. VVG aktyviai dalyvauja Lietuvos VVG tinklo veikloje, nes yra šio tinklo narė nuo 

pirmųjų šio tinklo gyvavimo dienų. Rengiant Šilalės rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 

atsiskleidė galimybės bendradarbiauti su kaimyninėmis vietos veiklos grupėmis. Su Joniškio rajono 

partnerystės vietos veiklos grupe yra pasirašyta partnerystės sutartis, o su kitomis Kelmės krašto 

vietos veiklos grupe, Raseinių krašto bendrija, Skuodo rajono vietos veiklos grupe, Tauragės rajono 

vietos veiklos grupe yra palaikomi glaudūs ir visapusiški  bendradarbiavimo ryšiai pasidalinant 

abipuse patirtimi rengiant bei įgyvendinant strategijas. O taip pat dalyvaujant bendruose 

renginiuose, bei mokymuose. 

 

3 pav. Šilalės rajono VVG Leader+ tinklas ir bendradarbiavimas 

 

Skuodo rajono vietos 

veiklos grupė 

Raseinių krašto 

bendrija 

 

Lietuvos VVG tinklas 

www.vvg.lt 

Lenkijos Wokol Lysej 

Gory vietos veiklos 

grupė 

 

 

 

Tauragės rajono vietos 

veiklos grupė 
 

 

 

Kelmės krašto vietos 

veiklos grupė 
 

 

Joniškio rajono 

partnerystės vietos 

veiklos grupė 

ŠILALĖS RAJONO 

         VVG 

http://www.vvg.lt/
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Šilalės VVG pasirašė tarptautinio bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos Wokol Lysej Gory 

vietos veiklos grupe. (8 priedas, Partnerystės sutartys).  

 

4 pav. Partnerystės sutarties pasirašymas su Lenkijos vietos veiklos grupe 

Partnerystės organizacija taip pat yra ŢŪR nariai. VVG rajono lygiu yra pasirašiusi 

bendradarbiavimo sutartis su Šilalės kredito unija, o neformalūs partnerystės ryšiai Šilalės r. VVG 

sieja praktiškai su visomis rajono organizacijomis, kurios yra svarbios kaimo gyventojams.  

Šilalės rajono vietos veiklos grupė skatina kaimo bendruomenes aktyviai įsitraukti į VVG 

veiklą, būti aktyviomis rengiant Šilalės rajono kaimo plėtros strategiją, taip pat ragina aktyvesnes 

kaimo bendruomenes stiprinti tarpusavio bendradarbiavimo ryšius.  

VVG stiprina partnerystę ne tik su KBO, bet ir su vietos valdţia. Savivaldybės 

administracija VVG išskyrė vieną kabinetą savivaldybės administracijos pastate, suteikė VVG 

finansinę paramą strategijai rengti, taip pat parėmė finansiškai įgyvendinant kitus VVG projektus. 

Aptariant jau parengtą vietos plėtros strategiją, savivaldybės administracija viešai paţadėjo 

finansiškai ir morališkai remti parengtos Šilalės rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą.  

Lyginant VVG suformuotą partnerystę su kaimo bendruomeninėmis organizacijomis ir 

savivaldybės administracija, partnerystė su verslininkais kelia daugiau rūpesčių, nes dabartiniame 

etape, kol nėra finansuojami ir įgyvendinami konkretūs projektai, labai sunku įtraukti verslininkus į 

vietos viešąjį gyvenimą. Dabar verslininkų dalyvavimas VVG veikloje apsiriboja verslininkų 

atstovų dalyvavimu strategijos rengimo procese, taip pat kai kurių verslininkų įsitraukimu į 

bendruomenės, kurioje gyvena, veiklą.   

1.4. VVG projektų įgyvendinimo patirtis ir valdybos narių individuali kompetencija  
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Šilalės rajono vietos veiklos grupės nariai turi sukaupę didelę organizacinio darbo patirtį 

rengdami ir įgyvendindami vietos viešuosius projektus. Sukaupta kompetencija yra pateikta 2 

lentelėje.  

2 lentelė. VVG kompetencija įgyvendinant projektus 

Eil. 

Nr. 
Metai Finansinis šaltinis Projekto pavadinimas Suma, Lt Pasiekimas 

1. 2007 Valstybės parama kaimo 

bendruomenėms ir vietos 

veiklos grupėms 

Visuomeninės paskirties statinio ar 

įrenginio(jo dalies ) remontas ir 

įrengimas bei techninės bazės 

stiprinimas 

20 311,00 Įgyvendinta 

2. 2008 Savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo programa 

,,Mes atstovaujame Šilalės rajoną‟‟ 2 000,00 Įgyvendinta 

3. 2009  Savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų programa 

,,Būkime bendruomeniški‟‟ 2 200,00 Laukiama 

įvertinimo 

4. 2009 Valstybės parama kaimo 

bendruomenėms ir vietos 

veiklos grupėms 

,,Būkime veiklūs ir ţinomi‟‟ 25 000,00 Laukiama 

įvertinimo 

 

Apie VVG valdybos narių kompetenciją ir jų vaidmenį partnerystės organizacijoje galima 

spręsti individualiai, artimiau susipaţinus su kiekvieno VVG valdybos nario trumpa dalykine 

charakteristika (4 priedas, VVG narių CV, 6 priedas, Mokymo kursų paţymėjimai). 

Teresė Jankauskienė - VVG pirmininkė.  Koordinuoja ir organizuoja vietos veiklos grupės 

veiklą, atstovauja vietos veiklos grupei, atstovauja vietos veiklos grupės interesams visuose 

institucijose, stengiasi glaudţiai bendradarbiauti ir uţmegzti ryšius su visomis Šilalės rajone 

esančiomis organizacijomis ir uţ jo ribų. Jos vardu pasirašo sutartis su juridiniais ir fiziniais 

asmenimis, rengia vietos veiklos grupės programą, planus, analizuoja  apie jos įgyvendinimą, ruošia 

VVG veiklos ataskaitas. Kompetencija – aukštasis išsilavinimas, baigė Klaipėdos universitetą. 

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Pagrindinis darbas – Šilalės rajono savivaldybės mero 

patarėja, UAB ,,Hortenzija‟‟ direktorė, Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro 

pirmininkė, Lietuvos bendruomenių sąjungos narė, Šilalės rajono tarybos narė, Šilalės rajono 

savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė. Teresė Jankauskienė išklausė seminarus: 

LŢŪR kvalifikacijos tobulinimo ,,Kaimo bendruomenių organizacijų 

projektų paraiškų ruošimas" Nr.-011 - 2007 09 19, dalyvavo VŠĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos 

mokymo ir konsultavimo centro ir VŠĮ ,,Ditmos projektai'' organizuotame tarptautiniame 

kvalifikacijos kėlimo seminare ir išklausė 12 ak. val. kursą ,,Tvarios kaimo plėtros 

tendencijos ir perspektyvos, partnerystės ir bendradarbiavimo svarba 

stiprinant kaimo vietovių patrauklumą (arba konkurencingumą). Paţymėjimo Nr. 1640, 2007 12 

mėn., 16-21 d., LRŢŪR seminaras ,,Kaimo bendruomenių veikla ir projektų rengimas'' Nr. 5.1-396, 

2008 05 12. LŢŪR seminaras ,,Verslumo skatinimas kaimo bendruomenėse'' paţymėjimo 

Nr.134-52, 2008 05 18, Šilalės rajono švietimo centras seminaras ,,Krašto kultūros paveldas 
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Lietuvos Tūkstantmečio kontekste'' Nr. KPI - 519, 2009 03 27. LŢŪ ministerijos išklausytas 

seminaras programos ,,LEADER'' IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS 

kvalifikacijos tobulinimas, paţymėjimo numeris KP Nr. 049921. Data 2007 05 10. 

Vladas Letukas – Šilalės rajono VVG pirmininkės pavaduotojas. Pavaduoja VVG 

pirmininkę, konsultuoja ir renka informaciją ţemės ūkio klausimais. Atsakingas uţ ryšių palaikymą 

su savivaldybe, finansinių galimybių paiešką, uţ bendradarbiavimą su verslo atstovais. 

Kompetencija – išsilavinimas aukštasis. Šiuo metu dirba Šilalės rajono savivaldybės mero patarėju, 

taip pat yra Šilalės rajono savivaldybės kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Šilalės rajono tarybos 

narys, visuomenininkas. LŢŪ ministerijos išklausytas seminaras programos ,,LEADER'' IR 

ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS kvalifikacijos tobulinimas, paţymėjimo 

numeris KP Nr. 050530. Data 2007 05 10.  

Romas Bartašius – Šilalės VVG valdybos narys, turintis aukštąjį išsilavinimą,                                                      

atsakingas uţ VVG viešuosius ryšius, ekonominę partnerystę, taip pat uţ ryšių palaikymą su 

verslininkais. Šiuo metu ūkininkauja, yra aktyviai įsijungęs į Bijotų kaimo bendruomenės veiklą, 

yra VVG strategijos rengimo grupės narys atsakingas uţ apklausų, susitikimų su gyventojais 

organizavimą. Jis taip pat yra aktyvus VVG narys aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. LŢŪ 

ministerijos išklausytas seminaras programos ,,LEADER'' IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO 

METODIKOS CENTRAS kvalifikacijos tobulinimas, paţymėjimo numeris KP Nr. 050494. Data 

2007 05 10.  

Renata Darguţienė, kompetencija –  aukštesnysis išsilavinimas, šiuo metu mokosi Klaipėdos 

universitete, andragogiką. Atsakinga uţ kultūrinį darbą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, darbą 

su bendruomenėmis. Šiuo metu dirba Didkiemio kultūros darbuotojos pareigose, yra Didkiemio 

kaimo bendruomenės pirmininkė, aktyvi , kūrybinga visuomenininkė. LŢŪ ministerijos išklausytas 

seminaras programos ,,LEADER'' IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS 

kvalifikacijos tobulinimas, paţymėjimo numeris KP Nr. 050504. Data 2007 05 10.  

Dalia Kutniauskienė, kompetencija – aukštasis išsilavinimas, atsakinga uţ VVG viešuosius 

ryšius, socialinį darbą, uţ informacijos rinkimą ir sklaidą, yra VVG sekretorė. Šiuo metu dirba  

Šilalės vaikų darţelyje ,,Ţiogelis„„ direktore. Puiki visuomenininkė, kūrybinga asmenybė, aktyvi 

VVG narė. LŢŪ ministerijos išklausytas seminaras programos ,,LEADER'' IR ŢEMDIRBIŲ 

MOKYMO METODIKOS CENTRAS kvalifikacijos tobulinimas, paţymėjimo numeris KP Nr. 

050528. Data 2007 05 10.  

Genovaitė Grunovienė, kompetencija – aukštasis išsilavinimas, atsakinga  uţ švietimo 

sektorių ir kultūrinį darbą, išorinius ryšius. Dirba Padievyčio pagrindinės mokyklos direktore, yra 

reikli, aktyvi ir  kūrybinga visuomeninėje veikloje. Turi patirties projektinėje veikloje. LŢŪ 
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ministerijos išklausytas seminaras programos ,,LEADER'' IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO 

METODIKOS CENTRAS kvalifikacijos tobulinimas, paţymėjimo numeris KP Nr. 050529. Data 

2007 05 10.  

Vida  Zolotariova, kompetencija – aukštesnysis išsilavinimas, atsakinga uţ darbą su 

seniūnais, socialinį ir kultūrinį  darbą, išorinius ryšius. Šiuo metu dirba Kvėdarnos kultūros namų 

renginių organizatore yra Kaimo bendruomenės ,,Saulietekis pirmininkė. Tai labai aktyvi ir veikli 

VVG narė, kuri aktyviai dirba rengiant strategiją. LŢŪ ministerijos išklausytas seminaras 

programos ,,LEADER'' IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS kvalifikacijos 

tobulinimas, paţymėjimo numeris KP Nr. 050503. Data 2007 05 10.  

   

1.5. VVG veiklos sklaida ir gyventojų aktyvinimas. 

 

Įregistravus Šilalės r. vietos veiklos grupę vienas iš pagrindinių VVG rūpesčių buvo pranešti 

visuomenei apie naująją organizaciją, taip pat kuo daugiau ţmonių įtraukti į VVG veiklą.  

Pirmas ţingsnis: uţmegzti geri ryšiai su vietos ţiniasklaida (laikraščiai  „Šilo aidas“, 

,,Šilalės artojas‟‟, ,,Ūkininko patarėjas“, ,,Valstiečių laikraštis“). Šios priemonės buvo ypač svarbios 

VVG kūrimosi etape, kai formavosi VVG ryšiai su kaimo bendruomenių organizacijomis.  

VVG įgyvendinti projektai padėjo VVG įsigyti viešinimo priemones: sukurti tinklapį 

http://silalesvvg.lt, VVG logotipą, ir rašiklius su VVG logotipais, išleisti informacinį lankstinuką su 

VVG strategijos rengimo prioritetinėmis kryptimis, surengti 2 strategijos rengimo viešinimo 

konferencijas.  

VVG vietos gyventojus aktyvina organizuodama susitikimus su bendruomenių nariais, 

rengdama mokymus ir organizuodama bendrus renginius, taip pat VVG valdybos nariams 

dalyvaujant bendruomenių renginiuose ir kalbantis apie ateities planus. Ypač daug susitikimų su 

kaimo gyventojais buvo suorganizuota rengiant vietos plėtros strategiją. Kartu į kaimo plėtros 

procesus, konkrečiai, į vietos plėtros strategijos rengimą buvo įtraukiami ir socialiai paţeidţiami ir 

atskirti asmenys. Susitikimų su vietos gyventojais organizatorių  buvo specialiai prašoma, kad jie 

būtinai į susitikimus pakviestų, kuo įvairesnių socialinių grupių atstovų, ypač didelis dėmesys buvo 

kreipiamas į daugiavaikių šeimų atstovus, ţmones su negalia, pagyvenusius, ūkininkus. Kad būtų 

išsiaiškintos specifinės jaunimo ir moterų problemos, ţmonių su negalia problemų sprendimas buvo 

suorganizuotos keletas fokus grupių, taip pat įvyko VVG atstovų susitikimai su šias socialines 

grupes kuruojančiais vietos valdininkais ir atskirų organizacijų atstovais. Priimant strategijos 

http://silalesvvg.lt/
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sprendimus buvo atsiţvelgta į specifinius šių socialinių grupių interesus. Kaimų atnaujinimas ir 

bendruomeniškumo ugdymas uţtikrins socialinės atskirties maţėjimą Šilalės kaimo vietovėse.  

Apţvelgus Šilalės r. vietos veiklos grupės atliktus darbus organizuojant Šilalės rajono kaimo 

gyventojų partnerystę galima teigti, kad parengiamieji darbai yra atlikti, kad vietos gyventojai ir 

organizacijos yra pasirengusios įgyvendinti savo sumanymus, kurie vienokiu ar kitokiu pavidalu 

atsispindi bendromis jėgomis parengtoje vietos plėtros strategijoje. 

Šilalės r. VVG rengdama strategiją suplanavo, kokius būtina atlikti strategijos viešinimo 

darbus įgyvendinant pačią strategiją. Numatoma, prasidėjus strategijos įgyvendinimui įrengti 

aiškinamąjį stendą, kuris atitiks ES ir LR keliamus reikalavimus, 2 kartus per metus planuojama 

išleisti po vieną spaudos lanką, kuriame bus aprašoma strategijos įgyvendinimo eiga, pasiekimai, 

sėkmės ir nesėkmės. Vietos laikraštyje bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas pagal numatytas 

priemones, taip pat kvietimai ir visa informacija apie strategijos įgyvendinimą ir jau įgyvendintus 

projektus. Informacija apie strategijos finansavimo šaltinius, socialinius, ekonominius partnerius 

bus talpinama ir Šilalės rajono VVG tinklalapyje adresu http://silalesvvg.lt.  

Numatoma per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį surengti 2 konferencijas. Viena 

konferencija bus skirta įvertinti pirmo šaukimo projektų įgyvendinimo patirčiai, o kita konferencija 

bus strategijos įgyvendinimo baigiamoji konferencija - apţvelgti ir pasidţiaugti nuveiktais darbais.  

Numatoma pasigaminti įvaizdţio formavimo priemonių su išorinėmis ţenklinimo 

priemonėmis - EŢŪFKP, KPP ir LEADER. Tai bus lipdukai, kanceliarinės prekės, maišeliai, 

marškinėliai ir kt., nes VVG sukaupta patirtis rodo, kad šios įvaizdţio formavimo priemonės Šilalės 

rajone yra pakankamai efektingos. 

 

1.6. Socialiai atskirtų asmenų grupės ir jų poreikių analizė 

Augant ekonomikai, dalis visuomenės nesugebėjo adaptuotis prie naujo gyvenimo ritmo ir  

socialiai atsiskyrė. Negana to, kad poţiūriai į daugelį gyvenimo sričių liko itin primityvūs. Ţmonės 

nebesugeba kelti savo intelektualumo, nebesugeba įţvelgti galimybių jį kelti, o esant pasyviai 

aplinkai ilgainiui praranda ir norą tai daryti. Nematydami perspektyvos tobulėti, ţmonės prarandą 

viltį ir susigyvena su esama situacija.  

    Atsiradus šioms itin visuomeniškai opioms problemoms pastebėta, kad padėtis, ne tik, kad 

negerėja, bet ir įgyja itin neigiamą atspalvį. Visuomenė ne tik nustojo drauge spręsti iškilusias 

problemas, dalintis gyvenimiška patirtimi, bet apskritai, visuomeninį bendravimą nustekeno iki 

visiško nebendravimo ir  intelektualinės stagnacijos ribos. 

     Vienintelis būdas paskatinti visuomenės narius susivienyti ir taip pagerinti ne tik 

bendravimą, pakelti intelektualinį visuomenės lygį, pagyvinti aktyvumą dalyvaujant 

http://silalesvvg.lt/
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visuomeniniame gyvenime, sukurti palankią aplinką socialinės atskirties maţinimui suformuoti 

erdvę, kurioje socialiai neaktyvi ir atsiskyrusi visuomenės dalis galėtų aktyviai bendrauti ir spręsti 

esamas problemas. 

     Šilalės rajone (šiuo metu jame gyvena 30132 gyventojų). Rajone veikia 29 

bendruomenės ir veikia tik 6 NVO  organizacijos. Keturios iš jų veiklą sieja su neįgaliųjų 

integracija. Daugelis NVO organizacijų veikla yra itin pasyvi, tad bendruomenėje iškilusios 

problemos daţnai yra ignoruojamos. Šilalės rajono partnerystės VVG siekia  suaktyvinti ne tik 

NVO sektoriaus veiklą, bet ir vykdydami savo veiklą sumaţinti socialinės atskirties problemas  

Šilalės rajone. 

      Šilalės rajono partnerystės VVG akivaizdţiai nėra pajėgus  pasirūpinti visais visuomenės 

nariais, kuriems reikalinga pagalba. Be to, Šilalės rajono partnerystės VVG šiuo metu gvildena tik 

tas  visuomenės problemas, kurias yra intelektualiai pasirengę spręsti. Tačiau tai nereiškia, kad tam 

tikros problemos neegzistuoja, todėl siekdami kuo efektyviau vystyti sėkmingą veiklą socialinės 

atskirties maţinimo srityje. 

    Šilalės rajono partnerystės VVG vykdydama savo veiklą ne vienam Šilalės rajono 

bendruomenės nariui yra išugdęs socialinio aktyvumo poreikį. Uţsiimantis filantropine veikla, 

seminarų rengimu, sugebantys sėkmingai bendradarbiauti su savivaldybe, Šilalės rajono 

partnerystės VVG įgijo visuomenės pasitikėjimą ir jaučiasi esanti pajėgi savo veiklą plėsti ir 

pasiekti dar geresnių veiklos rezultatų. Tačiau tam, kad padėti tai visuomenės daliai, kuri nėra 

pajėgi pati susidoroti su iškilusiomis problemomis, reikalinga intelektualinės ir materialinės bazių 

sustiprinimas.  
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II. ŠILALĖS RAJONO VVG TERITORIJOS SOCIALINĖS – EKONOMINĖS 

BŪKLĖS APRAŠYMAS IR POREIKIŲ ANALIZĖ 

 

Šilalės rajono VVG teritorijos situacijos analizė buvo atlikta remiantis informacija iš įvairių 

šaltinių: oficialiais statistiniais duomenimis (LR Statistikos departamento, rajono savivaldybės 

administracijos, darbo birţos, turizmo informacijos centro, VRM: informatikos ir ryšių 

departamento ir kt.), vietos gyventojų anketinės apklausos duomenimis, vietos bendruomenių atlikta 

gyvenamosios vietovės stipriųjų ir silpnųjų savybių analize bei fokus grupių interviu metu gauta 

informacija (11-13 ir 15 priedai, anketavimo, susitikimų ir diskusijų medţiaga). Ţemiau yra 

pateikiama susisteminta ir apibendrinta informacija. 

2.1. Šilalės rajono VVG atstovaujamos teritorijos vientisumas 

2.1.1. Krašto geografinis ir fizinis  vientisumas 

 

Šilalės rajono vietos veiklos grupė atstovauja visą Šilalės rajoną, išskyrus patį rajono centrą 

– Šilalės miestą. Teritoriją sudaro kaimo vietovės, suskirstytos į 13 seniūnijų (ţr. 5 pav.), Bijotų, 

Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Palentinio, Pajūrio, Šilalės kaimiškoji, 

Tenenių, Traksėdţio, Upynos ir Ţadeikių. Rajone yra 1 mietas – Šilalė, 7 miesteliai - Kaltinėnai, 

Kvėdarna, Laukuva, Pajūris, Teneniai, Upyna ir Ţvingiai bei 435 kaimai. Visuotinio šalies 

gyventojų surašymo (2001 m.) duomenimis, didţiausios Šilalės rajono kaimo vietovių gyvenvietės  

buvo Šilalė – 6281 gyv., Kvėdarna - 1934 gyv., Laukuva - 998 gyv., Pajūris - 872 gyv.,  Kaltinėnai 

-  835 gyv., Pajūralis – 633 gyv., Šiauduva – 436 gyv., Vingininkai – 410 gyv., Upyna - 409 gyv., 

Teneniai - 369 gyv. LR Statistikos departamento duomenimis, VVG atstovaujamoje teritorijoje 

2008 m. iš viso gyveno 30 131 tūkst. gyventojų. 

 

5 pav. Šilalės rajono seniūnijos 
Šaltinis: http://lt.wikipedia.org 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaltin%C4%97nai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%97darna
http://lt.wikipedia.org/wiki/Laukuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paj%C5%ABris_%28%C5%A0ilal%C4%97%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/Teneniai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Upyna_%28%C5%A0ilal%C4%97%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvingiai
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Šilalės rajonas yra vakarų Lietuvoje, Ţemaitijoje. Rajonas šiaurėje ribojasi su Rietavo bei 

Telšių  rajonais, rytuose su Kelmės rajonu, pietuose su Tauragės, o vakaruose su Šilutės ir 

Klaipėdos rajonais. Rajoną kerta automagistralė Klaipėda – Vilnius. 

Rajonas yra strategiškai puikioje geografinėje padėtyje. Vakaruose per Klaipėdos apskritį 

geri jūriniai ryšiai su kitais Baltijos, Europos ir pasaulio regionais. Rajone, kaip ir visoje apskrityje, 

sukoncentruoti santykinai dideli gamtiniai ir kultūriniai rekreacijos ir turizmo ištekliai. Ypatingai 

didelę įtaką viso regiono ţmonių gyvenimui turi Nemuno upė. 

Administraciniu poţiūriu rajonas priklauso Tauragės apskričiai. Bendras rajono plotas - 

1188 km². Tai sudaro 1,8 proc. Lietuvos bei 26,9 proc. Tauragės apskrities teritorijos.  Ţemės ūkio 

naudmenos sudaro 676 km². 245 km² rajono teritorijos uţima miškai – didţiausi Pagramančio, 

Tenenių ir kiti vertingi miškai. Yra Jūros ichtiologinio draustinio dalis. 

Rajone yra 7 eţerų, taip pat 2 tvenkiniai. Pro rajoną teka Jūra su intakais Lokysta, Akmena. 

Nors rajone nėra daug vandens telkinių, tačiau jie sudaro apie 55,7 km² plotą.  

 

6 pav. Šilalės rajono kartoschema 
Šaltinis: www.silalestvci.lt 
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Miškai, eţerai, tvenkiniai, upės ir jų slėniai, išlikusios natūralios pievos ir ganyklos bei kiti 

natūralaus kraštovaizdţio elementai lemia kraštovaizdţio vertę, biologinę įvairovę ir jos 

išsaugojimo svarbą. Į Šilalės rajono savivaldybės teritoriją įeina Pagramančio ir Varnių regioniniai 

parkai, Stemplių kraštovaizdţio, Jūros botaninis, Upynos geomorfologinis, Aitros hidrografinis 

draustiniai. Šilalės rajono teritorijos gamtinis karkasas išnagrinėtas ir paţymėtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo sprendimu Nr. IX-1154, Gamtinio karkaso ţemėlapiu. Šilalės rajonas patenka į 

šiuos gamtinio karkaso elementus: regioninę tarpsisteminio stabilizavimo ašį (apima Vainuto 

miškus ir Varnių regioninį parką); regioninius vidinio stabilizavimo mazgus ir juostas  (per 

Prapymo mišką ir Paršeţerio eţero apylinkes); regioninį migracijos koridorių (driekiasi Jūros upe); 

rajoninius migracijos koridorius (eina Lokystos, Akmenos, Ančios upėmis bei jų intakais); 

rajoninius vidinio stabilizavimo mazgus (apima maţiau natūralias gamtines teritorijas).  

Šilalės rajone yra ir Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 objektų, kurių apsauga yra 

orientuota į buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų išsaugojimą, palaikymą, natūralių 

buveinių tipų, gyvūnų ir augalų rūšių atkūrimą. Rajone paukščių apsaugai svarbi teritorija yra 

Vainuto miškų biosferos poligonas, buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Gojaus skroblynai, 

Medvėgalio pievos, Paršeţerio – Lūksto pelkių kompleksas, Pagramančio regioninis parkas, 

Ţaliosios miškas. 

Pagramančio regioninis parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti vertingą 

Akmenos – Jūros upių santakos slėnių ir miškų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros 

paveldo vertybes, sudaryti sąlygas turizmui ir rekreacijai. Parko plotas - 13644 ha. Parko teritorija 

apima Akmenos ir Jūros upių santaką su gretimomis teritorijomis (Akmenos upės ilgis parko 

teritorijoje 29 km, o Jūros upės - 38 km.) ir priklauso Šilalės (4,7 tūkst. ha) ir Tauragės (9,0 tūkst. 

ha) savivaldybėms. 

Regioninio parko paskirtis yra išsaugoti ypač vertingus gamtos poţiūriu Jūros vidurupio ir 

Akmenos ţemupio kraštovaizdţio kompleksus, Plynosios pelkės biocenozę; išsaugoti kultūros 

paveldo vertybes: Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Pilalės, Švedkulnio, Kuturių, 

Pagramančio piliakalnius- kryţiuočių karų  laikotarpio gynybinės grandinės Jūros ir Akmenos 

upių krantuose objektus kartu su Balskų, Lylavėnų  senkapiais, Tamošaičių akmeniu, 

senovinėmis gyvenvietėmis, dvarvietėmis ir kapinaitėmis bei Pagramančio  miestelio urbanistinį 

kompleksą. 
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7 pav. Akmenos upė 

  

            Pagramančio regioninio parko teritorija apima ypač gamtiniu poţiūriu vertingą Akmenos 

ţemupio ir Jūros vidurupio kraštovaizdţio kompleksus, Plynosios aukštapelkę.  

            Regioninio parko reljefas pagal geomorfinį rajonavimą šiaurinės rytinė dalis su Akmenos 

upės vidurupiu patenka į Vidurio Ţemaičių aukštumos Kvėdarnos - Laukuvos kalvotą moreninę 

aukštumą, o likusi parko dalis - į Karšuvos ţemumos Ţygaičių limnoglacialinę lygumą, Jūros 

upės ţemupio slėnį bei į Pagramančio - Skaudvilės apskalautą moreninį nuolaidumą. 

            Regioninio parko teritorijoje eţerų, didesnių kaip 0,5 ha, praktiškai nėra. Didţiausia parko 

pelkė - Plynoji (plotas 357 ha). Iš jos išteka Alanga ir Dabrupio upelis. 

          Pagramančio regioniniame parke yra 5 draustiniai: Akmenos kraštovaizdţio draustinis, 

Jūros kraštovaizdţio draustinis, Tyrelių kraštovaizdţio draustinis, Plynosios telmologinis 

draustinis ir Lylavos hidrografinis draustinis.  

Jūros slėnių skardţių - atodangų vertė - tai paskutiniojo Ţemės istorijos periodo (kvartero) 

ledynmečių pjūvis. Jis - tartum ledynmečių knyga, kurios puslapius sudaro priesmėlio, smėlio, 

aleurito ir molio sluoksniai, palikti prieš šimtus kelis dešimtis metų Lietuvą dengusių ledynų. 

Pagramančio regioninio parko atodangos - tai beveik 200 tūkstančių metų siekianti Karšuvos 

ţemumos geologinė istorija.   

           

8 pav. Jūros upė  
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Varnių regioninio parko centras – Varniai. Varnių istorija siekia mezolito amţių, nors 

pirmieji ţmonės prie Birţulio ir Lūksto eţerų lankėsi dar prieš 8000 m. pr. Kristų. Atlikus 

kasinėjimus Birţulio eţero baseino zonoje rasta apie 50 akmens amţiaus gyvenviečių, stovyklų, 

kapinynų. Čia rastas ir vienas seniausių kapų visame Rytų Pabaltijyje - Donkalnio ţynio kapas, 

datuojamas 5000 m. pr.Kr. Minėtini ir mezolito laikotarpio kapai Spigino rage. Šiam kompleksui 

suteiktas Pabirţulio archeologinio draustinio statusas. Varniuose paties Vytauto nurodymu po 

Ţemaičių krikšto įkurtas Ţemaičių vyskupystės centras. Mieste gyveno, mokėsi ir dirbo daug 

Lietuvos kultūrai nusipelniusių ţmonių: M. Giedraitis, M.Daukša, M. Strijkovskis, A. Strazdas, A. 

Vienaţindis,  A. Baranauskas, S. Daukantas ir kt. kurių dėka Varniai tapo vienu svarbiausių lietuvių 

kultūros centrų. Išskirtina vyskupo M.Valančiaus visuomeninė ir kultūrinė veikla. 

Varnių regioniniame parke pamatysite, didingiausius Ţemaitijos piliakalnius (jų yra 13), 

menančius  kovų su kryţiuočiais ir kalavijuočiais laikus. Ţymiausi jų: Medvėgalis (234,5), 

Girgţdūtė (228), Šatrija (228), Moteraitis (218), Sprūdė (216), Bilioniai, Vembūtai. 

Birţuvėnai - tai viena seniausių Ţemaitijos gyvenviečių, minima 1253 m. kryţiuočių 

kronikose. XV a. čia buvo įkurtas stambus karališkasis dvaras, valdomas karaliaus vietininko. 

Vėliau dvaras perėjo į privačias rankas. Prieš 200 m. dvaras perstatytas. Jame įkurtas etnografinis 

muziejus. Iki šiol sodyba išlaikė pirminę dvaro laikų planinę struktūrą. Dvaro teritorijoje yra 6 

sakralinės bei mitologinės vietos: koplytstulpis su išdroţta šventojo Roko skulptūrėle, Gorskių 

šeimos kapinės, 1 pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, medinis skenduolių kryţius, Birţuvėnų 

piliakalnis, šaltinis Laumės Pėda. 

Varnių regioniniame parke gausu sakralinės architektūros paminklų - kryţių, koplytėlių, 

koplytstulpių. 

Savitos medinės architektūros statiniai: Poţerės Kristaus Atsimainymo baţnyčia (1771), 

Pavandenės Šv. Onos (180.2), Janapolės Šv. Mykolo arkangelo (1776 m.) ir Luokės Visų Šventųjų 

baţnyčios (1774 m.). Ant Gludo eţero kranto yra įdomi dvarininkų Sakelių kapavietė - mauzoliejus. 

Unikali Sietuvos kūlgrinda, einanti per Sietuvos upelį tarp Lūksto ir Paršeţerio eţerų. 

Kūlgrinda sukrauta iš akmenų, kurie metų metais buvo veţami ţiemą ant ledo, o tirpstant 

nugrimzdavo, taip sudarydami tik vietiniams gyventojams ţinomą taką. 

Varnių regioninio parko kraštovaizdţio savitumą taip pat lemia unikalūs eţerai, daugybė 

pelkių, pasiţyminčių gausia bioįvairove bei ledynmečių paliktos keiminių plokščiakalvių "kepurės", 

nuo kurių atsiskleidţia Ţemaitijos kraštovaizdţio groţis, saviti ir unikalūs Varnių ir Luokės 

urbanistiniai kompleksai. 
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2.1.2. Krašto vientisumas socialiniu ir ekonominiu aspektu 

 

Rajono paribiu eina greitkelis Vilnius – Kaunas - Klaipėda. Geras rajono kelių tinklas 

sudaro palankias prielaidas vietos ūkio plėtrai. Tačiau rajonas, esantis geroje geografinėje 

situacijoje ir turintis ganėtiną ekonominį potencialą bei gerą infrastruktūrą, pagal daugelį socialinės 

ir ekonominės plėtros parametrų išlieka labiau atsiliekančių šalies rajonų. Kaip pripaţįsta rajono 

valdţia, pagrindinė rajono atsilikimo prieţastis yra netolygi rajono teritorinė ekonominė plėtra, kai 

aplink Šilalę - regioninį augimo centrą – pusšimčio kilometrų spinduliu driekiasi silpnai į rajono 

centro veiklą integruotos kaimo teritorijos, kurios pasiţymi palyginti ţemu gyvenimo kokybės 

lygiu. 

Šilalės rajono kaimo vietovės yra išsaugojusios tradicinio kaimo pagrindines 

charakteristikas: agrariškumą ir kaimiškumą. Rajone paplitę pienininkystės ir gyvulininkystės 

nedideli šeimos ūkiai sukuria gamtosaugai palankaus ūkininkavimo sąlygas, stabdo labai stambios 

ţemėvaldos įsigalėjimą ir išsaugo tradicinį kaimo kraštovaizdį. Kraštas turi geras prielaidas plėtoti 

gamtosaugai palankų ūkininkavimą, uţtikrinti gamtos išteklių prieţiūrą ir išsaugoti tradicinio kaimo 

kraštovaizdį, tuo pačiu plėtoti paţintinį kultūros ir ekologinį turizmą.  

Šilalės rajono unikalūs krašto gamtos ir kultūros ištekliai sudaro geras prielaidas kaimo 

turizmui ir rekreacinėms paslaugoms teikti: sėkmingai plėtojama komercinė medţioklė, pradėtas 

plėtoti vandens turizmas (per teritoriją eina svarbūs vandens turizmo maršrutai Jūros ir Akmenos 

upėmis). Saugomose ir kraštovaizdţio poţiūriu vertingose teritorijose planuojama arba pradėta 

įrengti pėsčiųjų ir dviračių maršrutai, stovyklavietės ir apţvalgos aikštelės.  

  

9 pav. Ţemaitijos kraštovaizdis 
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Nauja ekonominė veikla kaime skatins išsaugoti gamtos išteklių įvairovę ir tradicinį 

kraštovaizdį, nes atsiras daugiau interesų plėtoti aplinką tausojantį ūkininkavimą.   

Turizmo paslaugų centrų vaidmenį gali atlikti graţiose vietose įsikūrę ir senas istorijos 

tradicijas turintys miesteliai bei kompaktiškos kaimų gyvenvietės. Stambesnėse kaimo gyvenvietėse 

veikia pagrindinės viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos: mokyklos, paštas, medicinos punktai, 

bibliotekos, kultūros centro skyrius ir pan. Gyventojai šią minimalią socialinę infrastruktūrą laiko 

labai svarbiu, kaimo vietovių gyvybingumą uţtikrinančiu veiksniu. Čia yra susikūrusios kaimo 

bendruomenės, kurios, gaudamos kaimo plėtrai skirtą paramą, gali atlikti daug turizmo verslo 

parengiamųjų darbų. 

Vertinant rajono kaimo vietovių socialinės infrastruktūros raidą ir ypač socialinės apsaugos 

sistemos funkcionavimą, galima pastebėti, kad ši sistema dabar orientuota tik į neturtingiausius 

kaimo gyventojus ir per maţai rūpinamasi viduriniuoju sluoksniu, jaunimu bei jaunųjų specialistų 

šeimomis. Tokia viešųjų paslaugų teikimo sistema negali uţtikrinti ilgalaikės plėtros perspektyvų, ji 

tik padeda išgyventi sudėtingomis sąlygomis ir kovoti su šiuolaikiško skurdo apraiškomis. 

Pavyzdţiui, Socialinės paramos skyrius organizuoja socialines paslaugas vietos gyventojams, o jas 

teikia tik biudţetinė įstaiga „Socialinių paslaugų centras“, todėl rajone nėra išplėtotos alternatyvios 

socialinių paslaugų pagalbos formos. Rajono kaimo gyventojai mano, kad dabar nėra tinkamai 

panaudojamas organizacinis kaimo bendruomenių potencialas, kurį tiesiog būtina realizuoti, kad 

būtų išplėstas sprendţiamų socialinių problemų spektras: būtina uţtikrinti vaikų ir jaunimo 

uţimtumą, svarbu plėtoti turiningesnes laisvalaikio praleidimo formas ir pan.  

Šilalės rajone gyventojų pajamos yra maţos, o nedarbo lygis aukštesnis nei šalies vidurkis. 

Prastą rajono ţmogiškųjų išteklių kokybę rodo itin aukštas ilgalaikio nedarbo lygis (Šilalės darbo 

birţos 2008 m. ataskaitos duomenimis, bedarbių skaičius siekė 5,6 proc. visų darbingo amţiaus 

gyventojų (DAG), o 2009 m. sausio mėn. duomenimis – 5,9 proc. DAG). Tuo pačiu vietos įmonės 

stokoja aukštos ir vidutinės kvalifikacijos specialistų ir darbininkų. Neatitikimas tarp darbo jėgos 

paklausos ir pasiūlos vis didėja, nes apie 36 proc. rajono bedarbių neturi kvalifikacijos, o jauni ir 

kvalifikuoti darbuotojai emigruoja iš rajono. 

Kaimo vietovėse darbo jėgos mobilumas yra labai nedidelis, todėl egzistuoja paslėptas 

nedarbas, jis ypač didelis moterų tarpe. Padėtį galėtų pagerinti kaimo gyventojų perorientavimas 

nuo ţemės ūkio prie alternatyvios veiklos: tautinio paveldo amatų, kaimo turizmo ar kitų paslaugų.  

Maţas gyventojų uţimtumas ir ţemas gyvenimo kokybės lygis kelia nepasitikėjimą ateitimi, 

skatina jaunimą išvykti iš rajono. Epizodinė šešėlinė kaimo gyventojų ekonominė veikla, kai kada 

perţengianti legalios veiklos ribas ne tik naikina darbo įgūdţių likučius, bet veikia labai 

demoralizuojančiai: gausėja socialinės rizikos šeimų, girtaujančių asmenų, nusikaltimų.  
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Prastą rajono kaimo vietovių gyvenimo kokybę lemia ir rajone neišplėtota laisvalaikio, 

aktyvaus sporto ir pramogų infrastruktūra. Lėšų trūkumas neleidţia jaunimui pasiūlyti alternatyvių 

jaunimo uţimtumo formų. Pavyzdţiui, vietos jaunimas labai pasigenda  ekstremalaus sporto 

organizavimo. Kaimo vietovėse yra nepatenkinama vaikų ikimokyklinio ir  priešmokyklinio 

ugdymo situacija.  

Rajono kultūrinis gyvenimas rajone nors yra ganėtinai aktyvus, tačiau rajono vadovų 

teigimu, kultūros įstaigos sunkiai priima naujas darbo formas bei idėjas, kultūros darbuotojų 

konservatyvumas neleidţia operatyviai prisitaikyti prie sparčiai kintamų aplinkos realijų. 

Kraštui išsiverţti iš atsilikimo nėra lengva, nes rajono vietos gyventojų verslumas yra 

ţemas, čia daugiau nei įprasta „socialinių bėdų“, rajono ekonomiką pasiekia labai maţos uţsienio 

investicijos. Galima teigti, kad Šilalės rajonas turi daug vietos plėtrą stabdančių barjerų.  

Šilalės VVG rengdama strategiją daug dėmesio skyrė rajono situacijos specifikai atskleisti ir 

numatyti tuos kaimo plėtros veiksmus, kuriuos vietos gyventojų paremtų ir kurie atitiktų ilgalaikius 

krašto plėtros poreikius. 
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2.2. Geografinė padėtis 

 

Šilalės rajono VVG teritorija yra vakarinėje Lietuvos dalyje, Tauragės apskrities šiaurinėje 

dalyje. Teritoriją sudaro 13 kaimiškų seniūnijų: Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Kvėdarnos, 

Laukuvos, Pajūrio, Palentinio, Šilalės kaimiškąją, Tenenių, Traksėdţio, Upynos, Ţadeikių. Šilalės 

miestas VVG teritorijai nepriklauso.  

Šilalės r. VVG teritorijos plotas - 1188 km
2
. Iš jų 55,6 proc. tenka ţemės ūkio naudmenoms, 

20,6 proc. uţima miškai, 4,7 proc. - vandens telkiniai, 19,1 proc. - kitos paskirties ţemės.  

2008 m. pradţios duomenimis, VVG teritorijoje gyveno 30 131 tūkst. gyventojų. Didţiausi 

teritorijos miesteliai ir gyvenvietės – Kaltinėnai, Kvėdarnos, Laukuvos, Teneniai, Upyna. 

Šilalės r. VVG teritorijoje teka Jūra ir jos intakai – Lokysta ir Akmena, kelios maţesnės 

upės - Tenenys, Ašva, Stigrė, Ymėţė, Liţė, Yţvė, Ašvija, Nemylas bei daug kitų maţesnių upių, 

tyvuliuoja 6 eţerai, iš kurių didţiausias - Paršeţeris, 21 tvenkinys. Didţiausi miškai – Pagramančio, 

Barsukinės, Šventų. 

Rajoną kerta automagistralė Klaipėda – Vilnius. Rajonas yra strategiškai puikioje 

geografinėje padėtyje. Vakaruose per Klaipėdos apskritį geri jūriniai ryšiai su kitais Baltijos, 

Europos ir pasaulio regionais. Rajone, kaip ir visoje apskrityje, sukoncentruoti santykinai dideli 

gamtiniai ir kultūriniai rekreacijos ir turizmo ištekliai. Ypatingai didelę įtaką viso regiono ţmonių 

gyvenimui turi Nemuno upė. 

Šilalė – Ţemaitijos rajonas, garsėjantis aukščiausia Ţemaičių aukštumos kalva Medvėgalio 

kalva, S. Girėno tėviške.  

Šilalės rajone yra 100 valstybės saugomų paminklų: 28 piliakalniai, 4 alkakalniai, 4 

kūlgrindos, 59 senkapiai bei pilkapiai. Šilalės rajone uţfiksuota per 20 geologijos paminklų.  

 Šilalės rajonas – vienas iš nedaugelio rajonų, kur gyvenimas sukasi tik apie vieną ašį, – 

ţemės ūkį. Visi kiti verslai vienaip ar kitaip susiję su pagrindiniu, tad svarbiausias visų verslininkų 

tikslas – kuo racionaliau ūkininkauti. Geri automobilių keliai, jungiantys rajoną su kitais šalies 

miestais bei vietovėmis, palankiai veikia ūkio plėtrą. Tai būtų pagrindas paţintiniam ir kaimo 

turizmui plėtoti. 
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2.3. Gyvenvietės 

 

Šilalės rajone vyrauja kaimiškos teritorijos, yra tik 5 miesteliai – Kaltinėnai (1200 

gyventojų) , Kvėdarnos (1300 gyventojų), Laukuvos (900 gyventojų), Teneniai (387 gyventojų), 

Upyna (700 gyventojų). 

Šilalės r. VVG teritorijoje yra 14 seniūnijų  (skliausteliuose – seniūno būstinė): Bijotų 

seniūnija (Bijotai), Bilionių seniūnija (Bilioniai), Didkiemio seniūnija (Didkiemis), Kaltinėnų 

seniūnija (Kaltinėnų miestelis), Kvėdarnos seniūnija (Kvėdarna), Laukuvos seniūnija (Laukuva), 

Pajūrio seniūnija (Pajūris), Palentinio seniūnija (Palentinis), Šilalės miesto seniūnija (Šilalės 

miestas), Šilalės kaimiškoji seniūnija (Šilalės miestas), Tenenių seniūnija (Tenenių miestelis), 

Traksėdţio seniūnija (Traksėdis), Upynos seniūnija (Upynos miestelis), Ţadeikių seniūnija 

(Ţadeikių kaimas). 

Nors VVG teritorijoje yra intensyviai plėtojamas ţemės ūkis, rajonas yra išsaugojęs 

pagrindines tradicinio kaimo charakteristikas – agrariškumą ir kaimiškumą, kas būdinga tradicinio 

kaimo plėtrai. Daugiau kaip trečdalio (42,7 proc.) sociologinio tyrimo respondentų vertinimai rodo, 

kad jų gyvenamoji vietovė labiausia atitinka tradicinio kaimo sampratą. Moksliniu poţiūriu, būtent 

toks kaimas yra labiausiai palankus ilgalaikei plėtrai.  

2.4. Gyventojai ir socialinė būklė 

2.4.1. Demografija 

 

2008 m. pradţioje Šilalės r. VVG teritorijoje gyveno  30 131 tūkst. ţmonių: 24 094 tūkst. 

kaimuose ir 6037 tūkst. mieste (Šilalėje). Šilalės r. VVG teritorija, kuriai nepriskiriamas Šilalės 

miestas, – daugiausia kaimiška teritorija: kaimo gyventojai sudarė  80,1 proc. visų jos gyventojų. 

Likusią 19,9 proc. dalį sudarė Šilalės miesto gyventojai. Šilalės r. VVG teritorijos gyventojų 

tankumas - 25,4 gyv./km
2
, o tai yra perpus maţiau nei 

 
vidutinis šalies gyventojų tankumas – 51,6 

gyv./km
2
.
  

2001 – 2008 m. Šilalės r. VVG teritorijoje vyko dideli demografiniai pokyčiai: iki 2002 m. 

gyventojų daugėjo, o nuo 2003 m. prasidėjo gyventojų maţėjimas, tačiau nuo 2006 m. situacija 

šiek tiek stabilizavosi ir gyventojų maţėjo ne taip sparčiai. Statistikos departamento duomenimis 

per 2001-2008 metus gyventojų skaičius Šilalės rajono savivaldybėje sumaţėjo 4,5 proc. (1.407 

gyventojų). 
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10 pav. Šilalės rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2001-2008 m. 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

  3 lentelėje ir 11 paveiksle pateikti gyventojų kaitos rodikliai rodo, kad Šilalės rajono VVG 

teritorijoje gyventojų maţėjimą sąlygojo maţesnis atvykstančiųjų nei išvykstančiųjų gyventi svetur 

skaičius. Smarkiai įsibėgėję neigiami tarptautinės migracijos saldo tempai 2002-2005 metais, 2006 

metais sumaţėjo beveik visose apskrityse. Nepaisant to, Šilalės rajono savivaldybėje bendras 

tarptautinės ir vidinės migracijos saldo, skirtingai nei bendros visos šalies ir Tauragės apskrities 

tendencijos, ir toliau didėjo. 

3 lentelė. Vidinė ir tarptautinė migracija 2001-2008 metais 

Migracijos 

pobūdis 
Teritorija 

Migracijos 

kryptis 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vidinė ir 

tarptautinė 

migracija 

Lietuvos 

Respublika 

Atvyko 42.166 44.144 62.124 64.639 59.522 59.333 65.044 65.972 

Išvyko 44.725 46.120 68.428 74.251 68.304 64.190 70.228 73.690 

Migracijos 

saldo 
2.559 -1.976 -6.304 -9.612 -8.782 -4.857 -5.244 -7.718 

Tauragės 

apskritis 

Atvyko 1.678 1.703 2.122 2.461 2.160 2.227 2.310 2.044 

Išvyko 1.529 1.763 2.427 3.029 2.938 2.735 3.017 2.913 

Migracijos 

saldo 
149 -60 -305 -568 -778 -508 -707 -869 

Jurbarko r. 

sav. 

Atvyko 318 336 570 603 544 605 590 529 

Išvyko 328 431 697 787 841 771 829 790 

Migracijos 

saldo 
-10 -95 -127 -184 -297 -166 -239 -261 

Pagėgių 

sav. 

Atvyko 141 170 162 233 172 195 205 160 

Išvyko 59 182 219 300 295 283 308 284 

Migracijos 

saldo 
82 -12 -57 -67 -123 -88 -101 -124 

Šilalės r. 

sav. 

Atvyko 439 362 475 502 413 394 519 454 

Išvyko 358 434 546 616 573 563 706 731 
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Migracijos 

saldo 
81 -72 -71 -114 -160 -169 -187 -277 

Tauragės r. 

sav. 

Atvyko 780 835 915 1.123 1.031 1.033 996 901 

Išvyko 784 716 965 1.326 1.229 1.118 1.176 1.108 

Migracijos 

saldo 
-4 119 -50 -203 -198 -85 -180 -207 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Skaičiuojant dešimčiai tūkstančių gyventojų, iš Šilalės rajono 2007-2008 m. į kitas Lietuvos 

vietoves išvyko vidutiniškai 237 ţmonių daugiau, nei atvyko, o į uţsienį, remiantis oficialiais 

duomenimis, išvyko vidutiniškai 40 ţmonėmis daugiau, nei atvyko. Suprantama, tai oficialūs 

statistikos duomenys. Vietos mokytojų teigimu, nuo ketvirtadalio iki trečdalio vyresnių klasių 

mokinių vienas arba abu tėvai yra trumpesniu arba ilgesniu laikotarpiu išvykę į uţsienį uţdarbiauti. 

Tauragės apskrityje mirtingumas yra santykinai aukštas – 2007 metais 1000-čiui gyventojų 

tenka 14,1 mirusiųjų. Tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis tuo pačiu laikotarpiu buvo lygus 13,5 

mirusiųjų 1000-čiui gyventojų. Šilalės rajone 1000-čiui gyventojų 2007 metais teko 12,7 mirusiųjų 

ir tai yra maţiausias rodiklis apskrityje. 

Analizuojant gimusiųjų, mirusiųjų skaičiaus ir natūralios kaitos dinamiką Šilalės rajono 

savivaldybėje 2001-2007 metais, pastebėtina, kad gimusiųjų skaičius analizuojamuoju laikotarpiu 

išlaikė nors ir neţymias, tačiau maţėjimo tendencijas: nuo 2001 iki 2007 gimusiųjų per metus 

skaičius Šilalės rajono savivaldybėje sumaţėjo nuo 342 iki 271 (20,8 proc.), tuo tarpu mirusiųjų per 

metus skaičius padidėjo nuo 374 (2001 m.) iki 384 (2007 m.) arba 2,6 proc. Tokios tendencijos 

turėjo neigiamos įtakos natūralios kaitos rodikliui, kuris ilguoju laikotarpiu (2001-2007 m.) 

sumaţėjo 3,6 karto (ţr. 8 pav.). Ţemiau esančia paveikle "Gimusiųjų, mirusiųjų skaičiaus ir 

natūralios kaitos dinamika Šilalės rajono savivaldybėje 2001-2007 m." 



ŠŠiillaallėėss  rraajjoonnoo  kkaaiimmoo  vviieettoovviiųų  ppllėėttrrooss  ssttrraatteeggiijjaa 

 Rengėjas: Šilalės vietos veiklos grupė, www.silalesrvvg.lt                                                                                                      

 

33 

342

338

367

292

312

276

271

374

450

421

404

454

426

384

-32

-112

-54

-112

-142

-150

-113

-200 -100 0 100 200 300 400 500

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Gimusieji Mirusieji Natūrali gyventojų kaita

 

11 pav. Natūrali gyventojų kaita (gimusių ir mirusių gyventojų skirtumas) 

Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Nepalankios gimusiųjų ir mirusiųjų santykio kitimo tendencijos, neigiama natūrali 

gyventojų kaita Šilalės rajono savivaldybėje ir visoje Lietuvoje ilguoju laikotarpiu gali tapti viena 

svarbiausių problemų, lemsiančių neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes, ypatingai kaimo 

vietovėse. 

Gyventojų amţiaus struktūra  Šilalės r. VVG teritorijoje yra labai artima gyventojų amţiaus 

struktūrai Tauragės apskrityje. Iš ţemiau pateiktos lentelės duomenų matyti, kad Šilalės rajone 

darbingo amţiaus gyventojų skaičius didėja (ţr. 4 lentelę). Gyventojai čia vidutiniškai yra truputį  

vyresni: 2008 m. pradţioje vidutinis jų amţius siekė 38,2 metų, palyginti su 38,0 metų amţiaus 

vidurkiu Tauragės apskrityje, bet jaunesni nei vidutiniškai šalyje  (38,6 metų).  

4 lentelė. Gyventojų struktūra pagal amţiaus grupes 

Metai. Nuo 0 iki 15 metų Darbingo amţiaus Pensinio amţiaus 

Šilalės rajono savivaldybė 

2006  7 137 17 712 5 901 

2007  6 743 17 951 5 737 

2008  6 384 18 010 5 677 

Tauragės rajono savivaldybė 

2006  10 002 31 220 10 179 

2007 9 460 31 571 10 018 

2008 9 081 31 644 9 965 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Apklausti vietos gyventojai demografinę struktūrą vertino kritiškai: buvo nurodyta, kad 

demografinė situacija yra blogesnė nei vidutinė ir toliau blogėja. Tačiau tuo pačiu didţiuojamasi, 
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kad gyvenamojoje vietovėje yra aktyvių, vieningų, kūrybiškų, išsilavinusių, bendruomeniškų 

ţmonių, ir tai yra laikoma krašto stiprybe (13 priedas, atvirųjų klausimų  suvestinė). 

2.4.2. Uţimtumas ir nedarbas 

 

Atskiro regiono uţimtumo rodikliai nemaţa dalimi priklauso nuo gyventojų struktūros pagal 

amţių. Šilalės rajono savivaldybėje gyvena palyginti maţiau darbingo amţiaus ţmonių ir 

atitinkamai daugiau pensinio amţiaus gyventojų. Tokia padėtis reikalauja santykinai didesnių 

išlaidų socialinėms išmokoms ir socialinei paramai. Tačiau tik teigiamai galima vertinti tai, kad 

gana didelę dalį, palyginti su šalies vidurkiu, sudaro gyventojai iki 15 metų. 

Statistikos departamento duomenimis Šilalės rajone 2008 metais buvo 10,5 tūkst. uţimtųjų, 

kas sudarė 34,8 % visų rajono gyventojų. Pastarasis rodiklis yra maţesnis nei  Tauragės apskrities 

vidurkis (45,0 %) ir uţ šalies vidurkį (54,9 %). Šilalės rajono vidutinis uţimtųjų skaičius sudarė 

0,69 % visos šalies uţimtųjų. Tauragės apskrityje 2008 m. uţimtųjų skaičius buvo lygus 44,1 tūkst. 

Šilalės rajono uţimtieji sudarė 23,8 % visų Tauragės apskrities uţimtų gyventojų. Tauragės rajono 

uţimtieji sudarė didţiausią dalį – 41,5 %, Jurbarko rajono – 26,6 %, Pagėgių – 8,1 %. 

5 lentelė. Vidutinis metinis uţimtųjų skaičius Šilalės rajone, lyginant su kitais Tauragės 

apskrities rajonais (tūkst.) 

Teritorinis vienetas 2003m. 2008 m. Pokytis 2003-2008 m. (+ - %) 

Lietuva 1438 1520 5,4 

Tauragės apsk. 56,6 44,1 -22,1 

Jurbarko raj. 17,6 11,7 -33,5 

Pagėgiai 4,9 3,6 -26,5 

Šilalės raj. 14,5 10,5 -27,6 

Tauragės raj. 19,6 18,3 -6,6 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys 

 

Šilalės rajone yra jaunuolių, atliekančių karinę tarnybą, gana daug asmenų, įsigijusių verslo 

liudijimus. Ganėtinai nemaţą darbo jėgos dalį sudaro moterys, išėjusios nemokamų atostogų vaiko 

prieţiūrai, iki jam sukaks 3 metai.  

Šilalės rajonas pagal ekonominio aktyvumo rodiklio apskaičiavimus Tauragės apskrityje 

uţima pirmaujančią poziciją. Tai taip pat rodo ir kitų apskrities rajonų santykinai didelį atsilikimą. 

6 lentelė. Ekonominio aktyvumo rodiklis
*
 Šilalės rajone, lyginant su kitomis Tauragės 

apskrities savivaldybėmis 2005 – 2007m. (procentais)  

Teritorinis vienetas 2005m. 2006m. 2007m. 

Jurbarko raj. 76 77 67 

Pagėgiai 65 65 57 

Šilalės raj. 83 82 75 

Tauragės raj. 65 58 61 
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* - Vidutinis metinis uţimtųjų skaičius ekonominėse veiklose savivaldybės gyventojų skaičius/darbingo 15-63 

metų amţiaus gyventojų savivaldybėje skaičius 

 

Visgi situacija Šilalės rajono darbo rinkoje kol kas išlieka nestabili. Rajone yra apie 1,09 % 

visos šalies ir apie 24,2 % Tauragės apskrities bedarbių. 2008 m. vidutinis metinis bedarbių skaičius 

Šilalės rajone buvo 800 ţmonės. Per 2005-2008 metų laikotarpį vidutinis metinis bedarbių skaičius 

rajone padidėjo 66,7 %. Tauragės apskrityje bedarbių skaičius per 2005-2008 metų laikotarpį 

sumaţėjo 60,0 %. 

Šį skirtumą pirmiausia sąlygoja tai, kad Šilalės r. VVG teritorijoje vyrauja kaimiškos 

vietovės, o kaimo gyventojų yra dauguma. Jau yra įprasta, kad kaimo gyventojų darbinis aktyvumas 

maţesnis nei gyvenančių miestuose, čia didesni šešėlinės ekonomikos mastai, daug paslėpto 

nedarbo. Tokius rezultatus lemia ir tai, kad jaunimas, pagal amţių priskiriamas darbingų gyventojų 

grupei, studijų laikotarpiu nedirba, o studijuoja didţiuosiuose šalies miestuose arba sezoniniam 

darbui išvyksta į uţsienį. Be to, Šilalės miestas yra rajono darbo jėgos traukos centras, kur 

įsidarbina daug rajono gyventojų. 

Vietos gyventojų aktyvumą darbo rinkoje silpnina ţemas darbo uţmokestis (ţr. 12 pav.) bei 

didėjantis jo atotrūkis nuo šalies vidutinio lygio. Vidutinio valandinio bruto darbo uţmokesčio 

skirtumas Šilalės r. VVG teritorijoje ir šalyje 2004-2007 m. išaugo iki 30,2 proc., palyginti su 2,3 

proc. skirtumu 2001-2003 m. Darbo uţmokestis Šilalės VVG teritorijoje nedaug skiriasi nuo 

Tauragės apskrities vidutinio darbo uţmokesčio.   

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis, Lt
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12 pav. Vidutinis valandinis darbo uţmokestis 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Didesnė dalis sociologinio tyrimo respondentų mano, kad privalu kelti atlyginimus, siekiant 

suvaldyti neigiamus socialinius procesus (socialinės atskirties didėjimą, jaunimo ir specialistų 
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neracionalią migraciją ir pan.), taip pat norint kelti gyvenimo kokybę Šilalės rajono VVG 

teritorijoje.  

Galima pasidţiaugti, kad nedarbo lygis Šilalės r. VVG teritorijoje 2004 – 2008 m. 

pastebimai sumaţėjo ir yra maţesnis nei šalyje ir apskrityje. Statistikos departamento duomenimis 

2008 m., palyginti su 2004 m., registruotų bedarbių sumaţėjo net 46,7 proc., o jų procentinė dalis 

darbingo amţiaus gyventojų skaičiuje sumaţėjo nuo 15 iki 3,4 proc. 

Registruotų bedarbių 2008 m., palyginti su 2004 m., sumaţėjo (53 proc.), t.y. nuo 1,5 iki 0,8 

tūkst. asmenų. Nors uţimtumą padidino naujų darbo vietų kūrimas, paskatintas augančios 

ekonomikos, tačiau reikia pripaţinti, kad nedarbą labai sumaţino darbingo amţiaus jėgos 

emigracija į kitus šalies miestus ir uţsienį.  

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 
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13 pav. Oficialus nedarbas  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Sociologinio tyrimo respondentai gana kritiškai vertina situaciją darbo rinkoje. Jaunos 

šeimos ir specialistai neįsitvirtina vietovėje – perspektyvos poţiūriu situacija ir toliau blogėja. 

Jaunimas, įgijęs išsilavinimą, nėra linkęs pasilikti gimtinėje. Regione vis labiau trūksta mokytojų, 

gydytojų ir kitų svarbių profesijų specialistų.  

Sociologinio tyrimo rezultatai rodo, kad vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti prie darbo 

rinkos pokyčių yra šiek tiek ţemesnis uţ vidutinį. Bendras vietos gyventojų profesinis pasirengimas 

respondentų vertinimu yra vidutinis, o nepaklausių profesijų ţmonių perkvalifikavimo procesas 

buvo įvertintas labai prastai (15 priedas, gyventojų apklausos anketos duomenys). Nors rajono 

darbo birţa perkvalifikavimui skiria nemaţas lėšas, procesui neigiamą įtaką daro šešėlinė 

ekonomika, menkas gyventojų (ypač kaimo moterų) profesinis ir teritorinis mobilumas. 

Respondentų nuomone, darbo rinkoje (beje, kaip ir viešajame gyvenime) daug aktyviau veikia 

moterys – jos lengviau geba prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. Kai kurie trikdţiai gali būti 
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šalinami įgyvendinant Šilalės VVG parengta strategiją. Visų pirma, strategijoje yra tikslinga 

numatyti veiksmus, kurie „išlaisvintų“ kaimo moteris iš namų ūkio. Daug moterų kaime prie namų 

ūkio „prikausto“ ta  aplinkybė, kad nėra kam palikti priţiūrėti ikimokyklinio amţiaus vaikų.  

Aktyvesnis kaimo moterų įsitraukimas į darbo rinką sudarytų palankesnes sąlygas vietos 

verslo plėtrai (dabar daţnas vietos verslininkas skundţiasi, kad nesuranda reikiamų darbuotojų), 

taip pat padidintų daugelio kaimo šeimų gerovę, ypač pagerėtų vienišų motinų finansinė būklė. 

2.4.3. Skurdas ir socialinė atskirtis 

 

 

Vietos gyventojai nurodo egzistuojant socialinės atskirties problemą. Šilalės r. VVG 

teritorijoje maţas pajamas gaunančių šeimų ar pavienių gyventojų
1
 dalis 2005 metais maţesnė nei 

Tauragės apskrityje, bet ţymiai didesnė nei vidutiniškai šalyje. O 2007 metais Šilalės rajone maţas 

pajamas gaunančių šeimų dalis yra kur kas didesnė nei Tauragės apskrityje ir šalyje (ţr. 14 pav.).  
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14 pav. Maţas pajamas gaunantys gyventojai   

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

 

2007 m. socialinė pašalpa buvos skirta 2,7 proc. gyventojų. Vidutinės trukmės laikotarpiu 

socialinės pašalpos gavėjų  čia sumaţėjo 68,4 proc. nuo 2576 - 2003 m. iki 813 - 2007 m. 

Labiausiai situacija pasikeitė 2004-2007 m., kuomet pastebimai sumaţėjo bedarbių skaičius ir 

padidėjo atlygis uţ darbą. Pagal kraštutinę socialinės atskirties raišką – asocialių šeimų ir jose 

                                                 

1
 Maţas pajamas gaunančioms šeimoms ar pavieniams asmenims socialinė pašalpa skiriama testuojant jų 

pajamas, kai jos yra maţesnės uţ valstybės remiamas pajamas. Dėl to socialinės pašalpos gavėjų skaičius rodo, kiek 

gyventojų kenčia absoliutų skurdą.  
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gyvenančių vaikų gausą – Šilalės r. VVG teritorijoje padėtis geresnė nei Tauragės apskrityje, tačiau 

blogesnė nei vidutiniškai šalyje. (ţr. 15 pav.).  
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15 pav. Socialinės rizikos šeimos ir vaikai 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

Nors per pastaruosius metus Šilalės rajone situacija kiek blogėja, ir apie tai byloja padidėjęs 

socialinės rizikos šeimų (16,8 proc.) ir jose gyvenančių vaikų (10,1 proc.) skaičius. 2007 m. Šilalės 

r. VVG teritorijoje buvo uţregistruotos 149 socialinės rizikos šeimos, kuriose nesaugiai gyveno 369 

nepilnamečiai vaikai. Dauguma moterų tokiose šeimose patiria fizinį smurtą, dalis jose augančių 

vaikų nusikalsta, vartoja kvaišalus, valkatauja, nelanko mokyklos.  

Alkoholizmas ir narkomanija, gyventojų teigimu, vis labiau plinta. Nelegalūs alkoholio 

pardavimo „taškai“ vis dar yra viena iš kaimo gyvenviečių problemų – taip nurodė bendruomeninių 

organizacijų atstovai (11 priedas, bendruomenių atliktos vietovių stiprybių ir silpnybių analizės 

medţiaga). Šis negatyvus reiškinys iš dalies prisideda prie probleminių šeimų gausėjimo ir jų 

problemų aštrėjimo. Daţnai tokiose šeimose tėvams, o savo ruoţtu ir jų vaikams, stinga elementarių 

socialinių įgūdţių. Gyventojų siūlymu, vienas iš problemos sprendimo būdų galėtų būti neformalių 

socialinių įgūdţių formavimo „mokyklėlių“ vaikams ir jų tėvams organizavimas. Tokiose 

„mokyklėlėse“ būtų mokoma visų, įprastam gyvenimui būtinų įgūdţių. 

Gyventojų teigimu, viena iš labiausiai paţeidţiamų gyventojų grupių – vaikai ir jaunimas, 

kurių tėvai yra išvykę dirbti į uţsienį. Tokie vaikai yra menkai globojami ir daţniausiai priversti 

spręsti problemas savarankiškai.  Pasienio zona taip pat didina problemas – kai kurie jauni ţmonės 

yra įsitraukę į kontrabandos veiklą. 
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2.5. Ekonominė būklė 

2.5.1. Materialinės ir uţsienio investicijos 

 

Materialinių investicijų vertė, apskaičiuota vienam gyventojui, Šilalės r. VVG teritorijoje 

pastebimai maţesnė nei šalyje, bet kiek didesnė buvo 2005 metais nei Tauragės apskrityje, tačiau 

nuo 2006 metų tapo maţesnė (ţr. 16 pav.).  

Vienam gyventojui tenka materialinių investicijų, litais
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16 pav. Materialinės investicijos  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

2007 m. vidutiniškai vienam gyventojui teko 81,8 proc. materialinių investicijų maţiau nei 

šalyje ir 45,6 proc. nei Tauragės apskrityje. Be to, teritorijoje materialinių investicijų vertė per 

pastaruosius trejus metus tai išaugo, tai vėl sumaţėjo. Tuo tarpu šalyje ir Tauragės apskrityje nuolat 

sparčiai augo. 
 

Statistikos departamento duomenimis, Šilalės rajono savivaldybės tiesioginių uţsienio 

investicijų lygis 2004-2009 metais itin ţemas: 2004-2006 metais tiesioginės uţsienio investicijos 

buvo 0,0 mln. Lt ir tik 2007 - 2008 metais šis rodiklis pasiekė 0,1 mln. Lt, o 2009 metais – 0,2 mln. 

Lt. 

7 lentelė. Tiesioginės uţsienio investicijos apskrityse ir savivaldybėse, mln. Lt 

Pav./Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lietuvos Respublika 13699,4 16192,6 23895,8 28924,6 35 503,9 31 484,6 

Tauragės apskritis 22,6 21,5 27,0 32,4 63,5 55,7 

Jurbarko r. sav. 2,5 1,3 2,6 4,0 10,4 14,6 

Pagėgių sav. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Šilalės r. sav. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Tauragės r. sav. 20,0 20,2 24,4 28,3 53,0 40,8 
Šaltinis: Tiesioginės uţsienio investicijos Lietuvoje. Statistikos departamentas, 2009 
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8 lentelė. Tiesioginės uţsienio investicijos vienam gyventojui Šilalės rajono ir kitose Tauragės 

apskrities savivaldybėse 2004-2007 metais, Lt 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lietuvos Respublika 3976 4727 7022 8545 10547 9398 

Tauragės apskritis 170 163 208 252 499 442 

Jurbarko r. sav. 67 35 71 112 295 421 

Pagėgių sav. 5 - - - 4 4 

Šilalės r. sav. 2 1 1 2 4 6 

Tauragės r. sav. 382 389 474 555 1046 811 
Šaltinis: Tiesioginės uţsienio investicijos Lietuvoje. Statistikos departamentas, 2009 

 

Paţymėtina kad 2008-2009 metų pradţioje tarptautinės uţsienio investicijos, tenkančios 

vienam gyventojui, buvo didţiausios Telšių ir Vilniaus apskrityse. Tarptautinės uţsienio 

investicijos, tenkančios vienam gyventojui, į Tauragės apskritį buvo maţiausios iš visų apskričių. 

 

17 pav. Tiesioginės uţsienio investicijos vienam gyventojui apskrityse 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Taigi Šilalės rajono savivaldybei tenka palyginti labai maţai tiesioginių uţsienio investicijų, 

ir jų dalis šalies mastu vis maţėja. Kol kas vyrauja tendencija, kad tiesioginės uţsienio investicijos 

daugiausiai telkiasi didţiuosiuose Lietuvos miestuose, ypač sostinėje. Tačiau dabartinėje Lietuvos 

ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje pabrėţiama, kad sprendţiant 

regioninės plėtros problemas yra neišvengiamas tolygesnis investicijų pasiskirstymas šalies 

teritorijoje. Tačiau perskirstyti investicijas įmanoma tik tuo atveju, kai yra patrauklūs ir pagrįsti 

pasiūlymai investuoti ir plėsti ekonominę veiklą kiekviename regione bei rajone. 

Tiesioginių uţsienio investicijų poţiūriu Šilalės r. VVG teritorija išlieka maţai patraukli 

uţsienio investuotojams, tačiau kaip periferinis šalies regionas, sulaukė palyginti nemaţai uţsienio 

investicijų. Pagrindinės regiono investuotojos yra Norvegijos, Vokietijos, Švedijos, Danijos ir kitų 

šalių įmonės.  
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2.5.2. Pramonė ir verslo sektorius 

 

Šilalės rajone (2009 metų pabaigoje) veikė 417 ūkio subjektas, iš kurių didţiąją dalį (35,2 

%) sudarė didmeninės ir maţmeninės prekybos įmonės (G sektorius). Per 2007-2009 m. veikiančių 

rajone ūkio subjektų skaičius išaugo 16. Veikiančiais ūkio subjektais laikomi tie, kurie teikia 

statistikos skyriams statistines ataskaitas, mokesčių inspekcijoms – įmonių deklaracijas bei metinius 

balansus, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams – ketvirtines ataskaitas. 

2009 metais Šilalės rajone veikiantys ūkio subjektai pagal rūšis pasiskirstę taip: 163 

individualios įmonės, 131 uţdarųjų akcinių bendrovių, 1 tikroji komanditinė bendrovė, 5 ţemės 

ūkio bendrovės, 4 kooperatinės įmonės. 

Verslo dinamikai Šilalės  rajone, kaip ir kituose apskrities rajonuose, buvo būdingos šios 

tendencijos: 

 Nuo didelių valstybės įmonių atsiskyrę padaliniai pradėjo savarankiškai veikti, 

kurdami savo verslą; 

 Smulkių įmonių įsitvirtinimas rinkoje; 

 Individualių (personalinių) įmonių skaičiaus spartus augimas. 

Pagal svarbų vietos gyventojų verslumo rodiklį - veikiančių ūkio subjektų skaičių, tenkančių 

dešimčiai tūkstančių gyventojų, Šilalės r. VVG teritorija atsilieka nuo Tauragės  apskrities vidutinio 

lygio ir  nuo vidutinio šalies lygio (ţr. 18 pav.).    
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18 pav. Veikiantys ūkio subjektai 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
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Kasmet (Šilalės rajone – nuo 2000 m.) daugiau įmonių išregistruojama negu įregistruojama, 

kadangi smulkios įmonės neatlaiko stambių įmonių konkurencijos. Dalis smulkiųjų verslininkų, 

nutraukę įmonės veiklą, toliau dirba įsigiję patentą. Nuo 2003 metų smulkieji verslininkai, įsigiję 

verslo liudijimą, gali uţsiimti verslu arba individualia veikla, apie tai pranešę mokesčių inspekcijai. 

2009 metais įregistruotų ir išregistruotų įmonių skaičius siekė 18 įmonių. 

Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonomines veiklos rūšis 2009 metais
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19 pav. Veikiantys ūkio subjektai  Šilalės rajono savivaldybėje, 2009 m. 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

 

Tarp Šilalės rajono įmonių pagal dydį vyrauja smulkios įmonės (jose dirba 1–4 darbuotojai) 

ir individualios (personalinės) įmonės. Tačiau, palyginti su kitais šalies regionais, Šilalės rajono 

savivaldybėje didelę dalį sudaro vidutinės ir stambios (turinčios per 50 darbuotojų) įmonės. Tačiau 

verslas čia labiau smulkus nei šalyje. 

Vertinant Šilalės r. VVG teritorijoje veikiančius ūkio subjektus pagal darbuotojų skaičių, 

matyti, jog teritorijoje, kaip ir visoje šalyje bei Tauragės apskrityje vyrauja smulkus verslas (ţr. 20 

pav.).  



ŠŠiillaallėėss  rraajjoonnoo  kkaaiimmoo  vviieettoovviiųų  ppllėėttrrooss  ssttrraatteeggiijjaa 

 Rengėjas: Šilalės vietos veiklos grupė, www.silalesrvvg.lt                                                                                                      

 

43 

235

14

148

11

128

10

0

50

100

150

200

250

1

10 000-čių gyventojų tenka smulkių ir vidutinių įmonių

Lietuva Maţų (iki 49

darbuotojų)

Lietuva Vidutinių (50 - 249

darbuotojų)

Tauragės apskritis Maţų

(iki 49 darbuotojų)

Tauragės apskritis

Vidutinių (50 - 249

darbuotojų)
Šilalės rajonas Maţų (iki 49

darbuotojų)

Šilalės rajonas Vidutinių (50

- 249 darbuotojų)

 

20 pav. Veikiančios smulkios ir vidutinės įmonės pagal darbuotojų skaičių 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Gamybos ir realizavimo apimčių maţėjimą Šilalės rajono smulkiose ir vidutinėse įmonėse 

lėmė ir kiti veiksniai:  

 verslo aplinkos blogėjimas; 

 mokios gyventojų paklausos maţėjimas; 

 įmonių strateginio vystymo problemos. 

Maţėjant rinkos dalyvių perkamajai galiai, siaurėja manevravimo kainomis galimybės, todėl 

daugelio Šilalės rajono smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta sparčiai maţėja. Smunkančią apyvartą 

lydi kitas, dar grėsmingesnis reiškinys – įmonės nebeturi pinigų ir vis labiau vienos kitoms 

prasiskolina.  

Šilalės rajono ir miesto vartojimo prekių rinkoje pastebima dar viena tendencija - smunka 

vartojimo kokybė. Daugeliui vartotojų prekių pasirinkimo kriterijumi tampa ne jų kokybė, bet 

kaina. Verslo labui valstybė turėtų siekti pagyvinti vidaus vartojimą ir taip nors šiek tiek išlyginti 

nepalankią padėtį vidaus rinkoje. Tačiau šiuo metu vykdomas biudţeto išlaidų maţinimas tiesiogiai 

atsilieps padėčiai vidaus rinkoje. 

Rajono ekonominę situaciją galėtų išjudinti tik augantis įmonių produkcijos ir paslaugų 

eksportas. Tačiau komercinė Šilalės rajono smulkių verslininkų veikla apsiriboja vien tik šalies 

teritorija. Dalis smulkiųjų verslininkų stengiasi uţmegzti ryšius su kitų šalių verslininkais ir surasti 

ten rinką savo prekėms. Tačiau rinkų uţsienyje ieško tik nedidelė rajono smulkiųjų verslininkų 

dalis. Šilalės rajono smulkių ir vidutinių įmonių produkcijos konkurencingumą uţsienio šalių 
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rinkose galėtų apspręsti ţemesnė lietuviškų prekių kaina, produkcijos patikimumas, geras techninis 

paruošimas bei kokybė. Tačiau norėdamos plėsti produkcijos realizavimą uţsienio rinkose rajono 

smulkios ir vidutinės įmonės susiduria su informacijos apie uţsienio rinkas stoka. Be to, tam įtakos 

turi ir investicijų bei ţinių trūkumas. Įvertinus rajono smulkių ir vidutinių įmonių pasiruošimą dirbti 

uţsienio rinkose, nereikėtų tikėtis, kad smulkios ir vidutinės įmonės staiga suras rinkas savo 

prekėms ar paslaugoms Rusijoje, kitose NVS šalyse arba Vakarų šalyse. 

Dauguma Šilalės rajono smulkių ir vidutinių įmonių nepakankamai vertina vadybos reikšmę 

bei vadybos metodų tobulinimą realizacijos, marketingo ir gamybos srityse. Tik nedidelė dalis 

rajono smulkių ir vidutinių įmonių turi vadovus, atsakingus uţ marketingą. Šilalės rajone praktiškai 

nėra įmonių, kurių vadovai būtų atsakingi uţ tyrimus gamybos ir gamybos procesų vystymo srityse. 

Daugumoje rajono smulkių ir vidutinių įmonių rinkotyros, rinkodaros, finansų valdymo, verslo 

planavimo ir diagnostikos funkcijos yra arba gretinamos su bendru vadovavimu įmonei arba tam iš 

viso skiriama nepakankamai dėmesio. Taigi, vadovavimo problemos, vertinant jas plačiau, įmonėse 

nėra sprendţiamos pakankamai. Daugumai rajono smulkių ir vidutinių įmonių būdinga neišvystyta 

valdymo struktūra. Trumpalaikės, operatyvinės smulkių  įmonių problemos uţgoţia įmonių vadovų 

ateities planus, neleidţia reikiamo dėmesio skirti tokiems ilgalaikę naudą duodantiems veiksniams, 

kaip vadovavimo tobulinimas, marketingo vystymas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, ir įvertinti 

šių veiksnių poveikį bei svarbą gamybos vystymui. 

Viena didţiausių rajono problemų – kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Dėl to verslininkams 

kol kas sunkiau plėtoti pramonę, nelengva steigti stambias įmones, gamykla. Verslo plėtrą kaimo 

vietovėse, gyventojų manymu, labai riboja nesukurta būtina infrastruktūra. Tačiau reikia pripaţinti 

ir tai, kad plėtoti pvz., paslaugų verslą kaimo vietovėse daugeliu atvejų yra nenaudinga dėl mokios 

paklausos trūkumo. Gyventojai pripaţįsta, kad vietos gyventojų privati iniciatyva nėra stipri ir 

verslumą būtina ugdyti, o organizuoti verslą be išorinės paramos (metodinės ir finansinės) yra labai 

sunku. 
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2.5.3. Statyba 

 

Materialinės investicijos Šilalės rajone 2007 metais sudarė 38,888 tūkst. litų. Tai sudarė 

0,16% visos šalies materialinių investicijų. Šilalės rajono materialinės investicijos sudaro 12,9% 

visos Tauragės apskrities materialinių investicijų.  

9 lentelė. Atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM), to meto kainomis: 

Teritorinis 

vienetas 

Metai 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tauragės 

apskritis 
40 176 68 625 101 283 73 353 104 570 133 269 208 578 236 727 

Šilalės r. 7 388 12 644 22 501 17 211 28 452 31 081 35 425 53 750 

Lietuva 2 748315 3 329563 4 289539 4 881926 5 854881 7 807624 10 776300 11 889 539 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys 

Pigi Šilalės rajono darbo jėga galėtų apspręsti dar vienos ūkio šakos atsigavimą. Tai statyba 

ir remontas. Tačiau ši ūkio šaka rajone depresuoja dėl paklausos stokos. 

Investicijos į gyvenamųjų namų statybą, panašiai kaip ir materialinės investicijos rajone, 

2005 - 2007 m. ţenkliai pakito. Išaugusi statyba parodo, kad rajono gyventojai pradėjo naudotis 

bankų teikiamais kreditais būsto statybai ir tokiu būdu statė ar baigė anksčiau pradėtas statybas. 

Šilalės mieste buvo išplanuotas naujas gyvenamųjų namų kvartalas, kuriame praktiškai jau pastatyti 

nauji individualūs namai. 

Statybos įmonių ir bendrovių atliktus darbus sudaro naujos statybos ir rekonstravimo, 

remonto bei restauravimo veikla atitinkamoje teritorijoje. Per pastaruosius trejus metus statybos 

darbų mastas Tauragės apskrityje didėjo sparčiau negu visoje šalyje, tačiau Šilalės rajono 

savivaldybėje to nebuvo, ir dėl to savivaldybės lyginamoji dalis maţėjo. Santykiniai rodikliai (pvz., 

atliktų statybos darbų apimtis, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi) liudija, kad ši veikla dar 

nėra pakankamai išplėtota. Be abejo, tai iš esmės lemia menkas investicinis aktyvumas. 

Šilalės rajono savivaldybės duomenimis, 2007 m. rajone buvo 21 statybos įmonių, iš kurių 

paminėtinos didţiausios: UAB „Kvėdarsta“, turinti 194 darbuotojus; UAB „Drena“ – 71 

darbuotojas; UAB „Šilalės statyba“ – 43 darbuotojai; UAB „Arbolitas“ – 35 darbuotojai.  

Nors ir Šilalės rajone didėjo ir materialinės investicijos, ir investicijos gyvenamųjų namų 

statybai, tačiau šie teigiami pokyčiai nebuvo pakankami ir tai atsispindi rajone atliktų statybos 

darbų statistikoje, kuri liudija, jog statybos veikla nėra pakankamai išplėtota. Nepaisant teigiamų 

investicijų pokyčių, rajono statybos sektoriui reikalingas didesnis investicinis aktyvumas, norint 

sėkmingai vystyti ir patikimai plėsti rajono gyvenamųjų bei kitos paskirties namų statybą, kitus su 

rekonstravimo, remonto bei restauravimo veikla susijusius darbus. 
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2.5.4. Turizmas 

 

Lietuvoje juntamas atvykstamojo, vietinio ir išvykstamojo turizmo pagyvėjimas, nors 

bendras lankytojų skaičius ir pajamos iš atvykstamojo turizmo išaugo 

labai nedaug. Pagrindinės ir 

sparčiausiai augančios 

atvykstamojo turizmo rinkos 

buvo Rusija, Latvija, 

Baltarusija, Estija, Lenkija ir 

Vokietija. Deja, jau antri metai 

maţėja lankytojų iš Danijos.  

Šilalės rajono teritorijoje yra daugiau kaip 300 istorijos, kultūros bei gamtos paminklų, iš 

kurių 100 yra valstybės saugomi archeologijos paminklai. Valstybė saugo du parkus – Bijotų ir 

Pajūrio, – tris ąţuolus, daugelį kitų gamtos paminklų, taip pat Padievyčio, Bilionių ir Medvėgalio 

landšaftinius bei Jūros botaninį draustinius. Turizmui palankiausios Varnių ir Pagramančio 

regioniniams parkams priklausančios rajono teritorijos.  

Poilsiui ir rekreacijai geriausiai tinka Paršeţerio ir Dievyčio eţerai (Laukuvos seniūnija), 

Šilalės miesto tvenkinys, Jūros ir Akmenos upės. 

Graţiausiai įrengta poilsiavietė yra prie Paršeţerio, 

didţiausio Šilalės rajono eţero. Pasak legendų, tą eţerą 

paršas išknisęs. Paršeţeris yra vienoje Laukuvos – Telšių 

kelio pusėje. Čia  tiek vietinių, tiek uţsienio turistų, 

atvykusių vienos dienos ar savaitgalio poilsio prie eţero, 

poreikiams bus pritaikyta maitinimo, taip pat 

apgyvendinimo paslaugos. Tačiau prie šių vandens telkinių labai trūksta poilsio namų, kaimo 

sodybų, kempingų, kuriuose turistai galėtų apsistoti. Savivaldybė jau turi parengusi rekreacinės 

zonos prie šio eţero detalųjį planą. Netoli eţero yra išlikęs senas akmeninis pastatas, kurį 

restauravus būtų galima pritaikyti ne tik vietinių turistų, atvykusių vienos dienos ar savaitgalio 

poilsio prie eţero, poreikiams. Šiame pastate būtų galima 

teikti maitinimo, taip pat apgyvendinimo paslaugas.  

Netoli Paršeţerio randasi Medvėgalio piliakalnis 

– aukščiausias Ţemaitijos aukštumos taškas. Įspūdingą 

kalno didybę atskleidė numestas medţių rūbas. 

Medvėgalio infrastruktūrai atnaujinti iš ES struktūrinių 
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fondų buvo gauta per 2 mln. Lt. 2006 m. rudenį baigti visi Medvėgalio komplekso architektūrinio 

sutvarkymo darbai: įrengti takai į kalvas, automobilių stovėjimo aikštelė, tualetas, piliakalnio 

maketas, tvenkinys, lauko estrada ir informaciniai stendai. Verta uţkopti į Medvėgalį ir pasidairyti 

po kalvotą Ţemaitijos kraštovaizdį. Giedrą dieną galima suskaičiuoti 14 baţnyčių bokštus, 

pasigroţėti artimų ir tolimų eţerų veidrodţiais, o arimai ir pievos, regis, nusileidţia Medvėgaliui po 

kojomis. Toli horizonte matyti dunksantys Moteraičio, Girgţdutės, Spūdės piliakalniai.  

Pietinėje Varnių regioninio parko dalyje įrengtas Aukštagirės pėsčiųjų – dviratininkų 

takas. Lankytojai susipaţins su gamtinėmis ir 

kultūrinėmis vertybėmis: Bilionių Medvėgalio 

istoriniais – archeologiniais kompleksais, Poţerės 

miestelio architektūriniais objektais, vertingomis 

floros bei faunos buveinėmis. Nuo Paršeţerio 5 km 

link Laukuvos Kelpšaičių poilsio parkas.  

 

Uţsienio ir vietiniai turistai daţniausiai lanko šiuos Šilalės rajono objektus:  

 D. Poškos Baublių muziejų Bijotuose. Bijotų apylinkėse, Vyšniakalnyje, buvo nukirstas 

gal 1000 metų turintis ąţuolas. Vėliau 

supjaustytas į tris dalis, o storiausios 

nuopjovos vidus išskaptuotas. D. Poška 

išpjovė langelius, uţdengė stogą. Čia poetas 

sukaupė daug įvairių istorijos eksponatų, 

ginklų, šarvų, archeologijos radinių. Baublio 

sienas išrašė eilėmis. Taip 1812 m. buvo 

sukurtas pirmasis Lietuvos muziejus. Šalia didţiojo Baublio D. Poška vėliau pastatė 

maţesnį. Minint D. Poškos 100-ąsias mirties metines, šalia Baublių supilti atminimo 

kalneliai. 1971 m. Baubliai apdengti gaubtais iš stiklo ir metalo. Netoliese pastatytas 

paminklas D. Poškai atminti. Bijuotose labai 

daţnos moksleivių ekskursijos.  

 Lakūno S. Girėno gimtinę Vytogaloje, 

Upynos sen. 55-osioms „Lituanicos“ skrydţio 

metinėms, Vytogaloje pagal išlikusias 

nuotraukas ir pasakojimus atstatyta ţemaitiška 

troba, kokioje S. Girėnas gimė ir augo. Šiuo 

metu čia – pagrindinė muziejaus dalis. Viename trobos gale išdėstyti stendai, kitoje – 
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priemenė, skirta etnografinei ekspozicijai. Ji turtinga ir gerai įrengta, vykusiai atkurta lakūno 

vaikystės laikų atmosfera. Tapo tradicija beveik kiekvienais metais liepos mėnesį rengti 

„Lituanicos“ skrydţio paminėjimus, kuriuose dalyvauja aviatoriai, sportininkai, muzikantai.  

 Verta uţsukti į turtingą Upynos miestelio liaudies amatų muziejų, kurį įkūrė 

kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas. Čia 

sukaupta apie 3500 eksponatų. Visi jie iš 

Upynos apylinkių. Muziejuje 

demonstruojami archeologiniai radiniai, 

liaudies meno rinkiniai, ūkyje naudoti 

padargai ir mechanizmai, stengtasi parodyti 

įvairių amatininkų darbo vietas, jų įrankius, 

gaminius. Vyksta parodos.  

 Šv. Mergelės Marijos Snieginės Baţnyčią Girdiškės kaime. Įspūdingų matmenų, saikingų 

negotikinių formų šventovė. Baţnyčios viduje yra didţiausia Girdiškės įţymybė – du 

originalūs altoriai. Altoriai sukomponuoti iš nudievintų ąţuolų kamienų ir šakų, kurios 

persipindamos savotiškai atkartoja gotikinės architektūros ritmą. Susidariusiose nišose tarp 

šakų įkurdinti 

šventieji, todėl 

altoriai primena 

D. Poškos 

aprašytus laikus, 

kai ţemaičiai 

garbino šventus 

medţius ir 

giraites.  

Taip pat: 

 Kunigo ir kalbininko K. Jauniaus klėtelę muziejų (Lembo kaime, Kvėdarnos sen.); 

 Lietuvos Prezidento A. Stulginskio gimtinę (Kutalių kaime, Kaltinėnų sen.); 

 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejų; 

 Padievaičio, Bilionių, Indijos piliakalnius; 

Turistiniai maršrutai. 

Yra parengti turistinių sausumos maršrutų pėsčiomis – „Senaisiais kryţiuočių keliais“, 

automobiliu – „Šilalės turas“ bei dviračiais – „3 dienos-13 upių“ aprašai. Parengti keli įvairaus 
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sudėtingumo turistiniai vandens maršrutai Jūros ir Akmenos upėmis, kuriomis plaukiant galima 

groţėtis nuostabiu ir turtingu Šilalės rajono gamtovaizdţiu, archeologiniu ir architektūriniu paveldu. 

Norintys pailsėti, pajusti natūralų gamtos ţavesį, esate kviečiami su draugais, šeima, savo 

atostogas ar savaitgalį praleisti kaimo turizmo sodyboje. Sveikintina, kad pastarųjų Šilalės rajone 

atsiranda vis daugiau. Galima paminėti keletą: 

Viena jų – Gineikiuose, prie Akmenos upės, įkurta poilsiavietė „Likrantė“. Čia galima 

stovyklauti, suteikiama nakvynė įvairaus patogumo nameliuose. Yra pirtis, ţuvingi tvenkiniai.  

Nevočiuose Jus pasitinka Stasio Navardausko kaimo turizmo sodyba. Čia Jūsų laukia 

pirtis, baseinas, kubilas, pliaţo tinklinis, supynės, kanojos. Galima ţaisti biliardą, badmintoną, 

pasivaţinėti karieta. Šalia telkšo tvenkinys.   

Pajūrio miestelyje, prie vingiuojančios Jūros upės, įsikūrusi P.ir S. Šerpyčių sodyba 

„Jūra“. Čia turistus ţavi ypatingai jauki aplinka, pirtis, originalios pavėsinės, pasivaţinėjimas 

penkiaviečiu dviračiu ir kitos pramogos. 

Šalia Pajūrio miestelio, Jomantuose, įkurtas B. ir K. Tarvydų poilsio parkas. Čia vyksta 

didesni renginiai, tačiau ir nedidelės keliauninkų grupelės savo laisvalaikį gali maloniai praleisti 

jaukiose pavėsinėse, prie tvenkinio ar plaukiodami valtyje. Nuomojamos pirtys, baseinai. Teikiamos 

apgyvendinimo, maitinimo paslaugos. Jodinėjimas ţirgais, išvykos į gamtą upės Jūros pakrantėmis. 

Šilalės rajone teikiamos turizmo paslaugos 

Moteliai, svečių namai: 

   1. Motelis „Piligrimo uţeiga“, Kuodaičių k., Laukuvos sen., Šilalės r. 

   2. Motelis „Krantas“, Labardţių k., Šilalės kaim. Sen., Šilalės r. 

   3. Svečių namai, J. Basanavičiaus g., Šilalė. 

 

Kaimo turizmo paslaugos: 

   1. Antano Bartašiaus poilsio kiemas"Likrantė", Gineikiai, Kaltinėnų sen., Šilalės r. 

   2. S. Navardausko kaimo turizmo sodyba, Nevočiai, Traksėdţio sen., Šilalės r. 

   3. P. ir S. Šerpyčių sodyba „Jūra“, Jūros g. 8, Pajūrio k., Šilalės r. 

   4. B. ir K. Tarvydų parkas, Jomantų k., Pajūrio sen., Šilalės r. 

   5. M. Čėsnos sodyba „Ūdrakiemis“, Gineikių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. 

   6."Bilionių pirtis", Bilionių k., Šilalės r. 

   7. Sodyba "Rubinavas", Rubinavo k., Šilalės r. 

   8. „Tado pirtis“, Birţų lauko k., Šilalės r. 

Kitos turizmo paslaugos: 

   1. Kaltinėnų sveikatingumo centras, Didţioji g. 8, Kaltinėnai, Šilalės r. 
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2008 metais Šilalės rajone buvo 2 moteliai ir svečių namai. Šiek tiek daugiau viešbučių, 

motelių bei kitų apgyvendinimo įstaigų yra Tauragės rajone.  

Lyginant su 2000 m. viešbučių, motelių bei kitų apgyvendinimo įstaigų skaičius Šilalės bei 

kituose Tauragės rajonuose nekito. 

Nuo 2001 metų veikia Šilalės turizmo informacijos centras. Yra parengti turistinių sausumos 

maršrutų pėsčiomis, automobiliu ar dviračiais aprašai. Parengti keli įvairaus sudėtingumo turistiniai 

maršrutai Jūros ir Akmenos upėmis, kuriomis plaukiant galima groţėtis nuostabiu ir turtingu Šilalės 

rajono gamtovaizdţiu, archeologiniu ir architektūriniu paveldu.  

Šilalės rajono savivaldybė parengė lankytinų objektų sąrašus ir maršrutus bei turizmo 

plėtros rajone programas. Šilalės rajono turizmo plėtros programa įgyvendinama pagal 2001–2004 

metų veiksmų ir priemonių planą. Kartu su Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėmis Šilalės 

rajono savivaldybė dalyvauja PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos (ESS) programos 

finansuojamame projekte „Vandens maršruto Jūros upe infrastruktūros kūrimas“. 

Šiuo metu potencialūs Šilalės rajono turizmo ir poilsio objektų lankytojai yra Lietuvos 

moksleiviai, pravaţiuojantys turistai ar jų grupės ir, be abejo, rajono gyventojai, vasarą 

poilsiaujantys prie vandens telkinių. 

Viena svarbesnių turizmo plėtros tendencijų yra besiplečiantis specialių interesų turizmas, 

daugiausia ekologinis, kultūrinis turizmas. Šiuo atveju kelionė suvokiama kaip „eksperimentas“, 

kuriuo siekiama daugiau tikslų: per aktyvią veiklą pramogos sujungiamos su savišvieta, paţinimu. 

Tikimasi, kad ateinančiame dešimtmetyje ekologinis turizmas išaugs 25–30 proc., kultūrinis 

turizmas – 10–15 proc. Be to, manoma, kad didės susidomėjimas turizmu, susijusiu su teminių 

parkų, pramogų ir pramoginio poilsio centrų lankymu. Specialiųjų interesų turizmas gali aprėpti 

meną ir kultūros paveldą, etnines keliones, sportą, sveikatinimo priemones, nuotykius ir savišvietą. 

„Puiki kokybė uţ prieinamą kainą“ ir toliau bus svarbus turizmo organizavimo kriterijus, masinio 

turizmo produktai priartės prie specialiųjų interesų rinkos. 

Būtina tiek atvykstamojo, tiek vidaus turizmo tolesnio plėtojimo sąlyga yra paslaugų ir 

pramogų sektoriaus (vandens sporto, teniso kortų, dviračių takų, jojimo mokyklų, kelionių 

pėsčiomis maršrutų, teminių parkų kūrimas ir pramoginių renginių organizavimas) plėtimas.  

Nors Šilalės rajonas pasiţymi puikiomis teritorijomis, tinkamomis kaimo turizmui 

organizuoti, tačiau visgi rajone trūksta informacijos, iniciatyvos ir turizmo specialistų. Paţymėtina, 

jog rajonas labai turtingas kultūros ištekliais. 

Nors VVG teritorijoje yra gausu kultūros paveldo vertybių, deja, nėra rūpinamasi šio 

paveldo apsauga, nėra kas koordinuotų tokio pobūdţio veiklą. Todėl vietos gyventojai nuogąstauja, 

kad esant tokiai situacijai, vertingas krašto palikimas sunyks negrįţtamai. 
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Šilalės r. VVG teritorijoje yra gausu istorijos paveldo ir lankytinų vietų, tačiau turizmo 

infrastruktūra nėra pakankamai išplėtota. Lankytojams trūksta informacijos apie unikalius rajono 

lankytinus objektus; neįrengti privaţiavimo keliai; neišvalyti tvenkiniai bei nesutvarkytos prieigos 

prie jų; neįrengti pėsčiųjų takai; nesutvarkyti parkai, piliakalniai (seniūnijų ir bendruomenių 

pateiktame būtiniausių darbų sąraše atsispindi vietos plėtros poreikis tvarkyti šiuos objektus (11 

priedas, poreikių analizės dokumentai).  

Nors kaimo turizmas laikomas vienu perspektyviausių verslų kaime, šiuo metu VVG 

teritorijoje yra tik 5 kaimo turizmo paslaugas teikiančios sodybos. Tačiau informacijos nepakanka – 

apie Šilalės rajone veikiančias sodybas galima suţinoti iš Šilalės rajono savivaldybės arba iš Šilalės 

turizmo informacijos centro interneto svetainės. Didesnio turistų srauto būtų galima tikėtis teikiant 

kompleksines paslaugas: nuomojant patalpas konferencijų, kitų renginių organizavimui, suteikiant 

nakvynę didesniam lankytojų skaičiui, organizuojant įvairesnį laisvalaikį, pramogas. Šiuo metu 

turizmo paslaugų pasiūla rajone nėra nei įvairi, nei didelė. Ne tik kaimo turizmu uţsiimantys, bet ir 

kitų verslo šakų atstovai praktiškai nebendradarbiauja, kad regione būtų sukurta nauja pridėtinė 

vertė. Nemaţai naudos, kuriant geresnę turizmo verslui aplinką, galėtų teikti bendradarbiavimas su 

bendruomeninėmis organizacijomis, ypač tvarkant gyvenviečių viešąsias erdves, taip pat palaikant 

tvarką ir saugumą kaimo vietovėse. Šiuo metu tokios praktikos VVG  teritorijoje kol kas nėra. 

Sociologiniame tyrime dalyvavę respondentai krašto įvaizdį įvertino geriausiai iš visų 

teritorinio kapitalo komponentų. Peršasi išvada, kad toks vertinimas rodo didelį krašto potencialą ir 

jo turistinį patrauklumą. Kita vertus, atsiskleidţia vietos gyventojų skeptiškas menkai išnaudojamų 

turizmo plėtros galimybių vertinimas.  

Reikėtų paţymėti, kad sociologiniame tyrime dalyvavę respondentai teigiamai vertino 

gebėjimą akcentuoti krašto išskirtinumą (demonstruoti vietos amatus, kulinarinį paveldą, panaudoti 

vietos ţodinę kūrybą ir pan.), bei pastangas populiarinti savo kraštą ir jo gyventojų laimėjimus (11 

priedas, krašto silpnybių ir stiprybių analizė). 

2.5.5. Ţemės ūkis 

 

Dėl susiklosčiusių istorinių ir geopolitinių sąlygų ţemės ūkis Lietuvoje turi didesnę 

ekonominę ir socialinę reikšmę, negu kaimyninėse šalyse, bei ES valstybėse. Todėl šalyje minėtas 

sektorius atlieka svarbią ekonominę, socialinę, gamtosauginę ir etnokultūrinę funkciją bei yra viena 

iš prioritetinio ūkio šakų. 

Lietuvos ţemės ūkyje yra keturis kartus daugiau dirbančiųjų, negu ES šalyse. Tokį 

dirbančiųjų ţemės ūkyje skaičių lėmė ne tik istoriškai susiklosčiusi agrarinė ūkio kryptis ir didelis 
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skaičius kaimo gyventojų, bet ir reformos metu susiformavę smulkūs ūkiai, bedarbystė, menkas 

darbo našumas. Vis didėjantis nedarbas mieste privertė dalį kitų sričių darbuotojų ieškotis pigesnių 

pragyvenimo būdų kaime, susigrąţinti paveldėtą ţemę ar įsidarbinti ūkininkų ar ţemės ūkio 

įmonėse. Dėl to kaimo problemos tampa labai reikšmingos bei problematiškos ir socialiniu 

poţiūriu.  

Ţemės ūkyje sukuriamo BVP dalis nuolat maţėja. Esama ţemės naudmenų ir aplinkos 

kokybė sudaro sąlygas ţemės ūkio specializacijai didinti bei uţsiimti netradicinėmis ţemės ūkio 

veiklomis, ekologine ţemdirbyste, alternatyviais verslais. Anksčiau minimą potencialą labai riboja 

ūkių gausos sąlygojamas maţas vidutinis ūkio dydis (matuojant ūkio plotą, laikomų galvijų skaičių 

ir t.t.). 

Šilalės rajonas yra tradicinis ţemės ūkio kraštas. Tai patvirtina ţemės ūkio veiklos rodikliai, 

ypač jei juos lyginame su Tauragės apskrities ir bendrais šalies rodikliais. Šilalės rajono bendras 

ţemės plotas ir ţemės ūkio naudmenos (ypač pievos ir natūralios ganyklos) uţima didesnę dalį 

šalyje, palyginti su kitais rodikliais, pvz., gyventojų arba dirbančių ţmonių skaičiumi. Tai 

pasakytina ir apie privačios ţemės savininkų ir naudotojų skaičių bei jų turimą ţemės plotą. 

Šilalės rajono ţemės ūkio naudmenų plotas lygus 67,6 tūkst. ha ir sudaro 56,9% viso rajono 

ploto. Tuo tarpu apskrityje ţemės ūkio naudmenos sudaro beveik tiek pat – 56,3% viso apskrities 

ţemės ploto, šalyje šis rodiklis siekia 53,4%.  

10 lentelė. Šilalės rajono ţemės fondas, lyginant su Tauragės apskrities bei šalies rodikliais 

Teritorija 

Bendra

s ţemės 

plotas 

Ţemės ūkio 

naudmenos 

1 kaimo 

gyventojui 

tenka ţemės 

ūkio 

naudmenų 

(ha) 

Iš jų 

Ne ţemės ūkio 

naudmenos 

Ariama 

ţemė 

Pievos ir 

natūralios 

ganyklos 

Sodai ir 

uogynai 

Lietuva 

tūkst. ha 

653002

3 

3 487946 3,0 2926542 496826 59578 3047077 

Tauragės 

apsk. 

441140 248281 3,1 196836 48470 2975 192859 

Šilalės raj. 118799 67646 2,7 46575 20438 633 51153 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys 

Vienam kaimo gyventojui Šilalės rajone vidutiniškai tenka 2,7 ha ţemės ūkio naudmenų. 

Tuo tarpu vienam šalies gyventojui tenka 3,0 ha, Tauragės apskrityje – 3,1 ha ţemės ūkio 

naudmenų. Šilalės rajono rodiklis buvo maţiausias apskrityje. 

 Šilalės rajono ariama ţemė uţima 46,6 tūkst. ha arba 68,9% visos ţemės ūkio naudmenų 

ţemės, pievos ir natūralios ganyklos – 20,4 tūkst.ha (30,2%), sodai ir uogynai – 0,6 tūkst.ha (0,9%). 

Tuo tarpu šalies ariama ţemė sudaro 84,0% viso ţemės naudmenų ploto, pievos ir ganyklos – 

14,3%, sodai ir uogynai – 1,7%. 
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68,9

30,2

0,9

Ariama  žemė Pievos ir natūralios ganyklos Sodai ir uogynai

 

              21 pav. Šilalės rajono  ţemės ūkio naudmenų ploto sudėtinės dalys procentais 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys 

Miškų plotai Šilalės rajone 2008 m. siekė 33 804 tūkst. ha, kas sudarė 28,5% bendro rajono 

ţemės ploto. 

Šilalės rajone derlingų ţemių procentinė dalis visose ţemės ūkio naudmenose 2004-2008 m. 

laikotarpiu nekito ir sudarė 56,9%.  

Šilalės rajono ne ţemės ūkio naudmenos 2004-2008 m. laikotarpiu nekito ir 2008 m. buvo 

lygios 51 153 tūkst. ha.  

 

11 lentelė. Šilalės rajono ne ţemės ūkio naudmenų dinamika 2004-2008 m. laikotarpiu (ha) 
Teritorinis vienetas 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007m. 2008 m. 

Šilalės raj. 67.646 67.646 67.646 67.646 67.646 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

2008 metų pabaigoje rajone buvo 3439 ūkininkų ūkiai ir 8385 ţemės ūkio valdos. Daugiau 

kaip pusę ūkininkų ūkių yra registravę ūkininkai, kurių amţius yra virš 50 metų ( 2002 ūkiai). Jaunų 

ūkininkų, kurių amţius yra iki 40 metų rajone yra 529, tai sudaro 16 procentų visų ūkių.  Per 2008 

metus seniūnijose buvo atnaujintos   6449 valdos. Vidutinis ūkio dydis rajone sudaro  10,7 ha. Šiuo 

metu rajone yra 69 sertifikuoti ekologiniai ūkiai. Sertifikuotas plotas yra 2740,13 ha, kas sudaro 4 

procentus rajono ţemės ūkio naudmenų. Nemaţai mūsų rajone yra uoginių kultūrų augintojų.  2007 

metais deklaruota 47,89 ha aviečių ir 10,76 ha braškių. 

12 lentelė. Ţemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių, pateiktų paraiškų ir tiesioginių išmokų pasiskirstymas 

pagal seniūnijas 2008 metais 

Seniūnijos pavadinimas Pateikta paraiškų vnt. Deklaruotas plotas ha 

Bijotų 285 4271.4 

Bilionių 132 1651.3 

Didkiemio 90 1009.9 

Kaltinėnų 684 8332.7 

Kvėdarnos 782 7212.1 
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Laukuvos 735 9221.6 

Pajūrio 542 4691.9 

Patentinio 90 1643.0 

Šilalės kaimiškoji 664 5463.7 

Tenenių 149 1841.2 

Traksėdţio 629 5429.9 

Upynos 626 7316.2 

Ţadeikių 286 3111.9 

Iš viso  5694 61197.1 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

Visgi ekonominiu poţiūriu 13,14 ha ūkį negalima laikyti perspektyviu, nes toks ūkis 

neduoda pakankamai pajamų. Daugelis šių ūkių, būdami maţi ir atskiri, yra finansiškai nepajėgūs 

tapti prekiniu ūkiu. Ekspertų vertinimu, perspektyvų prekinį ūkį gali sukurti tas ūkininkas, kuris turi 

daugiau kaip 30 ha dirbamos ţemės. 

Tuo tarpu net ir 30 ha apdirbantys Šilalės rajono bei Tauragės apskrities ūkininkai iš esmės 

netoli pasistūmėjo nuo pirmos šio amţiaus pusės ūkininko portreto. Tokie ūkiai daugiausiai 

apdirbami savo šeimos jėgomis, derliui nuimti pasisamdant kelis padienius darbininkus. Tokiam 

plotui apdirbti nereikia sudėtingos technikos, papildomos darbo jėgos, bet ir rezultatas nebūna 

įspūdingas. Susumavus išlaidas ir pajamas, jos daţniausiai sutampa. Daţnai Šilalės rajone dalis 

ţemės dėl ţemų produktų supirkimo kainų bei kitų prieţasčių nėra dirbama.   

13 lentelė. Deklaravusių pasėlius pasiskirstymas pagal ūkio dydį seniūnijose 
Seniunija Iki 3 ha 3-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-40 ha 40-50 ha Virš 50 ha 

Bijotai 58 110 73 24 12 6 14 

Bilioniai 21 63 32 13 8 1 3 

Didkiemis 28 28 13 4 3 2 2 

Kaltinėnai 162 309 173 32 17 10 17 

Kvėdarna 286 381 101 43 10 4 12 

Laukuva 168 397 146 47 27 15 24 

Pajūris 245 214 79 21 6 7 4 

Palentinis 11 20 25 15 14 9 2 

Šilalės k. 272 345 111 18 7 5 11 

Teneniai 27 76 20 18 5 3 5 

Traksėdis 172 294 92 26 9 3 6 

Upyna 80 277 143 35 18 18 12 

Ţadeikiai 83 116 53 17 12 1 7 

Iš viso: 1613 2630 1061 313 148 84 119 

Procentai 27 44 18 5.2 2,4 1,4 2 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

Nestabili ekonominė politika trukdo pasiekti geresnį gamybinio potencialo panaudojimą. 

2007 metais daugiau nei trečdalis ţemės ūkio naudmenų nebuvo naudojama ţemės ūkio gamybai. 

Didţiausią ūkininkų ilgalaikio turto dalį sudaro ţemė, o ţemės ūkio įmonių – pastatai. Tik nedidelę 

šio turto dalį sudaro moderni technika ir technologinė įranga. Nemaţai daliai ţemės ūkio 
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produkcijos perdirbimo įmonių, esančių rajone, taip pat būdingas technologinis atsilikimas. 

Pabrėţtina, jog kooperatiniai ryšiai ţemės ūkyje sunkiai formuojasi.  

Pagal pasėlių struktūrą Šilalės rajonui būdinga, kad čia santykinai daugiau auginama lauko 

darţovių bei bulvių ir maţiau grūdinių kultūrų. Tai visiškai suprantama, kadangi grūdinių kultūrų 

derlingumas Šilalės rajone yra maţesnis uţ vidutinį šalies ir Tauragės apskrities grūdinių kultūrų 

derlingumą. Šilalės rajonas uţima svarbią vietą pagal bulvių ir lauko darţovių auginimą – darţovių 

derlingumas viršija šalies ir apskrities vidurkį.  

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa buvo patvirtinta tik 2007 metų pabaigoje. 

Todėl pagal šią programą paraiškas teikė tik norintieji dalyvauti ankstyvo pasitraukimo iš prekinės 

ţemės ūkio gamybos ( 41 paraiška), jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programose ( 25 paraiškos), pusiau 

natūrinių ūkių restruktūrizavimas ( 3 paraiškos ), standartų laikymosi ( 23 paraiškos). 

Rajono ţemdirbių dalyvavimas 2004-2006 metų kaimo plėtros ir struktūrinės paramos 

priemonėse pavaizduotas lentelėse: 

14 lentelė. Standartų laikymasis 
Metai Pateikta paraiškų Faktiškai išmokėta suma, Lt 

2004 167 4 541 580 

2005 117 2 297 823 

2006 101 2 701 174 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

15 lentelė. Faktiškai išmokėta suma litais per 2004-2006 metus Tauragės apskrityje 
Šilalės r. Tauragės r. Jurbarko r. Pagėgių r. 

9 540 577 5 547 021 4 356 737 5 137 265 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

16 lentelė. Pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių rėmimas 
Metai Pateikta paraiškų Faktiškai išmokėta suma, Lt 

2004 207 662 932 

2005 160 362 541 

2006 93 234 788 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

17 lentelė. Faktiškai išmokėta suma litais per 2004-2006 metus Tauragės apskrityje 
Šilalės r. Tauragės r. Jurbarko r. Pagėgių r. 

1 260 261 476 483 414332 65602 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

18 lentelė. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės ţemės ūkio gamybos 
Metai Pateikta paraiškų Faktiškai išmokėta suma, Lt 

2004 62 394 934 

2005 109 716 253 

2006 146 1 403 696 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

19 lentelė. Faktiškai išmokėta suma litais per 2004-2006 metus Tauragės apskrityje 

Šilalės r. Tauragės r. Jurbarko r. Pagėgių r. 
2 514 883 3 282 285 4 687 465 1 579 632 
Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 
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Programoje „ Investicijos į ţemės ūkio valdas“ 2004-2006 metais dalyvavo 15 rajono 

ūkininkų. Bendra paramos suma siekė  6 764 767  Lt. 

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programoje dalyvavo 12 pareiškėjų. Bendra paramos suma – 

979 815 Lt. 

Šilalės rajone pagrindinė ţemės ūkio kryptis yra pienininkystė ir galvijų auginimas mėsai. 

Pagal karvių ir galvijų  laikytojų skaičių, Šilalės rajonas uţima pirmą vietą respublikoje. 2008 metų 

sausio pirmos dienos duomenimis rajone buvo registruoti 4651 galvijų ūkiai, kurie laikė 8159 

galvijų ir  18523  karves. Nuo 1 iki 5 karvių turi 79 proc. karvių laikytojų. Nuo 50 iki 100 karvių 

laikoma 17 ūkių. Nuo 100 iki 150 karvių laikoma 4 ūkiuose ir daugiau kaip 150 karvių 1 ūkyje. 

Rajono pieno gamintojai turi 65553 tonas pieno gamybos kvotos. Pieno gamintojams uţ 

rinkai patiektą pieną priskaičiuota 3242 tūkst. litų tiesioginių išmokų.  

 Mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų laikytojų rajone buvo 2013, kurie laikė 8159 galvijų, avių 

laikytojų rajone buvo 54, jie laikė 366 avis, o 85 bitininkai laiko 1535 bičių šeimas. 

Reformos ţemės ūkyje neigiamai veikė Šilalės rajono bei visos Tauragės apskrities 

gyvulininkystės sektorių. Bankrutavo didelė dalis ţemės ūkio bendrovių, kurios augino nemaţą dalį 

gyvulių, be to, ir kainų politika nebuvo palanki plėtoti šią sritį.  

Vyraujantys palyginti nedideli šeimos ūkiai gali tapti krašto stiprybe. Nemaţai ūkininkų, 

kuriuos galima vadinti perspektyviais, domisi naujovėmis, dalyvauja įvairiose programose, yra 

aktyvūs seminarų ir mokymo kursų dalyviai. Pvz., puikiai pieno ūkį plėtoja (stato naujus pastatus, 

diegia naujas technologijas) ūkininkai Egidijus Gečas, Petras Breiteris, Stasys Grikšas, Antanas 

Dambrauskas, Vaidotas Kiniulis, Rimantas Rimkus, Jonas Klapatauskas, Leonas Gumuliauskas  bei 

kiti. Galimybe nedideliems rajono ūkiams išlikti gyvybingiems yra susijusi su kooperacijos 

plėtojimu. Tik bendradarbiaudami ūkininkai gali lengviau įsigyti modernios specializuotos 

technikos, sėkmingiau realizuoti ūkių produkciją ir pan. Tačiau Šilalės rajone nėra nė vieno 

kooperatyvo. 
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2.6. Viešoji infrastruktūra  ir paslaugos 

2.6.1. Susisiekimas 

Transportas yra svarbi regiono ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis, kurios 

funkcija yra tenkinti visuomenės ir ūkio objektų poreikius veţant krovinius ir keleivius. Šilalės 

rajonas turi ganėtinai prastai išvystytą kelių tinklą, ypač nepakankamai išvystytas prieigų iki 

magistralinių kelių tinklas, paţymėtina prasta kelių techninė būklė.  

Pagal Kelių įstatymą, keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės. Šilalės rajonui labai 

svarbi „transporto koridoriumi“ vadinama magistralė Vilnius-Klaipėda (A1 kelias). 

Šilalės rajone yra didţioji dalis apskrities magistralinių kelių (62%), Šilalės rajoniniai keliai 

yra 285,27 km ilgio ir sudaro gana didelę – 34,5 % - visų apskrities rajoninių kelių dalį. Rajono 

krašto kelių ilgis yra vienas didţiausių apskrityje – 128,49 km arba 38,1% visų apskrities krašto 

kelių.  

Tuo tarpu vietiniai keliai Šilalės rajone sudaro 1434 km. Bendras visų rajono kelių ilgis 

siekia 1889 kilometro.  

Šilalės rajoninių kelių tankis, paskutiniais rajono savivaldybės duomenimis buvo lygus 

0,236 km/km². Tuo tarpu rajono krašto kelių, kurių maţiau nei rajoninių, tankis buvo taip pat 

maţesnis – 0,107 km/km². Magistralinių kelių tankis Šilalės rajone buvo lygus 0,035 km/km² ir 

buvo didesnis nei vidutinis Tauragės apskrityje – 0,015 km/km². Tuo tarpu vietinių kelių ilgis 

rajone buvo daug didesnis ir siekė 1,207 km/km².   

Šilalės rajone, kaip ir kituose Tauragės apskrities bei kitų apskričių rajonuose, vyrauja keliai 

su ţvyro danga. Šilalės rajone keliai su ţvyro danga sudarė net 1376,05 arba 72,9 % visų kelių. Iš jų 

daugiausia buvo vietinių kelių – net 1180,22 km arba 85,8 % visų kelių su ţvyro danga. 195,83  km 

(14,2%) ţvyro kelių buvo rajoniniai.  

 

20 lentelė. Šilalės rajono kelių ilgis ( km) pagal reikšmę ir dangą  
Dangos tipas Magistraliniai 

keliai 

Krašto keliai Rajoniniai keliai Vietiniai keliai Iš viso % 

Asfalto danga 41,0 128,49 89,44 125,04 383,97 20,3 

Ţvyro danga - - 195,83 1180,22 1376,06 72,9 

Kita*  - - - 128,97 128,97 6,8 

* Kita savivaldybės teritorijoje esanti kelių danga 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

Šilalės rajono keliai su kita nei ţvyro danga sudarė viso labo 27,1 %: keliai su asfalto danga 

sudarė 20,3 %, kitos dangos keliai – 6,8 %. Daugiausiai su asfalto danga buvo krašto bei rajoninių 

kelių.  
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21 lentelė. Šilalės rajono vietinių kelių ilgio (km) bei tankio (km/ km
2
) dinamika 2005-2007 m. 

laikotarpiu 
Dangos tipas Ilgis (km)  Tankis (km/ km

2
) 

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Asfalto danga 118,86 122,44 125,04 0,100 0,103 0,105 

Ţvyro danga 1185,9 1182,82 1180,22 0,998 0,996 0,993 

Kita* 129,47 128,97 128,97 0,110 0,109 0,109 

* Kita savivaldybės teritorijoje esanti kelių danga 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

Šilalės rajone pastebima vietinių kelių su asfalto danga  didėjimo tendencija. Per 2005-2007 

m. laikotarpį kelių su asfalto danga ilgis rajone padidėjo 4,9 %. Kelių su ţvyro danga ilgis per tą 

patį laikotarpį rajone sumaţėjo 0,48 %.  

Panaši Šilalės rajono vietinių kelių tankio situacija. Kelių su asfalto danga tankis 2005-2007 

m. laikotarpiu padidėjo nuo 0,100 iki 0,105 km/km². Kelių su ţvyro danga tankis sumaţėjo nuo 

0,998 km/km² 2005 m. iki 0,993 km/km² 2007 m. 

Šilalės rajono keliai remontuojami iš Kelių fondo lėšų, skiriamų rajonui. Šio fondo lėšos 

leidţia  minimaliai uţtikrinti rajono vietinių kelių prieţiūrą ir remontą. 

Kelių fondo skiriamos lėšos Šilalės rajono keliams priţiūrėti 2005-2007 laikotarpiu didėjo 

1,18 karto ir 2007 m. buvo lygios 3124,986 tūkst. Lt, nors 26,3 tūkst. Lt maţesnės nei 2006 m. 

(3151,298 tūkst. Lt). 

22 lentelė. Kelių fondo skiriamų lėšų Šilalės rajone dinamika 2005-2007 m. (tūkst. Lt) 
Pavadinimas/Metai 2005 2006m. 2007m. 

Šilalės raj. 2640,832 3151,298 3124,986 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

Apskritai transporto sektoriui būdinga, kad vis daugiau gyventojų atsisako visuomeninio 

transporto ir naudojasi nuosavais lengvaisiais automobiliais. Pagal lengvųjų automobilių skaičių, 

tenkantį 1000 gyventojų, Lietuva neatsilieka tarp kaimyninių valstybių. Šilalės rajono savivaldybėje 

šis rodiklis, palyginti su šalies ir Tauragės apskrities vidurkiu, 2007 m. buvo maţesnis.  

Šilalės rajono savivaldybėje ţvyrkeliai sudaro 36,1 proc. nuo bendro savivaldybės 

valstybinių kelių ilgio. Todėl nepaisant geresnių nei apskrities ar šalies rodiklių, neasfaltuoti keliai 

ir gatvės yra viena didţiausių Šilalės rajono kaimų ir gyvenviečių problemų. Sociologinio tyrimo 

duomenimis net 43,8 proc. respondentų šią problemą nurodė kaip opiausią. Tą pačią problemą 

išskyrė ir bendruomenių atlikta vietovės silpnųjų ir stipriųjų savybių analizė. Šią kaimo problemą – 

prastus, neasfaltuotus kelius ir gatves - nurodė Vingininkų, Poţerės, Ţadeikių, Pajūralio, Tūbinių, 

Drobūkščių, Šiauduvos, Balsių, Kaltinėnų, Pajūrio, Jucaičių, „Saulietekis“ kaimo bendruomeninės 

organizacijos (11 priedas, krašto silpnybių ir stiprybių analizė). Kad nėra šaligatvių arba jie prasti, 
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nurodė Vingininkų, Bytlaukio, Ţadeikių, Pajūrio, Tūbinių, Šiauduvos kaimo bendruomeninės 

organizacijos. Tačiau šios problemos yra aktualios ir daugelyje kitų kaimų bei gyvenviečių. 

Gyventojai nusiskundţia ir prastomis viešojo transporto paslaugomis, ne visur įrengtos 

autobusų stotelės, o esančios daţnai prastos būklės (be stogo, suoliukų ir t.t.). Prasta autobusų 

stotelių būklė sukelia didţiulį diskomfortą senyvo amţiaus asmenims, kurie priversti ilgai laukti 

keleivinio transporto, taip pat netvarkinga stotelių aplinka neigiamai veikia čia transporto 

lūkuriuojančių moksleivių elgesį, o tamsiuoju paros metu net kyla jų saugumo uţtikrinimo 

problemos. 

2.6.2. Švietimas ir ugdymas 

 

Šilalės rajone veikia 17 bendrojo lavinimo mokyklos, iš jų 13 priklauso Šilalės r. VVG 

teritorijai. Taigi, šioje teritorijoje yra 3 gimnazijos, 3 vidurinės mokyklos, 7 pagrindinės mokyklos, 

1 pradinė mokykla. 2008 m.  visose Šilalės r. VVG teritorijos bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi  

5584 mokiniai. Tai  17,2 proc. maţiau, nei 2004 m.  

Švietimo ir ugdymo sistema Šilalės rajone išplėtota prasčiau nei vidutiniškai Tauragės 

apskrityje ir šalyje. Per pastaruosius penkerius metus mokyklų, tenkančių mokinių, skaičius šiame 

rajone buvo vienodas. (ţr. 22 pav.).  

10 000-čiui mokinių tenka mokyklų
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22 pav. Mokyklų tinklas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

Šilalės rajonas taip pat atsilieka ir pagal mokytojų skaičių (23 pav.) mokyklose. Per pastarąjį 

vidutinės trukmės laikotarpį čia tūkstančiui mokinių teko mokytojų vidutiniškai 4-5 proc. maţiau 

nei Tauragės apskrityje ir 1 proc. maţiau nei šalyje. Savivaldybės švietimo skyriaus duomenimis, 

labiausiai trūksta fizikos, informatikos, anglų kalbos kvalifikuotų mokytojų. Nepakankami mokyklų 

renovacijos tempai, beveik neatnaujinama mokyklų metodinė ir materialinė bazė, švietimo įstaigose 

nevykdomos arba maţai vykdomos ugdymo vystymo programos, neišspręstas švietimo tinklo 
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perspektyvinis klausimas Šilalės mieste, rajono taryboje patvirtintas biudţetas švietimo įstaigoms 

nėra pakankamas, ikimokyklinių įstaigų grupės perpildytos, perpildytos ir Šilalės miesto mokyklos. 
 

1000-čiui mokinių tenka mokytojų
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23 pav. Šilalės r. VVG teritorijos mokytojai 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

94,0 proc. Šilalės rajono mokytojų turi aukštąjį išsilavinimą, 4,1 proc. – aukštesnįjį ir 1,9 

proc. vidurinį. 

2007 metais ikimokyklinėse Šilalės rajono įstaigose faktinės vieno besimokančiojo 

išlaikymo išlaidos siekė 4700 Lt, ir jos buvo didţiausios, lyginant su išlaikymo išlaidomis kitose 

mokymo įstaigose. Bendrojo lavinimo mokyklose išlaidos minėtais metais siekė 4200 Lt, 

papildomojo ugdymo įstaigose – 2240 Lt, suaugusiųjų mokykloje – 2540 Lt.  

23 lentelė. Šilalės rajono mokymo įstaigų faktinės vieno besimokančiojo išlaikymo išlaidos (Lt per 

metus) 
Įstaigos tipas 2005m. 2006 m. 2007 m. Pokytis % 

2001-2003 m. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 3900 4500 4700 +20,5 

Bendrojo lavinimo mokyklose 2965 3287 4200 +41,6 

Suaugusiųjų mokyklose 

(centruose) 1842 1855 2540 

+37,9 

Papildomojo ugdymo įstaigose 1635 1750 2240 +37,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

Šilalės rajono mokymo įstaigų faktinės vieno besimokančiojo išlaikymo išlaidos 2005-2007 

m. nuolat kilo. Labiausiai faktinės vieno besimokančiojo išlaidos padidėjo bendrojo lavinimo 

mokyklose: minėtu laikotarpiu jos padidėjo 41,6 %. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vieno 

besimokančiojo išlaikymo išlaidos per minėtą laikotarpį padidėjo 20,5 %, suaugusiųjų mokykloje 

padidėjo  37,9 %, papildomo ugdymo įstaigose padidėjo 37 %. 

Siekiant gerinti mokymosi sąlygas ir didinti energijos vartojimo efektyvumą  nuo 2005 m. 

iki 2008 m. iš dalies renovuotos dalis bendrojo lavinimo mokyklų įsisavinant  BPD 1.2 priemonės 

„Energijos vartojimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo uţtikrinimas“ 
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įgyvendinimui skirtą finansavimą. Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos pastato   

renovacijos darbai 2008 m.vykdomi. 

 

24 lentelė. Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų renovavimas  įgyvendinant BPD 1.2 

priemonę „Energijos vartojimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 

uţtikrinimas“ 
Mokymo įstaigos Projekto 

vertė/savivaldybės įnašas 

(Lt) 

Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla, Šilalės mieste 2.135.475,80 /616.490,80 

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla 2.245.051,00 /804.825,10 

Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla 919.713,00 /187.139,56 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 929.162,00 /505.916,20 

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Birţiškio vidurinė mokykla 2.142.704,00 /692.997,50 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Mokyklos atnaujinamos ne tik įsisavinant ES struktūrinių fondo lėšas, bet ir įgyvendinant   

investicijų projektus. 

25 lentelė. Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų renovavimas įgyvendinant investicijų 

projektus 2005-2007 metais 
Mokymo įstaigos Gautas finansavimas/ 

savivaldybės įnašas ( 

iki 2008 m.  tūkst. Lt) 

Gautas finansavimas 

2008 m. (Lt) 

Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla, 

Šilalės mieste 

2 337 / 

166 

- 

Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla 700 1000 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 700 2400 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 1 875 / 

943 500 

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 2000 - 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

Daugumos kaimo mokyklų pastatų būklė yra prasta. Nepakeitus langų, nesuremontavus 

stogų ir sienų, nepakeitus grindų dangos, mokyklų šildymo sistemų efektyvumas yra nedidelis. 

Daugelio mokyklų lauko aikštynų, sporto salių būklė yra itin prasta. Tauragės savivaldybei 

nepakanka lėšų mokyklų renovavimui ir remontui.  

Visos kaimų mokyklos yra kompiuterizuotos ir turi interneto ryšį, tačiau daugiau kaip pusė 

turimų kompiuterių yra pasenę. 2005 metais Šilalės rajono bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose 

buvo 345 kompiuteriai, vienas kompiuteris teko 19–ai mokinių. 2008 m. 692 kompiuteriai, vienas 

kompiuteris – 8,4 mokiniams. 

 Jei 2005 metais įvairiuose kabinetuose ir klasėse buvo 80 kompiuterių, tai 2008 metais 

287. 2008 metais mokyklose 53 multimedijos rajonui dar skirta 11 vnt. Kompiuterizuotos ugdymo 

įstaigų administracijų darbo vietos (82 kompiuteriai), mokiniams ir mokytojams sudaromos 
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galimybės naudotis kompiuteriais informacinių technologijų kabinetuose (245 kompiuteriai) ir  

bibliotekose (62 kompiuteriai), kompiuterizuoti mokytojų kambariai (20 kompiuterių). 

Šiuo metu Šilalės mieste veikia tik 1 vaikų lopšelis – darţelis „Ţiogelis“. Jį lanko 264 

vaikai. 

Suaugusiųjų švietimas. Šilalės rajone 2007 m. savo veiklą vykdė 1 suaugusiųjų mokykla. 

2007 m. rugsėjo 1 d. duomenimis suaugusiųjų mokykloje buvo suformuotos 7-12 suaugusiųjų 

klasės, kuriose mokėsi 134 mokiniai. Klasėse besimokančių mokinių skaičius minėtu laikotarpiu 

dinamika: 2007 m. mokėsi 134 mokiniai, 2006 m. – 154 mokiniai, o 2005 m. – 141 mokinys. Kaip 

matoma iš pateiktų skaičių, mokinių skaičius mokykloje kinta, vienais metais didėja, kitais – 

maţėja. 

Suaugusiųjų mokymą organizuoja ir teritorinės apskrities darbo birţos. Jos nuolat vykdo 

gyventojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, teikia informaciją apie profesinį mokymą ir 

perkvalifikavimą, siūlo prevencinį mokymą ir mokymą darbo ieškantiems asmenims. Mokymai 

vykdomi darbo vietoje, suaugusiųjų mokymo centruose, profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose 

mokyklose (skelbiant viešuosius paslaugų pirkimo konkursus).  

Kaip rodo sociologinio tyrimo rezultatai, viena iš opiausių rajono problemų – moksleivių ir 

jaunimo uţimtumo gerinimas (11 priedas, krašto silpnybių ir stiprybių analizė ). Šiuo metu tik 

nedidelė kaimo vaikų dalis yra įtraukta į sporto, meno ar kitą uţklasinę veiklą. Šiuo poţiūriu ypač 

nuskriausti kaimuose gyvenantys vaikai, kuriems praktiškai nėra jokių galimybių turiningiau 

praleisti laisvalaikį. Mokyklų tinklo racionalizavimas ir „geltonųjų autobusiukų“ paslaugos 

neišsprendţia vaikų, kurie gyvena atokesnėse kaimo gyvenvietėse, įtraukimo į uţklasinę veiklą 

klausimo. Kai kurios rajono mokyklos turi sukaupę nemaţą projektų įgyvendinimo patirtį. 

Mokyklose yra vykdomi edukaciniai projektai (pilietinio ir tautinio ugdymo, sveikos gyvensenos, 

gabių vaikų ugdymo, socializacijos) tačiau siekiant didesnio vaikų uţimtumo, saviraiškos plėtojimo 

ir asmenybės tobulėjimo, tikslinga būtų šią veiklą išplėtoti. Bendradarbiaujant su kaimo 

bendruomenėmis, mokyklos galėtų įgyvendinti kultūrinius edukacinius projektus, socializacijos 

programas atokesnių kaimo bendruomenių patalpose. Galima konstatuoti, kad kaimuose yra labai 

didelis vaikų ir jaunimo ugdymo programų poreikis, nes vis labiau aktualu tampa uţimti kaimo 

vaikus mokslo metu laikotarpiu, taip pat ir vasaros metu. Anksčiau kaimo vaikai būdavo anksti 

įtraukiami į ţemės ūkio darbus, bet pasikeitus ūkininkavimo sąlygoms, tokių galimybių lieka vis 

maţiau.  

Rajono savivaldybės švietimo specialistai, kaimo bendruomenių lyderiai puoselėja 

neformalių mokyklėlių idėją. Šios mokyklėlės galėtų būti skirtos ne tik vaikams, bet ir tėvams, taip 

pat pensinio amţiaus ţmonėms ir galėtų ugdyti įvairius socialinius įgūdţius: bendravimo, higienos, 
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sveikos gyvensenos, meninės raiškos ir pan. Mokyklėlės galėtų organizuoti mokymo ir ugdymo 

procesą atsiţvelgdamos į konkrečius vietos plėtros poreikius. Vienur galėtų būti akcentuojami 

meniniai - kultūriniai, savo krašto, gyvenamosios vietos istorijos paţinimo, etnografiniai, gamtos 

paţinimo ir puoselėjimo, kalendorinių švenčių, viešųjų skaitymų, bendradarbiavimo ir kt. dvasinės 

raiškos projektai, kitur socialinės atskirties maţinimo ir sanglaudos stiprinimo ar aplinkos tvarkymo 

dalykai. 

2.6.3. Komunalinis ūkis  ir būstas 

 

 Vandens teikimas. 2008 metais Šilalės  rajone veikė 52  centralizuotos  geriamojo vandens  

tiekimo  sistemos,  iš kurių tik 3-jų sistemų būklė yra gera. 11-os centralizuotų vandens tiekimo 

sistemų būklė vertinama kaip bloga, likusių – patenkinama. Daugumos vandens tiekimo sistemų 

būklė prasta, nes didţioji jų dalis yra daugiau kaip 20 metų senumo, be  to jos pastatytos  iš 

nekokybiškų  ir kai kuriais atvejais reikalavimų  neatitinkančių  medţiagų  ir  įrenginių.  Šilalės  

rajone  yra  apie  5  600  abonentų, sudariusių  sutartis  su  vandens  tiekėjais,  t.y.  apie  49  proc.  

gyventojų  naudojasi  vandens  tiekėjų paslaugomis. Kiekvienam iš šių gyventojų per parą 

vidutiniškai tiekiama apie 70 l vandens.   

Centralizuotai vanduo yra tiekiamas iš gręţinių, kurių būklė yra patenkinama. Gręţinių gylis 

svyruoja  nuo  apytikriai  50  iki  150  m  gylio;  vidutinis  jų  pajėgumas  -  apie  24  m3/d.  

Vidutinis gręţinių  amţius  yra  25  metai;  siurbliai  ir  elektros  įranga  pagal  poreikį  buvo  

keičiami. 

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklas yra išplėtotas visuose apskrities miestuose: Šilalėje, 

Jurbarke, Tauragėje ir kituose. Šilalės rajone 2007 m. pabaigoje vandentiekio tinklo vamzdynų ilgis 

buvo 194,6 km.   

Rajone vandenį tiekia ir nuotekas šalina  UAB ,,Šilalės vandenys“ ir UAB „Kvėdarnos 

komunalinis ūkis“. Gyventojams ir kitiems vartotojams 2007 metais patiekta 667500 m³ vandens. 

Didţiąją dalį vandens tiekia  UAB „Šilalės vandenys“. Ši bendrovė per metus vartotojams patiekė 

537500 m³ (80,52 proc.) vandens, o UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ – 130000 m³ (19,48 proc.) 

vandens. 

26 lentelė. Šilalės rajono gyventojų, naudojančių centrinę vandens tiekimo sistemą, skaičius 
Teritorinis vienetas 2003 m. 2007 m 

Šilalės rajonas 14 485 15 554 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Šilalės rajono gyventojų, naudojančių centrinę vandens tiekimo sistemą skaičius 2003 – 

2007 m. laikotarpiu nuosekliai didėjo: nuo 14485 - 2007 m. iki 15554 - 2007 m.  Paţymėtina, jog 
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2007 m. centrinės vandens tiekimo sistemos paslaugomis naudojosi kiek daugiau nei pusė (51,1 %) 

visų gyventojų.  

412,3
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2404,3

Šilalės sav. Tauragės sav. Pagėgių sav.

Jurbarko sav. Tauragės apskritis

 

 

24 pav. Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms 2007 metais 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

 

Nuotekos. Šilalės rajone menkai išplėtotas centralizuotas nuotekų šalinimas. Šilalės rajone  

tik 7 –  iose gyvenamosiose vietovėse yra pastatytos nuotekų valyklos. Dviejų iš jų būklė yra bloga 

(Kaltinėnų ir Pajūrio), todėl reikalinga šių nuotekų valyklų rekonstrukcija.  2007 metais 

centralizuotai į valymo įrenginius pateko ir buvo išvalyta 423000 m
3
 nuotekų. Šilalės mieste 

pašalinta 359000 m³ (84,87 proc.) nuotekų, Kvėdarnos miestelyje, Pajūralio ir Ţadeikių 

gyvenvietėse kartu – 64000 m³ (15,15 proc.) nuotekų. 2005-2008 m. dalyje vandenviečių įrengti 

vandens  gerinimo įrenginiai: Šilalės m., Laukuvos mstl., Kvėdarnos mstl., Kaltinėnų mstl., 

Šiauduvos gyv., Upynos gyv., Bijotų gyv., Poţerės gyv. 

Nuo 2007 m. įgyvendinant Nemuno ţemupio baseino, I paketo, projektą „Vandentiekio ir 

nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ numatoma išplėsti nuotekų ir 

vandentiekio tinklus Šilalės mieste. 

Daugiausiai gyventojų, naudojančių centrinę vandens tiekimo sistemą, buvo Šilalės miesto, 

Laukuvos, pajūrio bei Kaltinėnų seniūnijose, maţiausiai – Palentinio, Bilionių bei Didkiemio 

seniūnijose.  

Šilalės rajono kanalizacijos tinklų ilgis yra nepakankamas ir 2007 m. pabaigoje siekė 35,3 

km. Šilalės miesto nuotekų valymo įrenginių būklė gera. Kaltinėnų ir Pajūrio gyvenviečių valymo 

įrenginių būklė patenkinama. 

Šilalės miesto biologiniai valymo įrenginiai yra Lentinės kaime. Kaltinėnų ir Pajūrio 

biologiniai įrenginiai yra Kaltinėnų ir Pajūrio gyvenvietėse. 
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Šilalės rajone 2007 m. į paviršinius vandenis buvo išleista 468 tūkst. m
3
 ūkio, buities ir 

gamybos nuotekų, iš kurių iki didţiausios leistinos teršalų normos išvalyta 447 tūkst. m
3
. 21 tūkst. 

m
3
 nuotekų buvo nepakankamai išvalytos. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis paskutiniais dvejais metais Šilalės r. VVG 

teritorijos nuotekos, kurios yra centralizuotai surenkamos, jų didţioji dalis yra išvalomos iki normos 

(ţr. 25 pav.). 

Išvalytų iki normos nuotekų dalis, proc.
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25 pav. Išleista išvalytų iki normos nuotekų dalis 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Teršalai. Aplinkos kokybė yra nustatoma oro, vandenų, dirvoţemio bei fizikine tarša ir 

atliekų tvarkymu. Įvairūs kiekiai teršalų į orą Šilalės rajone patenka iš stacionarių (pramonė įmonės, 

katilinės) bei mobiliųjų šaltinių (automobiliai, traktoriai). Tačiau apie iš pastarųjų šaltinių išmetamą 

teršalų kiekį nėra ţinoma. 

Rajone iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis nuosekliai maţėja. 2007 metais 

Šilalės rajone iš stacionarių taršos šaltinių į orą buvo išmesta 188,4 tonų teršalų, o tai buvo net 1,19 

%  daugiau  nei 2001 metais (158,6 tonos). Didţiausią teršalų dalį 2007 m. sudarė skystosios bei 

dujinės medţiagos – 174,4 tonų arba 92,6 % visų teršalų. Ţemiau esančioje 27 lentelėje pateikti 

duomenys apie teršalų išmetimą į atmosferą 2007 metais. 

27 lentelė. Teršalų išmetimas į atmosferą 
Teršalų rūšis 2007 m. 

Bendras išmetamų į orą medţiagų kiekis (tonomis) 188,4 

    Iš jų kietųjų 14,0 

    Iš jų skystųjų ir dujinių 174,4 

        Sieros oksidas 6,0 

        Azoto oksidai 15,7 

        Anglies monoksidai 147,8 

        Lakūs organiniai junginiai 4,8 

        Kiti  0,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas. Ţemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius. 
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Pabrėţtina, jog 2001-2007 m. laikotarpiu rajone išmestų dujinių ir skystųjų teršalų bendras 

kiekis padidėjo neţenkliai – 6,7 %. 2001-2007 m. labiausiai maţėjo sieros oksidų, lakių organinių 

junginių, kietų bei kitų medţiagų išmetamas kiekis. Šilalės rajono aplinkoje didėjo išmetamų azoto 

oksidų ir anglies monoksidų išmetamas kiekis.  

Didţiausias dėmesys turėtų būti kreipiamas į dujinių ir skystųjų teršalų, ypač anglies 

monoksidų bei sieros dioksidų, išmetamų į aplinką, valymą.  

Sociologinio tyrimo rezultatai rodo, kad vandentiekio, kanalizacijos nebuvimas ar bloga jų 

būklė, taip pat prasta geriamo vandens kokybė yra vienos didţiausių rajono problemų. Taip mano 

daugiau nei pusė (60 proc.) respondentų. Gyventojų nuomone, ES paramos lėšas pirmiausiai reiktų 

panaudoti komunalinių paslaugų plėtrai (15 priedas, gyventojų apklausos anketų duomenys). 

 

Gyvenamasis būstas. Šilalės r. VVG teritorijoje kaimo vietovėse gyvenamasis būstas 

sudaro apie 557,9 tūkst. kvadratinių metrų. Per vidutinės trukmės laikotarpį jo plotas neţymiai 

padidėjo Šilalės r. VVG teritorijoje kaimo vietovėse. Todėl Šilalės r. VVG teritorijoje kaimo 

gyventojų būsto plotas, tenkantis vienam gyventojui, yra apie 16,8 proc. maţesnis nei vidutiniškai 

šalies kaimo vietovėse, bet beveik prilygsta vidutiniam gyvenamojo būsto plotui Tauragės 

apskrityje (ţr. 26 pav.). 

Vienam gyventojui tenka naudingojo gyvenamojo ploto, kv. m.
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26 pav. Gyvenamasis būstas kaimo vietovėse 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 
 

 

Gyvenamojo būsto būklė Šilalės r. VVG teritorijoje geresnė nei vidutiniškai Tauragės 

apskrityje, bet blogesnė nei šalyje. Avarinio būsto dalis bendrame gyvenamajame fonde 2007 m. 

siekė 6,5 proc. ir buvo 54 proc. didesnė nei vidutiniškai šalyje (ţr. 27 pav.). Per pastarąjį vidutinės 
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trukmės laikotarpį avarinio gyvenamojo būsto naudingasis plotas padidėjo nuo 2005 metų iki 2007 

metų net 35,4 proc. o jame gyvenančių ţmonių padidėjo 40 proc. Didţioji dauguma kaimo 

gyvenviečių pastatų  dengti kenksminga sveikatai asbestinio šiferio danga. 

Didţiulė problema kaimo vietovėse – prasta viešųjų pastatų būklė. Jie apleisti, prastos 

estetinės išvaizdos ir neturintys būtinų komunikacijų. Tokie pastatai nepuošia kaimų ir gyvenviečių, 

be to nesant viešajam gyvenimui tinkamų patalpų labai sumaţėja galimybės tenkinti pačius 

įvairiausius gyventojų socialinius poreikius: burtis įvairiomis progomis, organizuoti įvairių 

paslaugų kaimo gyventojams teikimą ir pan. Reikia paţymėti, kad dalis šių pastatų yra kultūros 

paveldo dalis. Jei ir toliau nebus imamasi veiksmų sustabdyti tokių pastatų tolimesnį nykimą, gali 

būti padaryta nepataisoma ţala krašto paveldui.  

Avarinio gyvenamojo fondo dalis, palyginti su visu fondu, %
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27 pav. Avarinis gyvenamasis būstas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

 
 

Šilalės r. VVG teritorijoje kasmet didėja socialinio būsto poreikis. Per pastaruosius trejus 

metus asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus socialiniam būstui gauti, ir jaunų šeimų, norinčių gauti 

socialinį būstą, padaugėjo dvigubai. Sėkmingiau sprendţiant jaunų šeimų ir specialistų aprūpinimą 

gyvenamuoju plotu, būtų didesnės galimybės sumaţinti neracionalią rajono gyventojų emigraciją.  

Šilalės rajone iš viso 2008 metų pabaigoje duomenimis į eiles įrašytos 215 šeimos, iš kurių 

63 jaunų asmenų  šeimos, 40 šeimos, įrašytos į neįgalių asmenų sąrašą. 

Šilalės rajono gyvenamasis fondas buvo vienas maţiausių apskrityje, tačiau rajono 

gyventojai, nepaisant to, buvo vieni geriausiai apsirūpinusių gyvenamuoju plotu. Visgi gyvenamojo 

ploto kiekis nėra proporcingas jo kokybei:  dar nemaţa dalis miesto ir gyvenviečių gyventojų 

gyvena daugiabučiuose namuose.  
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2.6.4. Socialinė apsauga ir socialinės paslaugos 

 

Šilalės rajone gyvena 30 131 gyventojai, iš jų – apie 5002 pensininkų. Rajone gyvena apie 2 

tūkst. ţmonių, turinčių negalią, iš jų – apie 364 vaikai. Savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyrius daugiau kaip 1832 asmenų (apie 591 šeimų) moka socialines pašalpas. Be to, 

rajone gyvena 1134 daugiavaikės šeimos. 2008 m. rajone buvo 6384 vaikai iki 15 metų, iš jų 364 

buvo su negalia.  

Statistikos departamento duomenimis, Šilalės rajone 2007 m. buvo  5002 pensininkai. 

Statistikos departamento duomenimis, Šilalės rajone 2006 m. vienam gyventojui teko 25,50 Lt 

savivaldybės biudţeto išlaidų socialinėms pašalpoms.  

Tuo tarpu 2006 m. pašalpas gavo 1279 gyventojai, kas sudarė apie 0,4% visų rajono 

gyventojų.  

Taip pat paminėtina, jog 153 asmenims, iš jų: 71 senam ir neįgaliam asmeniui, 82 socialinės 

rizikos šeimoms, socialinės paslaugos buvo teikiamos namuose, jas teikė 10 rajone dirbančių 

socialinių darbuotojų. 

Šilalės rajono savivaldybės duomenimis, rajone yra 3 globos įstaigos: Kaltinėnų bei 

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai bei Pajūrio vaikų globos namai. 

Šilalės rajone veikia dveji nevalstybiniai senelių globos namai. Per 2006 m. apgyvendinti 5 

asmenys.  Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose gyvena 60 gyventojų. Iš rajono biudţeto iš 

dalies finansuojamas 60 senelių išlaikymas. Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose gyvena 20 

vienišų asmenų. Iš savivaldybės biudţeto iš dalies finansuojamas 20 senelių išlaikymas.  Asmenys 

su psichine negalia, esant būtinybei, apgyvendinami valstybiniuose senelių globos namuose. 2006 

m. apgyvendinti 2 asmenys su psichine negalia. 

Šilalės rajone yra tik  vieni vaikų globos namai. Pajūrio vaikų globos namuose gyvena apie 

44 vaikai iš Šilalės rajono. Likusiems be tėvų globos vaikams sudarytos visos sąlygos gyventi, 

vystytis ir tobulėti. Iš viso 2006 m. globojamų vaikų (ir įstaigose, ir namuose) skaičius rajone 183, 

iš jų: 120 globojami šeimose, 63 globos įstaigoje. 

Didėjant rizikos grupės šeimų skaičiui dėl nedarbo, priklausomybės nuo kvaišalų ir kitų 

prieţasčių, daugėja rizikos grupės, t.y. pedagogiškai ir psichologiškai apleistų, neturinčių kuo 

uţsiimti vaikų. Dėl lėšų trūkumo rajono biudţete nėra dienos ar krizių centro minėtų grupių 

vaikams, moterims, patiriančioms  vyrų smurtą. Trūksta socialinių darbuotojų, psichologų, kurių 

pagalba būtų galima skubiai spręsti iškilusias konfliktines bei kitokias situacijas. 
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Neįgaliųjų poreikiams tenkinti atidarytas centras, kuriame neįgalieji sprendţia savo 

problemas, bendrauja. Šilalės rajono savivaldybė turi du mikroautobusus, pritaikytus veţti 

ţmonėms su negalia.  

Dėl uţimtumo stokos, kvaišalų vartojimo, psichologinio diskomforto didėja sergamumas 

priklausomybės, lėtinėmis bei psichikos  ligomis. Tokių asmenų  integracijai į visuomenę dėl lėšų 

trūkumo faktiškai neskiriamas dėmesys. 

Pagrindinės Šilalės rajono socialinės problemos: socialinių paslaugų teikimo plėtra; dienos, 

bendruomenės centrų, teikiančių įvairias socialines paslaugas,  kūrimas; ţmonių su negalia bei 

asmenų, turinčių socialinių, psichologinių ir kitokių problemų, integravimasis į visuomenę, teikiant 

reabilitacijos paslaugas; kvalifikuotų socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos grupių asmenimis, 

trūkumas. 

VVG teritorijoje socialinių paslaugų poreikis nėra pilnai patenkinamas, labai trūksta 

socialinių darbuotojų, psichologų ir kitų specialistų, ypač darbui su socialinės rizikos grupėmis, 

smurtą patyrusiais ţmonėmis ir pan. Susitikimai su savivaldybės administracijos darbuotojais, 

bendruomenių atstovais patvirtina, kad seniūnijose (gal net prie bendruomenės namų) yra būtina 

įkurti įvairių socialinių paslaugų centrus, kurie pasirūpintų tais ţmonėmis, kuriems reikalinga dalinė 

pagalba, arba tais vietos gyventojais, kurie jau patys negali savarankiškai gyventi. 

2.6.5. Sveikatos apsauga 

 

Šilalės rajono savivaldybės bei Statistikos departamento duomenimis, rajone 2006 metais 

veikė 22 asmens sveikatos prieţiūros įstaigos, iš kurių 9 buvo Sveikatos apsaugos ministerijos 

sistemoje, o 13 įstaigų buvo privačios. Rajono asmens sveikatos prieţiūros įstaigos sudaro 35,05 % 

visų Tauragės apskrities įstaigų, esančių sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje. Tuo tarpu 

Šilalės rajono privačios asmens prieţiūros įstaigos sudaro 15,6 % visų apskrities rajonų privačių 

asmens prieţiūros įstaigų. 

Šilalės rajone, lyginant su kitais Tauragės apskrities rajonais, medicinos punktų skaičius 

(23) yra didţiausias apskrityje. Ligoninių skaičiumi (2) rajonas neatsilieka nuo apskrities rajono 

ligoninių.  

Šilalės rajone 2008 m. yra 16 vaistinių (su filialais). 1999-2001 m. laikotarpiu vaistinių 

skaičius rajone išaugo ketvirtadaliu. 

Sveikatos prieţiūros įstaigų tinklas Šilalės r. VVG teritorijoje išplėtotas beveik vienodai 

kaip šalyje ar Tauragės apskrityje (ţr. 28 pav.).  
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10 000-čių gyventojų tenka sveikatos priežiūros įstaigų
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Pastaba: *tai ligoninės ir ambulatorinės sveikatos prieţiūros įstaigos SAM sistemoje, privačios asmens 

sveikatos ir  odontologinės prieţiūros įstaigos. 

28 pav. Sveikatos prieţiūros įstaigų tinklas 
Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Kita vertus, teritorijoje pastebimai prastesnis gyventojų aprūpinimas gydytojais (ţr. 29 pav.). 

Per pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį dešimčiai tūkstančių gyventojų gydytojų teko daugiau 

negu trigubai maţiau nei vidutiniškai šalyje ir  28 proc. maţiau nei Tauragės apskrityje.  

10 000-čių gyventojų tenka gydytojų*
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Pastaba: * tai gydytojai pagal specializaciją (be slaugytojų ir odontologų). 

29 pav. Gyventojų aprūpinimas gydytojais (be slaugytojų ir odontologų) 
Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Vieno gyventojo apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose vidutinis metinis skaičius per 

pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį Šilalės r. VVG teritorijoje (vidutiniškai 4,5 karto) yra 69 proc. 

maţesnis nei šalyje (vidutiniškai 6,8 karto)  ir 28 proc. maţesnis nei Tauragės apskrityje 

(vidutiniškai 5,0 karto)
2
. 

                                                 

2
 Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
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2.6.6. Sporto įstaigos ir jų veikla 

 

Šilalės rajono savivaldybės duomenimis, 2008 metais rajone veikė 1 sporto mokykla bei 11 

sporto klubų. Sporto įstaigų skaičius 2003-2008 metų laikotarpiu beveik nekito, minėtu laikotarpiu 

padaugėjo tik sporto klubų: 2003 m. jų buvo 7, 2008 m. – 11. Šilalės rajone gyventojai aktyviai 

sportuoja, jie buriasi į įvairius sporto šakų klubus (šaškių, šachmatų, stalo teniso, tinklinio, futbolo, 

krepšinio, dviračių, sportinių ţaidimų, automobilių, sveikos gyvensenos propagavimo ir kitus 

klubus). 

Šilalės sporto mokyklos auklėtiniai 2007/2008 m.m. dalyvavo įvairiose respublikinėse 

varţybose, čempionatuose bei pirmenybėse, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose bei sporto 

renginiuose. Buvo pasiekta daug aukštų rezultatų,  iškovota graţių pergalių. Puikiai pasirodyta 

svarbiausiose sporto mokyklų varţybose – Lietuvos jaunimo ir jaunučių sporto ţaidynėse, kur 

nemaţai mūsų mokyklos auklėtinių tapo prizininkais ar nugalėtojais. Metų gale susumavus visų 

mokyklos sporto šakų rezultatus, mūsų rajonas yra V grupėje, tarp 13 miestų, rajonų, savivaldybių 

(kurie suskirstyti pagal gyventojų skaičių) iškovojome V-ąją vietą jaunimo (pačių vyriausių) 

grupėje. 

Šilalės rajono savivaldybė administracija ir Šilalės rajono sporto mokykla organizuoja 

seniūnijų sporto ţaidynes. 

 

Tačiau reikia pastebėti, kad sportinė veikla sutelkta Šilalės mieste, o kaimo vietovėse 

galimybės sportuoti labai ribotos, kadangi trūksta aikštynų, vaikų ţaidimo aikštelių, sporto ir 

laisvalaikio salių, o esantys yra prastos būklės, taip pat trūksta specialaus inventoriaus. Šias 

problemas įvardijo Kvėdarnos, Poţerio, Laukuvos, Traksėdţio, Girdiškių, Iţdonių, Bijotų, 

Ţadeikių, Balsių, Šiauduvos, Nevočių, Tūbinių, Pajūrio, „Saulietekio“, Bytlaukio, Jomantų, 

Ţvingių, Drobūkščių, Jucaičių kaimo bendruomenių gyventojai, tačiau jos aktualios ir daugelyje 

kitų kaimų bei gyvenviečių (11 priedas, vietovės silpnybių ir stiprybių analizės medţiaga). 

2.6.7. Kultūra 

 

Šilalės rajone 2007 m. veikė 26 bibliotekos: Šilalės viešoji biblioteka ir Bijotų, Bilionių, 

Birţų Lauko, Bytlaukio, Didkiemio, Girdiškės, Jomantų, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Krūtilių, Kūtymų, 

Laukuvos, Obelyno, Pagrybio, Pajūralio, Pajūrio, Palentinio, Poţerės, Šiauduvos, Tenenių, 

Traksėdţio, Tūbinių, Upynos, Ţadeikių, Ţvingių filialai. 
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Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. rajono bibliotekose buvo 215 tūkst. knygų 

egz., ir tai yra vienas maţiausių rodiklių apskrityje. Taigi nors rajonas bibliotekų skaičiumi prilygsta 

kitiems apskrities rajonams, jis ganėtinai nusileidţia jiems bibliotekose esančių knygų skaičiumi.  

100-ui Šilalės rajono gyventojų 2007 m. teko tik 714 egzemplioriai knygų, kai tuo tarpu 

Jurbarko rajone minėtas rodiklis siekė 831, Pagėgiuose – net 940. Maţiau egzempliorių 100-ui 

rajono gyventojų teko tik Tauragėje – 573.  

Šilalės rajono skaitytojų skaičius 2006 m. siekė 7 tūkst. Visgi Jurbarko bei Tauragės 

rajonuose, išskyrus Pagėgius (4 tūkst. skaitytojų), skaitytojų skaičius buvo didesnis nei Šilalės 

rajone ir atitinkamai buvo lygus 10 ir 13 tūkst. Pabrėţtina, jog skaitytojų skaičius rajono 

bibliotekose nuosekliai maţėjo (2003 m. jis siekė 8,5 tūkst.).  

Šilalės rajono gyventojai naudojasi bibliotekų fondais panašiai kaip ir Tauragės apskrities ar 

šalies gyventojai (ţr. 30 pav.). Tačiau pastaraisiais metais pasinaudojimas Šilalės rajono bibliotekų 

fondais sparčiai maţėja. Bibliotekos savo kultūros sklaidos funkciją galėtų geriau atlikti kartu su 

bendruomenių centrais rengdamos įvairius edukacinius projektus vietos gyventojams ir ypač kaimo 

vaikams.  

 

Vidutiniškai vienam skaitytojui tenka išduotų dokumentų

32

27

26

Šilalės rajonas Tauragės apskritis Lietuva 

 

30 pav. Naudojimasis bibliotekų fondais 2007 metais 
 Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Šilalės rajono savivaldybės duomenimis, rajone 2008 metais buvo 4 muziejai ir 2005-2008 

m. laikotarpiu šis skaičius nekito. Šie 4 muziejai – tai Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, S. 

Girėno gimtinė Vytogaloje, Upynos sen., Upynos liaudies amatų muziejus, D. Poškos Baublių 

muziejus Bijotuose. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus turi filialą kalbininko kunigo Kazimiero 

Jauniaus klėtelę-muziejų.  

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus rinkinį sudaro archeologijos, etnografijos, 

numizmatikos ir istorijos eksponatų rinkiniai. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus ekspozicijoms 
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nuo 2006 m. turi naujas patalpas, kurioje nuolat atnaujinant, eksponuojami archeologijos ir 

etnografijos eksponatai. Čia eksponuojami neolito laikotarpio akmeniniai kirviai, V-XII a. ginklai ir 

įvairūs papuošalai (ţalvariniai ţiedai, sagės, apyrankės, geleţinių iečių ir kalavijų liekanos); namų 

apyvokos daiktai, amatininkų darbo įrankiai, apavas, apšvietimo priemonės.  

Kalbininko kunigo Kazimiero Jauniaus klėtelės - muziejaus trijose patalpose atkurta senoji 

Jaunių šeimos gyvenimo buitis. Stenduose sukaupta istorinė medţiaga apie kalbininką, jo 

artimuosius. Muziejaus teritorijoje atkurtas šulinys, yra autentiškas tvarto-darţinės pastatas. 

Teritorija aptverta tvora, būdinga šiam kaimui senovėje. 

2005 metais Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje buvo sukaupti 12503 eksponatai, 2006 

m. – 14335 eksponatai, o 2007 m. – 15807 eksponatai. Didţiausią muziejaus eksponatų dalį sudaro 

etnografijos rinkinys. 

Stasio Girėno gimtinės muziejuje aptarnaujamos ekskursijos ir pavieniai lankytojai. 

Memorialinė ekspozicija, papildyta Ţemaitijos regiono etnografiniais eksponatais, atidaryta Stasio 

Girėno (Stanislovas Girskis, 1893-1933) gimtinėje, Vytogalos kaime.  

Upynos liaudies amatų muziejų įkūrė kraštotyrininkas K. Lovčikas. Dviejuose pastatuose ir 

lauke yra eksponuojami seni koplytstulpiai, kalvystės dirbiniai, įvairūs buities rakandai. Čia galima 

stebėti, kaip vystėsi, tobulėjo amatininkų – stalių, kalvių, batsiuvių, račių, kubilių – darbo įrankiai 

bei jų pagaminti daiktai. 

Dionizo Poškos Baublių muziejus – pirmasis viešas Lietuvos muziejus, kurį 1812 m. savo 

sodyboje, seno ąţuolo kamiene įrengė rašytojas, kalbininkas, istorikas ir etnografas Dionizas Poška 

(1765-1830). Vėliau šalia Baublio buvo pastatytas dar vienas ąţuolo namelis. Ąţuoluose buvo 

laikomi archeologiniai radiniai, ginklai, šarvai, monetos. D. Poškai mirus, Baubliai buvo menkai 

priţiūrimi, tik 1930 m. apsaugoti pašiūrėmis. 1971 m. buvo pastatyti stikliniai gaubtai. 

28 lentelė. Šilalės rajono muziejuose surengtų parodų, muziejus aplankiusiųjų skaičiaus dinamika 
Muziejus Muziejuose surengtų parodų 

skaičius 

Muziejus aplankiusiųjų 

skaičius 

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2005 m. 2006  m. 2007 m. 

Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus su filialu 

10 8 13 1000 1083 1280 

S.Girėno gimtinė  1 1 5 1300 1440 2047 

Liaudies amatų muziejus 2 2 2 800 800 800 

D.Poškos Baubliai 1 1 1 9212 8169 6642 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

Paţymėtina, jog iš Šilalės muziejų 2007 m., kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai parodų 

buvo surengta Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje (13). Kituose rajono muziejuose surengtų 

parodų skaičius buvo minimalus, tik S. Girėno gimtinės muziejuje 2007 m. jaučiamas surengtų 

parodų padaugėjimas iki 5. Tačiau nepaisant maţo surengtų parodų skaičiaus (1), D. Poškos 
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Baublių muziejus sulaukė daugiausiai rajono lankytojų – 6642 (2007 m.). Šilalės Vlado 

Statkevičiaus muziejuje ir S.Girėno gimtinės muziejuje 2005-2007 m. lankytojų skaičius 

atitinkamai padidėjo 1,28 ir 1,58 karto, o per tą patį laikotarpį D. Poškos Baublių muziejuje  

lankytojų skaičius sumaţėjo 1,39 karto. 

Šilalės rajone 2007 metais veikė 1 kultūros centras ir 17 jo filialų. Kultūros centro filialų 

skaičius 2005-2007 m. pakito neţenkliai. 2005 metais veikė 1 kultūros centras ir 18 jo filialų. Pagal 

šį rodiklį Tauragės apskrityje Šilalės rajonas yra trečias po Tauragės ir Jurbarko rajonų.  

Esant gausybei kolektyvų ir tradicinių kultūros renginių, Šilalės r. VVG teritorijos 

gyventojai vis aktyviau dalyvauja kultūros bei laisvalaikio centrų veikloje ir dabartiniu metu savo 

aktyvumu lenkia vidutinį kultūros renginių dalyvių skaičių šalyje (ţr. 31 pav.). 
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31 pav. Kultūros centrų renginių dalyviai 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Statistikos departamento duomenimis, rajone 2007 m. buvo 61 meno kolektyvas. 

Pučiamųjų orkestras gyvuoja nuo 1977 m., jame groja 

įvairaus amţiaus muzikantai. Orkestras – visų rajono švenčių, 

visų respublikinių dainų švenčių dalyvis, „Ţemaičių dūdų“ 

festivalio daugkartinis laureatas, 2001 m. „Panevėţio garso“ 

laureatas. Kolektyvas koncertavo Stavenhageno mieste 

Vokietijoje. Vadovas Zigmas LEVICKIS. 

Sakralinis ansamblis EX CORDIS koncertuoja nuo 1992 

m. Jis – konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatas, konkurso „Šilų 

aidai“ absoliutus nugalėtojas, konkurso „Šventosios gaida“ 

diplomantas. 1999 m. ansamblis koncertavo Vatikane Šv. Petro 

bazilikoje. 2005 m. konkurso “Sidabriniai balsai” laureatai. Vadovė 
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Nijolė MAČIUKAITIENĖ  

Respublikoje ir uţsienyje aktyviai koncertuoja šiuolaikinių šokių kolektyvas „Go dance“. 

Liaudiškos muzikos kapela „Šilas“ yra pelnęs geriausios metų kapelos titulą. Nė viena rajono šventė 

neapsieina be pop choro „Zuikutis“. Taip pat rajone koncertuoja ir gitarų ansamblis „Gaida“ bei kiti 

kolektyvai. 

2007 metais Šilalės rajono bibliotekoms savivaldybė išskyrė 1167,3 tūkst. Lt, muziejams – 

112,1 tūkst. Lt, kultūros centrams (ir kaimo laisvalaikio salėms) – 1641,0 tūkst. Lt, kinui – 38,4  

tūkst. Lt, sportui (bei Sporto mokyklai) – 788,9 tūkst. Lt.  

29 lentelė. Šilalės rajono savivaldybės kultūros įstaigoms bei sportui skiriamų lėšų dinamika (tūkst. Lt) 

 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Bibliotekoms 1375,7 1474,0 1167,3 

Muziejams 53,4 376,5 112,1 

Kultūros centrams + lėšos, skirtos kaimo laisvalaikio salėms 1343,2 

 

1381,0 

 

1641,0 

 

Kinui 30,7 35,4 38,4 

Sportui + lėšos, skirtos Sporto mokyklai 644,0 640,6 788,9 

Iš viso 3447,0 3907,5 3747,7 

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės duomenys 

 

Pabrėţtina, jog 2005-2007 metų laikotarpiu finansavimas minėtoms kultūros įstaigoms 

tolygiai didėjo, išskyrus muziejams, kur ţenklus lėšų padidėjimas buvo 2006 m. (376,5), bet tai 

sąlygojo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus persikėlimas į naujas patalpas (patalpų 

rekonstravimas, baldai ir kt.).  

Šilalės rajono kultūros centras, turintis filialus daugelyje rajono miestelių ir kaimų, 

organizuoja renginius įvairių amţiaus grupių gyventojams. Visame Šilalės rajone kasmet 

švenčiamos kalendorinės  šventės – Uţgavėnės, Velykos, Kalėdos, minimos valstybinės šventės. 

Daug jaunimo sutraukia modernaus šokio fiesta. Vaikams skirta tarptautinė vaikų gynimo dienos 

šventė, o ţiūrovams, mėgstantiems humorą, organizuojama humoro šventė. Teatro 

gerbėjus  liaudies teatras kasmet dţiugina premjera, kuri skirta teatro dienai paminėti. Kasmet 

organizuojamos jau tradicinėmis tampančios kraštiečių ir kaimų šventės. Šių renginių metu 

pristatomos kraštiečių tautodailės darbų ir fotografijų parodos, amatų kiemeliai, mėgėjų meno 

kolektyvų pasirodymai. 

Kultūros centro duomenimis, per metus rajone yra suorganizuojama apie 90 įvairių ţanrų 

bei tematikos etninės kultūros renginių. Šie renginiai daugiausia  yra skirti vietos gyventojams. O 

štai tokie renginiai kaip kapelų varţytuvės bei folkloro sambūris tapo populiarūs visos šalies mastu. 

Kiekviena rajono seniūnija taip pat organizuoja tradicines šventes (daţnai sutampančias su 

vietos baţnyčios šventų globėjų atlaidais), į kurias mielai renkasi ne tik vietos gyventojai, bet 

atvyksta ir išeiviai. Štai, pvz., Bilionių seniūnijoje tampa tradicija kasmet sukviesti seniūnijos 
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ţemdirbius į rudens šventę „Po rudens darbų pabūkime kartu“ , kurios metu apdovanojami 

graţiausiai savo sodybas tvarkantys bei garsinantys seniūnijos vardą gyventojai. Viena didţiausių 

šiemet suorganizuotų Kvėdarnos seniūnijos švenčių – Kvėdarnos miestelio šventė. Šiais metais, 

kaip ir pernai buvo suorganizuota Joninių šventė. Laukuvos seniūnijoje be tradicinėmis tapusių 

Laukuvos miestelio šventės, teatralizuotų Uţgavėnių, Kalėdinių, Ţemdirbių ir kitų renginių, gero 

seniūnijos gyventojų ir svečių vertinimo sulaukė pirmą kartą Šiauduvoje organizuota Ţvejų diena, 

istoriko Virginijaus Jocio sumanytas renginys „Su knyga ant Dievyčio piliakalnio“, Poţerės ir 

aplinkinių kaimų gyventojų šventė prie Paršeţerio. Daugumos seniūnijų gyventojų aktyviai įsijungė 

į akciją „Darom – 2009“. Šios akcijos metų ţmonės rinkosi į talkas, kurių metu buvo sutvarkoma 

aplinka įvairiose reikšmingose gyvenviečių vietovėse. Upynos laisvalaikio salėje vyksta gyventojų 

sueigos, valstybinių švenčių minėjimai, renginiai vaikams, kviečiami koncertuoti profesionalūs ir 

saviveikliniai meno kolektyvai. Suburti ir nuolat veikia moterų ansamblis, dramos ir etnografinis 

kolektyvai. Organizuojamos teminės vakaronės, Kalėdiniai, Velykų ir Naujametiniai renginiai. Per 

praėjusias Kalėdas buvo švenčiamas laisvalaikio salės dešimtmetis, sutraukęs ypatingai daug 

ţiūrovų ir šventės dalyvių. Nėra Kaltinėnuose apsnūdęs ir kultūrinis darbas. Pagrybio kaimo 

gyventojai aktyviai dalyvauja „Rotuţės“ kolektyve. Jie pasirodo ir vietiniams, ir rajono bei 

kaimyninių rajonų gyventojams. Kaltinėniškiai stengiasi burtis kartu – kultūros namai, mokykla, 

bendruomenė. Į Kaltinėnus daţnai atvyksta ţymūs respublikos atlikėjai. Labai daug ţmonių kasmet 

susirenka į šv. Jono atlaidus, po kurių prie Prisikėlimo kryţiaus rengiama geguţinė. Graţiai 

švenčiame Motinos dieną, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją. Kiekvienoje seniūnijoje yra 

minimos valstybinės šventės, paţymimos atmintinos datos. Nuolat aktyviai dalyvauja rengiamose 

seniūnijų sporto ţaidynėse, rajoninėje Derliaus šventėje. 

   

    

32 pav. 2008 m. Derliaus šventė Šilalės mieste 
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Reikia paminėti, kad prie aktyvesnio kultūros gyvenimo prisidėjo ir rajono bendruomenių 

sąjūdis. Vietos bendruomenės ne tik organizuoja šventes, bet vis daţniau inicijuoja gyvenviečių ir 

kultūros paveldo aplinkos tvarkymo darbus.  

Tačiau nepaisant įvairiapusės kultūrinės veiklos, sociologinio tyrimo rezultatai rodo rajono 

kultūrinį gyvenimą esant nepakankamą. Respondentai prastai vertina regiono etninio savitumo, 

tradicinių švenčių puoselėjimą. Gyventojai mano, kad finansuoti kultūros renginius, bendruomenės 

šventes (kaip ir sporto bei laisvalaikio organizavimą) reiktų prioriteto tvarka (11 priedas, krašto 

silpnybių ir stiprybių analizė).   

Kaip nurodė gyventojai, vienos pagrindinių problemų – nerenovuoti kultūros namų pastatai, 

muzikos instrumentų trūkumas, susidėvėjusi įranga. Kultūros namams remontuoti poreikį pareiškė 

nemaţai rajono bendruomenių, seniūnijų. Tai suprantama, nes gyventojai mato didţiulę prasmę 

turėti kokybiškai įrengtas patalpas įvairaus susibūrimams ir bendravimui. Šiuo metu lėšų daţnai 

nepakanka net elementariausioms kultūros reikmėms tenkinti.  

2.6.8. Bendruomenės ir jų veikla 

 

VVG teritorijoje veiklą vykdo 32 kaimo bendruomenės, kurių tikslas – tenkinti 

atstovaujamos teritorijos gyventojų viešuosius poreikius ir atstovauti jų interesams. 

Visas rajono kaimo bendruomenes aktyviai koordinuoja Šilalės rajono kaimo bendruomenių 

koordinacinis centras. Rajono kaimo bendruomenės po truputį vis aktyviau įsijungia į visuomeninę, 

socialinę ir kultūrinę veiklą, jaunimo uţimtumo, jų kūrybinių iniciatyvų skatinimą, kaimo tradicijų 

puoselėjimą,stengiasi integruoti visuomenę kelti socialinę ir bendrąją krašto kultūrą į aukštesnį 

lygmenį. Kaimo bendruomenės dalyvauja įvairiuose projektuose. Per 2008 m. Šilalės rajono kaimo 

bendruomenių koordinacinis centras vykdė veiklą koordinuodamas visas kaimo bendruomenes, kad 

jos gautų impulsą savarankiškai veiklai. Buvo sprendţiamas klausimas dėl bendruomenių patalpų 

įsigijimo ir remonto darbų, internetinių prieigų, kompiuterinės įrangos įsigijimo, buvo rengiami 

seminarai įvairiomis temomis, organizuojamos talkos, tradicinės krašto šventės. Šilalės miesto 

šventės proga centras su visomis kaimo bendruomenėmis prie kultūros centro ant esančios kalvos  

miestui padovanojo didţiulį gėlių kilimą. Kiekvienais metais centras  su visomis kaimo 

bendruomenėmis organizuoja teatralizuotą, įdomią ir daug rajono gyventojų sukviečiančią rudens 

darbų uţbaigimo šventę. Į visus renginius ir kitą veiklą stengiamasi įtraukti kuo daugiau ir visų 

amţiaus grupių ţmonių. 

2008 12 24 Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras  uţ aktyvią 

visuomeninę ir savanorišką veiklą  LR Savanorių centro  ir LNK televizijos  surengtame  
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nominacijų renginyje garbios komisijos  buvo paskelbtas nominantu  ir apdovanotas ,, Auksinės 

širdies  organizacija“ nominacija. Centras  pagal galimybes stengėsi  dalyvauti  projektuose, 

susirinkti 2 proc. iš  gyventojų  fizinių asmenų mokesčio - 1600 lt. 

Laimėtas projektas 25 000 lt iš ŢŪ ministerijos  Poţerės kaime priklausančių patalpų 

remontui, kuriose numatyta įsteigti vaikų dienos centrą popamokinei veiklai ir vasaros 

stovyklavietę. Gauta 11 000 lt iš savivaldybės  biudţeto įvairiai bendruomenių veiklai. Įrengti  

skverai, gėlynai, kelionė  160 bendruomenių narių po kitas šalies bendruomenes dėl patirties  

įsigijimo, bendradarbiavimo ryšių uţmezgimo.  

 

Kaimo bendruomenių koordinacinis centras teikė projektą  EEE ir Norvegijos finansiniai 

mechanizmai  dienos centro įvairios įrangos įsigijimui, kuris yra patvirtintas ir laukiame  

finansavimo. Nuo 2005 m. Centras dalyvauja  „EEE  ir Norvegijos finansiniai  mechanizmai“  

,,Amatų centro įkūrimas Bijotuose‟‟ esame įtraukti prie rezervinių projektų ir tikimės gauti 

finansavimą. 

Iki VVG įregistravimo Šilalės rajone buvo registruotos 25 KBO,  po VVG įsikūrimo dar 

uţsiregistravo 7 kaimo bendruomenės. VVG valdyba matė, kad kaimo bendruomenės neturi 

susiformavusios savo ateities vizijos, nemoka kryptingai veikti, neţino kas yra LEADER ir kokį 

vaidmenį gali vaidinti bendruomenė gerinant gyvenimo kokybę kaime. VVG padėjo suorganizuoti 

kaimo bendruomenėms keletą seminarų apie LEADER+ pobūdţio priemonę, KB veiklos 

organizavimo principus, darbą komandoje ir pasitikėjimo ugdymą, bendruomenių veiklos Europoje 

ir Lietuvoje gerąją patirtį, interneto įtaką bendruomeninės organizacijos veiklai, 2007 - 2013 m. 

programavimo laikotarpio paramą kaimo plėtrai, ES ir Lietuvos ţemės ūkio politiką.  

Bendruomenėse vyko seminarai krašto paveldo išsaugojimas, buhalterinės apskaitos 

tvarkymo, projektų rašymo, bendruomenių lyderių mokymo seminarai, kaip organizuoti veiklą, kaip 

pritraukti  ţmones į kaimo bendruomenes, kaip sudominti vykdoma veikla, kaip sustiprinti narių 

pilietiškumą ir savanorystę. 

Seminarų metu aiškiai matėsi susidomėjimas nauja informacija. Kita vertus, matėsi (ir 

patys dalyviai tai įvardydavo) netikėjimas ateities galimybėmis ir savo jėgomis, o mokymų 
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dalyviams reiškiant savo nuomonę daţnai buvo apsiribojama vietos valdţios arba, apskritai, visos 

valdţios veiklos kritika. Mokymai suteikė ne tik ţinių, atskleidė naujas veiklos galimybes, bet ir 

padėjo suvokti vietos gyventojams jų pačių vaidmenį gerinant gyvenimo kokybę kaime: sumaţėjo 

jų neigiamos nuostatos ir atsirado siekis ieškoti pozityvių sprendimų tų problemų, kurios metų 

metais kankina kaimo ţmogų.  

Šiandien, beveik visos bendruomenės, išskyrus Vingininkų kaimo bendruomenę, jau turi 

savo patalpas gautas iš savivaldybės administracijos panaudos teise. Nors dauguma bendruomenių 

patalpų yra prastos būklės ir jas reikia remontuoti, tačiau dţiugu, kad bendruomenės ţino, ką jose 

veiks ir kaip jas išlaikys. Blogesnė situacija yra tų bendruomenių, kurios iš vis neturi patalpų ir nėra 

galimybių, kaip jau buvo minėta, jas suteikti.  

Šilalės rajono kaimo bendruomenės rašė projektus Šilalės savivaldybei iš nevyriausybinių 

organizacijų programai skirtų lėšų, bendruomenėms skirta per 2008 m. 44000 litų. Bendruomenės 

skirtus pinigus panaudojo parko poilsinių įrangos gaminimui, švenčių organizavimui, sporto 

aikštelių įrangos gamybai, teminių vakarų organizavimui ir kt. 

 2008 metų birţelio mėnesį 19 kaimo bendruomenių teikė paraiškas Ţemės ūkio ministerijai, 

visos pateiktos paraiškos buvo patvirtintos ir iš viso Šilalės rajono bendruomenėms buvo skirta 

429068,48 Lt. Likusios bendruomenės negalėjo teikti paraiškų, nes dar nebuvo įgyvendinusios 2007 

metais iš Ţemės ūkio ministerijos gautos paramos.  

2008 metų rugpjūčio – spalio mėn. bendruomenės rašė paraiškas labdaros ir paramos fondui 

„Tekantis vanduo“ 9 kaimo bendruomenės iš fondo yra gavusios iš viso 27700 Lt. Likusioms  

bendruomenėms yra pranešta, kad bus suteikiama parama, šiuo metu atliekami formalumai ir dar 

sulauks  apie 55000 litų paramos. Bendruomenės uţ gautą paramą  pirks baldus, remontuos 

patalpas, tvarkys poilsines, įsigis treniruoklius ir kitą inventorių. 

Šilalės rajono kaimo bendruomenės prisidėjo prie Šilalės miesto šventės ir Šilalės miestui 

dovanojo gėlių kilimą.  

Kaimo bendruomenės aktyviai dalyvauja kasmetinėje Šilalės savivaldybės ţemės ūkio 

skyriaus ir Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro rengiamoje derliaus šventėje.  

Šilalės rajono  partnerystės VVG grupė pradėjo rengti Šilalės rajono kaimo plėtros 2007-

2013 m.strategiją per kurią į kaimo bendruomenes  atkeliaus lėšos gyvenimo kokybės gerinimui 

kaimo vietovėse , alternatyvių verslų  skatinimui, mikro įmonių kūrimui. 

Kiekviena bendruomenė stengiasi dėl savo kaimo gerovės: organizuoja švaros talkas, tvarko 

aplinką (sodina gėles ir medelius), tvarko parkus ir apleistas kapinaites, rengia parodas, organizuoja 

renginius,įrengia kaimo muziejus, organizuoja vakarones. Kas metai kaimo bendruomenės stiprėja 
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tiek materialiai tiek savitarpio bendravimu ir pagalba vieni kitiems,atsiranda savanorystės ir 

pilietiškumo supratimas  tampa vieningesnės.  

Šiandien Šilalės r. VVG teritorijoje registruota 32 KBO, didţioji dauguma aktyviai dalyvavo 

strategijos rengimo procese, aiškiai išsakė savo tikslus ir poziciją, kaip tikslinga panaudoti ES 

paramą kaimo vietovių plėtrai. Glaudus VVG kaimo bendruomenių ir vietos valdţios 

bendradarbiavimas nuteikia optimistiškai siekiant įgyvendinti VVG parengtą kaimo plėtros 

strategiją. 

2.6.9. Viešasis saugumas 

 

Kriminogeninė situacija, vertinant pagal visų rūšių uţregistruotus nusikaltimus, Šilalės r. 

VVG teritorijoje yra pastebimai geresnė nei šalyje ir artima situacijai Tauragės apskrityje (ţr. 33 

pav.).  

100 000-čių gyventojų tenka užregistruotų nusikaltimų

609,9

507,2

317,6

Šilalės rajonas Tauragės apskritis Lietuva 

 

33 pav. Uţregistruoti nusikaltimai 2009 metais  

Šaltinis: VRM: Informatikos ir ryšių departamento duomenys 

Nusikaltimų paskutiniais metais čia uţregistruota 52,1 proc. maţiau nei šalyje ir 37,4 proc. 

nei apskrityje.  

Šilalės rajono VVG teritorijoje ištirta nusikalstamų veikų skaičius 28,8 proc. didesnis negu 

šalyje ir 17,9 proc. negu Tauragės apskrityje (ţr. 34 pav.).  
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Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, %

60,3 63,3
51,9 54,9

43,9 45,1
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Šilalės rajonas Tauragės apskritis Lietuva 

 

34 pav. Ištirtos nusikalstamos veikos 2008 - 2009 metais 

Šaltinis: VRM: Informatikos ir ryšių departamento duomenys 

 

Šilalės r. VVG teritorijoje nepilnamečių nusikalstamumas nekelia tiek daug rūpesčių kaip 

šalyje ar apskrityje. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nepilnamečių nusikalstamumo lygis 

rajone, nors ir yra būdamas gerokai maţesnis, paskutiniaisiais metais didėja. Štai 2009 metais 

nepilnamečių padarytų nusikalstamų veiklų vidutinis skaičius per metus teritorijoje padidėjo (ţr. 35 

pav.).  

Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos

1 1846 77

1173 1136

0

300

600

900

1200

2008 2009

Šilalės rajonas Tauragės apskritis Lietuva 

 

35 pav. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Viešajai tvarkai palaikyti ir visuomenės saugumui uţtikrinti Šilalės r. VVG teritorijoje buvo 

skiriama daugiau lėšų nei Tauragės apskrityje ir vidutiniškai šalyje (ţr. 36 pav.). Čia vienam 

gyventojui tenkančių savivaldybės išlaidų šiai funkcijai finansuoti 2007 metais buvo skirta 22,3 

proc. daugiau nei apskrityje ir 55,9 proc. daugiau nei šalyje.  
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1-am gyventojui tenka išlaidų viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, 

Lt

38,1

29,6

16,8

Šilalės rajonas Tauragės apskritis Lietuva

 

36 pav. Savivaldybės išlaidos viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2007 metais 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

Šilalės r. VVG teritorija prasčiau nei šalyje aprūpinta policijos pareigūnais. 2007 m. 100 

tūkstančių gyventojų teko 252 pareigūnai ir tai 24,1 proc. maţiau nei vidutiniškai šalyje.  Lyginant 

su aprūpinimu policininkais Tauragės apskrityje, Šilalės r. VVG teritorijoje policininkų 2007 m. 

buvo 2 proc. daugiau aprūpinta negu Tauragės apskrityje 
3
. 

 

                                                 

3
 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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2.7. Gyventojų poreikių analizė 

Tyrimo metodai. Gyventojų poreikiams išsiaiškinti buvo naudojamas anketavimas; 

bendruomenės buvo apmokytos ir atliko savo gyvenamosios vietovės stiprybių, silpnybių, grėsmių 

ir galimybių analizę; tikslinių grupių problemoms ir poreikiams išsiaiškinti buvo organizuojami 

fokus grupių interviu su jaunimu ir moterimis; buvo renkama informacija iš kiekvienos seniūnijos 

apie svarbiausius darbus, kuriuos reikia atlikti, kad gyvenimo kokybė taptų geresnė (šią informaciją 

pateikė kaimų bendruomenės arba seniūnai); buvo parengta anketa kaimo bendruomeninėms 

organizacijoms, siekiant išsiaiškinti jų problemas ir poreikius, įvertinti sukauptą patirtį rengiant ir 

įgyvendinant projektus. Dalis informacijos, kuri buvo gauta taikant šiuos įvairius metodus, yra 

integruota į vietovės socialinės ekonominės situacijos analizę. 

Sociologinio tyrimo dalyviai. VVG teritorijoje buvo išplatinta 500 anketų, iš kurių gautos - 

445. Į anketos klausimus atsakinėjo visų seniūnijų, įvairaus amţiaus, skirtingą išsilavinimą ir 

profesijas turintys gyventojai, tad anketų atsakymai atspindi bendrą vaizdą apie VVG teritorijos 

gyventojų problemas ir lūkesčius. Didţioji dauguma atsakinėjusiųjų į anketos klausimus (64,3 

proc.) – moterys. Reikia paţymėti, kad moterys ţymiai aktyvesnės nei vyrai ir visuomeninėje 

veikloje, daţniau įsiraukia į diskusijas apie vietos problemas ir jų sprendimo būdus. Gyventojų 

apklausos anketų duomenimis buvo siekiama ne tik papildyti socialinės ekonominės situacijos 

analizę, bet ir detaliau išsiaiškinti pagrindinius teritorijos išteklius. 

Krašto stiprybės, arba kuo didţiuojamasi. Nemaţa dalis į šį klausimą atsakinėjusių 

respondentų (10,7 proc.) nurodė, kad labiausiai didţiuojasi gera savo gyvenamosios vietovės 

geografine padėtimi ( rajono centras, magistralinis kelias ir pan.). Šį bruoţą minėjo ir Pajūralio, 

Poeţerės, Jucaičių bendruomeninės organizacijos, atlikdamos stipriųjų ir silpnųjų savybių analizę.  

Taip pat nemaţa dalis didţiuojasi savo krašto ţmonėmis (vieningi ţmonės, geri kaimynai, ir pan.). 

Gerais, išsilavinusiais, aktyviais ir susitelkusiais gyventojais didţiuojasi jau minėtos bendruomenės, 

o taip pat Jomantų, Ţadeikių, "Saulietekis", Kaltinėnų miestelio, Ţvingių bendruomenės, Pajūralio 

bendruomenėje gyvena daug jaunų šeimų, Palentinio bendruomenėje yra daug jaunimo.  

Vietovės bruoţai, kuriais didţiuojasi daugiausia gyventojų, yra graţi gamta, kraštovaizdis, 

sąlyginai neuţterštas oras, graţiai tvarkoma aplinka. Šiuos bruoţus silpnųjų ir stipriųjų savybių 

analizėje minėjo ir bendruomeninės organizacijos (Poeţerės, Jucaičių, Pajūrio, Laukuvos  

gyventojai). Bet reikia paţymėti, kad bendruomenių atstovai didţiausiu privalumu laiko tai, kad 

gyvenamojoje vietovėje veikia pagrindinės įstaigos (arba bent kai kurios iš jų) – taip nurodė 

Pajūralio, Poeţerės, Jucaičių, Ţadeikių, Kaltinėnų  bendruomeninės organizacijos (11 priedas, 
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svarbiausių vietovės stiprybių suvestinė). Tai suprantama, nes galimybė gauti būtinas paslaugas arti 

savo gyvenamosios vietos yra vienas pagrindinių gyvenimo kokybę uţtikrinančių veiksnių. Tačiau 

reikia paţymėti, kad tokia gera situacija yra tik didesnėse gyvenvietėse - maţesnių gyvenviečių ir 

kaimų gyventojai neturi savo gyvenamoje vietoje juos aptarnaujančių institucijų ir norėdami 

sutvarkyti savo reikalus arba gauti paslaugas yra priversti vykti į gretimas gyvenvietes ar rajono 

centrą.  

Opiausios problemos. Opiausias problemas buvo siekiama išsiaiškinti anketavimo metu 

(15 priedas, gyventojų apklausos anketos duomenys) papildant gautą informaciją bendruomeninių 

organizacijų atlikta vietovės silpnųjų savybių analize (11 priedas, svarbiausių vietovės silpnybių 

suvestinė). 72,3 proc. į šį klausimą atsakinėjusių respondentų nurodė, kad didţiausia problema - 

neišplėtota infrastruktūra bei komunalinės paslaugos: neįrengti ar prastos būklės vandentiekis, 

kanalizacija, prastos kokybės geriamas vanduo, neasfaltuoti keliai, neįrengti šaligatviai, 

neapšviestos gatvės, suirusi melioracija, prastos būklės ir nepritaikyti bendruomenės poreikiams 

viešieji pastatai, neįrengti sporto aikštynai, vaikų ţaidimo aikštelės ir pan. (ţr. 21 priedas.). Šios 

problemos yra aktualios daugumai kaimo vietovių.  

Anketavime dalyvavę gyventojai atkreipia dėmesį į aplinkosaugos problemą. Jie pripaţįsta, 

kad VVG teritorijos kaimų ir miestelių sanitarinė būklė yra itin prasta – didţioji dalis kaimų ir 

gyvenviečių nuotekų  yra išleidţiama į rajono upes, aplinka taip pat teršiama buitinėmis atliekomis 

(15 priedas, gyventojų apklausos anketos duomenys). Didelė dalis rajono vandens telkinių yra 

neišvalyti, neįrengtos prieigos prie jų ir pan. Tai ne tik gadina bendrą gyvenviečių vaizdą, bet ir 

nepadeda uţtikrinti saugumo gaisrų atveju, jau nekalbant apie menkas galimybes organizuoti 

gyventojų poilsį. 

Gyventojai atkreipia dėmesį, jog vienos opiausių regione yra jaunų ţmonių problemos: 

vaikams ir jaunimui trūksta uţimtumo, o jaunos šeimos bei specialistai neįsitvirtina vietovėje. 

Demografinės problemos (gyventojų senėjimas, neracionali emigracija) čia aktualios kaip visos 

Lietuvos kaime. 

Atskirai reikia paminėti vaikų ir jaunimo uţimtumo problemą, kurią vietos gyventojai ne 

kartą patvirtino esant  vieną iš opiausių. Bet kokios pastangos organizuoti turiningą laisvalaikį - 

įsteigiant dienos centrus, organizuojant vasaros stovyklas ir įvairius kitus renginius, sukuriant 

laisvalaikio praleidimui tinkamą infrastruktūrą - būtų labai reikalingos ir sveikintinos. Tokiu būdu 

būtų sprendţiamos ir kitos problemos, kylančios dėl to, kad jauniems ţmonėms paprasčiausiai nėra 

kuo uţsiimti (ţalingi įpročiai; keliančios grėsmę gyventojų saugumui pramogos; uţsiėmimas 

nelegalia kontrabandos veikla ir daugelis kitų dalykų, galiausiai emigravimas iš vietovės, nes čia 

„vis tiek nėra ką veikti“). 
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Ne tik jaunuoliai yra savotiškai atskirta visuomenės dalis – jaunoms šeimoms taip pat yra 

nelengva integruotis į visuomenę, uţsitikrinti karjeros galimybes ir kt. Jei būtų organizuojama maţų 

vaikų prieţiūra (visą ar dalį darbo dienos), šioms šeimoms tai taptų didele pagalba.  

Apklausti gyventojai taip pat pripaţįsta, kad pilietiškumo lygis regione nėra aukštas; nėra 

glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo (bendruomenių atstovai teigia, kad sunkiai randa kalbą 

skirtingų socialinių grupių atstovai – jaunimas, dirbantieji ir pensinio amţiaus gyventojai), ţmonės 

pasyvūs, nepasitiki viešuoju gyvenimu, sunkiai įsitraukia į visuomeninį veiklą. Pokalbiai su 

bendruomenių aktyvistais tik patvirtino esamas problemas – pvz., bendruomeninių organizacijų 

veikloje dalyvauja palyginti nedidelė gyventojų dalis, o likusieji į vykdomą veiklą ţiūri su 

nepasitikėjimu. Situacija šiose srityse gyventojų teigimu ir toliau blogėja. Bendruomenių aktyvistai 

vis daţniau išreiškia mintį, kad rezultatas, gautas dalyvaujant visuomeninėje veikloje nėra 

adekvatus pastangoms, įdėtoms tam rezultatui gauti. Tai galima suprasti, nes projektinė ir bet kokia 

kita vykdoma veikla reikalauja kompetencijos, laiko, atsakomybės prisiėmimo ir ji nėra apsaugota 

nuo klaidų. Natūralu, kad per ilgesnį laiką lyderiai pavargsta. Jei nėra kam perimti iniciatyvos, 

visuomeninis darbas tampa našta.  

Tai patvirtina ir bendruomeninių organizacijų atlikta gyvenamosios vietovės stipriųjų ir 

silpnųjų savybių analizė. Prastomis arba neasfaltuotomis gatvėmis ir keliais nepatenkinti Pajūrio 

miestelio, Drobūkščio, Ţadeikių, Poeţerės, Šiauduvos, Laukuvos, Jucaičių, Vingininkų, Tūbinių, 

Balsių, Bytlaukio, Kvėdarnos miestelio, Pajūralio, "Saulietekis" bendruomeninių organizacijų 

atstovai. Daugelis šių organizacijų nurodė ir kitas jau minėtas problemas – neįrengti šaligatviai, 

nesutvarkytos, neįrengtos viešosios erdvės (vandens telkiniai ir jų prieigos, poilsio zonos, sporto 

aikštynai, nesutvarkyti miestelių centrai ir pan.) neįrengtas vandentiekis, kanalizacija ir kt.  

Nemaţa dalis respondentų (30,0 proc.) kaip vieną opiausių minėjo gyventojų uţimtumo 

problemą. Ypač aktualus yra vaikų ir jaunimo uţimtumas. Jaunimui ne tik kad neuţtenka renginių, 

bet ir trūksta susibūrimo vietų – patalpų, pritaikytų laisvalaikio uţimtumui, sporto aikštynų. Didelį 

šios problemos mastą tik patvirtina bendruomenių atlikta vietovės silpnųjų savybių analizė. 

Nepakankamą vaikų ir jaunimo uţimtumą, nesant reikiamos materialinės bazės (patalpų, 

inventoriaus, aikštynų) nurodė Jucaičių, Vingininkų, Tūbinių, Balsių, Bytlaukio, Kvėdarnos 

miestelio, Pajūralio, "Saulietekis", Didkiemio, Nevočių, Traksėdţio, Ţadeikių, Bijotų, Upynos, 

Obelyno, Iţdonių, Kaltinėnų miestelio bendruomeninių organizacijų atstovai. 

Daugelis bendruomeninių organizacijų atkreipia dėmesį į problemą, kad daug viešųjų 

pastatų ne tik kad yra prastos būklės, bet ir dengti kenksminga sveikatai asbestinio šiferio stogų 

danga. (Reikia paţymėti, kad daugelis privačių namų dengti tokia pat kenksminga stogų danga). 
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Atskirai reikia paminėti bendruomeninių organizacijų įvardintas problemas, kurios iki šiol 

nebuvo įvardintos. Tai įvairių paslaugų trūkumas – ritualinių, buitinių (kirpyklos, skalbyklos, 

pirties, avalynės taisyklos, ikimokyklinio amţiaus vaikų prieţiūros. Senyvo amţiaus ţmonėms labai 

praverstų pagalbos namuose paslaugos – pvz., aplinkos tvarkymo, malkų paruošimo, pastatų 

elektros instaliacijos sutvarkymo, dūmtraukių išvalymo ir kt. Įvairių ir kaimo gyventojui būtinų 

paslaugų trūkumu skundţiasi praktiškai visos bendruomenės.  

Galimybės naudotis informacinėmis technologijomis kai kurių kaimų gyventojams taip pat 

yra ribotos. Neturintys galimybės naudotis internetu (arba esant labai prastą šių paslaugų kokybę) 

atsakė 28,6 proc. respondentų. Šią problemą nurodė Jucaičių, Vingininkų, Tūbinių, Balsių, 

Bytlaukio bendruomenės. Bendruomenių atstovai atkreipė dėmesį, jog gyventojų kompiuterinio 

raštingumo lygis nėra aukštas. (11 priedas, svarbiausių vietovės silpnybių suvestinė).  

Labiausiai remtinos veiklos sritys. Gyventojai anketinės apklausos metu turėjo galimybę 

išreikšti nuomonę, kurias sritis pirmiausiai reikia finansuoti iš viešųjų lėšų. Balais iš viso buvo 

vertinamos 23 veiklos sritys (1 - paramą teikti maţiausiai būtina, 5 - labiausiai būtina). Ţemiau 

pateikiamos tos veiklos sritys, kurioms gyventojai skyrė daugiau nei 4,1 balo ir tai rodo jų poziciją, 

kad  būtent šių sričių problemos turi būti sprendţiamos neatidėliojant. (Skliaustuose pateikiamas 

vidutinis įvertinimas  

 Kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimas (4,6); 

 Moksleivių ir jaunimo uţimtumo gerinimas (4,6); 

 Gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, parkų, sporto aikštelių) tvarkymas (4,6); 

 Vandens telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas (4,6); 

 Komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtra (4,5);  

 Patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas (4,4); 

 Bendruomenių ir kitų NVO veiklos skatinimas, įgyvendinant įvairius vietos iniciatyvų 

projektus (4,3); 

 Verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimas kaime (4,2); 

 Sveikos gyvensenos populiarinimas ir sveikatos profilaktikos priemonių įgyvendinimas 

(4,2); 

Renginių ir švenčių organizavimui, jaunimo uţimtumo gerinimui, viešųjų erdvių tvarkymui 

gyventojai mano esant reikalinga skirti lėšas prioriteto tvarka. Pagal įvertinimą balais nedaug 

atsilieka ir komunalinių paslaugų plėtra, patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas (11 priedas, 

gyventojų poreikių analizė).  

Siekiant išskirti svarbiausias gyventojų preferencijas, respondentai buvo paprašyti išskirti tik 

tris, jų nuomone, pačias svarbiausias kaimo plėtros remtinas sritis. Kadangi respondentai 
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nurodydavo įvairias sritis, svarbiausios trys pozicijos yra apskaičiuotos matematiškai, įvedus 

pirmųjų trijų vietų svorio koeficientus (11 priedas, gyventojų poreikių analizė): 

 Komunalinių paslaugų plėtra (25,1 proc.); 

 Moksleivių ir jaunimo uţimtumo gerinimas (20,1 proc.); 

 Sveikos gyvensenos populiarinimas ir sveikatos profilaktikos priemonių įgyvendinimas 

(14,0). 

 

Taigi, komunalinių paslaugų (vandentiekio kanalizacijos ir kt.) plėtra gyventojų nuomone 

yra didţiausio dėmesio reikalaujanti veiklos sritis kaimo vietovėse. Nedaug pagal reikšmingumą 

atsilieka jaunimo uţimtumo gerinimas. Šios dvi sritys ir prieš tai buvo minėtos kaip vienos 

svarbiausių. O štai trečioje vietoje atsidūrė nauja sritis, kuri prieš tai nepateko tarp pačių 

svarbiausių. Kaip vėliau paaiškėjo iš pokalbių, sveikos gyvensenos sričiai gyventojai priskiria ir 

sporto bei laisvalaikio infrastruktūros kūrimo priemones – sporto, poilsio aikštelių, patalpų sportui 

įrengimą ir pan. 

Gyventojų poţiūris į ateitį. Nors VVG teritorijoje yra labai daug problemų, gyventojai 

optimistiškai vertina ateities perspektyvas. 65,4 proc. apklaustųjų mano, kad ateityje gyvenimas 

gerės. Vertinant atskirų seniūnijų gyventojų poţiūrį, optimistiškiausiai nusiteikę buvo Kvėdarnos, 

Šilalės kaimiškosios ir Laukuvos seniūnijų gyventojai, nes čia absoliuti dauguma gyventojų nurodė, 

kad gyvenimas gerės (11 priedas, gyventojų apklausos anketos duomenys). 
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III. ŠILALĖS RAJONO VVG TERITORIJOS SSGG ANALIZĖ 

 

Šilalės r. VVG, surinkusi išsamią medţiagą apie rajono socialinę, ekonominę ir 

aplinkosauginę situaciją bei išsiaiškinusi savo atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojų poreikius, 

susistemino ir apibendrino turimą informaciją. Analizei buvo naudojamas SSGG metodas. Atliekant 

SSGG analizę, įvardintos rajono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Jos buvo 

klasifikuojamos, išskiriant pagrindinius rajono situacijos aspektus: ekonomiką, infrastruktūrą ir 

aplinkos apsaugą, viešąsias paslaugas, ţmogiškuosius išteklius.  

30 lentelė. Šilalės r. stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė 
STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Ekonomika 

 Patogi geografinė padėtis plėtoti verslus (šalia didelė 

rinka – Klaipėdos miestas; transporto magistralė). 

 Sėkmingai įgyvendinami investiciniai projektai. 

 Maţėja nedarbas. 

 Sumaţėjo moterų ir jaunų bedarbių skaičius. 

 Kuriasi smulkios įmonės, plečiančios paslaugų 

sektorių. 

 Senos, gilios ir paţangios pieninių ir mėsinių galvijų, 

bitininkystės verslo bei pieno ir mėsos produktų 

pramoninės ir individualios gamybos tradicijos. 

 Yra sąlygos formuoti alternatyvias veiklas – kaimo 

turizmą, amatus, paslaugas, kitus smulkiųjų verslų 

sektorius. 

 Vystosi, kuriasi ekologinės ţemdirbystės ūkiai. 

 Auga vidutinių ţemės ūkių skaičius. 

 Veikia 5 kaimo turizmo sodybos. 

 Santykiniai patraukli aplinka ir kraštovaizdis, 

turtingas etninis ir istorinis paveldas, unikalūs aukštą 

turistinį atraktyvumą turintys objektai. 

 Mieste išvystytas paslaugų sektorius, didmeninė 

maţmeninė prekyba. 

 Santykinai nebrangi darbo jėga, patikimi ir sėslūs 

gyventojai. 

 Didėja verslo liudijimų įsigyjančių asmenų skaičius. 

 Jaunimas įgyja darbo patirties uţsienyje, Vilniuje, 

Klaipėdoje ir kt.  

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktūra ir aplinkos apsauga 

 Santykinai aukšta gamtinės (natūralios) aplinkos ir 

kraštovaizdţio kokybė, turtingas kultūrinis, istorinis 

ir socialinis paveldas. 

 Šilalės miesto nuotekų biologinio valymo įrenginių 

pajėgumai viršija dabartinius poreikius. 

 Centralizuota  vandens tiekimo sistema naudojasi 

didesnioji savivaldybės gyventojų dalis. 

Ekonomika 

 Santykinai ţemas rajono gyventojų, ypač kaime, 

verslumo lygis, pradinio kapitalo stygius verslo 

pradţiai. 

 Prastas paslaugų įmonių tinklas seniūnijose, kaimo 

vietovėse. 

 Lėšų stygius kurti alternatyvius verslus kaime. 

 Daug apleistų, nenaudojamų buvusių pramoninių ir 

ţemės ūkio paskirties pastatų. 

 Maţai stambių ţemės ūkių. 

 Ţema teikiamų paslaugų kokybė, ypač kaimo 

vietovėse. 

 Stambūs prekybos centrai išstumia iš rinkos smulkius 

ir vidutinius prekeivius. 

 Silpnos ūkininkų organizacijos, nepakankamai 

dirbančios kooperatinių ryšių bei struktūrų plėtojimo 

srityje. 

 Rajone nėra stambių įmonių. 

 Maţas inovacinių smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonių skaičius. 

 Rajone dominuoja mikroįmonės. 

 Rajone menkai vykdomos statybos. 

 Santykinai maţos prekybos apimtys. 

 Nedidelis maitinimo įstaigų kiekis. 

 Nėra pakankamai išvystytas kaimo turizmas. 

 Didesnis nedarbo lygis atokesnėse, nuo rajono centro 

nutolusiose seniūnijose. 

 Darbo jėgos pasiūlos maţėjimas. 

 Maţai darbo pasiūlymų kvalifikuotiems asmenims. 

 Santykinai maţi atlyginimai. 

 Maţa investicijų suma tenkanti vienam rajono 

gyventojui. 

 Verslo įmonės nedalyvauja įsisavinant nacionalines, 

ES ir kt. lėšas.  

Infrastruktūra ir aplinkos apsauga  

 Bloga artezinių gręţinių ir  vandens tiekimo tinklų 

būklė. 

 Prasta iš kastinių šulinių imamo vandens kokybė. 

 Daugelyje kaimo gyvenviečių neišspręstas nuotėkų 

valymas, esamų NVĮ būklė – prasta. 

 Bloga vietinės ir kai kurių valstybinės reikšmės kelių 

būklė. 
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 Savivaldybės teritorijoje tankus rajoninių kelių 

tinklas, plečiamas gyvenviečių gatvių tinklas. 

 Santykinai švari aplinka. 

 Gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai sudaro 

sąlygas vystyti viešąją infrastruktūrą. 

 Geri administraciniai darbuotojų  gebėjimai rengiant 

ir įgyvendinant investicinius projektus (savivaldybės 

ir įmonių). 

 Įgyvendinama regiono atliekų surinkimo sistema. 

 Pakankami vietiniai ištekliai  (ţvyro, smėlio, molio, 

durpių). 

 Gerai išvystytos interneto paslaugos.  

 Daug bibliotekų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios paslaugos  

 Išplėtotas pirminės sveikatos prieţiūros (tame tarpe 

kaimo medicinos punktų) tinklas, pakankamas  

ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų teikimo lygis 

rajone. 

 Pakankamai išplėtota socialinių paslaugų teikimo 

infrastruktūra, leidţianti tenkinti būtiniausius 

poreikius. 

 Steigiamos grupės, vykdančios prevencinį darbą su 

socialiai paţeidţiamais sluoksniais. 

 Koordinuojamas sveikatos prieţiūros ir socialinių 

darbuotojų darbas. 

 Aukšta socialinių darbuotojų kvalifikacija. 

 Steigiamos grupės, vykdančios prevencinį darbą su 

socialiai paţeidţiamais sluoksniais. 

 Maţėja socialines pašalpas gaunančių asmenų 

skaičius. 

 Veikia specialieji vaikų globos namai, yra dvi globos 

įstaigos seniems ţmonėms. 

 

 

Ţmogiškieji ištekliai 

 Kultūrinis rajono gyvenimas yra pakankamai 

aktyvus. 

 Savivaldybės teritorijoje veikia optimalus švietimo 

įstaigų tinklas, geras paslaugų prieinamumas 

moksleiviams, mokymas vyksta viena pamaina. 

 Švietimo centre vyksta distancinis mokymas ir 

lavinimas, mokymai verslo srityje. 

 Organizacijų, piliečių didelis noras diegti ir naudoti 

kompiuterizacijos ir informacijų technologijas. 

 Didelis abiturientų, siekiančių aukštojo mokslo, 

skaičius. 

 „Moksleivių krepšelio“ finansavimo sistema suteikia 

socialines garantijas įgyti išsilavinimą įvairių tipų 

 Kaimo vietovėse yra nedidelis procentas kelių su 

pagerinta danga; didelę dalį vietinio susisiekimo 

maršrutų sudaro labai prastos kokybės ţvyrkeliai. 

Prasta vietinių kelių prieţiūra. Trūksta eismo 

reguliavimo prietaisų. 

 Nepakankamas gyvenviečių gatvių apšvietimas. 

 Neišvystyti vandentiekio ir nuotekų tinklai, prasta 

esamų būklė. 

 Neišvystyta turizmui ir poilsiui skirta infrastruktūra. 

 Nėra dviračių takų. 

 Neefektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema. 

 Nepakankama socialinės - ekonominės kultūrinės ir 

rekreacinės infrastruktūros kokybė kaime ir mieste. 

 Nepakankamai išplėtota komunalinių atliekų 

tvarkymo sistema. 

 Neefektyvus rajono vandens ūkis. Daugelis rajono 

naujų gyvenamųjų rajono ar kvartalų, bei kaimo 

gyvenviečių neprijungta prie viešojo tiekimo tinklo ir 

kanalizacijos sistemų. 

 Labai prasta gyvenamųjų būstų prieţiūra rajone, 

vangiai kuriamos daugiabučių namų bendrijos, 

nepritaikyta aplinka ir būstas neįgaliesiems. 

 Netolygiai išvystytos turizmo paslaugų vietos. 

 Nėra kempingų. 

Viešosios paslaugos  

 Netolygus sveikatos įstaigų pasiskirstymas rajone. 

 Prasta asmens sveikatos prieţiūros įstaigų materialinė 

bazė, pastatų būklė ( ypač kaimo vietovėse). 

 Santykinai maţas medicinos specialistų ir vaistininkų 

skaičius. 

 Daugėja ţmonių, kuriems pripaţįstamas invalidumas. 

 Nepakankamai vykdoma sveikatos profilaktinė 

prieţiūra. 

 Visuomeninė aplinka ir būstas nepritaikyti 

neįgaliesiems. 

 Trūksta vaikų globos namų. 

 Socialinių pašalpų sistema pakankamai formali, 

neskatina realaus pašalpų gavėjo būklės įvertinimo ir 

lėšų taupymo. 

 Trūksta dienos centrų ir jų įvairovės. 

 Viešasis transportas kasmet maţiau perveţa ţmonių. 

 Santykinai didelis nepilnamečių nusikalstamumas. 

 Santykinai maţas policininkų skaičius.  

 Nėra nė vienos profesinės mokyklos. 

Ţmogiškieji ištekliai 

 Blogėjanti demografinė situacija, maţėja gyventojų 

skaičius - natūralus gyventojų prieaugis vienas iš 

maţiausių apskrityje. 

 Gyventojų išsilavinimas ţemesnis nei šalies vidurkis. 

 Trūksta šiuolaikinių sporto objektų ( sporto salė, 

aikštynai, baseinas), esamus reikia modernizuoti. 

 Į rajoną negrįţta įgiję aukštąjį išsilavinimą jauni 

ţmonės. 

 Jaunų ţmonių išvykimas į kitus miestus, bei uţsienį.  

 Nepakankama kultūros, švietimo, sporto įstaigų 

materialinė bazė, blogos darbo sąlygos, kritinė dalies 

pastatų būklė. 

 Rajono gyventojų išsilavinimas maţesnis nei šalies 

vidurkis. 
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mokyklose. 

 Prieinamas įvairiapusiškas papildomas ugdymas. 

 Dėl Klaipėdos artumo jaunuoliai turi galimybes 

mokytis ir studijuoti uostamiesčio mokymo įstaigose. 

 Didėja uţimtumas privačiame sektoriuje, smulkiame 

ir vidutiniame versle. 

 Yra 2 papildomojo ugdymo įstaigos vaikams siūlo 

sporto ir meno uţsiėmimus. 

 Gyventojai aktyviai naudojasi bibliotekų 

paslaugomis, skaitoma daugiau nei vidutiniškai 

šalyje. 

 Nemaţai susikūrusių kaimo bendruomenių 

organizacijų. 

 Rajone gausu tradicinių kultūrinių renginių ir 

švenčių, jose aktyviai dalyvauja visuomenė. 

 Stiprus gyventojų bendruomeniškumo ir patriotizmo 

jausmas. 

 Veikia rajono Švietimo centras, sudaryta galimybė 

Šilalėje kelti kvalifikaciją ir įgyti antrą specialybę. 

 Galimybė studijų metu pakeisti programą. Suaugusių 

ţmonių perkvalifikavimas darbo rinkos mokymo 

centruose. 

 Išsaugotas kultūros ir istorinis paveldas. 

 Platus bibliotekų ir kultūros įstaigų tinklas rajone. 

 Pirmasis muziejus Lietuvoje. 

 Vyksta aktyvi kraštotyrinė, etnokultūrinė veikla. 

 

 Bloga dalies kultūros paveldo objektų būklė, 

paţeistas rekreacinis ir urbanistinis 

kompleksiškumas. 

 Labai maţas savivaldybės biudţetas – menki 

švietimo, socialinių bei kultūros darbuotojų 

atlyginimai. 

 Neišplėtota suaugusiųjų mokymo sistema (ypač 

kaime). 

 Neišvystyta darbdavių skatinimo sistema tobulinti 

darbuotojų kvalifikaciją, permokymą. 

 Pasenusi rajono mokymo įstaigų materialinė bazė ir 

mokymo programos neuţtikrina mokymo kokybės. 

 Nekuriamos darbo vietos ţmonėms su negalia. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 ES finansinė parama. 

 LEADER metodo įgyvendinimas. 

 Atviros sienos (daugiau atvyksta turistų). 

 Platesnis bendradarbiavimas, geros patirties 

perėmimas iš Europos. 

 Bendra ES erdvė ir rinka suteikia sąlygas bendram 

verslui. 

 Valstybės parama ekologiniam ūkininkavimui. 

 Investicijos į ţmogiškąjį kapitalą formuos aukštos 

kvalifikacijos specialistų pasiūlą, ţenkliai pagerins 

darbo jėgos kokybę. 

 Globalizacija ir ūkio internacionalizavimas padidins 

investicijų į verslo sektorių galimybes. 

 Naujos veiklos nišos smulkiam ir vidutiniam verslui. 

 Ekologiškų maisto produktų paklausa suteiks naujas 

galimybes netradicinei veiklai ţemės ūkyje. 

 Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir 

veiklos plėtra švietimo ir kultūros sektoriuose. 

 Savarankiškų įstaigų galimybė ieškoti papildomo 

finansavimo. 

 Pakilęs vietinių ţmonių pragyvenimo lygis įgalins 

aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, lankytis 

muziejuose, galerijose, renginiuose, keliauti. 

 ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimas, vykdant 

gydymo įstaigų restruktūrizaciją, ruošiant bei 

tobulinant specialistus. 

 Informacinių sistemų diegimas sveikatos prieţiūros 

įstaigose gerins teikiamų paslaugų kokybę. 

 Sukurti vieningą policijos informacinę sistemą, kuri 

atitiktų šiuolaikinius reikalavimus. 

 Darbuotojų kompetencijos kėlimas, pasinaudojant 

 Investicinių lėšų stygius įmonėse neleis pasinaudoti 

ES struktūrinių fondų teikiama parama. 

 Atvira rinka aštrins vietos gamintojų konkurenciją su 

importuojama produkcija. 

 Kvalifikuoti specialistai migruos į šalies didţiuosius 

miestus ir uţsienį. 

 Nepakankami finansiniai ištekliai neleis smulkiems 

kaimo verslininkams pasinaudoti teikiama parama. 

 Aštri konkurencija su kitais Tauragės apskrities 

rajonais ir Lietuvos regionais dėl investicijų 

pritraukimo. 

 Trumpas turizmo sezonas, prastos galimybės 

pasiūlyti platų  ne sezono paslaugų asortimentą. 

 Ţemės naudmenų našumo maţėjimas ir 

nepakankamos investicijos į agroservisą bei 

melioracines sistemas. 

 Pigi importuojama ţemės ūkio produkcija išstums 

smulkius ūkius iš maisto perdirbimo įmonių tiekimo 

sistemos. 

 Ţemės ūkio sektoriuje dirbančių gyventojų senėjimas 

skatins technologinį atsilikimą tradicinėje veikloje. 

 Aukštos kvalifikacijos specialistų migracija į 

didmiesčius bei uţsienį. 

 Blogėjant gyvenimo sąlygoms, ne visos šeimos 

pajėgios leisti vaikus į mokyklą, kritiška būklė 

asocialiose šeimose. 

 Galimas nedarbo augimas dėl struktūrinių pokyčių ir 

pramonės, verslo bei ţemės ūkio konkurencingumo 

maţėjimo. 

 Problematiškas ilgalaikių bedarbių perkvalifikavimas 

ir jų integravimas į darbo rinką. 
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ţmogiškųjų išteklių plėtros finansavimo 

galimybėmis. 

 Turizmo paslaugų plėtra, augantys turistų srautai 

sąlygos turizmo ir viešosios infrastruktūros plėtrą, 

grindţiamą finansavimu iš įvairių šaltinių 

(savivaldybės bei paramos lėšos, privatus kapitalas ). 

 Didinti rajono miškingumą apţeldinant nenašias ir 

rekultivuotinas ţemes. 

 Didinti rajono saugojamų teritorijų vaidmenį 

subalansuotoje viso Baltijos jūros regiono plėtroje. 

 Didėjantis ţmonių, dėl senyvo amţiaus neturinčių 

galimybės tobulinti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti, 

skaičius (ypač kaime). 

 Neigiama socialinės aplinkos įtaka uţimtumo 

problemoms spręsti. 

 Turimos kultūros įstaigų bazės nykimas dėl 

nepakankamo finansavimo. 

 Svarbių kultūros paveldo objektų nykimas dėl 

nepakankamo dėmesio bei finansavimo. 

 Sunkiai prieinamos aukštos kokybės sveikatos 

prieţiūros paslaugos,  sukoncentruotos didţiuosiuose 

miestuose. 

 Nepakankamas finansavimas ir blogėjanti socialinė-

ekonominė aplinka gali turėti neigiamos įtakos 

gyventojų sveikatingumui. 

 Didėjant nedarbo lygiui Šilalės rajone, galimas darbo 

vietų maţėjimas socialinės rizikos asmenims. 

 Socialinės rizikos grupių asmenų migracijos 

didėjimas iš rajono centro į kaimiškąsias seniūnijas, 

benamių skaičiaus augimas. 

 Bendras ekonominis lygis, socialinis ir politinis 

nestabilumas daro įtaką siekiant rezultatų bei 

komplektuojant policijos sistemos pareigybes. 

 Didėjanti valstybės deleguotų savivaldybėms 

funkcijų našta. 

 Skirstomųjų tinklų privatizavimas gali pabloginti 

vartotojų (ypač vienkiemių, nedidelių gyvenviečių, 

smulkių ūkininkų) padėtį. 

 Perėjimas prie ES taikomų aplinkosaugos normatyvų 

pareikalaus didelių kapitalo investicijų į 

aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą. 

 Vandens tiekimo įrenginių ir tinklų būklės spartus 

blogėjimas dėl nepakankamų investicijų, 

eksploatacinių išlaidų augimas. 

 Maţos savivaldybės investicinės galimybės 

projektams (tarp jų – ir struktūrinių fondų) finansuoti 

ir įgyvendinti, nėra aiški savivaldybių skolinimosi 

tvarka ir galimi limitai. 
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IV. ŠILALĖS RAJONO VVG TERITORIJOS VIZIJA, PLĖTROS KRYPTYS, 

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS 

4.1. Šilalės rajono VVG teritorijos vizija 

 

Šilalės VVG valdyba, išanalizavusi regiono socialinę ekonominę situaciją, gyventojų 

poreikius bei remdamasi atlikta SSGG analize, suformulavo teritorijos viziją: 

 

Vizija: 

Šilalės rajonas – Ţemaitijos krašto lyderis, turintis graţią aplinką, gerai sutvarkytą 

kultūros paveldą,  aktyvius, išsilavinusius, verslius bendruomenės ţmonės. 

 

Vietos veiklos grupės valdyba pagrindinį dėmesį skiria vietos graţiai aplinkai, kultūros 

paveldui ir gyventojams. Kad pasiekti lyderio poziciją, būtina siekti krašto įvairių sričių plėtros, 

kartu puoselėjant ir saugant unikalų kultūros paveldą, gamtos išteklius bei ugdant ţmones imtis 

iniciatyvos versle, moksle, bendruomenės veiklose. Gyvenimo kokybę uţtikrins 

bendradarbiaujantys, kuriantys, solidarūs krašto ţmonės. Vietos veiklos grupės nariai pritaria, kad 

visi šie veiksniai yra būtini kuriant norimą ateities vaizdą, kurio bus siekiama įgyvendinant 

strategijos priemones. 

 

4.2. Strateginės Šilalės rajono vietos veiklos grupės  teritorijos plėtros kryptys 

 

Vietos veiklos grupės valdyba, remdamasi atlikta vietovės situacijos bei gyventojų poreikių 

analize, taip pat vietos plėtros veiksnių SSGG analize, išskyrė svarbiausias teritorijos plėtros 

kryptis, kurios gali pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse. Pagal Šilalės rajono VVG parengtą 

strategiją yra svarbu ir efektyvu remti bent kelias iš šių plėtros krypčių:  

1. Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas. (Apšvietimo įrengimas; vandentiekio, 

gyvenviečių centrų sutvarkymas; sporto aikštynų bei rekreacinių zonų įrengimas; sveikatingumo, 

jaunimo uţimtumo; viešųjų pastatų bendruomenės reikmėms pritaikymas ir kt.); 

2. Kaimo gyventojams paslaugų plėtra. (įvairiems gyventojų poreikiams; kirpyklų, 

siuvyklų, batų taisyklų ir šarvojimo salių įrengimas, medicinos, transporto ir kitų socialinių 

paslaugų teikimas, įskaitant senelių namų ar laikinų globos namų įrengimą, ir kt. panašios 

paslaugos); 
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3. Kaimo vietovių įvaizdţio gerinimas. (Informacijos apie kraštą skleidimas: leidinių 

leidyba, parodų, renginių organizavimas, nuorodų, informacinių stendų įrengimas ir kt.; paveldo 

aplinkosaugos/aplinkos, parkų tvarkymo, plenerų, puošiančių kaimo vietoves organizavimas ir kt.); 

4. Kaimo turizmo veiklos skatinimas. (Kaimo turizmo objektų kūrimas ir gerinimas – 

pėsčiųjų, dviračių takų ir pan. įrengimas; turizmo paslaugų įvairinimas; įvairių turizmo maršrutų 

įrengimas ir kt.); 

5. Kaimo gyventojų verslumo skatinimas. (Informacijos ir konsultacijų teikimas; 

paramos verslo pradţiai teikimas; jaunųjų verslininkų seminarai, verslo subjektų bendradarbiavimo 

skatinimas kuriant didesnę pridėtinę vertę ir kt.); 

6. Kaimo paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas. (amatai - kalvystė, namų iš akmens 

statybos, kulinarinis paveldas, stogų dengimo šiaudais, skiedromis, kubilų gamyba ir kt. patirties 

išsaugojimo ir perdavimo jaunesnei kartai, tradicinių renginių organizavimas, saviveiklininkų 

kolektyvų skatinimas, paveldo objektų prieţiūra, etnokultūros puoselėjimo, amatų centrų kūrimas, 

vietos patriotizmo ir kt.);  

7. Alternatyvių verslų plėtra. (Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos, parama verslo 

kūrimui ir plėtrai, įvairių kitų paslaugų kaimo gyventojams teikimo skatinimas ir kt.); 

8. Kaimo bendruomenių veiklų skatinimas. (Gyventojų įtraukimo į talkų, švenčių, kitų 

kultūros renginių organizavimą; ryšių su kraštiečiais stiprinimą, bendruomeninių organizacijų 

(Lietuvos ir uţsienio) bendradarbiavimą; socialiai atskirtų grupių įtraukimo į bendrą veiklą ir 

socialinės sanglaudos stiprinimą; bendradarbiavimas su labdaros teikėjais; paţintinių išvykų 

organizavimas, sporto renginių rengimą ir kt.);  

9. Jaunimo laisvalaikio organizavimas. (Dienos centrų įrengimas; stacionarių vasaros 

stovyklų įrengimas bei stovyklų organizavimas; sporto renginių organizavimas); 

10. Aplinkos tvarkymo. (Geriamo vandens kokybės monitoringo atlikimas, pakrančių prie 

vandens telkinių sutvarkymas, maudyklių įrengimas, miškų, parkų sutvarkymas ir kt.); 

11. Informacinių technologijų plėtra kaimo vietovėse. (Kaimo gyventojų kompiuterinio 

raštingumo ugdymas, gebėjimų stiprinimas naudotis interneto teikiamomis galimybėmis; 

informacinių centrų įrengimas kaimo gyventojams ir kt.). 

 

VVG pritaria kiekvienai iniciatyvai, atitinkančiai bent vieną iš šių krypčių  (jei ji yra ar bus 

įgyvendinama laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų). 
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4.3. Strategijos prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 

Vietos veiklos grupės valdyba, atsiţvelgdama į nacionaliniu lygiu keliamus LEADER 

metodo įgyvendinimo taisyklių reikalavimus ir Šilalės rajonui tenkančias paramos lėšas strategijai 

įgyvendinti,  pateikia du plėtros prioritetus. Šiuose prioritetuose yra daugelis 4.2 skyriuje paminėtų 

plėtros krypčių, o 2007-2013 m. laikotarpiu bus priimamos, atrenkamos ir finansuojamos tos vietos 

projektų paraiškos, kurios atitiks bent vieną strategijos prioritetą priemonę ir veiklos sritį (ţr. 31 

lentelę). 31 ir 32 lentelėse pateikiamas detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašas: tikslai, 

numatomas poveikis, tinkamos išlaidos, paramos gavėjai ir kt.. 

 

31 lentelė. Strategijos prioritetų, priemonių  ir priemonių tikslai bei numatomas poveikis 

I PRIORITETAS. KAIMO VERSLŲ IŠPLĖTIMAS IR SĄLYGŲ JIEMS SUDARYMAS. 

Prioriteto tikslas – plėtoti verslų įvairovę, skatinant kaimo ţmones novatoriškai vertinti savo galimybes ir aktyviai 

imtis verslo.  

Numatomas poveikis – Ši veikla padės vietos gyventojams novatoriškiau įvertinti turimus finansinius ir ţmogiškuosius 

išteklius bei drąsiau įgyvendinti verslo idėjas kaimo vietovėse. To eigoje, didės kaimo vietovių patrauklumas ir sukurs 

palankias prielaidas plėtoti kitiems verslams rajono kaimo vietovėse, kurie uţtikrins naujus pajamų šaltinius kaime. 

 1.1. priemonė.  Kaimo gyventojų verslumo skatinimas 

 Priemonės tikslas – motyvuoti vietos gyventojus imtis verslo. 

 Numatomas priemonės poveikis – įgyvendinant rajono verslininkų idėjas, įgyvendinant rajone vietos verslo 

projektus bei teikiant vietos gyventojams būtiniausias paslaugas, taip sustiprinti vietos gyventojų motyvaciją imtis 

naujų ekonominių veiklų ir įsisavinti naujus pajamų šaltinius. Geriausi rajono kaimo verslininkai taps sektinu 

pavyzdţiu daugeliui rajono gyventojų, bei pagyvins vietos rinką ir skatins bendradarbiavimą tarp rajono 

ekonomikos sektorių. Rajono kaimo verslininkams atsiras naujas poreikis mokytis verslumo ir plėsti verslo sritis, o 

gal net panaudojant rajono vietos išteklius –geografine padėtimi, unikalūs gamtos ištekliai ir pan. Šios priemonės 

tikslui pasiekti, padės šios veiklos sritys: 

1.Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos.  

2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.  

3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas. 

II PRIORITETAS. BENDRUOMENIŠKUMO GERINIMAS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS. 

Prioriteto tikslas – ugdyti brandţią rajono bendruomenę, kuri pajėgtų ir gebėtų gerinti gyvenimo kokybę ir 

gyvenamąją aplinką.  

Numatomas prioriteto poveikis – bus uţtikrinta sąsaja tarp gyventojų bendruomeniškumo ugdymo, vietos tapatumo 

stiprinimo ir investicinės kaimo atnaujinimo priemonės įgyvendinimo. Išugdytas kaimo bendruomenių gebėjimas 

gerinti savo gyvenimo kokybę kaime taps krašto darnios plėtros garantu ir uţtikrins rajono kaimo vietovių ilgalaikę 

plėtrą. 

 2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

 Priemonės tikslas – mobilizuoti kaimo gyventojus, kad pasitelkus vietos valdţios, verslo ir bendruomenių 

partnerystę bei efektyviai panaudojus viešąją paramą būtų uţtikrintas įvairių kaimo gyventojų grupių poreikius 

atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas. 

 Numatomas priemonės poveikis – bus pagerinta gyvenimo kokybė visoms rajono kaimo gyventojų grupėms ir 

sukurtos materialios prielaidos kaimo gyventojų bendruomeniškumui ugdyti. 
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32 lentelė. Detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas 
1. PRIORITETAS.  KAIMO VERSLŲ IŠPLĖTIMAS IR SĄLYGŲ JIEMS SUDARYMAS. 

 

1.1 priemonė. Kaimo gyventojų verslumo skatinimas 

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritis:  

1.1.1. Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos. 

1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas.  

2. naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje. 

3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privaţiavimo įrengimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, vandens tiekimo (įskaitant 

vandens gręţinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo, energijos iš atsinaujinančių išteklių tiekimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos su 

projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos); 

4. interneto svetainės sukūrimas; 

5. bendrosios išlaidos.  

      6. projekto viešinimo išlaidos, 

1.1.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas. 

      1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas: 

1.1. apgyvendinimo; 1.2. poilsiautojų maitinimo; 1.3. gamybinių; 1.4. amatų plėtros (pvz. kalvė, puodţiaus dirbtuvės, audimo dirbtuvės ir pan.); 1.5. kitų, būtinų projektui 

įgyvendinti;  

      2. nauja technika, technologiniai įrengimai, įranga, skirta projekto reikmėms:  

2.1. poilsio paslaugoms, laisvalaikiui ir renginiams organizuoti; 2.2. poilsiautojų maitinimo paslaugoms teikti; 2.3. kompiuterinė ir programinė įranga; 2.4. amatų plėtros (pvz. 

verpimo ratelis, audimo staklės, kalvystės įrankiai ir pan.); 2.5. kita speciali ir tiesiogiai susijusi su apgyvendinimu ir maitinimu kaimo turizmo sodyboje ar individualiame 

gyvenamajame name ir (ar) turistinės stovyklos paslaugų teikimu; 

      3. infrastruktūros kūrimas projekto įgyvendinimo vietoje: 

3.1.apšvietimas sodybos ir (ar) turistinės stovyklos ribose; 3.2. privaţiavimas sklypo, kuriame vykdomas projektas, ribose; 3.3. vandens tiekimo (įskaitant vandens gręţinį) ir nuotekų 

šalinimo bei valymo sistemos; 3.4. kita, būtina projektui įgyvendinti;  3.5. rekreacinės infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje, būtinos kaimo turizmo, turistinės stovyklos 

paslaugoms teikti. 3.6. prieiga prie gamtos objektų; 3.7. pakrančių sutvarkymas; 3.8. poilsio, sporto aikštelių įkūrimas;  

     4. nedidelio masto informacinės infrastruktūros: 

4.1. informaciniai stendai; 4.2. turistinių vietų nuorodos; 4.3. interneto svetainės sukūrimas; 4.4. kitos kaimo turizmo, turistinės stovyklos paslaugų teikimo rinkodaros ir (arba) 

plėtros išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekte numatyta veikla; 

     5. kaimo turizmo, turistinės stovyklos paslaugų teikimo rinkodara, plėtra;    

     6. projekto viešinimo išlaidos; 

     7. bendrosios išlaidos. 
1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai. 

 1.    projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų 

gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medţiagų įsigijimas; 

2. naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama: 

2.1. kompiuterinė ir programinė įranga, pramoniniai spausdintuvai, daugiafunkciniai spausdinimo prietaisai; 

2.2. motorinės kelių transporto priemonės; 
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2.3. vidaus vandenų transporto priemonės; 

3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privaţiavimo įrengimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, vandens tiekimo 

(įskaitant vandens gręţinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, energijos iš atsinaujinančių išteklių tiekimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, 

daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos); 

4. interneto svetainės sukūrimas; 

5. bendrosios išlaidos;  

            6. projekto viešinimo išlaidos, 

Paramos intensyvumas (visų tinkamų finansuoti išlaidų) pagal veiklos sritis: 1.1.1. Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos. - 65- 75 proc.; 1.1.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

- 40 - 75 proc.  1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai -  65-75 proc.. 

Maksimali paramos suma 1 projektui: Veiklos sritis: Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos paramos suma iki 100 tūkst. Lt;  Veiklos sritis: Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

paramos suma iki 50 tūkst. Lt; Veiklos sritis: Parama verslo kūrimui ir plėtrai paramos suma iki 209 tūkst. Lt 

Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:  

1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus 

2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų 

3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus 

4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų) 

Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai: 

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones 

2. Projektas, stiprinantis kaimo socialinius ryšius, įskaitant bendradarbiavimą tarp skirtingo amţiaus kartų atstovų 

3. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas. 

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai 

1.1.1. Perėjimas prie ne 

ţemės ūkio veiklos. 

1) projektai, kuriais numatoma remti ne ţemės ūkio veiklą, paslaugas, 

teikiamas Šilalės rajono teritorijoje, ir tradicinius amatus. Remiamą 

veiklų sąrašą ţiūrėti KPP 2007-2013 m. priemones "Perėjimas prie ne 

ţemės ūkio veiklos" www.zum.lt tinklapyje. 

1. ūkininkas; 

2. labai maţa įmonė, uţsiimanti ţemės ūkio veikla. 

3. kaimo gyventojas, įregistravęs ţemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos 

ţemės ūkio ir kaimo verslo registre ir uţsiimantis ţemės ūkio veikla. 
1.1.2. Kaimo turizmo 

veiklos skatinimas. 

1) projektai, kuriais numatoma teikti paslaugas kaimo turizmo sodybų ir 

stovyklaviečių srityse. 

Ūkininkai arba kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 metų. Ūkininkai iki 

paramos paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

įregistravę ţemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo 

verslo registre. 

1.1.3. Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai. 

1) projektai, kuriais numatoma remti ne ţemės ūkio veiklą, paslaugas, 

teikiamas Šilalės rajono teritorijoje. Remiamą veiklų sąrašą ţiūrėti KPP 

2007-2013 m. priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" www.zum.lt. 

tinklapyje. 

1. veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai 

maţai įmonei keliamus reikalavimus (toliau – labai maţa įmonė); 

2. Kaimo gyventojas. 

2. PRIORITETAS. BENDRUOMENIŠKUMO GERINIMAS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS. 

 

2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra  
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Tinkamos finansuoti išlaidos:  

1. vietos projektui įgyvendinti būtinų statinių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbų ir paslaugų pirkimo; 

2. kitos paslaugų pirkimo ir su vietos projekto įgyvendinimu susijusių darbų išlaidos; 

3. naujų statybinių ir kitų medţiagų įsigijimo išlaidos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu; 

4. naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, 

tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos;  

5. įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos išlaidos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu; 

6. daugiamečių augalų įsigijimo išlaidos; 

7. bendrosios išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti iki 15 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto 

išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui parengti ir konsultuoti dėl vietos projekto įgyvendinimo;  

8. informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo išlaidos. 

Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų 

Maksimali paramos suma 1 projektui pagal veiklos sritis: 2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams 

 – iki 690 tūkst. Lt .; 2.1.2. Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui -  iki 43 tūkst. Lt.; Projektams, kurių 

veikla susijusi su tradicinių amatų centrų ir dienos centrų įkūrimu, maksimali paramos suma - iki 690 tūkst. Lt.  

Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai: 

1. Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I priedo II ir III skyriuose  

2. Projektas turi atitikti priemonėje numatytus tikslus. 

3. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos privalo būti įgyvendinamos kaimo vietovėje. 

4. Projektas turi būti viešas (ne pelno). 

5. Remontuojant  visuomeninės paskirties pastatus/patalpas numatomas įrengti įvaţiavimas neįgaliesiems. 

6. Naujų statinių statybai, pagrindţiama, kad vietos projekto įgyvendinimo vietoje nėra senų rekonstruotinų, remontuotinų pastatų, pritaikytinų vietos projekto 

tikslams pasiekti. 
Prioritetiniai kriterijai 

1. Projektas apima nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, pripaţintų saugomomis, tvarkybą.  

2. Pareiškėja - kaimo bendruomenė. 

3. Prašoma paramos tradicinių amatų centrui kurti; 

4. Projektas apima sertifikuotų tradicinių amatų puoselėjimą.  

      5. Projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų į nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą, atnaujinimą ((iš)saugojimą, restauraciją, renovaciją ir pa(si)keitimą) 

      6. Prašoma paramos tradicinių amatų centro kūrimui. 

      7. Projekte numatyta didesnė pareiškėjo kofinansavimo dalis. 

      8. Projektu sukuriama daugiau darbo vietų. 

      9. Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai (prisideda savanorišku darbu). 

      10. Projektas vykdomas su kitais partneriais (kaimo bendruomenėmis, NVO ir pan.). 

      11. Projektas, įtraukiantis kaimo jaunimą į rajono viešąjį gyvenimą ir/arba padedantis spręsti moterų problemas. 

      12. Projektas, skatinantis socialinių paslaugų plėtrą ir maţinantis socialinę atskirtį kaime. 

      13. Projektas, stiprinantis kaimo socialinius ryšius, įskaitant bendradarbiavimą tarp skirtingo amţiaus kartų atstovų. 

      14. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas. 

      15. Projektas, kurio rezultatais naudosis didesnis kaimo gyventojų skaičius. 
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      16. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones. 

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai 

2.1.1. Visuomeninės 

paskirties pastatų 

atnaujinimas ir pritaikymas 

gyventojų poreikiams 

 

1) bendruomenės patalpų rekonstrukcija/ ir pritaikymas 

2) bendruomenės pastatų atnaujinimas ir  pritaikymas (rekonstrukcija 

ir kt.) įvairiems gyventojų poreikiams. 

3) tradicinių amatų centrų, dienos centru kūrimas.  

4) pastatų – vertingų kultūros paveldo objektų – išsaugojimas ir 

atnaujinimas (koplytėlės, klėtys ir pan.) 

5) nuotekų ir vandentvarkos tvarkymss (įrengimai). 

 

1) kaimo bendruomenė 

2) kelios kaimo bendruomenės, veikiančios jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutarties pagrindu 

3) kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys 

4) savivaldybė 

5) pagal partnerystės sutartį su savivaldybe veikianti kaimo bendruomenė 

2.1.2. Visuomeninės 

paskirties erdvių tvarkymas ir 

įrengimas rekreacijai bei 

turiningo laisvalaikio 

praleidimui 

 

1) sporto aikštynų ir vaikų ţaidimo aikštelių įrengimas 

2) pakrančių tvarkymas bei poilsio zonų įrengimas 

3) istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę 

turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių 

pritaikymas ir tvarkybos darbai. 

1) kaimo bendruomenė 

2) kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji juridiniai 

asmenys 

3) savivaldybė 

4) pagal partnerystės sutartį su savivaldybe veikianti kaimo bendruomenė 

5) NVO organizacijos. 
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33 lentelė. Strategijos priemonių įgyvendinimo rodikliai 
Eil. 

Nr. 

Rodiklis Matavimo vnt. Kiekis 

1.  Parengta ir įgyvendinta projektų Vnt. 52 

1.1 Priemonės „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ projektai Vnt. 5 

1.1.1. Veiklos sritis: Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos projektai Vnt. 1 

1.1.2. Veiklos sritis: Kaimo turizmo veiklos skatinimas projektai Vnt. 2 

1.1.3. Veiklos sritis: Parama verslo kūrimui ir plėtrai projektai Vnt. 2 

1.2 Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektai Vnt. 47 

2.  Paramos gavėjų skaičius Vnt. 35 

2.1 Priemonės „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ paramos gavėjai Vnt. 5 

2.1.1. Veiklos sritis: Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos paramos gavėjai Vnt. 1 

2.1.2. Veiklos sritis: Kaimo turizmo veiklos skatinimas paramos gavėjai Vnt. 2 

2.1.3. Veiklos sritis: Parama verslo kūrimui ir plėtrai paramos gavėjai Vnt. 2 

2.2 Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ paramos gavėjai Vnt. 30 

3.  Paramos suma vietos projektams Tūkst. Lt 7345 

3.1 Paramos suma priemonei „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ Tūkst. Lt 618 

3.1.1. Veiklos sritis: Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos paramos suma Tūkst. Lt 100 

3.1.2. Veiklos sritis: Kaimo turizmo veiklos skatinimas paramos suma Tūkst. Lt 100 

3.1.3. Veiklos sritis: Parama verslo kūrimui ir plėtrai paramos suma Tūkst. Lt 418 

3.2 Paramos suma priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Tūkst. Lt 6727 

4.  Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi projektai, skaičius Skaičius 30 

5.  Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties patalpų ir pastatų Skaičius 30 

6.  Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties erdvių Skaičius 9 

7.  Įkurta amatų centrų Vnt. 1 

8.  Atnaujinta ir išsaugota kaimo paveldo objektų Vnt. 3 

9.  Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdţio komponentų Vnt. 4 

10.  Sukurta darbo vietų: Vnt. 10 

10.1  vyrams Skaičius/proc. 4/40,0 

10.2  moterims Skaičius/proc. 6/60,0 

10.3  asmenims iki 30 m. Skaičius/proc. 3/30,0 

11.  Kaimo gyventojai, kurie naudosis projektų rezultatais Skaičius 13000 

4.4. Strategijos atitiktis EB horizontaliosioms sritims 

Šilalės rajono vietos veiklos grupės parengta integruota vietos plėtros strategija remiasi Šilalės 

rajono socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analize. Strategijoje iškelti tikslai, 

uţdaviniai padeda spręsti svarbiausias rajono kaimo vietovių socialines, kultūrines, ekonomines bei 

aplinkosaugines problemas ir "rodo" linkmę krašto ilgalaikei plėtrai. 

Minėtos bendrosios (horizontalaus lygmens) sritys apima Šilalės rajono VVG pasirinktus 

vietos plėtros strategijos prioritetus ir bus aktualios per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį.    

Strategijos sprendimai yra tarpusavyje susiję, o jų sąsajas sustiprina strategijos horizontalaus 

lygmens bendrosios sritys, kurios Europos Bendrijos (EB) sprendimu yra privalomos įsisavinant ES 

paramą. Šios veiklos sritys, horizontaliai integruodamos strategijos prioritetus, priemones ir 

veiksmus, išliks aktualios per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį. Strategijos sprendimų 

sąsajos atsiskleidţia, kai nagrinėjame strategijos įtaką uţtikrinant rajono darnų vystymąsi, lygių 

galimybių principo įtvirtinimą, regioninės plėtros įgyvendinimą ir informacinės visuomenės kūrimą.  

Šioje dalyje atskleidţiamas strategijos horizontalus lygmuo ir paaiškinamas strategijos atitiktis 

EB horizontaliosioms sritims. 
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4.4.1. Darnus vystymasis 

Šilalės VVG vadovavosi darnaus vystymosi samprata, nes savo parengtoje strategijoje, 

numatydama gerinti kaimo gyvenimo kokybę ir išplėsti kaimo verslus, formuoja ilgalaikės rajono 

kaimo plėtros prielaidas.  

Integruota Šilalės rajono plėtros 2007-2013 m. strategija, rėmėsi Nacionaline darnaus 

vystymosi strategija, kurioje pabrėţiama darnos tarp aplinkosauginių, ekonominių, socialinių, 

kultūrinių vietos plėtros aspektų svarba ir reikalaujama nepaţeisti poveikio aplinkai leistinų ribų bei 

sudaryti galimybes siekti visuotinės gerovės tiek dabartinei, tiek ateinančioms kartoms.  

Parengtos strategijos prioritetai, atitikdami gyventojų poreikius, vietos plėtrą orientuoja į 

kaimo vietovių patrauklumo uţtikrinimą. Tokia strategijos linkmė atitinka darnaus vystymosi esmę, 

kadangi siūlo rajonui ilgalaikę plėtrą – kurti turtingesnę bendruomenę, puoselėjančia savo 

gyvenamąją aplinką. 

Šilalės rajono VVG, rūpindamasi rajono socialiniais, kultūros ir aplinkosaugos reikalais, 

siekia formuoti kaimo vietovėse palankią verslo plėtrai aplinką ir stiprinti vietos plėtros subjektus: 

kaimo gyvenviečių ir seniūnijų mastu – stiprinti kaimo bendruomenes ir kitas NVO, o rajono mastu 

– aktyvinti rajono viešąjį gyvenimą ir sukurti brandţią rajono bendruomenę, kuri gebėtų 

novatoriškai vertinti vietos plėtros išteklius ir gerinti savo gyvenimo kokybę bei gyvenamąją 

aplinką. 

Rajono gyventojai, atsakydami į sociologinių apklausų klausimynus, nurodė, kad Šilalės 

rajone būtina stiprinti ekonomikos plėtrą, o taip pat svarbu uţtikrinti unikalių gamtos išteklių 

apsaugą. Atliekant situacijos SSGG analizę, Šilalės VVG valdyba labai didelę reikšmę teikia 

darnaus vystymosi principui, kaip priemonei sustiprinti bendruomeniškumą, gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą, bei kaimo ţmonių verslumą.  

 Strategijoje nėra išskiriamos veiklos, kurios koncentruotų paramą į kurią nors vieną kaimo 

gyvenimo sritį, nes siekiama, kad teikiama parama turėtų poveikį rajono visam kaimo plėtros 

procesui.   

Paskatinus kaimo bendruomenes įgyvendinti savo poreikius, pavyktų įgyvendinti ne tik 

principą „iš apačios į viršų“, bet sustiprinus sąveiką tarp vietos ir rajono lygmens, bus galima 

sparčiau formuoti krašto identitetą.  

Šilalės rajono kaimo gyvenviečių patrauklumas labai priklausys nuo VVG strategijoje 

numatytos kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonės įgyvendinimo. Sutvarkius kaimo gyvenviečių 

viešąsias erdves, įrengus sporto ir poilsio zonas, išvalius vandens telkinius, kaimas taps 

patrauklesnis vietos gyventojams ir svečiams. 
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Rajono kaimų atnaujinimas, bendruomeniškumo plėtra ir kaimo ţmonių verslumo 

skatinimas atitinka Nacionalinės darnaus vystymo strategijos tikslus. Kad nacionaliniu mastu 

pavyktų pagal ekologinio efektyvumo rodiklius pasiekti kai kurių prie ES-15 priklausančių 

valstybių vidurkį, o gamtos išteklių naudojimas didėtų perpus lėčiau negu gamyba ir paslaugos, 

būtina siekti, kad kiekviena įgyvendinta kaimo plėtros iniciatyva įneštų savą indėlį į darnią šalies 

plėtrą.  

4.4.2. Lygių galimybių principo įgyvendinimas 

Šilalės rajono VVG tikslinėmis strategijos poveikio grupėmis laiko kaimo moteris ir 

jaunimą. Rengiant strategiją buvo siekiama suformuluoti priemones, kurios veiksmingai maţintų 

socialinės atskirties apraiškas, todėl buvo atsiţvelgta į visų labiausiai paţeidţiamų kaimo gyventojų 

grupių problemas ir poreikius.  Daugiausia lyčių lygybės ir socialinės integracijos klausimai 

strategijoje sprendţiami netiesioginėmis priemonėmis. Kita vertus, praktiškai  visos strategijoje 

numatytos finansuoti priemonės padeda kaime maţinti socialinės atskirtį. Pavyzdţiui, strategijoje 

numatytas bendruomenių verslumo ugdymas daugeliui kaimo gyventojų, kurie kenčia įvairius 

nepriteklius, taps galimybe uţsidirbti pragyvenimui ir bus gera mokykla jiems imtis veiklos bei 

rodyti  savo verslumą. 

Svarbu, kad rengiant strategiją ir atliekant vietos gyventojų poreikių analizę, VVG į 

susitikimus kvietė pačių įvairiausių kaimo gyventojų grupių  atstovus. Susitikimuose buvo viešai 

kalbama apie daugiavaikių šeimų ir vienišų motinų problemas, nuo priklausomybės ligų 

kenčiančius asmenis, kitas socialines kaimo bėdas. Diskusijose išaiškėjo, kad rajono kaimo vietovių 

demografinė situacija ir pagyvenusių bei vienišų ţmonių aprūpinimo socialinėmis paslaugomis 

stygius sudaro labai rimtas problemas, kurias vyresnio amţiaus vietos gyventojai yra nepajėgūs 

įveikti savarankiškai. Todėl aptariant kaimų atnaujinimo priemonę buvo numatyta ne tik atnaujinti 

bendruomenių pastatus, bet šias patalpas įrengti taip, kad būtų galima čia suteikti kuo daugiau 

būtiniausių socialinių paslaugų vietos gyventojams. Pavyzdţiui, nepamirštant įrengti laikino 

prieglobsčio patalpas, kuriomis galėtų pasinaudoti šeimos smurto aukos, arba negalintys dar 

savarankiškai gyventi senyvo amţiaus asmenys, ką tik sugrįţę iš ligoninės ir pan. Taip pat labai 

akivaizdţiai išaiškėjo vaikų dienos centrų, jaunimo ir suaugusių asmenų laisvalaikio patalpų 

poreikis. 

Šilalės VVG daug tikisi iš bendruomenių, nes labai aiškiai matosi, kad tradicinių, valdţios 

institucijų naudojamų priemonių veiksmingumas yra ribotas, kai bandoma paveikti kaimo 

gyventojų vertybines orientacijas, motyvaciją ir kitus dvasinius dalykus. Štai kodėl, kai maţinama 

socialinė atskirtis kaime, kai bandoma apsaugoti moterų, vaikų ir jaunimo interesus, kai stengiamasi 

maţinti skurdą, bendruomenių įtaka gali tapti neįtikėtinai didelė.   
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Stiprinant kaimo bendruomenes, strategijoje numatyta remti bendruomenių ir kitų NVO 

projektus. Bendruomenės veikla neapribojama vietos gyventojų laisvalaikio organizavimu, kai kartu 

švenčiamos kalendorinės ir valstybinės šventės, bendruomenių sąskrydţiai ir pan. Sukūrus gerą 

bendruomenių veiklos materialinę bazę ir suteikus finansinę paramą, Šilalės VVG tikisi iš 

bendruomenių, kad jos atliks vis svarbesnį vaidmenį  kaime, t.y. organizuos ir pačios teiks 

socialines paslaugas, įgyvendins įvairias ekonominės veiklos iniciatyvas, kurios garantuos kaimo 

gyventojams būtiniausių paslaugų teikimą.   

Kai bendruomenių centrai, atsiţvelgdami į senyvo amţiaus vietos gyventojų  poreikius, 

uţtikrins kaimo gyventojams būtiniausių paslaugų teikimą, bendruomenės nariams atsiras ir 

apmokamo darbo, į kurį galima įtraukti vaikus, moteris bei kitus asmenis, kuriems itin būtinas 

papildomas  pajamų šaltinis. 

Šilalės VVG strategijoje skyrė net 6,727 mln. Lt, kad būtų įgyvendinami kaimo vietovėse 

projektai, skatinantys įvairių amţiaus grupių gyventojų telkimąsi ir bendradarbiavimą sprendţiant 

vietos problemas. Čia numatoma remti jaunimo iniciatyvas aplinkosaugos, meninės raiškos,  sporto 

srityse, propaguoti kaimo gyventojams sveiką gyvenimo būdą, spręsti paţeidţiamų ir maţiau 

aktyvių visuomenės grupių (neįgalieji, moterys, jaunimas ir kt.) problemas, organizuoti gyventojų 

savitarpio pagalbą, daugiau dėmesio skirti kaimo vaikų lavinimui ir ugdymui, spręsti įvairias 

socialines problemas, taip pat tvarkyti aplinką. Aplinkos tvarkymas apims ne tik viešąsias erdves, 

bet bendruomenės įsigyta aplinkos tvarkymo technika bus panaudota teikti ir mokamas aplinkos 

tvarkymo paslaugas.  

Strategijoje numatoma plėtoti bendruomeninės paslaugas ir taip priartinti paslaugų teikimą 

prie vietos gyventojų ir įtraukti pačią bendruomenę į paslaugų teikimo procesą. Tvarkant aplinką ir 

teikiant kitas paslaugas bendruomenė uţsidirbtų lėšų, kurios labai sustiprintų bendruomeninį 

gyvenimą ir jo raišką kaime.  

Strategijoje numatyta, kad sukūrus bendruomeninio gyvenimo bazę kaime (bendruomenių 

patalpų remontas, viešųjų erdvių sutvarkymas) ir sustiprinus organizaciniu bei finansiniu poţiūriu 

kaimo bendruomenes, būtų sudarytos naujos galimybės individualizuoti ir labai konkrečiai kaime 

spręsti socialinės atskirties maţinimo problemas, taip pat įtraukti į sprendimų procesą visus 

socialine sanglauda suinteresuotus asmenis.  

Tik ekonominiu poţiūriu savarankiškos ir susitelkusios bendruomenės yra pajėgios imtis 

spręsti sudėtingas socialinės atskirties problemas kaime. Bendruomenių stiprinimas yra Šilalės 

VVG dėmesio centre.  

Kita vertus, kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymas strategijoje siejamas su vietos 

gyventojų iniciatyvos augimu. Spręsdami aktualias vietos gyventojų problemas ir puoselėdami 
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krašto savitumą, gyventojai geriau paţins savo kraštą, formuos socialinius tinklus ir taip atskleis dar 

nepanaudotas galimybes “išjudinti” įsisenėjusias krašto socialinės atskirties problemas.  

VVG strategijoje numatyta pakankamai daug priemonių, kurios maţins kaimo gyvenimo 

uţdarumą ir uţtikrins lygias galimybes visiems kaimo gyventojams pasinaudoti naujomis gyvenimo 

kokybės gerinimo galimybėmis, kurias suteikia ES parama. 

4.4.3. Regioninė plėtra 

Regioninė plėtra yra integruota į bendrą rajono plėtros viziją ir strategijos prioritetus bei 

tikslus. Dėl rajono teritorijos ekonominės ir socialinės plėtros netolygumų Šilalės rajonas turi 

ilgalaikį tolygios plėtros poreikį.  

Šilalės rajono VVG parengta strategija numato priemones, kurios padės kompleksiškai 

tenkinti šį poreikį. Strategijoje numatyta teikti paramą rajono kaimo bendruomenėms ir verslo 

stiprinimui. Šios priemonės tiesiogiai pagerins rajono bendrųjų plėtros problemų suvokimo lygį ir 

rajono mastu priimamų sprendimų kokybę.  Regiono solidarumo, įskaitant ir socialinę sanglaudą, 

stiprinimas suteiks impulsą vietos patriotizmui bei rajono įvaizdţiui ir tapatybei formuotis.  

Strategijoje numatytos teritorinės plėtros priemonės formuoja dvi reikšmingas ir 

novatoriškas išeities pozicijas. Pirma, strategijoje atsispindi ne tiek ekonomikos skatinimas, kiek 

siekis uţtikrinti kaimo vietovių gyvybingumą sprendţiant įvairias kitas plėtros problemas. Antra, 

pripaţįstant, kad gyvybinga kaimo plėtra reikalauja telkti dėmesį į daugelį problemų, siekiama į 

rajono plėtros problemų sprendimą įtraukti kuo daugiau kaimo bendruomenių, organizacijų ir kitų 

suinteresuotų kaimo plėtros veikėjų. 

Vietos gyventojų suinteresuotumas įgyvendinti Šilalės rajono vietos plėtros strategiją, 

dalyvavimas plėtros procesuose ir vietos realijų ţinojimas leidţia Šilalės rajono VVG inicijuoti tokį 

sprendimų priėmimo procesą, kuris telktų vietos bendruomenę ir stiprintų jos gyventojų atsakomybę 

uţ rajono ilgalaikės plėtros perspektyvas. 

Būtent dabartinės rajono bendruomenės atsilieka nuo rajonui tenkančių iššūkių masto ir tai 

trukdo efektyviai realizuoti labai stiprų rajono plėtros potencialą. Tikėtina, kad rajono mastu VVG 

koordinuojamas svarbiausių partnerių įtraukimas į strategijos planavimo ir įgyvendinimo procesą 

padės uţtikrinti, kad ES paramos lėšomis finansuojami vietos plėtros projektai geriausiai atitiks 

gyventojų poreikius ir rajono plėtros galimybes. 

4.5. LEADER metodas uţtikrinant vietos plėtrą. 

LEADER metodas aktualizuoja šiuos vietos plėtros aspektus:  

1) teritorijos vienove paremtą plėtrą; 

2) vietos iniciatyvų rėmimą, t.y. „iš apačios į viršų“ principo įgyvendinimą;  
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3) horizontalios partnerystės įgyvendinimą, sukuriant vietos veiklos grupę; 

4) novatorišką veiklą; 

5) integruotą ir daugiasektorinę kaimo plėtrą; 

6) bendravimo tinklų kūrimą, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą; 

7) naujų vadybos ir finansavimo metodų panaudojimą. 

Šilalės VVG, rengdama integruotą vietos plėtros strategiją, laikėsi pagrindinių LEADER 

metodo reikalavimų bei įgyvendinimo taisyklių.  

4.5.1. Strategijos novatoriškumas 

Visų pirma, pats strategijos rengimas tapo novatorišku procesu. Rajono kaimo gyventojai 

atkreipė dėmesį, kad jų nuomonės išklausymas, plėtros idėjų inventorizavimas, kurį atliko VVG, 

jiems buvo neįprastas procesas. Apie rengiamą strategiją ir naujas ateities planų finansavimo 

galimybes rajono kaimo gyventojai buvo informuojami ir su jais buvo konsultuojamasi daugelyje 

susitikimų, kuriuos organizavo Šilalės rajono VVG.  

Rengiant strategiją ir ieškant optimaliausių vietos problemų sprendimo buvo atsiţvelgiama į 

paprastų ţmonių nuomonę, tuo išreiškiant dėmesį ir pagarbą vietos gyventojų nuostatoms ir 

idėjoms.  

Pabrėţus kritinių pastabų ir pasiūlymų, kylančių „iš apačios į viršų“ svarbų vaidmenį, 

pavyko atskleisti rajono kaimo gyventojų poreikių įvairovę ir įsisenėjusių vietos problemų 

sudėtingą kontekstą. Galima teigti, kad Šilalės rajono VVG rengdama strategiją efektyviai išbandė 

naujas vietos gyventojų organizavimo ir įtraukimo formas visuose strategijos rengimo ir sprendinių 

priėmimo etapuose. Bendri strategijos rengimo veiksmai inicijavo demokratišką konsultavimosi 

procesą su kaimo vietovių gyventojais ir uţtikrino priimtų sprendimų skaidrumą. 

Pačios strategijos sprendimai taip pat yra novatoriški. Vien tai, kad strategijos sprendimai 

yra realiai įgyvendinami, kad gyvenimo kokybei gerinti yra skirta konkreti finansinė parama, yra 

labai nauja vietos gyventojams.  

Pačioje strategijoje akcentuojamas dar tik besiformuojančio rajone kaimo bendruomenių 

sąjūdţio stiprinimas. Šilalės rajono gyventojams neįprasta, kad bendruomenių rėmimas ir kaimų 

atnaujinimas būtų finansuojamas tokiu mastu. Be to, šiomis priemonėmis netiesiogiai skatinamas 

rajono ekonomikos prisitaikymas prie naujų konkurencijos sąlygų.  

Strategija pabrėţia būtinybę palaikyti kaimo gyvybingumą, todėl siūlo spręsti daugelį kaimo 

problemų ir tuo pačiu įtraukti į rajono viešąjį gyvenimą kuo daugiau suinteresuotų kaimo plėtros 

veikėjų (bendruomenių, institucijų, NVO ir pan.). Sukūrus vienas kitą palaikančių projektų 

grandines nuosekliai bus formuojama aktyvi rajono bendruomenė, galinti veikti viso rajono mastu.  
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Strategijos siūloma veikimo logika gana paprasta - kiekvienas įgyvendintas projektas įtrauks 

į aktyvų viešąjį gyvenimą vis naujas kaimo gyventojų grupes ir formuos naujus kaimo gyventojų 

bendradarbiavimo tinklus. Pagerinus kaime socialinių ryšių kokybę formuosis nauji viešosios 

veiklos subjektai, kurie galės pasiūlyti netradicinius vietos plėtros sprendimus. Stiprinant 

bendruomeniškumo raišką tiek atskirų gyvenviečių lygių, tiek rajono mastu bus realizuojama 

galimybė patiems kaimo gyventojams veikti ir toje veikloje patiems keistis.  

Kaip minėta, strategijoje numatyta remti veiksmingus kaimo viešojo gyvenimo subjektus – 

bendruomenes, taip pat rajono mastu formuoti brandţią rajono bendruomenę, kuri gebėtų rasti 

atsakymus į nūdienos iššūkius.   

Kaimo bendruomenių veiklai būtinų patalpų įrengimas sudarys geresnes sąlygas 

bendruomeniškumo raiškai ir skatins jų aktyvumą. Kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, sporto ir 

poilsio objektų įrengimas kaimo gyvenvietėse padės įtraukti į viešąjį gyvenimą vietos gyventojus ir 

ypač jaunimą.  

Kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymas ir vietos tapatumo stiprinimas padės sutelkti 

pačius įvairiausias kaimo gyventojų grupes, nes ši priemonė patenkins daugelio vietos gyventojų 

socialinius poreikius ir pagerins jų gyvenimo kokybę.  

Dėmesys tautiniams amatams, gerosios verslų praktikos sklaida, istorinio paveldo 

puoselėjimas, aplinkos tvarkymas ir kiti, daţnai viešajame gyvenime tik deklaruojami, bet 

neįgyvendinami veiksmai, šį kartą realiai sustiprins bendruomenės dvasinius pagrindus, nes tai yra 

paremta ES paramos lėšomis. Taip pat tikimasi, kad šie veiksmai padidins vietos išteklių vertę, o 

vietos gyventojams atsiras materialinis suinteresuotumas iš naujo įvertinti jų disponuojamus 

išteklius ir labiau puoselėti unikalius gamtos turtus ir istorijos paveldą.  

Kaimų atnaujinimo priemonė atliks labai svarbų demonstracinį vaidmenį propaguojant 

kaime naujausias pastatų šiltinimo ir šildymo technologijas, internetą ir pan. Naujos laisvalaikio 

organizavimo sąlygos skatins kaimo gyventojus kultivuoti sveiką gyvenimo stilių, taps populiaresnė 

sportinė veikla. Aktyvus ir bendruomeniškas laisvalaikio organizavimas yra ypač patrauklus 

jaunimui, kurį būtina aktyviau saugoti nuo neigiamos šešėlinės ekonomikos veikėjų įtakos. 

Verslumo skatinimas turėtų taip pat atverti daugeliui kaimo gyventojų naujas veiklos 

galimybes. Tautinio paveldo amatų įgūdţių išsaugojimas, remiant vietos gyventojų kompetencijos 

ugdymą, sustiprins socialinius ryšius tarp skirtingų kartų atstovų ir įgalins vyresnio amţiaus 

gyventojams realizuoti savo sukauptą patyrimą, o jaunimui perimti vietos gyventojų patirtį. 

Kaimo bendruomenės bus telkiamos ne tik saugoti krašto kultūros savitumą ir tradicijų 

integravimą į nūdienos gyvenimą, jos taip pat bus skatinamos diegti naujus vietos gyventojų 

informavimo ir organizavimo būdus. Bendruomenių iniciatyvų pagrindu bus didinamas 
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informacinių technologijų ir interneto prieinamumas kaimo vietovėse, o vietos gyventojai telkiami 

įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą. 

Šilalės VVG, rajono viešajame gyvenime propaguodama bendruomeniškumo vertybes, jau 

formuoja partnerystę tarp vietos valdţios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus. Šios partnerystės 

formavimosi procesas Šilalės rajone daugeliu aspektu pasireiškė kaip inovacija, kuri paskatino 

vietos plėtros strategijoje akcentuoti rajono tapatybės stiprinimą ir jaunimo problemų sprendimą.  

Strategijos rengimo metu partnerystės dalyviams buvo ypač sunku atrasti bendrus sprendimų 

vardiklius, kurie atitiktų viso rajono kaimo vietovių plėtros interesus. Pavyzdţiui, daug diskusijų 

sukėlė geriamo vandens kokybės gerinimo ir nuotekų problemos sprendimų paieška. Įvertinus šių 

problemų mastą ir lėšų poreikį buvo nuspręsta, kad kaimo vietovėse yra efektyvesnių ir maţiau 

paramos lėšų reikalaujančių VVG veiklos sričių. Kadangi ţinybiškumas ir vietininkiškas poţiūris 

yra labai paplitusi viešojo gyvenimo praktika, Šilalės VVG ir įgyvendindama strategiją numato 

atlikti daug darbų, kad partnerystė ir viso rajono reikalai įgytų svarų indėlį ateičiai. Štai kodėl 

strategijoje numatoma teikti pirmenybę partnerystės projektams.  

4.5.2. Integruotas (daugiasektorinis) strategijos pobūdis 

Šilalės rajono VVG rengdama integruotą vietos plėtros strategiją siekė, kad strategijos 

pagrindiniai tikslai atitiktų ir papildytų šalies, regiono ir rajono plėtros planus,  o strategijos 

sprendimai ir jų tarpusavio sąsajos padėtų įgyvendinti vietos plėtros EB privalomus 

horizontaliuosius reikalavimus. Taip pat Šilalės rajono VVG buvo  svarbu, kad strategijos bendra 

kryptis, jos prioritetai ir priemonės atitiktų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 

krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

reikalavimus. Būtent šioje ES paramos kryptyje iškelti konkretūs tikslai ir reikalavimai, kaip didinti 

kaimo vietovių ekonominę įvairovę ir gerinti gyvenimo kokybę kaime, akcentuoja integruotą ir 

veiklos sinergiją uţtikrinantį veikimo būdą.  

Integruotą vietos plėtros strategijos pobūdį lėmė ne tik strategijos bendrieji tikslai, bet ir 

SSGG analizės padiktuoti sprendimai. Išnagrinėjus Šilalės rajono kaimo vietovių stiprybių, 

silpnybių, grėsmių ir galimybių tarpusavio sąveiką, atsiskleidė rajono galimi plėtros scenarijai ir 

tapo aiškiau, kurias plėtros tendencijas būtina remti, kad būtų laiku ir efektyviai sureaguota į 

išryškėjančias vietos plėtros tendencijas. Nuosekli rajono situacijos ir gyventojų poreikių analizė 

leido Šilalės VVG numatyti savo strategijoje daug veiksmų. Siekdama strategiškai veikti Šilalės 

rajono VVG atsiţvelgė ne tik į vietos plėtros tendencijas, bet paramos lėšas sukoncentravo į dviejų, 

vienas kitą remiančių, prioritetų įgyvendinimą, o atrenkant priemones buvo įvertintas strategijos 

priemonių daugiklio poveikis. Pavyzdţiui, įgyvendinant kaimų atnaujinimo priemonę bus 
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uţtikrintas daugelio kaimo gyventojų poreikių patenkinimas, taip pat priemonės įgyvendinimas 

teigiamai paveiks visas pagrindines kaimo gyvenimo sferas - sveikatos apsaugą, kultūrą, švietimą, 

socialinę sanglaudą ir kt. sritis. 

Šilalės VVG strategija numato stiprinti krašto konkurencingumą ir kaimo gyvybingumą, 

gerinti gyvenimo kokybę kaime ir puoselėti krašto savitumą. Strategijos tikslai reikalauja masiškai 

įtraukti vietos gyventojus į strategijos įgyvendinimo procesą. Todėl strategijoje pirmenybė buvo 

teikiama toms priemonėms, kurios uţtikrina ES paramos lėšų demonstratyvų panaudojimą ir 

suteikia vietos gyventojams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Štai kodėl bendruomenės bus 

skatinamos tvarkyti savo patalpas ir gyvenviečių viešąsias erdves, taip pat partnerystės pagrindu 

įgyvendinti iniciatyvas, skirtas vietos problemoms spręsti bei krašto savitumui puoselėti. 

Įgyvendintos priemonės ugdys rajono bendruomenės brandą ir tai neabejotinai teigiamai paveiks 

visą vietos plėtrą. 

Strategijos priemonių uţprogramuotos tarpusavio sąsajos uţtikrins šių priemonių 

multiplikacinį poveikį. Pavyzdţiui, galima prognozuoti, kad Šilalės rajono savitumo, tapatybės ir 

bendruomeniškumo puoselėjimas teigiamai paveiks praktiškai visas strategijoje numatomas 

įgyvendinti priemones.  

Kadangi strategijoje numatyti prioritetai ir jų įgyvendinimo priemonės sudaro bendrą 

visumą, todėl strategijos įgyvendinimo planas tampa taip pat svarbia strategijos sudėtine dalimi.  

4.6. Strategijos prioritetų suderinamumas su savivaldybės, regiono ir nacionaliniais 

prioritetais 

 

Šilalės rajono VVG strategijos prioritetai ir tikslai atitinka valstybinio ir regioninio lygmens 

strateginio planavimo dokumentuose nurodytus tikslus, o Šilalės rajono VVG strategijos siūlomos 

priemonės papildo nacionalines ir vietos valdţios įgyvendinamas priemones. 

Strategijos prioritetų, tikslų ir priemonių suderinamumo su vietos, regioniniais ir 

nacionaliniais prioritetais ir priemonėmis analizė buvo atlikta pagal šiuos dokumentus: 

1) Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą LR Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. 

nutarimu Nr. IX-1187 

2) Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategiją, patvirtintą LR Vyriausybės 

2002 m.  birţelio 12 d. nutarimu  Nr. 853 

3) Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją (2003 m.) 

4) Regioninės politikos iki 2013 m. strategiją (patvirtintą 2005 m.) 

5) Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007-2013 m. strategiją ir ją 

įgyvendinančias Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
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programas 

6) Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros strategiją bei Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 

2013 m. programą 

7) Šilalės rajono strateginį plėtros planą iki 2013 m. (patv. 2008 m. geguţės 29 d.). 

8) Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2009 - 2015 metų programa. 

 

VVG parengtos 2007-2013 m. integruotos plėtros strategijos prioritetai dera su šiais 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijos prioritetais:  

 

1. Ţinių visuomenė (apima mokslo ir švietimo, gyventojų kompetencijos, valstybės valdymo 

ir savivaldos bei kultūros kryptis) 

2. Konkurencinga ekonomika (apima pramonės ir verslo, energetikos, transporto ir tranzito, 

ţinių ekonomikos ir elektroninio verslo, kaimo ir ţemės ūkio plėtros, finansų politikos, regionų 

plėtros ir turizmo kryptis) 

3. Saugi visuomenė (apima aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, viešojo saugumo, socialinės 

apsaugos, sveikatos apsaugos ir kitas kryptis). 

 

Abu strategijos prioritetai atitinka minėtus Valstybės ilgalaikės raidos strategijos prioritetus 

bei Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikės strategijos tikslus. 

Strategija taip pat papildo ir Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007-2013 

metams strategijos 3 pagrindinius prioritetus: „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“, „Konkurencinga 

ekonomika“, „Produktyvūs ţmogiškieji ištekliai ţinių visuomenei“, kurių bus siekiama per 3 

veiksmų programas (Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Ţmogiškųjų išteklių plėtros). 

Įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, yra siekiama geriau išnaudoti vietos 

potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 

Prie šios veiksmų programos tikslų realizavimo prisideda Strategijos 2-asis prioritetas 

„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“, kurio 

įgyvendinimo bus siekiama įgyvendinant kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonę. 

Įgyvendinant Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, yra siekiama pritraukti ir 

išlaikyti ţmones darbo rinkoje, skatinti aktyvesnį mokymąsi visą gyvenimą, plėtoti aukščiausios 

kvalifikacijos darbo jėgą. Šios veiksmų programos tikslus papildo Šilalės r. VVG parengtos 

strategijos 1-asis prioritetas „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“, kurio 

įgyvendinimo bus siekiama skatinant kaimo gyventojų verslumą, o taip pat strategijos 2-asis 

prioritetas „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“, kurio 
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įgyvendinimo bus siekiama ugdant kaimo gyventojų bendruomeniškumą  ir stiprinant vietos 

tapatumą. 

Įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą, yra siekiama didinti aukštos pridėtinės vertės 

verslo lyginamąją dalį Lietuvos ūkyje, sudaryti palankią aplinką smulkiajam ir vidutiniam verslui 

bei inovacijoms ir efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. Prie šios veiksmų programos tikslų 

realizavimo iš dalies prisideda Strategijos 1 prioriteto priemonė  „Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas “. 

Lyginant Šilalės r. VVG parengtos 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos prioritetus ir 

priemones su kaimo plėtros prioritetais Lietuvos mastu, reikia paţymėti, kad Strategija prisidėtų 

prie visų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programoje numatytų 3 krypties „Gyvenimo 

kokybė kaime ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonių įgyvendinimo (ţr. 38 pav.).  

 

 

38 pav. Šilalės r. VVG parengtos 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos  prioritetų ir 

priemonių suderinamumas su Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos 3 krypties 

„Gyvenimo kokybė ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonėmis 

 

4.4 lentelėje parodytas Šilalės r. VVG parengtos strategijos prioritetų ir priemonių 

suderinamumas su Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 metų prioritetais ir jų 

įgyvendinimo priemonėmis.  

Abu Strategijos prioritetai ir priemonės atitinka arba papildo keletą Šilalės rajono plėtros 

strateginio plano iki 2013 m. prioritetus ir dalį jų tikslų. Pirmojo Strategijos prioriteto priemonės 

I PRIORITETAS. Kaimo verslų išplėtimas 

ir sąlygų jiems sudarymas 

1.1 priemonė. Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas  

Veiklos sritys: 

1.1.1. Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos 

1.1.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

 

1. Perėjimas prie ne  ţemės ūkio veiklos   

3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas  
 

4. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 
 

2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 
 

II. PRIORITETAS. Bendruomeniškumo 

gerinimas ir gyvenamosios aplinkos 

patrauklumo didinimas. 

2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

 

KPP 

III krypties 

priemonės 

2007 – 2013 m. 

 

VVG parengtos 

strategijos plėtros 

prioritetai ir 

priemonės 

2007 – 2013 m. 
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atitinka dalį Šilalės rajono strateginio plėtros plano  prioritetą „Verslo plėtra ir įmonių 

konkurencingumo didinimas“ tikslų.  

 

34 lentelė. Šilalės r. VVG parengtos 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių 

suderinamumas su Šilalės rajono strateginio plėtros plano iki 2013 m. prioritetais ir jų 

priemonėmis.  

VVG parengtos vietos plėtros strategijos 

prioritetai ir jų įgyvendinimo priemonės 

Šilalės rajono strateginio plėtros plano prioritetai ir jų 

įgyvendinimo priemonės 

1 prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų 

jiems sudarymas 

1.1. Priemonė. Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas 

Veiklos sritys: 

1.1.1. Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos 

1.1.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

 

4 prioritetas. Verslo plėtra ir įmonių konkurencingumo 

didinimas 

1 tikslas. Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas 

bei didinti verslo įmonių konkurencingumą. 

2 tikslas. Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai 

steigiamas įmones, skatinti verslo kooperaciją. 

3. tikslas. Vystyti rajono turizmo infrastruktūrą, plėtoti turizmo 

paslaugas. 

2 prioritetas. Bendruomeniškumo gerinimas ir 

gyvenamosios aplinkos patrauklumo 

didinimas. 

2.1. Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų 

atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams 

2.1.2. Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas 

ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio 

praleidimui 

 

1 prioritetas. Darni ţemės ūkio ir kaimo plėtra 

1 tikslas. Tvarios kaimo bendruomenės ugdymas ir kaimo 

teritorinės savivaldos stiprinimas. 

1 uţdavinys. Skatinti ir plėtoti kaimo bendruomenių bei 

nevyriausybinių organizacijų projektines iniciatyvas. 

2 uţdavinys. Telkti ir stiprinti kaimo bendruomenes, skatinti kaimo 

ūkinės veiklos diversifikaciją. 

 

2 prioritetas. Infrastruktūros plėtra bei aplinkos apsauga. 

1 tikslas. Viešosios infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas 

šiuolaikiniams poreikiams.  

2 tikslas. Aplinkos kokybę gerinančių sistemų diegimas. 

3. tikslas. Kultūros paveldo išsaugojimas bei kultūrinės ir 

rekreacinės veiklos plėtra. 

 

Šilalės r. VVG integruotos plėtros strategijos prioritetai ir jų priemonės dera ir su Šilalės 

rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. prioritetais ir jų įgyvendinimo tikslais (4.5 lentelė). 

35 lentelė. Šilalės r. VVG parengtos 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos  prioritetų ir priemonių 

suderinamumas su Tauragės regiono 2007-2013 m. plėtros plano prioritetais ir jų tikslais 

Šilalės VVG parengtos  2007-2013 m. vietos plėtros 

strategijos prioritetai ir priemonės 

Tauragės regiono plėtros plano prioritetai ir tikslai 

1 prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems 

sudarymas 

1.1. Priemonė. Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas 

Veiklos sritys: 

1.1.1. Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos 

1.1.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

3 prioritetas. Uţimtumo didinimas skatinant ţemės 

ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir 

ţuvininkystės plėtrą 

1 tikslas. Skatinti regiono įmonių plėtrą ir didinti 

konkurencingumą 

2 tikslas. Skatinti ţemės ūkio  modernizavimą ir 

kaimiškų vietovių plėtrą 

3 tikslas. Kurti investicijoms palankią aplinką 

5 tikslas. Skatinti darnios paslaugų  sistemos formavimą 
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 5 prioritetas. Rekreacijos ir turizmo  sistemos  plėtra 

bei paslaugų kokybės gerinimas 

2 tikslas. Gerinti regiono, kaip svarbaus Lietuvos 

turizmo regiono įvaizdį, ir prieinamumą  vietiniams bei 

uţsienio turistams. 

3 tikslas. Didinti regiono rekreacijos ir turizmo paslaugų 

kokybę ir konkurencingumą. 

2 prioritetas. Bendruomeniškumo gerinimas ir 

gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas. 

2.1. Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

pritaikymas gyventojų poreikiams 

2.1.2. Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir 

įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio 

praleidimui. 

 

2 prioritetas. Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant 

gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes 

1 tikslas. Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos 

ir kultūrinius išteklius 

2 tikslas. Gerinti sveikatos prieţiūros ir socialinių 

paslaugų lygį. 

3 tikslas. Uţtikrinti aukštą būsto, bendruomeninių 

paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybę. 

 

Strategijos 1-asis prioritetas ir jo priemonės dera su Tauragės regiono plėtros 3-uoju 

prioritetu „Uţimtumo didinimas skatinant ţemės ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir 

ţuvininkystės plėtrą“, ir  5-uoju prioritetu „Rekreacijos ir turizmo sistemos plėtra bei paslaugų 

kokybės gerinimas“. Strategijos 2-asis prioritetas ir jo priemonės labiausiai dera su Tauragės 

regiono plėtros 2-uoju prioritetu „Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės 

aplinkos vertybes“, 5-ąjį prioritetą „Rekreacijos ir turizmo  sistemos  plėtra bei paslaugų kokybės 

gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes“ (ţr. 4.5 lentelę). 
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V. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 

5.1. Strategijos įgyvendinimo etapai 

Pagrindiniai etapai. Galima išskirti du pagrindinius strategijos įgyvendinimo etapus:  

1) parengiamąjį ir  2) vietos projektų teikimo, vertinimo ir įgyvendinimo organizavimo etapą (ţr. 

5.1 lentelę). Parengiamąjį etapą sudaro darbai, kuriuos būtina atlikti, norint sklandţiai įgyvendinti 

strategiją: biuro įrengimas, personalo suformavimas, kvietimų dokumentacijos parengimas ir 

suderinimas su NMA prie ŢŪM bei kiti darbai. Antrasis etapas - tai pagrindinis etapas strategijos 

tikslams pasiekti. Jo metu VVG skelbs kvietimus vietos projektams teikti, organizuos jų vertinimą, 

sutarčių pasirašymą ir įgyvendinimo prieţiūrą. Kvietimų teikti paraiškas metu bus vykdomas 

potencialių vietos projektų teikėjų konsultavimas ir aktyvinimas. Yra suplanuoti penki kvietimai 

teikti paraiškas, po vieną nuo 2009 iki 2013 m.  

Atsiţvelgiant į tai, kad strategijos įgyvendinimo laikotarpis yra gana ilgas ir gali tekti 

patikslinti kai kuriuos strategijos įgyvendinimo rodiklius, yra numatytas tarpinis strategijos 

vertinimas bei koregavimas pagal poreikį.  

Strategijos įgyvendinimo viešinimas. VVG numato visuomenę nuolat informuoti apie 

strategijos įgyvendinimo eigą. Pagrindinės viešinimo priemonės: aiškinamasis stendas, skelbimai ir 

straipsniai spaudoje, informacinė medţiaga, informaciniai renginiai. 

Aiškinamąjį stendą planuojama įrengti VVG būstinėje iki pirmojo mokėjimo  prašymo 

pateikimo. Prieš kiekvieną kvietimą teikti paraiškas numatoma talpinti straipsnius ir skelbimus 

spaudoje, išleisti informacinę medţiagą (bukletus ir plakatus). Pagrindinis šių viešinimo priemonių 

tikslas - informuoti bei aktyvinti potencialius vietos projektų teikėjus. Kasmet strategijos 

įgyvendinimo laikotarpiu numatoma organizuoti informacinius renginius – konferencijas, 

seminarus. Šiomis viešinimo priemonėmis  tikimąsi, sukelti didesnį vietos gyventojų bei 

organizacijų norą domėtis strategijos įgyvendinimo procesu. 
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36 lentelė. Strategijos įgyvendinimo etapai 

Eil. 

Nr. 

Šilalės r. VVG strategijos 

įgyvendinimo etapai 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Parengiamasis etapas                                                         

1.1. Viešųjų pirkimų organizavimas                                                         

1.2. 
Strategijos įgyvendinimą administruojančių 

asmenų atranka ir įdarbinimas                                                         

1.3. 
Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas 

dokumentacijos rengimas ir suderinimas su NMA 

prie ŢŪM.                                                         

2. 
Vietos projektų iniciavimas, vertinimas ir 

įgyvendinimo prieţiūra                                                         

2.1. 
Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas 
skelbimas                                                          

2.1.1. 
1 kvietimo skelbimas: visos 1 ir 2 prioritetų 

priemonės                                                         

2.1.2. 
2 kvietimo skelbimas: visos 1 ir 2 prioritetų 
priemonės.                                                         

2.1.3. 
3 kvietimo skelbimas: visos 1 ir 2 prioritetų 

priemonės.                                                         

2.1.4. 
4 kvietimo skelbimas: visos 1 ir 2 prioritetų 
priemonės.                                                         

2.1.5. 5 kvietimo skelbimas (neišnaudotų lėšų atveju)                                                         

2.2. Vietos projektų vertinimas                                                         

2.3. Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas                                                         

2.4. 
Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų 

vertinimas                                                         

2.5. Vietos projektų patikrų organizavimas.                                                         

3. Ataskaitų rengimas ir teikimas NMA                                                         

4. Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas NMA                                                         

5. Tarpinis strategijos vertinimas ir koregavimas                                                         

6. Strategijos įgyvendinimo viešinimas                                                         

6.1. Aiškinamojo stendo įrengimas                                                         

6.2. Konferencijų organizavimas (2 vnt.)                                                         

6.3. Informacinio leidinio leidyba                                                         

6.4. Įvaizdţio formavimo priemonės.                                                         
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5.2. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas 

Strategijos įgyvendinimo finansinis planas buvo sudarytas atsiţvelgiant į vietos gyventojų 

poreikius kartu vadovaujantis  principu, jos skiriamos paramos lėšos turi atnešti kuo didesnę naudą  

kiek galint didesniam gyventojų skaičiui. Finansinio plano struktūrą taip pat apsprendė nacionaliniu 

lygiu keliami reikalavimai, jog strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidoms galima numatyti 

ne daugiau kaip 20 proc. strategijai įgyvendinti skirtos paramos sumos, o priemonei „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ privalu skirti ne maţiau kaip 76 proc. visų vietos projektams numatytų 

paramos lėšų. 

Bendra prašoma paramos strategijai įgyvendinti suma  (remiantis LR ţemės ūkio ministro 

2007 m. gruodţio 11 d. įsakymu Nr. 3D-544, kuriuo reglamentuojama paramos skyrimo vietos 

plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka) – 8,830 mln.Lt.  

Strategijos įgyvendinimo administravimui numatoma išlaidų suma – 1,485 mln. Lt. 

Vietos veiklos grupė suplanavo tokį išlaidų vietos projektams finansuoti paskirstymą (ţr. 5.2 

lentelę): 

Pirmajam prioritetui „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ skiriama 618 

tūkst. Lt (7,0 proc. visų vietos projektams numatytų paramos lėšų).  

Antrajam prioritetui „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo 

didinimas“ numatyta didţioji dalis paramos vietos projektams lėšų, t.y. 6,727 mln. Lt (76,0 proc. 

visų vietos projektams numatytų paramos lėšų). Visa šių priemonių suma 6,727 mln. Lt yra 

numatyta projektams, atitinkanti 1 priemonė t.y. „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ paremti (kaip jau 

buvo minėta, 76 proc. visų paramos vietos projektams lėšų).  

Didţiąją strategijos lėšų dalį pagal investicinę priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ yra 

planuojama įsisavinti per  2010-2013 m.. Tokį sprendimą VVG priėmė atsiţvelgdama į tai, kad 

strategijos vertinimas gali uţtrukti, ir 2009 m. paraiškų teikimui, laiko neliks.  

Apibendrinant galima pasakyti, jog strategijos finansinio plano struktūra tokia, kad didţioji 

lėšų dalis nukreipta investicijoms į kaimo vietoves, kita, maţesnė dalis yra skirta kaimo ţmonių 

verslumui skatinti. Šios dvi finansavimo kryptys papildo viena kitą ir kaip tikimasi, turėtų duoti 

sinergijos efektą Šilalės rajono VVG teritorijoje. 
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37 lentelė. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas 

Išlaidų kategorija 

Finansavimo šaltiniai Paramos paskirstymas metams 

Paramos 

lėšos, 

tūkst.Lt 

Projektų 

vykdytojų 

indėlis, 

tūkst.Lt 

Bendra 

suma, 

tūkst.Lt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Išlaidos vietos plėtros strategiją 

atitinkantiems vietos projektams finansuoti 

7345500 1126466 8471966 0 1023875 2373875 1823875 1823875 300000 0 

1. PRIORITETAS. Palankios verslo plėtrai 

aplinkos formavimas  

618100 378977 997077 0 0 409050 209050 0 0 0 

1.1 priemonė. Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas   

618100 378977 997077 0 0 409050 209050 0 0 0 

1.1.1. Veiklos sritis: Perėjimas prie ne ţemės 

ūkio veiklos 

100000 53846 153846 0 0 100000 0 0 0 0 

1.1.2. Veiklos sritis: Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas 

100000 100000 200000 0 0 100000 0 0 0 0 

1.1.3. Veiklos sritis: Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai 

418100 225131 643231 0 0 209050 209050 0 0 0 

2. PRIORITETAS. Šilalės rajono kaimų 

gyvenamosios aplinkos patrauklumo 

didinimas, skatinant  vietos bendruomenės 

aktyvumą  

6727400 747489 7474888 0 1023875 1964825 1614825 1823875 300000 0 

2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra  
6727400 747489 7474889 0 1023875 1964825 1614825 1823875 300000 0 

2.1.1. Veiklos sritis: Visuomeninės paskirties 

pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų 

poreikiams 

6120000 680000 6800000 0 938407 1800810 1434200 1671626 274957 0 

2.1.2. Veiklos sritis: Visuomeninės paskirties 

erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei 

turiningo laisvalaikio praleidimui 

557400 61933 619333 0 85468 164015 130625 152249 25043 0 

II. Išlaidos, susijusios su vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo administravimu  

1484500 0 1484500 0 212900 345514 333523 326213 155650 110700 

IŠ VISO: 8830000 1126466 9956466 0 1236775 2719389 2157398 2150088 455650 110700 

 



ŠŠiillaallėėss  rraajjoonnoo  kkaaiimmoo  vviieettoovviiųų  ppllėėttrrooss  ssttrraatteeggiijjaa 

 Rengėjas: Šilalės vietos veiklos grupė, www.silalesrvvg.lt                                                                                                      

 

116 

5.3. Strategijos įgyvendinimo prieţiūra bei vertinimas 

 

Strategijos įgyvendinimo prieţiūros bei vertinimo sistema yra parengta siekiant sklandaus 

strategijos įgyvendinimo. Kad būtų aiškiai ir skaidriai vykdomas vietos projektų atrankos procesas, 

yra numatytos projektų atrankos procedūros (kurios vėliau bus detalizuojamos atsiţvelgiant į 

nacionalinių teisės aktų reikalavimus), o parengta strategijos įgyvendinimo prieţiūros tvarka 

uţtikrins, kad suplanuoti strategijos įgyvendinimo rodikliai bus pasiekti.   

5.3.1. Vietos projektų atranka 

Vietos veiklos grupė pagal iš sudarytą tvarkaraštį skelbs kvietimus teikti vietos projektų 

paraiškas. Prieš skelbiant pirmąjį kvietimą bus parengta kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

dokumentacija bei suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŢŪM. Šioje dokumentacijoje 

bus pateikta vis informacija, kurią būtina ţinoti vietos projektų paraiškų teikėjams: strategijos 

priemonės, pagal kurias kviečiama teikti projektų paraiškas, kvietimo suma litais, tinkami paramos 

gavėjai, paraiškų pateikimo būdas, bendrosios ir specialiosios taisyklės pareiškėjams, projektų 

vertinimo procedūros  ir kita svarbi informacija.  

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami vietos veiklos grupės interneto 

svetainėje www.silalesvvg.lt, rajono laikraščiuose "Šilalės artojas" arba "Šilo aidas". Vietos veiklos 

grupė numato skirti didelį dėmesį potencialių pareiškėjų aktyvinimui ir konsultavimui. 

Vietos projektų vertinimą atliks VVG atrinkti vietos projektų paraiškų vertintojai (ne VVG 

valdybos nariai), kurie teiks VVG valdybai projektų vertinimo ataskaitas. Vietos projekto paraiškos 

vertinimo procesas susidės iš šių etapų: 

1) administracinės atitikties vertinimo; 

2) tinkamumo skirti lėšas vertinimo; 

3) pirmumo/naudos ir kokybės vertinimo. 

Vadovaudamasi vertintojų parengtomis ataskaitomis, VVG valdyba priims galutinį 

sprendimą dėl vietos projekto. Gali būti priimtas vienas iš šių sprendimų: 1) skirti lėšas vietos 

projektui įgyvendinti; 2) neskirti lėšų projektui įgyvendinti; 3) grąţinti vietos projektą pakartotinai 

vertinti. Pastaruoju atveju projektas grąţinamas vertintojams, kurie atlieka pakartotiną vertinimą ir 

pateikia naują projekto vertinimo ataskaitą.  

Vietos projektų vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. geguţės 30 d., vietos 

projektų įgyvendinimo ir galutinio atsiskaitymo uţ juos laikotarpis – 2015 m. rugsėjo 1 d. 
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5.3.2. Strategijos įgyvendinimo prieţiūra 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimą koordinuos ir kontroliuos strategijos įgyvendinimo 

prieţiūros Šilalės vietos veiklos grupė (toliau – Grupė), atskiro komitetas nebus sudarytas, taupant 

lėšas bei laiką. Kadangi grupę sudaro vietos veiklos grupės nariai - bendruomenių ir kitų NVO, 

vietos valdţios ir verslo sektorių atstovai, jie geriausiai ţino VVG tikslus, uţdavinius, projekto 

įgyvendinimo eigą bei kt..  Pagrindinės Grupės funkcijos: 

 iki patvirtinant kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją pareiškia savo nuomonę dėl 

projektų atrankos kriterijų 

  reguliariai perţiūri strategijos įgyvendinimo paţangą, įgyvendinant strategijos 

priemones 

 svarsto parengtas strategijos įgyvendinimo ataskaitas prieš jas pateikiant 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŢŪM ir teikia pasiūlymus bei pastabas VVG valdybai 

 teikia pasiūlymus dėl strategijos koregavimo; 

 svarsto kitus su strategijos įgyvendinimu susijusius klausimus. 

Grupės nariai gali dalyvauti atliekamose vietos projektų patikrose vietose.  

Vietos veiklos grupė kartu su nacionaline mokėjimo agentūra gali atlikti planines ir 

neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose. Bent kartą per projekto įgyvendinimo 

laikotarpį bus atliekama planinė kiekvieno vietos projekto patikrą vietoje. Neplaninės projektų 

patikros bus atliekamos įtarus, kad pareiškėjo ar projekto vykdytojo pateikta informacija yra 

neišsami, netiksli ar klaidinanti. 

Strategijos įgyvendinimo paţanga bus stebima ir vertinama vadovaujantis strategijos 

įgyvendinimo planu (ţr. 5.1 poskyrį) bei strategijos įgyvendinimo rodikliais (ţr. 4.3 lentelę). Vietos 

veiklos grupė strategijos įgyvendinimo paţangai nustatyti parengė strategijos įgyvendinimo 

prieţiūros rodiklius, kurie pateikiami 5.3 lentelėje. 

Vietos projektų vykdytojai privalės teikti vietos veiklos grupės valdybai tarpines ir galutinę 

projektų įgyvendinimo ataskaitas. Jose turės būti pateikta informacija apie projekto įgyvendinimo 

eigą bei iškilusius sunkumus. Vietos veiklos grupė, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų 

pateiktomis ataskaitomis, rengs tarpines bei galutinę ataskaitas apie strategijos įgyvendinimo eigą 

bei teiks jas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŢŪM. 
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38 lentelė. Strategijos įgyvendinimo prieţiūros rodikliai 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 

1.  Paskelbta kvietimų teikti vietos projektų paraiškas  kartai 

2.  Pateikta paraiškų strategijai įgyvendinti vnt. 

3.  Pateiktų paraiškų pasiskirstymas pagal strategijos prioritetus, priemones ir 

veiklos sritis 

vnt./proc. 

4.  Pateiktų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė  tūkst.Lt 

5.  Pasirašyta sutarčių su projektų įgyvendintojais: vnt. 

6.  Pasirašytų sutarčių vertė tūkst.Lt 

7.  Paramos gavėjai: 

 kaimo bendruomenės ir/arba jų sąjunga 

 pagal partnerystės sutartį kartu su savivaldybe veikianti kaimo 

bendruomenė 

 kitos nevyriausybinės organizacijos 

 viešosios įstaigos 

 verslininkų asocijuotos struktūros 

 savivaldybė  

 savivaldybės institucijos; 

 valstybės institucijos 

 jaunimo organizacijos 

 moterų organizacijos 

 ţmonių su negalia organizacijos 

 mokyklos ir kitos švietimo organizacijos 

 

skaičius/proc. 

 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc.  

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

skaičius/proc. 

 

8.  Atmesta paraiškų strategijai įgyvendinti vnt./proc. 

9.  Atmestų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė  tūkst. Lt 

10.  Įsisavinta strategijos įgyvendinimo lėšų  Lt/proc. 

11.  Įgyvendinta projektų skaičius/proc. 

12.  Įgyvendintų projektų finansinė vertė tūkst. Lt 

13.  Pasirašytose sutartyse numatytas kofinansavimas: 

 piniginiu įnašu 

 nekilnojamu turtu 

 savanorišku darbu. 

 

tūkst. Lt 

vertė tūkst. Lt 

ţm.val./vertė tūkst. Lt 

14.  Faktinės kofinansavimo apimtys: 

 piniginiu įnašu 

 nekilnojamu turtu 

 savanorišku darbu 

 

tūkst. Lt 

vertė tūkst. Lt 

ţm.val./vertė tūkst. Lt 

15.  Suteikta konsultacijų potencialiems projektų pareiškėjams/projektų 

vykdytojams  

skaičius 

16.  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: skaičius 

16.1 Sukurta darbo vietų vyrams skaičius/proc. 

16.2 Sukurta darbo vietų moterims skaičius/proc. 

16.3 Sukurta darbo vietų asmenims iki 30 m. skaičius/proc. 

16.4 Įkurta amatų centrų skaičius 

17.  Atnaujinta ir įrengta  visuomeninės paskirties patalpų ir pastatų skaičius 

18.  Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties erdvių skaičius 

19.  Atnaujinta ir išsaugota kaimo paveldo objektų skaičius 

20.  Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdţio komponentų skaičius 

21.  Kaimo gyventojai, kurie naudojasi projektų rezultatais skaičius 

22.  Kaimai (kaimo vietovės), kuriose vykdomi projektai skaičius 
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VI. STRATEGIJOS RENGIMO METODAI IR EIGA 

 

 Vietos veiklos grupė integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija buvo rengiama 

vadovaujantis LEADER programos patirtimi, sukaupta „senųjų“ ES šalių nuo 1996 m., kai buvo 

įgyvendinama programa LEADER I, o vėliau ir antrasis jos etapas – LEADER II. Vietos veiklos 

grupės nariai neturėjo progą išbandyti šio metodo taikymą 2004-2006 m. laikotarpiu, kai Lietuvoje 

buvo pradėta įgyvendinti programa LEADER+, tai gi analizavo kitų Lietuvos VVG parengtas 

strategijas, konsultavosi su skirtingomis Lietuvos VVG,  rėmėsi jų sukaupta patirtimi, o taip pat 

lankėsi uţsienio šalyse, taip gaudami svarbią informaciją susijusią su VVG strategijos rengimu. 

Kadangi Lietuvoje vis dar stinga LEADER metodo taikymo patirties, metodinį vadovavimą 

procesui atliko konsultantai.  

Nors rengiant strategijos dokumentą negalima buvo atmesti įprastos strateginio planavimo 

praktikos, tačiau esminis šios strategijos bruoţas tas, kad didţiausias dėmesys buvo sukoncentruotas 

į vykdomą procesą. Rengiant strategijos dokumentą buvo laikomasi vieno iš pagrindinių LEADER 

principų „iš apačios į viršų“, kuris reikalauja į svarstymus dėl savo krašto problemų sprendimo 

įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų ir organizacijų. Kartu tokio principo taikymas yra ir didelis 

įpareigojimas vietos veiklos grupei, nes strategijos rengimo laikotarpiu mobilizuoti vietos 

gyventojai ir organizacijos puoselėja didelius lūkesčius, kad jų išsakytas problemas bent iš dalies 

bus galima išspręsti strategijoje numatytomis priemonėmis, kad dalyvavimas strategijos 

įgyvendinimo procese bus visiems vienodai lygiai prieinamas. Palaikydama tokią idėją, vietos 

veiklos grupė kartu turi atsiţvelgti į tai, kad skirtos paramos lėšos yra ribotos ir turi būti panaudos 

taip, kad sukurtų maksimalią pridėtinę vertę VVG teritorijoje. 

Strategijos rengimo laikotarpis (nuo 2008 m. rugsėjo iki 2009 m. geguţės mėn.) apėmė ne 

tik strategijos dokumento rengimą, bet ir bendradarbiavimo ryšių mezgimą. Buvo dalijamasi 

patirtimi ir sudarytos bendradarbiavimo sritys su Skuodo, Kelmės, Raseinių, Joniškio, Tauragės 

rajonų. (8 priedas, Partnerystės sutartys). Toliau pateikiama detalesnė informacija apie kiekvieną 

strategijos rengimo etapą. 

Galima išskirti tokius strategijos rengimo etapus: 

1. Parengiamasis etapas.  Vietos veiklos grupės nariai informavo rajono bendruomenę apie 

planuojamą vykdyti strategijos rengimo projektą, taip pat aptarė strategijos rengimo eigą.  

Buvo nemaţai susitikimų su VVG nariais, NVO, kaimo ţmonėmis, valdţios atstovais, kurie 

tarpusavyje diskutavo kaip uţsitikrinti, kad rajono mastu būtų sukurta lygiavertė partnerystė, kai 

vietos veiklos grupės veikloje be vietos bendruomenių ir verslo atstovų aktyviai dalyvautų bei savo 

poziciją išsakytų ir rajono savivaldybė. Taip pat akivaizdu, kad sklandus strategijos įgyvendinimas 
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neįmanomas be finansinio savivaldybės prisidėjimo, tai gi visos šalys pritarė projekto svarbą Šilalės 

rajonui. 

Parengiamajam strategijos rengimo etapui galima priskirti ir vietos veiklos grupės narių 

dalyvavimą mokymuose "Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo ypatumai 2007 - 2013 

m.; Bendruomenės samprata. Iniciatyvos skatinimas ir lyderių ugdymas"; Situacijos analizė, veiklos 

galimybių išsiaiškinimas"; Paraiškų bei verslo planų rengimas pagal Kaimo plėtros 2007 - 2013 m. 

programos priemones", tiesiogiai susijusiuose su vietos plėtros strategijos rengimu. Vietos veiklos 

grupės atstovai – pirmininkė Teresė Jankauskienė ir valdybos narys Vladas Letukas 2007 m. 

geguţės mėn. kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo Lietuvos ţemės ūkio universitete 

organizuotoje sesijoje tema „Vietos veiklos grupių strategijų rengimas pagal LEADER metodą“. 

Sesijos metu buvo aptarti pagrindiniai strateginio planavimo ir LEADER metodo taikymo principai, 

mokymų dalyviai turėjo progą regiono, kuriam priklauso, mastu atlikti suinteresuotųjų analizę, t.p. 

SSGG analizę, diskutuoti dėl veiklos vertybių, formuluoti teritorijos viziją ir pan. 

Tam, kad ir kiti VVG nariai pasirengtų naujos strategijos rengimo procesui, vietos veiklos 

grupė dalyvavo dvejuose mokymuose temomis „Vietos veiklos grupės veiklos organizavimas“ 

(2007 m. birţelio 11-12 d.) bei „Strategijos rengimo metodika“ (2007 m. geguţės 15 d., birţelio 1 

d.). Pirmieji mokymai buvo skirti sustiprinti ţinias apie darbą komandoje, organizacijos veiklos 

projektavimą, veiklos organizavimo struktūrą ir pan. Antrieji mokymai buvo skirti papildyti 

strateginio planavimo ţinioms taikant LEADER metodą. Ţinant, kad laukia didelis ir sunkus darbas 

visuomeniniais pagrindais, VVG nariai sutarė dėl vertybių, kuriomis vadovaudamiesi organizuos 

veiklą, o vėliau ir įgyvendins strategiją (ţr. 1.3 skyrelį). 

Taip pat buvo suformuota aštuonių asmenų strategijos rengimo darbo grupė, kurios nariai 

pasiryţo nuolat dalyvauti strategijos rengimo darbe. Tai: Teresė Jankauskienė, Vladas Letukas, 

Renata Darguţienė, Vida Zolotariova, Linas Gumuliauskas, Dalia Kutniauskienė, Rimas Rimkus, 

Romas Bartašius.  

2. Šilalės r. VVG teritorijos socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių 

analizė. Šio etapo tikslas buvo ne tik surinkti informaciją apie Šilalės r. VVG teritoriją, bet ir 

sudominti vietos gyventojus bei paraginti juos prisidėti priimant sprendimus dėl ES paramos lėšų 

panaudojimo.  

Socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti buvo taikomi tokie 

metodai: 

1) statistinių duomenų analizė; 

2) teritorijos ir nacionalinių strateginių dokumentų analizė; 

3) apklausa; 
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4) interviu; 

5) vietovės stiprybių ir silpnybių analizė  bendruomenės/bendruomenių lygiu (naudojant 

„brain storm“ metodą); 

6) surinktos kiekybinės ir kokybinės informacijos sisteminimas ir analizė. 

Detalizuojant: 

1) statistinių duomenų analizė. Statistinei atskirų analizei pagal iš anksto sudarytą duomenų 

rinkimo planą atlikti buvo naudojami LR Statistikos departamento bei vietoje veikiančių institucijų 

(savivaldybės administracijos, darbo birţos ir pan.) duomenys.  

2) teritorijos ir nacionalinių strateginių dokumentų analizės tikslas – papildyti informaciją 

apie vietovę, ir svarbiausia,  parinkti tokius strategijos prioritetus ir priemones, kurie derėtų su KPP 

priemonėmis, taip pat kitais nacionaliniais ir regiono strateginiais dokumentais bei juos papildytų 

(ţr. 4.6 poskyrį).  

3) apklausa buvo organizuojama viena kryptim: apklausti vietos gyventojai. 

Apklausos anketos buvo parengtos bendradarbiaujant su konsultantais. Gyventojų apklausos 

anketa buvo sudaroma taip, kad gauti informaciją apie pagrindines kaimo gyventojų problemas ir 

poreikius, surinkti pasiūlymus ateičiai, taip pat, taikant LEADER metodiką, nustatyti Šilalės rajono 

VVG teritorijos profilį. Atliekant gyventojų apklausą, buvo gautos 445  uţpildytos anketos. Buvo 

apklausti kiekvienos seniūnijos, kurią apima VVG teritorija, gyventojai. Anketavime buvo 

kviečiami dalyvauti tie asmenys, kurie gerai ţino savo vietovės situaciją ir gali įvertinti atskirų 

išteklių būklę, taip pat išsakyti savo gyvenamosios vietovės problemas. Taip pat buvo stengiamasi, 

kad dalyvautų skirtingo amţiaus, išsimokslinimo bei  profesijų atstovai. 

Verslininkų ir jaunimo apklausa buvo atliekama siekiant įvertinti jų įgūdţius ir gebėjimus, 

taip pat pagrindines veiklos problemas. Ši informacija yra svarbi, ţinant, kad daţnu atveju projektų 

vykdytojais bus būtent kaimo verslininkai. 

4) interviu buvo atliekamas siekiant detaliau išsiaiškinti tikslinių VVG teritorijos grupių – 

moterų ir jaunimo problemas.  

5) vietovės stiprybių ir silpnybių analizė bendruomenės/bendruomenių lygiu. Šis metodas 

buvo panaudotas siekiant aktyvaus gyventojų dalyvavimo strategijos rengimo procese. VVG, 

padedama konsultantų, organizavo 13 mokomuosius susitikimus su vietos gyventojais. Susitikimai 

buvo organizuojami 13 VVG teritorijos vietose, - taip, kad gyventojams būtų patogu atvykti. t.y. 

Palentinio ir Kaltinėnų seniūnijose (2009 m. sausio 14 d.), Bijotų bei Bilionių seniūnijose (2009 m. 

sausio 15 d.), Kvėdarnos, Tenenių ir Pajūrio seniūnijose (2009 m. sausio 27 d.), Ţadeikių, 

Traksėdţio ir Šilalės kaimiškojoje seniūnijose (2009 m. sausio 28 d.), Laukuvos, Upynos ir 

Didkiemio seniūnijose (2009 m. vasario 10 d.) . Šių susitikimų metu buvo atliekama teritorijos, 
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kuriai atstovavo gyventojai stiprybių ir silpnybių analizė  (naudojant „brain storm“ metodą), po to 

naudojant reitingavimą atrinktos penkios pačios svarbiausios silpnybės ir stiprybės. Gyventojų buvo 

paprašyta analogiškai analizę atlikti bendruomenių susirinkimuose teritorijos, kurią atstovauja 

bendruomenė, lygiu. Taip buvo gautas bendras vaizdas, kuo atskiros Šilalės r. VVG teritorijos 

vietovės yra stiprios ir kokios yra didţiausios kaimo gyventojų „bėdos“, neleidţiančios uţtikrinti 

pakankamos gyvenimo kokybės. 

6) surinktai kiekybinei ir kokybinei informacijai apibendrinti buvo pasitelkti konsultantai. Į 

objektyvius statistinius duomenis yra integruota dalis kokybinės informacijos, gautos anketavimų ir 

susitikimų su vietos gyventojais metu. Ji papildo bendrą vietovės vaizdą ir išryškina kai kurias 

vietovės problemas. Tokia išteklių analizė taip pat leido išskirti taip vadinamas „Laimėjimų“ ir 

„Krizės“ zonas, t.y. pirmu atveju tas gyvenimo sritis, kuriomis galima remtis sprendţiant vietovės 

problemas ir antru atveju - sritis, kuriose yra įsisenėjusių ir neatidėliotinai spręstinų problemų. 

Atskirai yra pateikiama gyventojų poreikių analizė.  

3. SSGG analizė. Ši analizė buvo atlikta remiantis atlikta  vietovės situacijos ir gyventojų 

poreikių analize. Galimybės ir grėsmės buvo nustatytos nagrinėjant galimybių ir grėsmių veiksniai 

politiniu, ekonominiu, socialiniu, technologiniu, teisiniu, aplinkosaugos, lygių galimybių, švietimo 

ir mokymo, rinkos, verslo pokyčių, taisyklių ir etiniu aspektais.  

Identifikavus teritorijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, VVG nariai susirinkimo 

metu (2009 m. balandţio 30 d.) įvertino kiekvieno punkto svarbumą VVG teritorijai. Susumavus 

VVG narių vertinimus, buvo atrinkta svarbiausios stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, kurių 

sąveikas nagrinėjant vėliau buvo modeliuojami strateginiai sprendimai.  

4. Šilalės r. VVG teritorijos vizijos ir VVG misijos formulavimas. VVG narių 

suformuluota teritorijos vizija atspindi norimą realų teritorijos vaizdą 2015 m. Kiekvienas VVG 

darbo grupės narys uţrašė savo vizijos variantą, sekančiu etapu buvo suformuluotas vienas, visiems 

priimtinas vizijos variantas. Analogiškai buvo formuluojama ir VVG misija, kuri atspindi 

organizacijos paskirtį siekiant teritorijos vizijos.   

5. Strateginių plėtros krypčių modeliavimas. Strateginėms plėtros kryptims modeliuoti 

buvo naudojamas SWOT analizės metodas. Tai viena iš SSGG metodo modifikacijų, kai 

identifikuotos teritorijos stiprybės ir silpnybės bei galimybės ir grėsmės panaudojamos strateginių 

krypčių pasirinkimo nustatymui. Taikant šį metodą yra nagrinėjamos pasirinktų svarbiausių 

teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (turinčių svertinius įvertinimus pagal 

reikšmingumą) sąveikos. Yra ieškoma atsakymų i šiuos klausimus: 1) ar grėsmės susilpnina 

stiprybes? 2) ar grėsmės pagilina silpnybes? 3)  ar galimybės sustiprina stiprybes? 4) ar galimybės 

leidţia įveikti silpnybes? 5) ar stiprybės leidţia išnaudoti galimybes? 6) ar stiprybės leidţia atsispirti 
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prieš grėsmes? 7) ar silpnybės neleidţia išnaudoti galimybių? 8) ar silpnybės stiprina nepalankų 

grėsmių poveikį?  

Kiekviena sąveika tarp SSGG punktų (arba jos nebuvimas) ţymima sutartiniu skaičiumi  - 1 

(jei sąveika yra) arba 0 (nesant sąveikos). Matematiškai apskaičiavus tarpusavio sąveikų sumas ir 

šių sąveikų svertines sumas, įvertinami TOWS/SWOT analizės rezultatai.  

Labiausia reikšmingas strategijos rengimo procesui buvo tolimesnis etapas, kai VVG nariai, 

nagrinėdami jau minėtas SSGG punktų sąveikas, generavo potencialius strateginius sprendimus dėl 

ateities. Bendro VVG darbo susirinkimo (2008 m. vasario 27 d.) metu buvo nagrinėjamos 

galimybių sąryšis su stiprybėmis (kaip pasinaudojant galimybėmis galima dar labiau sustiprinti 

stiprybes), o vėliau pasiskirsčius į grupes ir kiti sąryšiai – galimybių su silpnybėmis (kaip 

išnaudojant galimybes įveikti stiprybes), grėsmių ir stiprybių (kaip išnaudojant stiprybes išvengti 

grėsmių) bei grėsmių ir silpnybių sąryšis (kaip maţinant silpnybes išvengti grėsmių). Pagrindinis 

šio darbo sunkumas buvo tas, kad VVG nariams reikėjo atsisakyti įprasto mąstymo savo 

gyvenamosios vietovės lygiu ir pradėti mąstyti visos VVG teritorijos lygiu – t.y. ieškoti tokių 

sprendimų, kurių nauda būtų kaip galint didesnė.  

Šio darbo rezultatas – strateginių Šilalės r. VVG teritorijos plėtros krypčių sąrašas (ţr. 4.2 

skyrių), kurį VVG deklaruoja kaip svarbų ilgalaikei teritorijos plėtrai uţtikrinti ir pritaria kiekvienai 

iniciatyvai, atitinkančiai bent vieną plėtros kryptį. 

6. Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių numatymas, finansinio plano 

sudarymas. Ţinant, kad vietos veiklos grupės parengtai strategijai yra skirta ribota lėšų suma, 

vietos veiklos grupė apsvarstė prieš tai sudarytą strateginių plėtros krypčių sąrašą ir apsisprendė 

dėmesį sukoncentruoti į 2 prioritetus, 3 priemones ir 3 veiklos sritis, kurie papildo vienas kitą. 

Strategijos dokumente pateikiamas detalų prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašas.  

Tiek parenkant prioritetus ir priemones, tiek vėliau rengiant finansinį planą taip pat buvo 

vadovaujamasi teisės aktų reikalavimais. Galutinis prioritetų ir priemonių sąrašas bei finansinis 

planas buvo patvirtinti tik po nuoseklių konsultacijų su vietos bendruomenėmis. 

7. Strategijos įgyvendinimo prieţiūros sistema.  Ši sistema apima vietos projektų atrankos 

bei strategijos įgyvendinimo prieţiūros procedūras, kurios uţtikrins sklandų strategijos 

įgyvendinimą. Strategijos dokumente aprašomos procedūros yra daugiau bendro pobūdţio ir bus 

detalizuojamos strategijos įgyvendinimo laikotarpio pradţioje, kai bus patvirtinti šią sritį 

reglamentuosiantys nacionaliniai teisės aktai.  

8. Vietos gyventojų ir organizacijų įtraukimas bei konsultavimasis. Vienas pagrindinių 

principų, kuriuo vadovavosi vietos veiklos grupė rengdama vietos plėtros strategiją yra „iš apačios į 

viršų“. Nuo pat šio dokumento rengimo pradţios visuomenė buvo informuojama apie ateinančias 
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ES paramos galimybes ir vykdomą strategijos rengimo projektą, gyventojų buvo prašoma prisidėti 

aktyviu dalyvavimu. Gyventojai buvo aktyvinami ir įtraukiami pačiais įvairiausiais būdais – prašant 

uţpildyti apklausos anketas, kviečiant į susitikimus gyvenamosios vietovės stiprybių ir silpnybių 

analizei atlikti, prašant jų būti „ekspertais“ ir pateikti pastabas dėl priimtų pagrindinių strateginių 

sprendimų, organizuojant susitikimus su tikslinių grupių atstovais.  

Siekiant, kad bendruomenės, verslininkai, jaunimas pasirengtų strategijos įgyvendinimui, 

buvo organizuojami mokymai tema „Projektų rengimas ir administravimas“. Šių mokymų dalyviai 

turėjo progą apsvarstyti potencialių projektų strategijai įgyvendinti  idėjas ir parengti pirminius 

projektų planus.  

Vietos veiklos grupė taip pat konsultavosi su įvairių institucijų atstovais. Renkant 

informaciją vietovės situacijos analizei ir ieškant geriausių strateginių sprendimų buvo organizuoti 

susitikimai su rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Švietimo, Ţemės ūkio skyrių 

darbuotojais, nuolat buvo bendradarbiaujama su Šilalės rajono nepelno siekiančiomis 

organizacijomis. 

Suformulavus preliminarius strategijos prioritetus, priemones ir veiklos sritis buvo 

inicijuotas jų svarstymas seniūnijose, beveik kiekviena seniūnija ir kai kurių bendruomenių atstovai 

pateikė vietos veiklos grupei būtinų atlikti darbų (arba norimų įgyvendinti projektų) sąrašą. 

9. Pritarimo strategijai organizavimas. Vietos veiklos grupės nariai 2009 m. balandţio  30 

d. pakvietė rajono bendruomenes į susitikimą, kurio metu pristatė baigtą rengti strategijos projektą. 

Kadangi per visą strategijos rengimo laikotarpį buvo palaikomas glaudus ryšys su 

bendruomeninėmis organizacijomis jas informuojant ir konsultuojantis, strategijos projektui 

vienbalsiai pritarimą išreiškė dalyvavusiųjų bendruomenių atstovai (18 priedas, Bendruomenių 

pritarimą strategijai pagrindţiantis dokumentas). 

Svarbu ir tai, kad parengtai strategijai pritarimą viešai deklaravo rajono savivaldybė, jos 

įgyvendinimo laikotarpiu numatanti prisidėti finansiškai (bendrafinansuoti viešųjų projektų 

įgyvendinimą).
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PRIEDAI 

Eil.Nr

. 
Priedo pavadinimas 

1.  VVG steigiamojo susirinkimo protokolas, steigiamojo susirinkimo sutartis 

2.  VVG įstatai 

3.  Valdybos narių sąrašas 

4.  Valdybos narių gyvenimo aprašymai (CV) su priedais 

5.  Dokumento, įrodančio valdybos nario iki 25 m. amţių, kopija 

6.  Valdybos narių mokymo kursų baigimo paţymėjimų kopijos  

7.  Šilalės r. VVG narystės VVG tinkle paţymėjimas 

8.  6 Partnerystės sutartys su Lietuvos ir uţsienio vietos veiklos grupėmis 

9.  Straipsniai spaudoje apie 2008-2009 m. VVG veiklą 

10.  Strategijos rengimo darbo grupė (sudėtis); 2008 m. spalio 23 d. valdybos susirinkimo protokolas apie darbo 

grupės suformavimą. 

11.  Susirinkimus su vietos gyventojais dėl vietovės stiprybių ir silpnybių įrodantys dokumentai: dalyvių sąrašai ir 

nuotraukos; vietovės stiprybių ir silpnybių analizės medţiaga: bendruomenių, atlikusių vietovės silpnybių ir 

stiprybių analizę, svarbiausių vietovės stiprybių ir silpnybių suvestinė, bendruomenių susirinkimų protokolai, 

susitikimų nuotraukos. 

12.  Vietos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimo anketos suvestinė (kaimiškųjų vietovių poreikiai). 

13.  Vietos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimo anketos atvirųjų klausimų atsakymų suvestinė 

14.  VVG narių dalyvavimą strategijos rengimo procese įrodanti medţiaga: dalyvių sąrašai, susirinkimų, susitikimų 

protokolai, nuotraukos. 

15.  Klausimynas gyventojams (anketa) 

16.  Kiti strategijos rengimą pagrindţiantys dokumentai 

17.  Prioritetų, priemonių, veiklos sričių bei lėšų aptarimą su bendruomenių atstovais įrodanti medţiaga. 

18.  Kaimo bendruomenių skaičių Šilalės rajone patvirtinanti paţyma; bendruomenių pritarimą strategijai 

pagrindţiantis dokumentas  

19.  VVG atstovaujamos teritorijos ţemėlapis 

20.  Statistinė informacija, atspindinti  VVG teritorijos demografinę, socialinę, ekonominę situaciją (el. laikmenoje) 

 

 


