ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaudamasis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.
T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Tarybos
veiklos reglamento 253 punktu, meras kasmet parengia ir vasario-balandžio mėnesiais pateikia
rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apibūdinama
Tarybos, Tarybos komitetų ir komisijų bei mero veikla už metus.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLA
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,
Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus Reglamento nustatyta tvarka turi pateikti
Savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą.
Į Šilalės rajono savivaldybės tarybą yra išrinkti 25 tarybos nariai: Vytautas Audinys,
Tadas Bartkus, Kristina Dambrauskienė, Genovaitė Damulienė, Albinas Ežerskis, Raimundė
Gečienė, Henrikas Girčys, Jonas Gudauskas, Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Asta Stanislava
Karbauskienė, Sigitas Kažukauskas, Matas Liepis, Gintautas Macevičius, Gintas Navardauskas,
Stasys Navardauskas, Virginijus Noreika, Rimantas Rimkus, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras,
Rolandas Toleikis, Teresė Ūksienė, Raimundas Vaitiekus, Vida Žemeckienė, Birutė Žirlienė.
2015 m. vasario mėn. įvyko nauji Vietos savivaldos rinkimai ir į Šilalės rajono
savivaldybės tarybą išrinkti nauji tarybos nariai: Tadas Bartkus, Dainius Bergelis, Kristina
Dambrauskienė, Genovaitė Damulienė, Albinas Ežerskis, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys,
Jonas Gudauskas, Valdemaras Jasevičius, Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Gintautas
Macevičius, Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas, Gintas Navardauskas, Stasys Navardauskas,
Virginijus Noreika, Saulė Olendrienė, Rimantas Rimkus, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras,
Algirdas Taroza, Rolandas Toleikis, Teresė Ūksienė, Rimas Vaičikauskas.
Pasikeitus Tarybos sudėčiai, pasikeitė ir komitetų sudėtis.
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo surengti tiesioginiai mero rinkimai, kuriuos Šilalės
rajono savivaldybės teritorijoje laimėjo ir meru išrinktas Jonas Gudauskas.
Per 2015 m. įvyko 15 Tarybos posėdžių. Administracijos darbuotojai parengė 330
sprendimų projektų, posėdžių metu apsvarstyta 319 klausimų, išklausytos 28 įvairių įstaigų vadovų
pateiktos informacijos, priimta 315 sprendimų.
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Tarybos posėdžių metu svarstytų klausimų ir informacijų skaičius
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Informacijos

2015 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbraukti 6 klausimai (Dėl patalpų pirkimo
Savivaldybės nuosavybėn; Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo; Dėl Šilalės
rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo; Dėl
pritarimo Taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. 2-19-220/2015; Dėl Šilalės rajono
savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo; Dėl valstybinės
žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus), 4 sprendimo projektams nepritarta (Dėl
Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo; Dėl
prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje; Dėl
valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus; Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų nustatymo).
Tarybos nariams buvo pristatytos šios informacijos: UAB „Šilalės vandenys“,
Administracijos direktoriaus informacija apie Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai
priskirtųjų ir Administracijos direktoriui pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, Administracijos
direktoriaus pavaduotojo informacija apie Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai
priskirtųjų ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui pavestų vykdyti funkcijų vykdymą,
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono vyriausiojo policijos
komisariato, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, Tauragės apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės
kelių tarnybos, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros,
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus, Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos Valstybinės miškų tarnybos, Tauragės apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus, Tauragės teritorinės
darbo biržos Šilalės skyriaus, Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus, Šilalės
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, UAB „Šilalės butų ūkis“, Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Šilalės skyriaus, apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) Šilalės rajone, apie
Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano
vykdymo vertinimą, apie viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės veiklą IV-ojo sveikatos
sistemos restruktūrizavimo etapo kontekste, apie Šilalės rajono vietos plėtros 2014-2020 metų
strategiją, apie 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos priemones
Šilalės rajone, apie pasiruošimą 2015-2016 metų šildymo sezonui Šilalės rajone, apie Pasaulio
žemaičių dienas 2016 metais Šilalės rajone.
Aktyviausi Tarybos posėdžių metu buvo ir daugiausiai klausimų pateikė Tadas Bartkus,
Algirdas Meiženis, Virginijus Noreika, Vytautas Jucius, Rolandas Toleikis.
Tarybos sprendimų projektų priėmimas
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Tarybos sprendimų projektų priėmimo rezultatai 2015 m.
Svarbiausi Tarybos 2015 m. priimti sprendimai:
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Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. sausio 21 d. Nr. T1-7);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (2015 m. kovo 27
d. Nr. T1-39);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus,
naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. kovo 27 d. Nr. T1-42);
Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Upynos vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (2015 m. gegužės 28 d. Nr. T1-124);
Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo
grupes (2015 m. birželio 26 d. Nr. T1-149);
Dėl Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo (2015 m. birželio 26 d. Nr.
T1-159);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės
stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. birželio 26 d. Nr. T1-167);
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas,
neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. birželio 26 d. Nr. T1168);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (2015 m. birželio 26 d. Nr. T1-170);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo (2015 m. birželio 26 d. Nr. T1-172);
Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės
teritorijoje (2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-229);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-235);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių
tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo (2015 m. spalio 29 d. Nr. T1-257);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo (2015 m. spalio 29 d. Nr. T1-258);
Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos 2016-2020
m. (2015 m. gruodžio 29 d. Nr. T1-311).
Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine balsavimo sistema.
Kiekvienas rajono gyventojas jau posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje
gali matyti, kaip ir už kokį sprendimo projektą balsavo kiekvienas Tarybos narys.
Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius.
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Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Kristina Dambrauskienė, Jonas
Gudauskas, Valdemaras Jasevičius, Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas, Virginijus Noreika,
Saulė Olendrienė, Stasys Skalauskas, Rimas Vaičikauskas. Šie Tarybos nariai nepraleido nė vieno
Tarybos posėdžio.
Šilalės rajono savivaldybės taryboje sudarytos 5 frakcijos: frakcija „Tvarka ir
teisingumas“ (seniūnas – Vytautas Jucius), Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
frakcija (seniūnė – Loreta Kalnikaitė), LSDP frakcija (seniūnas – Virginijus Noreika), „Šilališkių“
frakcija (seniūnas – Stasys Navardauskas), Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) Šilalės skyriaus ir
Darbo partijos Šilalės skyriaus frakcija (seniūnas – Gintautas Macevičius).
2015 m. klausimai buvo svarstomi Šilalės rajono savivaldybės taryboje 5 komitetuose:
Finansų, investicijų ir verslo, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Kaimo reikalų,
aplinkosaugos ir komunalinio ūkio, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės. Gegužės 28
d. Tarybos posėdyje sudaryti 6 Savivaldybės tarybos komitetai: Finansų, investicijų ir verslo,
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Kaimo reikalų, Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio
reikalų, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės.
Finansų, investicijų ir verslo komitetas. Jam priklauso 5 Tarybos nariai: Dainius Bergelis
(Komiteto pirmininkas), Albinas Ežerskis, Valdemaras Jasevičius, Stasys Navardauskas
(pirmininko pavaduotojas), Rimantas Rimkus. Per 2015 m. įvyko 13 Komiteto posėdžių, svarstyti
133 klausimai: Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašas, Rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa, Savivaldybės
Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas, užsakovo funkcijų pavedimas,
leidimai rengti ir teikti paraiškas, Savivaldybės, lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus,
naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas, Šilalės miesto bendrojo plano ir Šilalės miesto plėtros
susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialusis planas,

Komiteto pirmininko ir

pavaduotojo skyrimas, vaikų priėmimas į Savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo
grupes, Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimas, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų
dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas,
Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas,
apmokėjimas už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą ugdymo įstaigų vadovams,
prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimas renginių metu Savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės
2015-2017 metų korupcijos prevencijos programas ir jos įgyvendinimo priemonių planas, 2015 m.
Savivaldybės biudžetas bei jo patikslinimai, pritarimas projektų rengimui bei įgyvendinimui, Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
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užtikrinti, 2015 m. objektų sąrašas, Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo
liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašas,

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2015 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Dainius Bergelis.
Rimantas Rimkus ir Valdemaras Jasevičius nedalyvavo viename Komiteto posėdyje.
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2014 m. ir 2015 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų
klausimų skaičius
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Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas sudarytas iš 4 Tarybos narių:
Henrikas Girčys, Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas (Komiteto pirmininkas), Teresė Ūksienė
(pirmininko pavaduotoja). Per metus įvyko 12 posėdžių, svarstyti 104 klausimai: Tarybos veiklos
reglamentas, švietimo, kultūros įstaigų vadovų ataskaitos, Visuomeninė administracinių ginčų
komisija, Peticijų komisija ir jos veiklos nuostatai, vaikų priėmimas į Šilalės rajono savivaldybės
švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes, Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos
tarybos ataskaita, Jaunimo reikalų taryba, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo
2015 metais tvarkos aprašas, švietimo įstaigų nuostatai, Savanoriškos veiklos Savivaldybėje tvarkos
aprašas, rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos
programa 2016-2018 m., Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone
programos 2016-2020 m.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2015 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir dalyvavo visuose posėdžiuose Alfonsas Motuzas ir
Algirdas Meiženis.

2014 m. ir 2015 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų
klausimų skaičius
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Kaimo reikalų komitetas sudarytas iš 5 Tarybos narių: Kristina Dambrauskienė
(pirmininkė), Tadas Bartkus, Gintas Navardauskas (pirmininko pavaduotojas), Stasys Skalauskas,
Jonas Šedbaras. Įvyko 11 posėdžių. Svarstyta 82 klausimai: patalpų panauda, nuoma, turto
perėmimas ir perdavimas, nekilnojamojo turto nurašymas ir likvidavimas, gatvių pavadinimų
suteikimas, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimas, valstybinių žemės sklypų įrašymas į
neprivatizuojamų žemių planus, rajono 2015 metų melioracijos darbų sąrašas, uždarųjų akcinių
bendrovių 2014 m. veiklos ataskaitos, žemės ir žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę 2015
m., žemės mokesčio tarifų nustatymas 2016 metams, Rajono savivaldybės ir valstybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti,
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rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų
sąrašas, rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,
sąrašai, vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą, bepiločių orlaivių skraidymo uždraudimo zonos,
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2015 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Kristina Dambrauskienė, Gintas Navardauskas,
Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, kurie nepraleido nė vieno Komiteto posėdžio.

2014 m. ir 2015 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų
klausimų skaičius
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Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Jam dabar priklauso 6 Tarybos
nariai: Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė (pirmininko pavaduotoja), Gintautas Macevičius
(pirmininkas), Genovaitė Damulienė, Saulė Olendrienė, Vytautas Jucius. Per 2015 m. įvyko 11
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Komiteto posėdžių. Svarstyta 78 klausimai: Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės
rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas, Pajūrio vaikų globos namų 2015 m. veiklos programa,
Savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planas, vidutinių kuro kainų nepasiturintiems
gyventojams tvirtinimas, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitos, Šilalės rajono socialinių
paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainos, Narkotikų kontrolės komisijos ataskaita,
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
tvarkos aprašas, rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos, prekybos
alkoholiniais gėrimais ribojimas renginių metu Savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės 2015-2017
metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, Socialinės paramos
programa, Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų modernizavimo rėmimo programa, paslaugų teikimas gyventojams rajono sveikatos
priežiūros įstaigose.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2015 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Gintautas Macevičius, Vytautas Jucius, Saulė
Olendrienė, kurie nepraleido nė vieno Komiteto posėdžio.
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2014 m. ir 2015 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų
klausimų skaičius
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Kontrolės komitetas. Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Algirdas Meiženis (Komiteto
pirmininkas), Loreta Kalnikaitė (pirmininko pavaduotojas), Alfonsas Motuzas, Virginijus Noreika,
Rimas Vaičikauskas. Įvyko 11 posėdžių, svarstyti 106 klausimai: Savivaldybės kontrolieriaus 2014
metų veiklos ataskaita, Administracijos 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaita, Komiteto
2015 metų veiklos ataskaita, Komiteto 2016 metų veiklos programa, Savivaldybės kontrolieriaus
2016 m. veiklos plano projektas, Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos apie plano vykdymą,
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas,
uždarųjų akcinių bendrovių, ugdymo ir kultūros įstaigų ataskaitos, Savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitos, Savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos
ataskaita, Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainos, prekybos alkoholiniais gėrimais
ribojimo renginių metu Savivaldybės teritorijoje, UAB „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties
pastato rekonstrukcijos koncepcija.
Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Rimas Vaičikauskas,
Algirdas Meiženis ir Alfonsas Motuzas.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2015 m.
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2014 m. ir 2015 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų
klausimų skaičius
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Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetas. Komitetą sudaro 5 Tarybos
nariai: Virginijus Noreika (komiteto pirmininkas), Algirdas Taroza (pirmininko pavaduotojas),
Rolandas Toleikis, Rimas Vaičikauskas. 2015 m. įvyko 7 posėdžiai, svarstyta 30 klausimų: Šilalės
rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programa, Komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, vietinės
rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą, Savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas ir atliekų tvarkymo taisyklės,
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Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašas,
Savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių
planas, Kapinių tvarkymo taisyklės, aprašai, susiję su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose,
leidimai rengti ir teikti paraiškas, Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas, UAB
„Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2015 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Virginijus Noreika, Rolandas Toleikis, Rimas
Vaičikauskas, kurie nepraleido nė vieno posėdžio.

2015 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų
skaičius
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Tarybos narių išvykos. Gegužės 28 dieną Tarybos nariai vyko apžiūrėti rajono pastatytų
ar rekonstruotų objektų. Išvykos metu apžiūrėta: Laisvalaikio ir sporto kompleksas Šilalėje, Pajūrio
rekreacinė zona bei nuotekų valymo įrenginiai, Kvėdarnos sporto salė bei Kvėdarnos Kazimiero
Jauniaus gimnazijos stadionas. Tarybos nariai turėjo galimybę pamatyti, kaip atlikti ar vis dar
vykdomi įvairūs darbai objektuose, kaip panaudotos Savivaldybės biudžeto bei Europos Sąjungos
struktūrinių fondų skirtos lėšos.
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Rugsėjo 24 dieną po Savivaldybės tarybos posėdžio Tarybos nariai buvo kviečiami į
išvyką po Šilalės rajoną. Pirmiausiai Tarybos nariai lankėsi Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčioje. Čia susitiko su klebonu Virgilijumi Pociumi, kuris trumpai papasakojo bažnyčios
istoriją bei išvardino bažnyčios problemas. Neseniai bažnyčioje buvo atnaujinta visa elektros
instaliacija, tačiau reikalinga remontuoti viso pastato vidų. Vėliau Tarybos nariai lankėsi ir
Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje. Direktorė Raimonda Kauneckienė pakvietė svečius
apžiūrėti pradinių klasių korpuse vykdomus remonto darbus. Taip pat Tarybos nariai turėjo progą
apžiūrėti renovuotą gimnazijos sporto aikštyną, įrengtus lauko teniso kortus, vaikų žaidimų aikštelę.
Bilionių seniūnijoje Savivaldybės tarybos nariai apžiūrėjo Aukštagirės kalną, kur planuojama
įrengti slidinėjimo trasą. Lankytasi Kaltinėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Čia visi
turėjo progą apžiūrėti sutvarkytas pagalbines patalpas ir ligoninės aplinką, daugiau sužinoti apie
vykdomą veiklą ir teikiamas paslaugas. Išvykos pabaigoje rajono valdžios atstovai apžiūrėjo
renovuotą sporto aikštyną ir krepšinio aikštelę Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje.
Spalio 29 dieną Savivaldybės tarybos nariai ir seniūnijų seniūnai vyko į Šilalės didžiųjų
atliekų surinkimo aikštelę (Pilies g. 3, Vingininkų k., Šilalės r.), Tauragės regiono nepavojingų
atliekų sąvartyną (Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r.). Išvykos tikslas susipažinti su Tauragės
regiono atliekų tvarkymo centro infrastruktūros plėtra, vykdomais projektais ir atliekų surinkimo
problemomis.
BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO ŠALIŲ PARTNERIAIS
Sausio 21-27 dienomis į Reuterstadt Stavenhagen (Vokietija) vyko Tarybos nariai
Raimundas Vaitiekus, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys bei Administracijos direktorius
Valdemaras Jasevičius ir dalyvavo tradiciniame Naujųjų metų pradžios renginyje sausio 23 dieną.
Viešnagės Vokietijoje metu delegatai taip pat lankėsi įvairiose įstaigose, susitiko su miesto
vadovais. Vizito metu daug dėmesio buvo skiriama tolesniam bendradarbiavimui aptarti, kitų
susitikimų derinimui.
Liepos 31-rugpjūčio 3 dienomis Valdemaras Jasevičius dalyvavo Lenkijos Respublikos
Krasniko miesto šventėje, susitiko su šio miesto vadovais ir atstovais, dalijosi patirtimi, kaip dirba
vietos savivalda, bei aptarė apie bendradarbiavimo įvairiose srityse kalusimus.
Rugpjūčio 1 dieną Jonas Gudauskas, Henrikas Girčys, Saulė Olendrienė dalyvavo Slavsko
miesto šventėje.
Rugsėjo 5 dieną Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Rolandas Toleikis, Rimas
Vaičikauskas vyko į Sovetską, Rusijos Federaciją, kur dalyvavo miesto šventėje.
Spalio 19 d. Valdemaras Jasevičius ir Vera Macienė Mamonovo mieste, Kaliningrado
srityje, aptarė Mamonovo miesto administracijos pasiektus rezultatus projekte „Tarptautinių
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socialinių ryšių plėtojimas per sportą Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse“ bei parvežė galutinę
projekto ataskaitą.
Gruodžio 1 dieną Valdemaras Jasevičius ir Raimundas Vaitiekus dalyvavo Sovetske,
Kaliningrado srityje, dvišalės Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo sienos programos projektų
aptarime.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA
Administracinei komisijai prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos, pasikeitus Tarybos
sudėčiai, pirmininkavo Jonas Gudauskas. 2015 m. Administracinė komisija prie Šilalės rajono
savivaldybės tarybos išnagrinėjo 4 bylas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių
pažeidimų kodekso 188 straipsnį.
Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninė administracinių ginčų komisija gavo 1
Šilalės miesto gyventojo skundą dėl Eismo saugumo komisijos priimto sprendimo. Komisija
išnagrinėjo bylą ir skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisija: Tadas Bartkus (pirmininkas), Algimantas
Dragūnas, Jonas Šedbaras, Helga Gavėnaitė, Teresė Ūksienė, Stasys Norbutas. Per metus neįvyko
nė vieno komisijos posėdžio, nes negauta jokių prašymų dėl Tarybos narių elgesio svarstymo.
„Auksinės gilės“ atrankos komisijai 2015 m. pirmininkavo meras Jonas Gudauskas.
Komisija posėdžių metu iš pateiktų kandidatų „Auksinės gilės“ apdovanojimams atrinko 3
nominantus, kurie apdovanoti „Auksine gile“ ir 10 BSI dydžio pinigine premija.
Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija posėdžiavo
3 kartus. Iš rajono biudžete numatytų lėšų pagal pateiktus prašymus buvo paskirta: Dariaus ir
Girėno g. 50, Šilalės m. daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį, –
1000 Eur (namo laiptinių remonto darbų išlaidų daliai padengti), Daugiabučių namų savininkų
bendrijai ,,Kelininkas“ (Kovo 11-osios g. 27, Šilalė) – 1000 Eur (namo laiptinių remonto darbų
išlaidų daliai padengti), Laisvės g. 3, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams,
kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį, – 1000 Eur (namo laiptinės ir laiptų remonto darbų išlaidų
daliai padengti).
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija
per metus posėdžiavo 2 kartus. Šios programos įgyvendinimui 2015 m. buvo skirta 5550 Eur, kurie
paskirstyti šioms programoms: Bijotų seniūnijai – 1200 Eur – kaimo kapelos „Bijotaičiai“
kompaktiniam diskui įrašyti ir išleisti; Kaimų bendruomenei „Saulietekis“ – 300 Eur – „Papročiai,
tarmė, kultūra – tai, ką mes turime brangiausia“; Kvėdarnos bendruomenės centrui – 300 Eur – „Iš
močiutės skrynios“; Pajūrio vaikų globos namams – 300 Eur – „Atrask... save praeities lobiuose.
5“; Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinaciniam centrui – 300 Eur – „Mūsų kaimo tradicinė
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duona“;

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai – 300 Eur – Žemaičių

etnomuzikavimo ir tradicinių amatų tęstiniams vasaros kursams;

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazijai – 250 Eur – „Prisiminkime senolių tradicijas“; Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centrui – 400 Eur – „Kad neišnyktų kantičkinės giesmės“; Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centrui – 200 Eur – „Žemaitijos regiono etnokultūrinei vakaronei“ (tęstinė); Šilalės rajono
savivaldybės kultūros centrui – 300 Eur – „Žemaitiškų kanklių stygą užgavus 3“ (tęstinė); Šilalės
rajono savivaldybės kultūros centrui (Kvėdarnos kultūros namams) – 300 Eur – „Aš – tai mano
kalba, žemė, tėvai, tikėjimas“; Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai – 200
Eur – Mankaičių kaimo maro kapelių koplyčiai atstatyti; Šilalės r. Žadeikių pagrindinei mokyklai –
300 Eur – dalyvavimui Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursuose; Šilalės
Vlado Statkevičiaus muziejui – 400 Eur – M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metų sukakties
paminėjimui Baublių muziejaus teritorijoje; VšĮ „Etnoklubas“ – 500 Eur – „Grok, armonika, grok
3“.
Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija
sudaryta Tarybos sprendimu iš 7 narių. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Tarybos
patvirtintais Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos
nuostatais. Per 2015 m. įvyko šeši komisijos posėdžiai, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi
klausimai, susiję su mokinių pavėžėjimo organizavimu. Pagal šios komisijos ir mokyklų vadovų
siūlymus bei atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus Administracijos direktoriaus įsakymais
buvo tvirtinami ir keičiami mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutai bei UAB ,,Šilalės
autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai.
Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo
programos paraiškų atrankos komisija. Per 2015 m. įvyko trys komisijos posėdžiai. Iš rajono
biudžete numatytų lėšų paskirta UAB ,,Gedmina“ – 3000 Eur transporto priemonės, skirtai
mirusiųjų kūnams gabenti, įsigijimui; UAB ,,Šilalės knygynas“ – 1000 Eur kompiuterinei technikai
įsigyti; UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ – 4000 Eur Šilalės r., Vingininkų k. katilinės Nr. 1 vandens
šildymo katilo bei pakuros remontui; UAB ,,Šilalės vandenys“ – 4000 Eur vandens gręžinio
rekonstrukcijai Šilalės r. Kvėdarnos mstl.
Šilalės rajono savivaldybės Tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto
suteikimo rėmimo vertinimo komisija neposėdžiavo, nes nebuvo gauta nei vieno prašymo.
Šilalės rajono verslo plėtros programos vertinimo komisija 2015 m. posėdžiavo 2
kartus. Šiai Programai iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 12 tūkst. Eur. Komisija paskirstė
turimas lėšas 28 smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems veiklą Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje bei Šilalės verslininkų asociacijos, rajono verslininkų ir Savivaldybės
vadovų susitikimo (konferencijos) išlaidoms padengti.
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Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija posėdžiavo 2 kartus. Posėdžių
metu svarstyta Savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas, informacija apie Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklą,
pasiruošimą posėdžiams, sprendimų priėmimą.
Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija 2015 m.
posėdžiavo du kartus, svarstė Religinių bendruomenių rėmimo programos konkurso dokumentus.
Biudžete šios Programos vykdymui buvo skirta 6 tūkst. Eur, kurie paskirstyti programoms
įgyvendinti: Tenenių Šv. Barboros bažnyčios aplinkos sutvarkymo darbams – 600 Eur, Šilalės
Evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios remonto darbams – 1000 Eur, Tūbinių Dievo Apvaizdos
bažnyčios žaibosaugai įrengti – 700 Eur, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios zakristijos
langų rėmų ir vitražų restauracijai – 900 Eur, Girdiškės Švč. Marijos Snieginės bažnyčios vidaus ir
išorės remonto darbams – 2000 Eur, Didkiemio parapijos namų žemės dokumentams ir gerovei
sutvarkyti – 800 Eur.
Savivaldybės tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo komisijų,
kurių yra nariai, veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, minėjimuose,
susitikimuose.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi
bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 248 punktu, Šilalės rajono savivaldybės
meras už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.
Ataskaita teikiama įprastai už kalendorinius metus, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015
m. gruodžio 31 d. Ataskaitoje apžvelgiama komisijų, kurioms pirmininkauja meras, darbas,
Jaunimo reikalų tarybos veikla, bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai, svarbiausi investicijų ir
plėtros klausimais priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš susitikimų, renginių.
Per kalendorinius metus sušaukta 15 Tarybos posėdžių, priimta 315 Tarybos sprendimų, 6
sprendimo projektai nesvarstyti, 4 sprendimo projektai nepriimti. Daugiau apie Tarybos 2015 m.
veiklą galima rasti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje.
Per 2015 metus gauti 1356 raštai, iš jų: 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Tauragės apskrityje teikimai; 8 Šilalės rajono apylinkės teismo šaukimai ir pranešimai; 94
gyventojų prašymai.
Parengta 70 Mero potvarkių veiklos klausimais; 178 komandiruočių; 81 atostogų bei 19
personalo klausimais.
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Po įvykusių tiesioginių mero rinkimų, merui suteikti nauji įgaliojimai – skiria į pareigas ir
atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių
juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2015 metais sudarytos 23 darbo grupės:


Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei

pasiūlymams teikti;


Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projektui rengti;



Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano projektui pateikti;



Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių projektui pateikti;



Organizuoti Šilalės miesto šventę, vyksiančią 2015 m. rugpjūčio 14-15 dienomis;



Šilalės rajono lankytinų vietų būklės apžiūrai;



Nustatyti baseino užimtumo, įkainių ir etatų poreikį;



Gražiausiai tvarkomų sodybų nustatymui;



Atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą;



Šilalės rajono žemdirbių ir kaimo bendruomenių šventei, kuri vyks 2015 m. rugsėjo 26

d., organizuoti;


Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus reikalų perdavimo;



Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus reikalų perdavimo;



Aptarti Pajūralio miestelio Tremtinių aikštės rekonstrukcijos koncepciją, teikti

pastabas bei pasiūlymus;


Išnagrinėti UAB „Rivona“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. prašymą Nr.S-8760;



Pateikti pasiūlymus dėl Pasaulio žemaičių dienų 2016, vyksiančių Šilalės rajone,

renginių programos ir organizavimo;


Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės

rajone programos;


Pabėgėlių Šilalės rajono savivaldybėje priėmimo galimybių ir atsakymo pateikimo

Lietuvos savivaldybės asociacijai;


Savivaldybės padėkos dienos, vyksiančios 2015 m. gruodžio 10 d., apdovanojimų

atrankos darbo grupė steigti ir atrinkti nominacijas;


Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir

objektų parinkimo;


Pateikti pasiūlymus dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos

optimizavimo ir jos skyrių, veikiančių bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, darbo organizavimo;
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Kvėdarnos miestelio bendruomeninės infrastruktūros kompleksinio atnaujinimo

prioritetams nustatyti;


Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus reikalų perdavimo;



Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projektų aptarimo, pastabų bei

pasiūlymų teikimo.
Meras Jonas Gudauskas atstovauja Šilalės rajono savivaldybei Tauragės apskrities regiono
plėtros taryboje, o nuo 2015 m. birželio 2 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/9S8 išrinktas šios tarybos pirmininku. Per 2015 metus įvyko 6 posėdžiai ir 6 rašytinės procedūros.
Meras pirmininkauja Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijai, Šilalės rajono gabių
moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos atrankos komisijai, Etninės kultūros
plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisijai, „Auksinės gilės“ atrankos
komisijai, Administracinei komisijai prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos.
Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programai buvo skirta 5
000 Eur. Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos atrankos
komisijoje išnagrinėti 43 prašymai, iš kurių 8 pateikė rajono bendrojo lavinimo mokyklų 11-12
klasių moksleiviai ir gimnazijų 3-4 klasių gimnazistai, 23 studentai bei 12 moksleivių ir studentų,
kurie 2015 m. yra pasiekę ypatingų rezultatų kultūros, mokslo ir sporto srityse. Daugiausiai
pareiškėjų buvo iš Kvėdarnos seniūnijos. Organizuotas ir protokoluotas 1 atrankos komisijos
posėdis, kurio metu Administracijos direktoriui rekomenduota skirti lėšas 34 asmenims.
2015 m. buvo vykdoma Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa, patvirtinta
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-292 „Dėl Šilalės
rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo“. 2015 metais Savivaldybės biudžete etninės
kultūros programai įgyvendinti buvo skirta 7000 Eur. Iš tos sumos kasmet skiriama 1450 Eur
Dionizo Poškos premijai.
2015 m. buvo pateikta 17 paraiškų ir prašoma iš savivaldybės suma – 15455 Eur.
Administracijos direktoriaus įsakymu suteikta finansinė parama 5550 Eur.
Administracinė komisija prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metais gavo
nagrinėti 5 bylas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 188 str., t. y. savavaldžiavimas. Komisija
išnagrinėjo 4 bylas, o 1 byla persiųsta pagal priklausomybę Administracinei komisijai prie Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos pagal Lietuvos Respublikos ATPK 281 straipsnio 4 dalį. Komisija,
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išnagrinėjusi 4 bylas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 188 straipsnį, surašė piliečiams skirtas
administracines nuobaudas – įspėjimus.
MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono
savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintame biudžete Savivaldybės mero fondui
2015 metams buvo skirta 6117 Eur.
Mero fondas buvo naudojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d.
sprendimu Nr. T1-241 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio
nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarka (pakeitimas 2014 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu
Nr. T1-57).
Mero fondo lėšų panaudojimas per 2015 metus:


Lietuvos ir užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų

priėmimo bei vizito užsienyje metu susidariusioms išlaidoms – 1037,76 Eur;


savivaldybėje rengiamų oficialių priėmimų išlaidoms – 121,45 Eur;



atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, nuotraukoms,

Savivaldybei ir valstybei nusipelniusių asmenų jubiliejų, valstybės ir kitų apdovanojimų, įstatymų
nustatytų atmintinų ir švenčių dienų, profesinių dienų, kitų apdovanojimų išlaidoms – 407,62 Eur;


išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose

visuomeniniuose renginiuose – 1087,45 Eur.
Iš viso panaudota per 2015 metus – 2654,28 Eur.
PADĖKOS, APDOVANOJIMAI
Apdovanoti nusipelnę švietimo, kultūros ir sporto srityse
Sausio 6 dieną Šilalės kultūros centre Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo,
kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas tradiciškai surengė padėkos popietę praėjusiais metais
nusipelniusiems asmenims. Padėkos raštais už atsidavimą savo darbui, iniciatyvumą, kūrybišką
veiklą, tradicijų puoselėjimą apdovanoti 26 pedagogai, kultūros darbuotojai, treneriai.
Paminėjo veiklos 25-metį
Vasario 15 dieną meras sveikino su veiklos 25-mečiu Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės filialą.
„Auksinė gilė“
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Kovo 11-ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, Šilalės rajono
savivaldybės kultūros centre įteikti „Auksinės gilės“ apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems
kraštiečiams. Už nuopelnus gimtajam kraštui apdovanoti trys kraštiečiai:
Antanas Rašinskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo narys, –
už pilietinę iniciatyvą, gyventojų telkimą ir aktyvinimą pagerbiant ir įamžinant Lietuvos gyventojų,
žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą;
Steponas Jasaitis, Bijotų seniūnijos seniūnas, – už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą,
skelbimą, leidinių rengimą, pastangas saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, pilietines iniciatyvas,
nuolatinį rūpestį ir pastangas saugoti valstybinės reikšmės kultūros objektus;
Antanas Bružas, buvęs ilgametis Laukuvos vidurinės mokyklos direktorius, – už
aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių
pagarbą.
Paminėtas prof. Petro Bielskio 80-metis
Kovo 26 dieną Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta Šilalės garbės
piliečio, teatrologo, profesoriaus Petro Bielskio dailės darbų paroda, skirta žymaus kraštiečio 80
metų jubiliejui. Taip pat tądien minėta Tarptautinė teatro diena. Šios dienos proga meras Jonas
Gudauskas Šilalės garbės piliečiui įteikė padėkos raštą.
Šokių studijai „Salto“ – 10 metų
Balandžio 25 dieną meras Jonas Gudauskas dalyvavo Šilalės šokių studijos „Salto“
dešimties metų veiklos jubiliejiniame koncerte. Pasveikino studijos vadovę Aušrą Danisevičienę ir
visą kolektyvą su gražiu jubiliejumi.
Pasveikino nusipelniusią daugiavaikę motiną
Balandžio 29 dieną meras Jonas Gudauskas dalyvavo Prezidentūroje vykusioje Valstybės
apdovanojimų ceremonijoje, kur ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu buvo apdovanota
daugiavaikė motina Bronislava Ambrozienė.

Pasveikinti rajono bibliotekininkai
Balandžio 30 dieną, minint 15-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę, surengtas šventinis
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimas. Bibliotekos darbuotojus
sveikino ir padėkos raštus už svarų indėlį į Šilalės krašto kultūros sklaidą įteikė Šilalės rajono
savivaldybės meras.

Sveikino ugniagesius
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Gegužės 4 dieną meras pasveikino rajono ugniagesius-gelbėtojus su šv. Florijono diena.
Dėkota už be galo svarbų ir reikalingą darbą – gyvybių gelbėjimą, pagalbą žmonėms nelaimės
atvejais, saugojimą nuo ugnies negandų. Ugniagesiams palinkėta ištvermės, energijos, ryžto ir
sveikatos nelengvoje tarnyboje, o asmeniniame gyvenime – visokeriopos sėkmės ir laimės.
Sveikino šimtametę
Gegužės 18 dieną meras pasveikino garbingo šimtojo jubiliejaus sulaukusią Juozefą
Syminienę, šiuo metu gyvenančią Pakisio kaime (Pajūrio sen.). Šimtametei palinkėjo sveikatos,
stiprybės, tvirtybės, artimųjų meilės ir dėmesio.
Apdovanoti gabūs rajono mokiniai
Gegužės 20 dieną meras pasveikino į Savivaldybės tarybos posėdžių salę susirinkusius
gabius rajono mokinius su tėveliais, mokytojus bei ugdymo įstaigų vadovus. Penkiolikai gabiausių
rajono mokinių įteiktos vardinės premijos, mero padėkos raštai. Mero padėkas įteikė ir mokinius
ruošusiems mokytojams bei mokinių tėveliams.
Pagerbti krepšinio komandos Šilalės „Lūšis“ nariai
Gegužės 22 d. už gražias pergales, Šilalės krašto garsinimą 19 komandos narių ir
vadovams – vyriausiajam treneriui Edmundui Venckui, komandos trenerio asistentui Arūnui
Radavičiui ir komandos vadovui Mantui Kasiliauskui – įteiktos Mero padėkos.
Dionizo Poškos premija
Gegužės 29 d. vyko „Poezijos pavasario“ šventė. Nuo 2009 metų „Poezijos pavasario“
metu tradiciškai įteikiama Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos vardo premija, kurią įsteigė
Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros komisija, vadovaujama Jono Gudausko. 2015
metais premija skirta už etninių motyvų bei lietuvių tradicijų atspindėjimą poezijoje. Komisija
nusprendė 2015 metų „Dionizo Poškos“ premiją skirti žurnalistui, poetui, redaktoriui, 1987 m.
„Poezijos pavasario“ laureatui, 2004 m. Jotvingių premijos laureatui, Salomėjos Nėries premijos,
Ievos Simonaitytės premijos, Pauliaus Širvio literatūrinės premijos laureatui, 9 poezijos knygų
autoriui Stasiui Jonauskui už eilėraščių rinktinę „Laikas išeina pats“.
Sveikino Europos vicečempioną ir jo trenerį
Rugsėjo 24 dieną Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje pasveikino šių metų Europos
krepšinio čempionato sidabro medalio laimėtoją šilališkį Luką Lekavičių ir pirmąjį krepšininko
trenerį Gedutį Juozą Kukujevą.
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Šilalės rudens jomarkas 2015
Rugsėjo 26 dieną tradicinėje derliaus šventėje „Šilalės rudens jomarkas 2015“ pasveikinti
konkurso „Metų ūkis 2015“ nugalėtojai bei gražiausių rajono sodybų šeimininkai. Pirmoji vieta
atiteko Vandai ir Romualdui Bertašiams už sėkmingą augalininkystės ūkio vystymą mažo našumo
žemėse. Antrąją vietą laimėjo Kristina ir Tomas Žadeikiai. Jiems įteiktas apdovanojimas už
sėkmingą pieno ūkio vystymą mažo derlingumo žemėse. Vaiva ir Regimantas Gudauskai buvo
apdovanoti už sėkmingą pieninių veislių telyčių auginimą – „Metų ūkio 2015“ rinkimuose jie
užėmė garbingą trečią vietą. Apdovanojimas už elnininkystės vystymą Šilalės rajone atiteko Marijai
ir Stasiui Eitučiams. Padėkos už kuriamą gražią aplinką atiteko Jūratei ir Sigitui Laurinavičiams,
Stanislavai ir Stasiui Rupšlaukiams, Ingai ir Vytautui Pudžemiams, Zitai ir Zigmui Vytartams,
Vidai ir Jonui Dambrauskams, Kazimierui Mazrimui, Nijolei ir Vytautui Savickiams, Arūnui ir
Birutei Betingiams, Virginijai ir Alvydui Stragauskams, Jolantai ir Remigijui Nasvyčiams, Editai ir
Andriejui Spudžiams, Kaltinėnų seniūnijos Kaltinėnų miestelio Pirties gatvės 7 daugiabučio namo
gyventojams, Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio kaimo L. Šimučio gatvės gyventojams. Taip pat
padėkota Birutei ir Vytautui Čepauskams už etninių architektūrinių vertybių puoselėjimą. Padėkos
raštas ir atminimo dovanėlė buvo įteikti ir Rasai Ivinskienei, Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialistei, už metų pasiekimus deklaruojant
pasėlius.
Paminėtos Lietuvos socialinių darbuotojų ir Tarptautinė mokytojų dienos
Spalio 5-ąją dieną meras dalyvavo Lietuvos socialinių darbuotojų ir Tarptautinės
mokytojų dienos minėjime. Jos metu įteikti padėkos raštai nusipelniusiems ir darbo jubiliejinius
metus švenčiantiems pedagogams bei socialiniams darbuotojams.
Pasveikino dviratininką Ramūną Navardauską
Pasaulio plento dviračių pirmenybių vyrų varžybose bronzos apdovanojimą pelniusį
Ramūną Navardauską ir jo pirmąjį trenerį Kęstutį Česaitį. Padėkojo už aukštus pasiekimus plento
dviračių sporte, istorinę pergalę pasaulio čempionate, Šilalės krašto garsinimą Lietuvoje ir
užsienyje.
2015 metų „Padėkos lašų“ nominantai
Gruodžio 10 dieną vykusios Savivaldybės padėkos dienos šventės metu „Padėkos lašo“
apdovanojimu apdovanoti šie labiausiai Šilalės kraštui nusipelnę asmenys: Berta Tilmantaitė,
fotografė, žurnalistė, už aukštus ir svarius pasiekimus fotografijos ir žurnalistikos srityse, Šilalės
vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, kultūros puoselėjimą, pridėtinės vertės kūrimą ir labdaringą
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veiklą gimtajame krašte; Juzefa Čerkauskienė, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro
bendruomenės slaugytoja, už nuoširdų ir ilgametį darbą sveikatos apsaugos srityje, atsidavimą savo
profesijai, rūpestį kaimo žmonėmis, jų sveikata ir gerove; Benjaminas Bendikas, inžinierius,
visuomenininkas, už istorinių faktų apie Tūbinių bažnyčią surinkimą ir išsaugojimą, kaimo istorijos
atkūrimą ir iniciatyvą sutvarkyti bei atstatyti istorinius paminklus; Justas Košys, krepšinio
komandos Šilalės „Lūšis“ lyderis, Regionų krepšinio lygos daugkartinis naudingiausias žaidėjas,
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo
skyriaus vyresnysis specialistas, už Šilalės rajono garsinimą savo pasiekimais krepšinyje; Tomas
Raudonius, UAB „Raudonių ūkis“ direktorius, už konkurencingo verslo kūrimą žemės ūkio srityje
bei pasiekimus stiprinant finansinį - gamybinį kapitalą; Elena Mikutienė, matematikos mokytoja,
ugdymo vadybininkė, už ilgametį darbą švietimo sistemoje, jaunosios kartos ir vyresnio amžiaus
žmonių ugdymą.
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2015 m. veikė pagal Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-292 patvirtintą Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programą, kurios vizija – sudaryti
galimybes jaunam žmogui tapti aktyviu, pilietišku ir motyvuotu modernios valstybės piliečiu,
gebančiu prisiimti atsakomybę ir susikurti visavertį gyvenimą.
Įgyvendindama Programą bei jos priemones Jaunimo reikalų taryba bendradarbiavo su
Tauragės apskrities savivaldybėmis, taip pat su Rietavo, Kelmės, Šilutės savivaldybėmis. Buvo
organizuojami pasitarimai gerosios patirties pasidalijimo klausimais.
Taryboje dirbo 8 nariai (3 nariai yra Savivaldybės atstovai, kiti 5 nariai atstovauja Šilalės
rajono nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms). Tarybai pirmininkauja Šilalės rajono
savivaldybės meras Jonas Gudauskas.
2015 m. vyko 10 pasitarimų su Jaunimo reikalų tarybos nariais ir jaunimu aktualiais
klausimais. Vyko 3 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šiais klausimais: Šilalės rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos pirmininko rinkimų; Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ 2014 m. gruodžio 11 d. prašymo svarstymo; klausimų apie jaunimo
renginius; Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano 2014
metų rezultatų; Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos projekto „Aktyvaus piliečio formulė“
atstovų idėjos „Vilkiukų klubas“ pristatymo (vad. Kristina Katauskaitė, Urtė Būdvytytė, Deimantė
Deduraitė); Jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupės sudarymo Šilalės rajono
savivaldybėje; Jaunimo reikalų tarybos išvykos į Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnaziją
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dėl susitikimo su Gimnazijos taryba. Aptartos projekto „Vilkiukų klubas“ idėjos įgyvendinimo
galimybės, finansiniai resursai.
Dalyvauta bei organizuota jaunimo veiklos bei renginiai:
1. Sausio 13 d. minėjimo renginys (sausio 13 d.);
2. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
gimtadienis „Žalio jaunimo vakaras - gimtadienis (vasario 28 d.);
3. Žemės valandos minėjimo renginys Šilalėje „Išjunk šviesą ir išeik i miestą“ – (kovo 28
d.);
4. Akcija „Mes laisvi“ (kovo 11 d.);
5. „Laukuvos žiedo geriausieji“ (gegužės 1 d.);
6. „Aktyvaus piliečio formulė“ (gegužės 6 d.);
7. „Sužvaigždėk“ (gegužės 9 d.);
8. „Mano dviratukas“ (birželio 27 d.);
9. Akcija „Būk pirmūnas“ (rugpjūčio17 d.);
10. „Kamuolio skrydis“ (rugpjūčio 27 d.);
11. Akcija „Ištiesk gerumo ranką gyvūnams“( rugsėjo 26 d.);
12. Akcija „Pasipuošk gerumo ranką“ (rugsėjo 26 d.);
13. „Jaunimas savivaldybėje“ (spalio 3 d.);
14. Jaunimo akcija „Meduolio diena“ (lapkričio 24 d.);
15. Renginys tarptautinei savanorystės dienai (gruodžio 4 d.);
16. „Auksinis jaunimas“ (gruodžio 28 d.).
BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO PARTNERIAIS
Šilalės rajono savivaldybė bendradarbiauja su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
Sovetsko miesto administracija, Vokietijos Reuterstadt Stavenhageno miesto savivaldybe,
Norvegijos Lund komuna, Lenkijos Krasniko miesto savivaldybe, Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities municipaliniu dariniu „Mamonovo miesto apygarda“, Ukrainos Ternopolio srities Borščivo
rajono administracija, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Municipalinis
Slavsko rajonas“.
Lankėsi delegatai iš Slavsko
Balandžio 4 dieną Šilalėje lankėsi Slavsko municipalinio darinio administracijos
delegacija, vadovaujama administracijos vadovo Sergėjaus Artiuchovo. Delegacija atvyko pagerbti
Antrojo pasaulinio karo metu žuvusių karių atminimo. Su svečiais susitiko meras Jonas Gudauskas.
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Šilalėje – svečiai iš Slavsko
Gegužės 13 dieną meras susitiko su ūkininkų iš Slavsko (Kaliningrado sritis) delegacija.
Svečiai buvo priimti savivaldybėje. Vėliau delegatai lankėsi Vaidoto Kiniulio ir Egidijaus Gečo
pienininkystės ūkiuose, Rimanto Rimkaus mėsinių galvijų ūkyje bei Stasio Eitučio elnių ūkyje,
apžiūrėjo, kaip veikia mėsos perdirbimo įmonė „Kontautėliai“, taip pat vyko apžiūrėti Laukuvos
meteorologijos stoties bokštą. Susipažinti su Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
veikla atvyko ir Slavsko municipalinio rajono bibliotekos direktorė R. Tarasova. Lankėsi Dionizo
Poškos muziejuje, Bijotų bibliotekoje bei kituose Viešosios bibliotekos filialuose. Aptarė
tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.
Delegacijos iš Indijos vizitas
Birželio 1 dieną Šilalės rajone lankėsi delegacija iš Indijos. Svečiai dalyvavo Pėsčiųjų ir
dviračių tako atidarymo ceremonijoje, Tarptautinės vaikų dienos minėjimo šventiniame renginyje
prie Viešosios bibliotekos. Vėliau svečiai aplankė Indijos piliakalnį. Svečių kelionės tikslas –
pristatyti savo šalyje Lietuvos kultūrą, pabrėžiant Indijos ir Lietuvos giluminius kultūrinius ryšius.
Savivaldybėje Konrad Bastian
Birželio 5 dieną Savivaldybėje, lydimas Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pavaduotojo
ūkiui Alfonso Motuzo, lankėsi labdarys iš Vokietijos Konrad Bastian.
Baigiamasis „Core“ projekto susitikimas Šilalėje
Birželio 22-24 dienomis Šilalėje vyko paskutinysis, septintasis, Grundtvig mokymosi
partnerysčių projekto „Core“ susitikimas. Jame dalyvavo 18 projekte dalyvaujančių organizacijų
atstovų iš Jungtinės Karalystės, Italijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos.
Tarybos sprendimai, susiję su investicijomis, verslu, žemės ūkiu ir plėtra:
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2016-2018 metų
programai (2015 m. vasario 19d. Nr. T1-21);
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai (2015 m. vasario
19d. Nr. T1-22);
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“ (2015 m. vasario
19d. Nr. T1-23);
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai (2015
m. vasario 19d. Nr. T1-24);
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Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai (2015
m. vasario 19d. Nr. T1-25);
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei (2015 m.
vasario 19d. Nr. T1-26);
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros
centrui (2015 m. vasario 19 d. Nr. T1-27);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės
biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo (2015 m. vasario 19d. Nr. T1-37);
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti
ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo (2015 m. kovo 27d.
Nr. T1-67);
Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje), III eilė“
rengimo ir teikimo (2015 m. gegužės 15 d. Nr. T1-115);
Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros,
modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (2015 m.
liepos 30 d. Nr. T1-195);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl
kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2015 m. spalio 29 d. Nr. T1-249);
Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone
(Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo (2015 m. spalio 29 d. Nr. T1-250);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus
asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ (2015 m. lapkričio 26
d. Nr. T1-264);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės
atnaujinimas“ (2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-265);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A,
Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“ (2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1266);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
Šilalės mieste“ (2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-267);
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Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ (2015 m.
lapkričio 26 d. Nr. T1-268);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir
rajono gyvenvietėse“ (2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-269);
Dėl leidimo koreguoti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono
savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos
teritorijoje specialųjį planą (2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-272);
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato
rekonstrukcijos (2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-282);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso
aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams“ (2015 m. gruodžio 29 d. Nr. T1-313);

SUSITIKIMAI SU GYVENTOJAIS
2015 metais nuo kovo 18 d. iki balandžio 10 d. įvyko 14 susitikimų su gyventojais visose
seniūnijose, kurių metu, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, gyventojams buvo
pateiktos Savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitos.

PASITARIMAI, SUSITIKIMAI IR RENGINIAI
Meras aktyviai bendravo su seniūnais, seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais švietimo,
kultūros,

sveikatos

įstaigomis,

Savivaldybės

kontroliuojamomis

uždarosiomis

akcinėmis

bendrovėmis ir Savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, inicijuodamas susitikimus aktualiems
klausimams aptarti ir gyventojams kylančioms problemoms spręsti. Taip pat rengti pasitarimai su
įvairių įstaigų atstovais, bendrauta bei spręsta įvairios problemos su Seimo nariu Remigijumi
Žemaitaičiu, Savivaldybėje priimta daug aukšto rango pareigūnų ir svarbių svečių. Nuolat susitikta
su rajono gyventojais, dalyvauta įvairiose šventėse, jubiliejuose ir kitokio pobūdžio renginiuose.
Aptarti Kvėdarnos investiciniai projektai
Sausio 9 dieną susitiko su Kvėdarnos seniūnu Aivaru Dobilu ir aptarė veiksmų planą, kur
būtų galima panaudoti tikslines lėšas (Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje patvirtintos
tikslinės teritorijų Tauragės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios
mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčios nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus
savivaldybės centrus. Minėtus kriterijus atitiko Kvėdarna, kuri gaus lėšų viešosioms teritorijoms ir
pastatams tvarkyti bei gyvenamosios aplinkos gerinimui.).
Dalyvavo Lietuvos teismų 20-mečio minėjime
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Sausio 9 dieną meras dalyvavo Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame
iškilmingame nepriklausomos Lietuvos teismams reikšmingos datos minėjimas. Lygiai prieš du
dešimtmečius, 1995 m. sausio 1 dieną, pradėjo veikti atkurti Lietuvos apeliacinis teismas ir
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio apygardų teismai.

Pasitarimai su seniūnais
Sausio 12 dieną meras dalyvavo pasitarime su seniūnais. Pasitarimo metu aptarti
finansiniai reikalai, planuoti Savivaldybės tarybos ataskaitiniai susirinkimai seniūnijose.
Vasario 5 dieną dalyvavo pasitarime. Pasitarimo pradžioje pasisakė Tauragės teritorinės
darbo biržos Šilalės skyriaus specialistė Rima Songailienė, kuri informavo seniūnus apie darbdavių
atranką viešiesiems darbams vykdyti. Po to pasisakė Lietuvos automobilių kelių direkcijos Vietinių
kelių skyriaus atstovas Antanas Puidokas, kuris papasakojo apie Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų vietinės reikšmės keliams skyrimą ir naudojimą. Galiausiai aptartas 2015 m.
Savivaldybės biudžetas.
Paminėta Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-ąją dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose.
Lankėsi Vilniuje
Sausio 15 dieną lankėsi sostinėje, kur susitiko su Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio
ministerijų, Kūno kultūros ir sporto, Kultūros paveldo departamentų, Lietuvos automobilių kelių
direkcijos atstovais. Susitikimų metu aptartos rajonui aktualios problemos.
Vasario 10 dieną susitiko su Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Kultūros paveldo,
Kūno kultūros ir sporto departamentų, Aplinkos ministerijos ir Projektų valdymo agentūros
atstovais. Susitikimų metu aptarti rajonui aktualūs klausimai.
Balandžio 8 dieną lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, o vėliau susitiko su Aplinkos
projektų valdymo agentūros direktoriumi Ignotu Šalavėjumi aptarti Pajūrio vandentvarkos projekto.
Gegužės 21 dieną susitiko su Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Kūno kultūros ir
sporto departamento, Lietuvos plaukimo federacijos ir kitų įstaigų atstovais.
Gegužės 27 dieną dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime.
Birželio 4 dieną buvo Seime ir išklausė Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį
pranešimą, lankėsi Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje.
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Liepos 15 dieną vyko į susitikimus su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vadovais.
Rugpjūčio 28 dieną vyko į susitikimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijoje.
Rugsėjo 2-3 dienomis vyko į Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos posėdį ir į
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kurioje vyko pasitarimas dėl institucinės globos
pertvarkos, pabėgėlių integracijos ir kitų aktualių klausimų.
Rugsėjo 10 dieną vyko į pasitarimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje.
Spalio 7 dieną dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje.
Lapkričio 3 dieną vyko į susitikimus Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie
Susisiekimo ministerijos.
Lapkričio 19 dieną dalyvavo Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, kuris vyko
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje.
Gruodžio 1 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos organizuojamame
aplinkos ministro ir savivaldybių merų susitikime „Savivaldybių vaidmuo kuriant atliekų tvarkymo
sistemas“.
Lietuvos Caritas kvietė vienyti jėgas prieš prekybą žmonėmis
Sausio 20 dieną dalyvavo Lietuvos Caritas kartu su Amerikos ambasada organizuotoje
apskrito stalo diskusijoje „Prekybos žmonėmis problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas
Šilalės krašte“.
Rajono ūkininkių konferencija
Sausio 30 dieną dalyvavo Lietuvos ūkininkių draugijos Šilalės skyriaus ataskaitinėjerinkimų konferencijoje.
Pasitarimas su rajono šaulių būrelių vadovais
Vasario 9 dieną dalyvavo jaunųjų šaulių būrelių vadovų susitikime. Aptartos kylančios
problemos bei veiklos prioritetai. Tauragės apskrities šaulių rinktinės vadas Kęstutis Bauža
pasidžiaugė, kad Šilalės rajone nuo praėjusių mokslo metų pradžios įsikūrė arba veiklą atnaujino
trys jaunųjų šaulių būreliai.
Aptarė bendradarbiavimą
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Vasario 12 dieną meras dalyvavo pasitarime, kuriame aptartas Savivaldybės, Šilalės
kaimiškosios seniūnijos ir Pagramančio regioninio parko direkcijos bendradarbiavimas, taip pat
planuotos bendros veiklos 2015 metais. Susitikime dalyvavo Pagramančio regioninio parko
direkcijos vadovas Vaidas Šliogeris ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Stasys Lidžius.

Pajūrio valsčiui – 500 metų
Vasario 13 dieną dalyvavo Pajūrio valsčiaus 500 metų minėjime.

Rajone nuvilnijo Vasario 16-osios renginiai
Vasario 13-16 dienomis dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose
renginiuose.
Atidaryta vėjo jėgainė
Vasario 20 dieną dalyvavo vėjo jėgainės atidaryme, kuris vyko Stungaičių kaime
(Laukuvos sen.).
Pilėnų didvyrių žūties minėjimas
Vasario 22 dieną dalyvavo minėjime, skirtame Pilėnų didvyriams atminti. Renginio metu
degė atminimo laužai, vyko žemaitukų veislės žirgų pasirodymas, buvo žaidžiami archajiški
žaidimai, norintieji galėjo stebėti senovines baltų kovas.

Susitikimas su Ministru Pirmininku
Vasario 27 dieną susitiko su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku Algirdu
Butkevičiumi.
Pristatyta knyga „Šiaurės Karšuva: keliautojo po Šilalės kraštą žinynas“
Kovo 6 dieną dalyvavo dr. doc. Vytenio Almonaičio ir dr. doc. Junonos Almonaitienės
knygos „Šiaurės Karšuva: keliautojo po Šilalės kraštą žinynas“ pristatyme.
25-tąjį kartą minime Kovo 11-ąją
Kovo 11-ąją dalyvavo Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimuose.
Lankymasis Strasbūre
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Kovo 23-27 dienomis Meras kartu su Pasvalio, Akmenės ir Birštono rajonų savivaldybių
vadovais lankėsi Strasbūre, kur dalyvavo Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso 28ojoje plenarinėje sesijoje.
Šilalės rajono ligoninėje atidarytas naujas skyrius
Balandžio 10 dieną dalyvavo Šilalės rajono ligoninės Bendrosios terapijos skyriaus
atidaryme. Atidaryme apsilankė sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Ministro
Pirmininko patarėjas sveikatai Antanas Vinkus, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos l. e. direktoriaus pareigas Gintaras Kacevičius, Klaipėdos teritorinės ligonių kasos
direktorius Alfridas Bumblys, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Šilalės
garbės pilietis, kardiologas, profesorius Pranas Šerpytis.
Šilalėje lankosi Premjero patarėjas Antanas Vinkus
Balandžio 10 dieną susitiko su Ministro Pirmininko patarėju sveikatos klausimais Antanu
Vinkumi.
Mero ir gaisrinių vadovų pasitarimas
Balandžio 24 dieną meras Jonas Gudauskas susitiko su Tauragės apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos viršininku, vidaus tarnybos pulkininku Mindaugu Mikutavičiumi, Tauragės
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku
Gintautu Aču ir Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininku Evaldu Lazdausku.
Pasitarimo metu daugiausiai kalbėta apie Priešgaisrinės saugos įstatymo pataisas, kuriose
numatoma nuo kitų metų įteisinti savanorius ugniagesius.

Susitiko su Prezidente
Balandžio 27 dieną dalyvavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir naujai išrinktų šalies
savivaldybių merų susitikime. Aptarė pagrindines regionų problemas bei svarbiausius naujos
kadencijos savivaldybių vadovų darbus.
Susitikimas su vidaus reikalų ministru
Balandžio 27 dieną susitiko su vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu. Susitikimo su
ministerijos vadovu metu aptarti savivaldybėms aktualūs regioninės plėtros, viešojo valdymo ir
viešojo saugumo sričių klausimai bei svarbiausi darbai, įgyvendinant 2014-2020 m. ES investicijų
programą.
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Susitikimas su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovais
Gegužės 14 dieną dalyvavo susitikime su Šilalės rajono savivaldybės kontroliuojamų
uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės šilumos tinklai“, „Šilalės vandenys“, „Šilalės autobusų parkas“,
„Šilalės knygynas“ ir „Gedmina“ vadovais bei finansininkais. Buvo aptarti įmonių veiklos
rezultatai, finansiniai rodikliai, planuojamos veiklos ir projektai.

Pašventintas koplytstulpis Šiauduvoje
Gegužės 14 dieną dalyvavo šv. Kazimiero koplytstulpio, skirto įamžinti Žemaičių Krikšto
600 metų jubiliejų, pašventinime Šiauduvoje.
Klojimo teatrų vakaras
Gegužės 16 dieną dalyvavo Klojimo teatrų vakare, kuris vyko Lembo kaime (Kvėdarnos
sen.)
Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis
Gegužės 19 dieną dalyvavo Upynos liaudies amatų muziejuje surengtame Žemaitijos
regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdyje. Posėdžio metu pristatyti 2015-2018 metų
Tarybos nariai, vyko pirmininko, jo pavaduotojo rinkimai, svarstytas klausimas dėl Joninių šventės
išsaugojimo įsimintinų švenčių sąraše ir kiti klausimai.
Šilalėje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė bei Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos XII-asis sąskrydis
Gegužės 23 dieną dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
šventėje bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos XII-ajame
sąskrydyje.
Pėsčiųjų ir dviračių tako atidarymas
Birželio 1 dieną prie Šilalės miesto tvenkinio dalyvavo Pėsčiųjų ir dviračių tako atidarymo
ceremonijoje.
Mero vizitas į Briuselį
Birželio 7 dieną vyko į Briuselį, kur birželio 8-9 dienomis vyko konferencija „Merų ir
merų pavaduotojų pažintinis vizitas į Europos Komisiją bei kitas ES institucijas“. Konferencijos
metu buvo skaitomi pranešimai apie prisijungimą prie euro zonos, žaliąją ekonomiką bei atliekų
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tvarkymo politiką, Lietuvai aktualią užimtumo politiką, 2014-2020 m. Struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo galimybes, ES regioninę politiką, organizuojami susitikimai su Komisaru Vyteniu
Andriukaičiu ir Lietuvos nuolatiniu atstovu ES ambasadoriumi Raimundu Karobliu.
Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis
Birželio 11 d. pasirašė Bendradarbiavimo sutartį tarp Savivaldybės ir Lietuvos sporto
universiteto. Sutarties pasirašyme dalyvavo LSU Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis,
Lietuvos plaukimo federacijos generalinis sekretorius Emilis Vaitkaitis, Lietuvos plaukimo
federacijos vykdomojo komiteto narys Tomas Pakštys. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė
Savivaldybės meras Jonas Gudauskas ir LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas.
Sutartimi Savivaldybė įsipareigojo konsultuoti LSU personalą tobulinant studijų programas,
sudaryti sąlygas LSU studentams atlikti praktiką Savivaldybėje ir jos įstaigose bei įmonėse, kviesti
LSU specialistus į konferencijas, seminarus, kursus, sporto ir kitus renginius, o LSU – sudaryti
sąlygas Savivaldybės specialistams kelti kvalifikaciją LSU, sudaryti sąlygas naudotis LSU
metodine bei materialine baze, vykdyti su Savivaldybe bendrus projektus, susijusius su sporto,
sporto mokslo, švietimo ir sveikatinimo veiklomis.
„Auginkim Šilalę širdy“
Birželio 12 dieną dalyvavo vasaros muzikos šventėje „Auginkim Šilalę širdy“. Šventėje
dalyvavo choristai iš viso Šilalės rajono, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, Šilalės
meno mokyklos kamerinis orkestras „Salve musica“, populiariosios muzikos atlikėjai Žilvinas
Žvagulis ir Irena Starošaitė.
VIII-osios seniūnijų sporto žaidynės
Birželio 13 d. vyko į Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos stadioną, kur buvo
suorganizuotos Šilalės rajono savivaldybės VIII-osios seniūnijų sporto žaidynės.
Lankėsi Comenius programos dalyviai
Birželio 15 dieną svečiai iš Lenkijos, Suomijos, Turkijos, Rumunijos, Graikijos, Ispanijos
ir Lietuvos lankėsi Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
Lankytasi Pajūralio pagrindinėje mokykloje
Birželio 22 dieną lankėsi Pajūralio pagrindinėje mokykloje. Susitiko su mokinių tėvais,
aptarė klausimus, susijusius su pailgintos darbo dienos grupės steigimu, mokesčiu už grupės
lankymą, mokinių pavėžėjimu. Po susitikimo apžiūrėjo renovuojamą mokyklos stadioną.
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Pasiruošimas Miesto šventei
Birželio 23 dieną posėdžiavo dėl Šilalės miesto šventės organizavimo. Aptarė rugpjūčio
14-15 dienomis vyksiančios šventės renginius, šventės trukmę, baseino atidarymą.

Šventė Didkiemyje
Liepos 5 dieną dalyvavo Švč. Kristaus Kraujo atlaiduose ir vasaros šventėje, skirtoje
Didkiemio seniūnijos įkūrimo 20-mečiui paminėti. Įteikė padėkos raštus seniūnijai nusipelniusiems
žmonėms.
„Tautiška giesmė“ Šilalėje
Liepos 6 dieną dalyvavo šventėje, skirtoje paminėti Valstybės dieną – Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo dieną. Šventės metu buvo giedamas šalies himnas.
Šilalės baseino atidarymas
Liepos 8 dieną dalyvavo darbo grupės pasitarime dėl Šilalės baseino statybos darbų
užbaigimo.
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 82-ųjų metinių šventė Vytogaloje
Liepos 18 dieną vyko į lakūno Stasio Girėno gimtojoje Vytogaloje vykusį iškilmingą
renginį, skirtą paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 82-ąsias metines.
Kraštiečių šventė ir seniūnijos 20-mečio iškilmės Bijotuose
Liepos 18 dieną vyko į Bijotus, kur buvo minimas seniūnijos 20-mečio jubiliejus. Šventės
metu atidengė paminklinį akmenį, skirtą įamžinti šią sukaktį. Akmuo buvo pašventintas. Šventei
atminti buvo pasodintas ąžuoliukas.
Nuskambėjo Medvėgalio menų festivalis
Liepos 25 dieną vyko ant Medvėgalio – aukščiausio Žemaitijos kalno, kur vyko devintasis
Menų festivalis.
Slavsko miesto šventė
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Rugpjūčio 1 dieną Meras su keliais Tarybos nariais vyko į Slavsko miesto šventę
Kaliningrado srityje, Rusijos Federacijoje.
Atlaidai Požerėje
Rugpjūčio 9 dieną dalyvavo Kristaus Atsimainymo atlaiduose Požerėje.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Šilalės miesto šventės metu, rugpjūčio 14 dieną, buvo pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis tarp Šilalės rajono savivaldybės ir Lietuvos futbolo federacijos. Sutartį pasirašė LFF
generalinis direktorius Edvinas Eimontas ir Šilalės meras Jonas Gudauskas.
Šilalėje dviguba šventė: miesto gimtadienio metu atidaromas baseinas
Rugpjūčio 14-15 dienomis dalyvavo Žolinės šventėje, kurios metu buvo švenčiamas
Šilalės miesto 482 -asis gimtadienis. Šventės metu atidarytas Sporto ir laisvalaikio centras.
Atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Kūno
kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos plaukimo federacijos pirmoji
viceprezidentė Ilona Judita Zozienė, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas Bronislovas
Vasiliauskas, Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius Edvinas Eimontas, aplinkinių
rajonų merai, Šilalės rajono vadovai ir kiti svečiai.
Vaikai iš Ukrainos lankėsi Šilalėje
Rugpjūčio 26 dieną susitiko su stovyklautojais iš Ukrainos Ternopolio srities, kurie
lankėsi Šilalės rajone.
Pirmokams įteikti pasai
Rugsėjo 4 dieną vyko į Vytogalą, Stasio Girėno gimtinę-muziejų, kur įteikė Šilalės
Dariaus ir Girėno progimnazijos bei Upynos Stasio Girėno mokyklos mokinukams pirmokų pasus.
Vytauto Didžiojo paminklo atidengimas
Rugsėjo 6 dieną dalyvavo Vytauto Didžiojo paminklo atidengimo ceremonijoje.
Šilalėje lankėsi Nacionalinės žemės tarnybos direktorė
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Rugsėjo 8 dieną susitiko su Nacionalinės žemės tarnybos direktore Daiva Gineikaite.
Susitikimo metu aptarė situaciją, aktualius rajono žmonėms žemės reformos klausimus, procedūras,
priemones kilusioms problemoms išspręsti.
Pasirašė Geros valios memorandumą
Rugsėjo 10 d. visų šalies savivaldybių merai pasirašė memorandumą, kurio tikslas –
sukurti ir puoselėti abipusiu supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą vykdant
pilietinės iniciatyvos projektą „AuGink savo kraštą“.
Pasitarimas dėl vilkų daromos žalos Šilalės rajone
Rugsėjo 14 dieną dalyvavo pasitarime, kurio metu diskutavo apie tai, kaip būtų galima
sumažinti vilkų daromą žalą rajono ūkininkams.
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 80-metis
Rugsėjo 19 dieną vyko į Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnaziją pasveikinti
jos bendruomenės su 80 metų jubiliejumi.

Oficiali stadiono atidarymo ceremonija Laukuvoje
Rugsėjo 25 dieną vyko į renovuoto sporto aikštyno atidarymo šventę Norberto Vėliaus
gimnazijoje.
Jaunimas Savivaldybėje
Spalio 9 dieną, minint Vietos savivaldos dieną, vyko veiksmo diena „Jaunimas
Savivaldybėje 2015“. Moksleiviai turėjo progą visą dieną praleisti su Savivaldybės meru Jonu
Gudausku, Administracijos vadovais bei darbuotojais. Jaunimas susipažino su institucijos struktūra,
veikla, uždaviniais ir darbo eiga, organizavimu.

Susitikimas su sveikatos apsaugos viceministru Valentinu Gavrilovu
Spalio 19 dieną susitiko su sveikatos apsaugos viceministru Valentinu Gavrilovu.
Apžiūrėjo Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrą, Laukuvos ambulatoriją ir Šilalės rajono
ligoninę, kalbėjo apie šiose gydymo įstaigose įgyvendinamus projektus, diskutavo apie reikalingas
investicijas.
Susitikimas su Kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaite
Lapkričio 14 dieną susitiko su Kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaite ir
atsakingais darbuotojais. Susitikimo metu aptarė Šilalės krašto kultūros paveldo klausimus.
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Seniūnų, seniūnaičių ir bendruomenės pirmininkų susirinkimas
Lapkričio 6 dieną Savivaldybės tarybos posėdžių salėje dalyvavo susirinkime su seniūnais,
seniūnaičiais, rajono bendruomenių pirmininkais. Dėkojo susirinkusiems už jų atliekamą kasdieninį
darbą, aktyvumą ir kvietė išsakyti savo nuomones bei pasiūlymus. Seniūnaičiams įteikė žinynus,
kuriuose aprašyta jų darbo tvarka, taisyklės. Susirinkusieji diskutavo įvairiomis aktualiomis
temomis. Buvo kalbama apie problemas, susijusias su apleistais pastatais, senais karjerais, kelių
priežiūra žiemos metu.
Konferencija Socialinių paslaugų namuose
Lapkričio 12 dieną Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose dalyvavo konferencijoje,
kurios tema „Socialinės rizikos vaikų ir paauglių aktualijos ir perspektyvos“.
Plungiškiai sėmėsi patirties Šilalėje
Lapkričio 12 dieną susitiko su Šilalėje viešėjusiais Plungės rajono savivaldybės meru
Audriumi Klišoniu, Plungės rajono savivaldybės tarybos nariais, administracijos darbuotojais.
Plungiškių vizito tikslas – apžiūrėti neseniai pradėjusį veikti Šilalės sporto ir laisvalaikio centrą, nes
Plungės rajono savivaldybė taip pat planuoja statyti baseiną savo mieste.
Susitikimas su Valstybės tarnybos departamento atstovais
Lapkričio 20 dieną susitiko su Valstybės tarnybos departamento vadovu Osvaldu
Šarmavičiumi, kuris lankėsi Šilalės rajono savivaldybėje. Departamento vadovas ir kiti
departamento specialistai dalinosi informacija apie naujai parengtą Valstybės tarnybos įstatymą.
Skambėjo kantičkinės giesmės
Lapkričio 23 dieną vyko į projekto „Kad neišnyktų kantičkinės giesmės“ baigiamąjį
renginį ir kompaktinės plokštelės „Šilalės krašto giedotojai ir jų giedamos giesmės“ pristatymą.
Konferencija „Šilalės rajono verslas su euru: vakar, šiandien ir rytoj“
Lapkričio 27 dieną vyko į Šilalės rajono savivaldybės ir Šilalės verslininkų sąjungos
organizuojamą konferenciją „Šilalės rajono verslas su euru: vakar, šiandien ir rytoj“. Konferencijoje
pristatė pranešimą tema: „2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos
priemonės Šilalės rajone“. Taip pat buvo pristatyti kiti pranešimai: „Lietuvos ekonomikos įžvalgos,
perspektyvos įvedus eurą“, „Šilalės rajono verslininkų veikla, problemos ir perspektyvos“. Šventės
metu buvo pagerbtos ir apdovanotos geriausios 2015 m. Šilalės rajono verslo įmonės.
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Obelyno pagrindinės mokyklos 30 metų jubiliejus
Lapkričio 29 dieną sveikino Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos mokytojus,
mokinius, darbuotojus su 30 metų jubiliejumi.
Viešnagės Šilalėje metu vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė naujus leidinius
Lapkričio 30 dieną dalyvavo susitikime su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.
Vyskupas susitikimo metu pristatė 2016-ųjų nuotraukų kalendorių „Eucharistijos stebuklai“ ir
knygą „Evangelija kasdien“.
Net trims rajono ugdymo įstaigoms – naujos futbolo aprangos
Gruodžio 2 dieną meras kartu su Tauragės apskrities futbolo federacijos prezidentu Sigitu
Jukna įteikė futbolo varžybų ir treniruočių aprangas ugdymo įstaigoms (Šilalės sporto mokyklai,
Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoms).
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Gruodžio 3 dieną meras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu kraujo centru.
Renginys Tarptautinei savanorystės dienai paminėti
Gruodžio 4 dieną dalyvavo Šilalės rajone organizuotame renginyje „Savanorystės
pradžiamokslis“.
Įžiebta Kalėdų eglė
Gruodžio 4 dieną įžiebė Šilalės miesto Kalėdų eglę. Šventė surengta remiantis
lietuviškomis tradicijomis, nes besibaigiantys 2015-ieji – Etnografinių regionų metai.
Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas kovoje su korupcija
Gruodžio 9 dieną Klaipėdos universitete dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos organizuojamoje konferencijoje „Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas
kovoje su korupcija“.
BAIGIAMASIS ŽODIS
Šilalės rajono vystymosi ir gerovės garantas yra čia gyvenantys ir dirbantys žmonės.
Svarbiausia bendruomenėje yra savitarpio pagarba, supratimas, pagalba. Pasitikėjimas vienų kitais,
parama darbuose, pasidžiaugimas drauge įgyvendintų projektų rezultatais švenčių ir susitikimų
metu ir yra mūsų visų stiprybės šaltinis.

