ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaudamasis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T156 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Tarybos veiklos
reglamento 263 punktu, meras kasmet parengia ir vasario-balandžio mėnesiais pateikia rinkėjams ir
visai Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apibūdinama Tarybos,
Tarybos komitetų ir komisijų bei mero veikla už metus.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 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. Jokių
pasikeitimų Tarybos narių tarpe per 2014 metus nebuvo.
Per 2014 m. įvyko 11 Tarybos posėdžių. Juose apsvarstyta 329 klausimai, išklausytos 25
įvairių įstaigų vadovų pateiktos informacijos, priimtas 301 sprendimas.
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2014 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbraukti 2 klausimai (Dėl Šilalės rajono
savivaldybės tarybos narių išmokų su Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo
ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo; Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų
ir Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo), 4
sprendimo projektams nepritarta (Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio; Dėl Šilalės rajono
savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos grupėje; Dėl Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-178 1 punkto pripažinimo netekusiu
galios; Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos grupėje).
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, apie paminklo
statybą Durbės mūšiui, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro, UAB „Inservis“, apie Šilalės
rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą,
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros, 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, apie geoterminę energiją, Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus, Šilalės
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą)
Šilalės rajone, apie pasirengimą euro įvedimui, apie pasiruošimą 2014-2015 metų šildymo sezonui
Šilalės rajone, apie Vytauto Didžiojo paminklo atstatymo Tūbinėse projektą.
Aktyviausi Tarybos posėdžių metu buvo ir daugiausiai klausimų pateikė Tadas Bartkus,
Albinas Ežerskis, Asta Stanislava Karbauskienė, Virginijus Noreika, Vytautas Jucius.
Tarybos sprendimų projektų priėmimas
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Tarybos sprendimų projektų priėmimo rezultatai 2014 m.

Svarbiausi Tarybos 2014 m. priimti sprendimai:
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės
pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo
patvirtinimo (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-3);
Dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektų finansavimo konkurse
(2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-6);
Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos
plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios
aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu) (2014
m. sausio 31 d. Nr. T1-7);
Dėl pritarimo Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ teikiamai paraiškai pagal Vietos
plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II
„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-8);
Dėl pritarimo Biržų Lauko kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros
strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-9);
Dėl pritarimo Girdiškės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros
strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo
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gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-10);
Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros
strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-11);
Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros
strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-12);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano patvirtinimo (2014 m. vasario 20 d. Nr. T1-40);
Dėl leidimo rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui „Bendruomeninės
infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“ (2014 m. vasario 20 d. Nr. T144);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo
objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2014 m. vasario 20 d. Nr. T1-49);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos aprašo patvirtinimo (2014 m. kovo 27 d. Nr. T1-88);
Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (2014
m. gegužės 29 d. Nr. T1-133);
Dėl pritarimo Lietuvai pagražinti draugijos Šilalės skyriaus teikiamai paraiškai pagal Vietos
plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II
„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. gegužės 29 d. Nr. T1-136);
Dėl pritarimo Bytlaukio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos
„Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas
ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
(„Leader“ metodu) (2014 m. gegužės 29 d. Nr. T1-137);
Dėl pritarimo Upynos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros
strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ („Leader“ metodu) (2014 m. gegužės 29 d. Nr. T1-138);
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Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
patvirtinimo (2014 m. gegužės 29 d. Nr. T1-148);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1320
„Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (2014 m.
rugsėjo 25 d. Nr. T1-200);
Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais
vykdomai veiklai, patvirtinimo (2014 m. spalio 30 d. Nr. T1-240);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2015 - 2018
metams patvirtinimo (2014 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-291);
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo (2014 m. gruodžio 23 d.
Nr. T1-292);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono
savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo (2014 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-296).
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.
Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Tadas, Bartkus, Kristina Dambrauskienė,
Genovaitė Damulienė, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys, Jonas Gudauskas, Loreta Kalnikaitė,
Matas Liepis, Gintas Navardauskas, Stasys Navardauskas, Rimantas Rimkus, Stasys Skalauskas,
Raimundas Vaitiekus, Vida Žemeckienė. 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 – Albinas Ežerskis), Šilališkių frakcija (seniūnas –
Raimundas Vaitiekus), Liberalų ir centro sąjungos frakcija (seniūnas – Gintautas Macevičius).
2014 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.
Finansų, investicijų ir verslo komitetas. Jam priklauso 7 Tarybos nariai: Vytautas
Audinys, Henrikas Girčys (Komiteto pirmininko pavaduotojas), Sigitas Kažukauskas, Stasys
Navardauskas, Virginijus Noreika, Rimantas Rimkus, Raimundas Vaitiekus (Komiteto pirmininkas).
Per 2014 m. įvyko 12 Komiteto posėdžių, svarstyti 127 klausimai: Savivaldybės seniūnaičių išmokų
su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos
aprašas, Savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla
susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas, Mokinio krepšelio
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lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas, dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos ir Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“
projektų finansavimo konkurse, Administracinės naštos mažinimo priemonių planas, Savivaldybės
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio
tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašas, 2014 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 užtikrinti, 2014 m. objektų sąrašas, Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių,
taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, sąrašas, Licencijų verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos
aprašas, Savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymas, klausimai, susiję su euro įvedimu
Lietuvos Respublikoje.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2014 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido: Vytautas Audinys,
Sigitas Kažukauskas ir Raimundas Vaitiekus. Rimantas Rimkus nedalyvavo viename Komiteto
posėdyje.
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2013 m. ir 2014 m. Komiteto posėdžiuose
svarstytų klausimų skaičius
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Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas sudarytas iš 7 Tarybos narių: Tadas
Bartkus, Genovaitė Damulienė, Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Asta Stanislava Karbauskienė,
Teresė Ūksienė, Raimundas Vaitiekus. Per metus įvyko 11 posėdžių, svarstyti 86 klausimai: Mokinio
krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas, Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašas, švietimo,
kultūros įstaigų vadovų ataskaitos, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas,
klausimai, susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, Nevyriausybinių organizacijų tarybos
sudarymas ir nuostatai, Rajono kultūros ir švietimo darbuotojų skatinimo pagerbimo tvarkos aprašas,
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 2015-2018 m.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2014 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir dalyvavo visuose posėdžiuose Loreta Kalnikaitė ir
Teresė Ūksienė.
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2013 m. ir 2014 m. Komiteto posėdžiuose
svarstytų klausimų skaičius
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Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas sudarytas iš 8 Tarybos
narių: Vytautas Audinys, Kristina Dambrauskienė (pirmininkė), Albinas Ežerskis, Gintas
Navardauskas, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, Rolandas Toleikis, Vida Žemeckienė. Įvyko 10
posėdžių. Svarstyta 101 klausimas: patalpų panauda, nuoma, turto perėmimas ir perdavimas, gatvių
pavadinimų suteikimas, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimas, valstybinių žemės sklypų
įrašymas į neprivatizuojamų žemių planus, rajono 2014 metų melioracijos darbų sąrašas, uždarųjų
akcinių bendrovių 2013 m. veiklos ataskaitos, žemės ir žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę
2014 m., žemės mokesčio tarifų nustatymas 2015 metams, Savivaldybės seniūnaičių išmokų su
seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas,
Savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms
išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas, Rajono savivaldybės ir valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, Savivaldybės butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės
vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su
įstatymu ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės,
klausimai susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2014 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Kristina Dambrauskienė, Gintas Navardauskas, Stasys
Skalauskas, Rolandas Toleikis, kurie nepraleido nė vieno Komiteto posėdžio.
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Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Jam dabar priklauso 5 Tarybos nariai:
Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė (pirmininko pavaduotoja), Matas Liepis, Gintautas Macevičius
(pirmininkas), Birutė Žirlienė. Per 2014 m. įvyko 9 Komiteto posėdžiai. Svarstyta 78 klausimai:
vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimas, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
ataskaitos, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2013
metų ataskaita, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimas ir jų kainos,
atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo
įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais nustatymas, Laidojimo
pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, Narkotikų kontrolės
komisijos ataskaita, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2014 m.
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė ir Birutė
Žirlienė, kurios nepraleido nė vieno Komiteto posėdžio.
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Kontrolės komitetas. Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Vytautas Jucius (pirmininkas),
Loreta Kalnikaitė, Asta Stanislava Karbauskienė, Gintas Navardauskas, Jonas Šedbaras. Įvyko 11
posėdžių, svarstyti 67 klausimai: Savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaita,
Administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaita, Komiteto 2014 metų veiklos ataskaita,
Komiteto 2015 metų veiklos programa, Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. veiklos plano projektas,
Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos apie plano vykdymą, uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitos,
Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitos, Savivaldybės 2013
metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Rajono 2014-2015 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių planas, Savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir
atsiskaitymo tvarka, teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės.
Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Loreta Kalnikaitė,
Gintas Navardauskas.
Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2014 m.
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Tarybos nariai aktyviai dalyvavo komisijų, kurių yra nariai, veikloje.
BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO ŠALIŲ PARTNERIAIS
Sausio 22-28 dienomis į Reuterstadt Stavenhagen (Vokietija) vyko Administracijos
direktorius Valdemaras Jasevičius, Tarybos narys Vytautas Audinys ir Kaltinėnų seniūnas Antanas
Bartašius. Jie buvo pakviesti dalyvauti tradiciniame Naujųjų metų pradžios renginyje, kuris vyko
sausio 25 dieną. Viešnagės Vokietijoje metu delegatai taip pat lankėsi įvairiose įstaigose, susitiko su
miesto vadovais. Šilalės rajono savivaldybę su Stavenhagenu sieja dvidešimties metų draugystė, 2014
m. minima graži bendradarbiavimo sukaktis. Todėl vizito metu daug dėmesio buvo skiriama
tolesniam bendradarbiavimui aptarti, kitų susitikimų derinimui.
Vasario 23-26 dienomis Afyonkarahisare (Turkijoje) vyko antrasis Grundtvig mokymosi
partnerysčių projekto „Šerdis“, kurį organizavo projekto partneris „Demokratiją mylinčių jaunųjų
pedagogų asociacija“, susitikimas. Į jį atvyko 19 dalyvių iš Italijos, Bulgarijos, Latvijos, Jungtinės
Karalystės, Rumunijos. Šiame susitikime Šilalės rajonui atstovavo Šilalės rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, Investicijų
ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Auškalnytė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas Stasys Baubkus.

12
Po oficialaus susitikimo atidarymo dalyviai vyko susipažinti su mokymo centru, kuriame
siūti, gaminti rankdarbius, dirbti kompiuteriu, auklėti vaikus mokomi suaugę žmonės. Baigti kursai
ir įgytos kvalifikacijos padeda jiems įsidarbinti arba pradėti nuosavą veiklą. Mokymus finansuoja
savivaldybė, ji remia ir pradedant darbinę veiklą. Šalių projekto koordinatoriai derino ateinančių
mėnesių veiklas, diskutavo, kaip gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą, atliko projekto SSGG
analizę.
Sausio 29 dieną Šilalėje svečiavosi Mamonovo miesto savivaldybės (Kaliningrado sritis)
atstovai. Jie į mūsų miestą atvyko aptarti projekto „Tarptautinių socialinių ryšių plėtojimas per sportą
Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse“ eigą. Viena iš pagrindinių projekto dalių yra stadionų Šilalėje ir
Mamonove statyba, todėl susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta šių objektų tolesniems darbams
aptarti.
Kovo 20 d. mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus dalyvavo Kaliningrado srities Slavsko
mieste projekto „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio teritorijose tarp
Kaliningrado srities ir Lietuvos“, vykdomo su Slavsko savivaldybe ir finansuojamo pagal 2007-2013
m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos-Lenkijos ir Rusijos Federacijos
bendradarbiavimo per sieną programą, aptarime.
Balandžio 9 d. meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Olendra ir rajono ūkininkai vyko į Slavską (Kaliningrado sritis),
kur susipažino su šio miesto ir jo apylinkių situacija žemės ūkio srityje. Delegatai iš Šilalės apžiūrėjo
galvijininkystės ūkius, bendravo su jų savininkais, domėjosi naudojamomis technologijomis,
technine įranga.
Birželio 4–6 dienomis Svetlogorske (Rusijos Federacija) vyko šeštasis tarptautinis
Kaliningrado srities regionų partnerių forumas. Jame dalyvavo įvairių šalių regionų vadovai, tarp jų
mūsų rajono atstovai: mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas Stasys Aužbikas ir to paties skyriaus vyr. specialistas Faustas Sragauskas. Forume aptarti
tarpregioninio bendradarbiavimo aspektai ir perspektyvos, pristatomi tarptautiniai projektai ir
renginiai, tokie kaip Kaliningrado regiono pasiruošimas futbolo čempionatui, kuris 2018 m. vyks
Rusijoje.
Rugpjūčio 15-17 d. Šilalėje vykusios miesto šventės metu gimtadienio proga daug
sveikinimų sulaukta iš Krasniko (Lenkija), Sovetsko, Slavsko ir Mamontovo miestų (Kaliningrado
sritis) savivaldybių atstovų, Telšių vyskupo augziliaro Lino Vodopjanovo, Lietuvos asociacijos
„Sportas visiems“ prezidento ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidento Algio
Vasiliausko, LR Seimo nario Stasio Šedbaro, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininko Mariaus Draudvilos, Šilalės garbės piliečių Prano Šerpyčio ir Petro Bielskio, Šilalės
kraštiečių draugijos pirmininko Virginijaus Jocio ir kitų svečių.
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Rugpjūčio 20 d. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ lankėsi Slavsko (Kaliningrado sritis)
darželio atstovės. Delegatės domėjosi mūsų miesto vaikų darželio veikla, funkcijomis, renginiais.
Vienos dienos vizito metu viešnios ne tik apžiūrėjo įstaigą, bendravo su darbuotojais, aptarė
bendradarbiavimo galimybes, bet ir aplankė žymius Šilalės miesto objektus. Su Slavsko miesto
atstovėmis susitiko meras Jonas Gudauskas ir mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus. Susitikimo
dalyviams darželinukai parodė meninę programą.
Rugsėjo 2-7 d. delegacija iš Šilalės lankėsi Vokietijoje. Čia vyko mūsų miesto partnerių –
Stavenhageno miesto 750 metų jubiliejaus paminėjimas. Oficialiu kvietimu į Vokietiją dalyvauti
šventiniuose renginiuose vyko meras Jonas Gudauskas, Savivaldybės tarybos nariai Kristina
Dambrauskienė, Loreta Kalnikaitė ir Gintautas Macevičius, VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktorius
Antanas Damulis ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Gediminas Raudonius.
Gražaus jubiliejaus proga Stavenhagene buvo atidaryta aikštė, skirta miesto partneriams
įamžinti. Apie tai mena ir aikštėje įrengtas specialus stendas, kuriame svarbią vietą užima Šilalės
miesto vaizdai bei simbolika.
Stavenhageno ir Šilalės miestus sieja ilgametė draugystė, kuri vis atnaujinama per vizitus,
delegacijų apsikeitimus, projektus ir kitą veiklą. Bendradarbiavimo sutartis su šiuo Vokietijos miestu
pasirašyta dar 1994 metais, tad 2014 metais, lapkričio 2 dieną, miestų partnerystei sukako dvidešimt
metų.
Lapkričio 13-16 dienomis mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus ir Administracijos
direktorius Valdemaras Jasevičius su kitais Tauragės regiono savivaldybių atstovais oficialiu vizitu
vyko į Sankt Peterburgą (Rusijos Federacija). Delegatai dalyvavo jubiliejinėje X-oje tarptautinėje
konferencijoje „Bendradarbiavimas abipus sienos: Rusijos Federacija, Europos Sąjunga ir
Norvegija“.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA
Administracinei komisijai prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos pirmininkauja
Raimundas Vaitiekus. 2014 m. neįvyko nė vieno Administracinės komisijos prie Šilalės rajono
savivaldybės tarybos posėdžio, nes komisija negavo prašymų.
Šilalės rajono savivaldybės etikos komisija: Asta Stanislava Karbauskienė (pirmininkė),
Jonas Šedbaras, Aušrelė Liucija Baublienė, Rasa Gailienė, Teresė Ūksienė, Stasys Norbutas. Per
metus neįvyko nė vieno komisijos posėdžio, nes negauta jokių prašymų dėl Tarybos narių elgesio
svarstymo.
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„Auksinės gilės“ atrankos komisijai 2014 m. pirmininkavo meras Jonas Gudauskas.
Komisija posėdžio 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. Šiai Programai 2014 m. Savivaldybės biudžete buvo numatyta 50 tūkst. Lt. Lėšos
paskirstytos: daugiabučio namo savininkų bendrijos „Kelininkas“ namo stogo remonto darbų išlaidų
daliai padengti – 4500 Lt, Laukuvos mstl., Šilalės g. 13 namo savininkams – 2500 Lt (namo jungtinės
veiklos sutarties įregistravimo VĮ Registrų centre išlaidoms apmokėti ir namo durų bei langų
pakeitimo išlaidoms padengti), Šilalės m., Dariaus ir Girėno g. 50 namo savininkams – 3500 Lt (namo
jungtinės veiklos sutarties įregistravimo VĮ Registrų centre išlaidoms apmokėti ir namo laiptinių
aikštelių remonto darbų išlaidų daliai padengti), Laukuvos mstl., Laisvės g. 3 gyventojams – 4500 Lt
(namo šildymo sistemos rekonstrukcijos darbų išlaidų daliai padengti).
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija
per metus posėdžiavo 2 kartus. Šios programos įgyvendinimui 2014 m. buvo skirta 25 tūkst. Lt, iš
kurių 5000 Lt skirti Savivaldybės Dionizo Poškos premijos laureato piniginei premijai, o kiti 3500 Lt
– Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, knygos apie kulinarinį paveldą papildomam
leidimui išleisti, 1400 Lt – Bijotų seniūnijai, ąžuolinių skulptūrų ansambliui pastatyti, 1200 Lt –
Bilionių seniūnijai, istorinei Bilionių kaimo lentai bei simboliams pagaminti, 2200 Lt VšĮ
„Etnoklubas“ instrumentams įsigyti, 2150 Lt – Kultūros centrui, renginiams „Žemaitijos regiono
etnokultūrinei vakaronei“ ir „Žemaitiškų kanklių stygą užgavus 2“, 1000 Lt – Šilalės r. Kvėdarnos
Kazimiero Jauniaus gimnazijai, kanklėms įsigyti, 3000 Lt – Šilalės meno mokyklai, kūrybinei-poilsio
stovyklai „Lai skamba žemaitiškos kanklės“, 1200 Lt – Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyriui,
14-ajai žemaičių sueigai „Tauta pamiršusi savo praeitį yra be ateities“, 1300 Lt – Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejui, Kristijono Donelaičio 300 metų minėjimui, 750 Lt – kaimų bendruomenei
„Saulietekis“, spektaklio kūrimui, dekoracijų, rūbų gamybai ir teatro grupės išvykoms, 1300 Lt –
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialui, knygai-sąvadui apie Šilalės rajone
esančius pasipriešinimo istorijos atminimo ženklus išleisti, 1000 Lt – Žadeikių pagrindinei mokyklai,
armonikai ir būgneliams įsigyti.
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 metus įvyko 7 komisijos posėdžiai, kuriuose daugiausia buvo svarstomi klausimai,
susiję su mokinių pavėžėjimo organizavimu, peržiūrėti keleivių vežimo vietinio susisiekimo
maršrutais tarifų dydis ir mokinių pavėžėjimo įkainiai. Pagal šios komisijos ir mokyklų vadovų
siūlymus bei atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus Administracijos direktoriaus įsakymais buvo
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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 posėdžiavo 3 kartus, jai pirmininkavo Raimundas
Vaitiekus. Savivaldybės biudžete šiai Programai buvo numatyta 50 tūkst. Lt, kurie skirti UAB
„Šilalės komunalinis ūkis“ antrinių žaliavų (plastiko pakuočių) atliekų surinkimo ir išvežimo iš rajono
individualių valdų išlaidoms padengti.
Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo
rėmimo vertinimo komisija posėdžiavo 1 kartą. Komisija peržiūrėjo Šilalės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintą Savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo
programą ir jos pakeitimus pateikė tvirtinti Savivaldybės tarybai.
Šilalės rajono verslo plėtros programos vertinimo komisija 2014 m. posėdžiavo 3 kartus.
Šiai Programai iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 50 tūkst. Lt. Komisija apsvarstė 21 prašymą ir
paskirstė turimas lėšas paramos prašytojams.
Šilalės rajono narkotikų kontrolės komisija vykusio posėdžio metu aptarė narkotinių
medžiagų paplitimo rajono ugdymo įstaigose tyrimo ir apklausos dėl nerūkymo vietų Šilalės rajono
savivaldybėje rezultatus. Buvo parengtas Tarybos sprendimo projektas bei pateiktas tvirtinti Tarybai.
Taryba nustatė nerūkymo vietas Savivaldybės teritorijoje - Dariaus ir Girėno skvere, Šilalės miesto
stadione, ugdymo įstaigų teritorijose, vaikų žaidimo aikštelėje, esančioje Vytauto Didžiojo g.,
Šilalėje.
Šilalės rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija posėdžiavo 7 kartus, svarstyta,
tikrinta ir derinta 21 teritorijų planavimo dokumentas, surašyti statybos techninių projektų derinimo
nurodymai ir patikrinti 82 techniniai projektai statybos leidimų išdavimui, suderinta ir duoti rašytiniai
pritarimai 37 nesudėtingiems statiniams.
Savivaldybės tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintus atsakingumo savivaldybės bendruomenei,
veiklos skaidrumo, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, viešumo ir
reagavimo į gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo bei kitus principus,
dalyvavo įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, minėjimuose, susitikimuose su
Vyriausybės ministrais, Seimo bei Europos Parlamento nariais, užsienio šalių partneriais. Kiekvienas
Tarybos narys gyventojams apie savo veiklą atsiskaitys susitikimuose pagal Tarybos patvirtintą
tvarkaraštį.
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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 METŲ VEIKLA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi
bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 258 punktu, Šilalės rajono savivaldybės
meras už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.
Ataskaita teikiama įprastai už kalendorinius metus, t. y. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014
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 11 Tarybos posėdžių, priimta 301 Tarybos sprendimas, 2
sprendimo projektai nesvarstyti, 4 sprendimo projektai nepriimti. Daugiau apie Tarybos 2014 m.
veiklą galima rasti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje.
Per 2014 metus gauta 1211 raštų, iš jų: 11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Tauragės apskrityje teikimų bei reikalavimų, 3 teismo šaukimai, 99 gyventojų prašymai. Parengta 46
potvarkiai veiklos klausimais, 95 - komandiruočių, 25 - atostogų, 8 - personalo klausimais.
2014 metais sudaryta 15 darbo grupių:


Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei

pasiūlymams teikti;


Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projektui rengti;



Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintų tarnybų, policijos ir kitų statutinių, sveikatos

priežiūros, ugdymo įstaigų, maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais,
nustatymo;


Rajono seniūnijų kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apžiūrai atlikti;



Pasiūlymams pateikti dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Padievyčio

pradinio ugdymo skyriaus veiklos tęstinumo;


Renginio,

skirto

Šilalės

gaisrinės

įkūrimo

90-osioms

metinėms

paminėti,

organizavimui;


Pasiūlymams dėl Šilalės miesto rekreacinių viešųjų erdvių sutvarkymo, pėsčiųjų ir

dviračių takų, mažosios architektūros statinių įrengimo pateikti;


Dėl galimai nelicencijuotos gydymo praktikos VšĮ Šilalės rajono ligoninėje tyrimo;



Šilalės rajono savivaldybės mokyklų pasiruošimą 2014-2015 mokslo metams patikrinti;



Šilalės rajono žemdirbių ir kaimo bendruomenių šventei organizuoti;



Kvėdarnos miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimo prioritetams nustatyti

ir objektams parinkti;


Dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūris, Šilalės r.,

panaudojimo galimybių, pasiūlymų pateikimo;

17


Savivaldybės padėkos dienos nominacijoms steigti ir nominantams atrinkti;



Dėl valstybinės žemės sklypo padalijimo galimybės ir priskyrimo nekilnojamojo turto

objektams pastatui-lopšeliui-darželiui ir pastatui-mokyklai.
Meras Jonas Gudauskas ir mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus atstovauja Šilalės
rajono savivaldybei Tauragės apskrities regiono plėtros taryboje. Per metus įvyko 5 posėdžiai ir 4
rašytinės procedūros. Svarstyti klausimai: projektas „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 20072010 m. ir 2011-2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašų pagal priemonę VP3-1.1VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“ patikslinimas, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis 2007-2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašų pagal priemonę VP3-2.4SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinimas, projekto
„Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ vykdymas, Europos Sąjungos
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007- 2013 m. finansuotinų Tauragės
regiono projektų sąrašų pagal priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ patikslinimas, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007-2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo
pagal priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“ patikslinimas, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašo pagal priemonę VP32.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ patikslinimas, sąrašo
pagal priemonę VP3-1.4- AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ patikslinimas, Regiono
plėtros tarybos darbo grupės sudėtis ir jos darbo reglamentas, ES struktūrinės paramos teikimas
kultūros srities projektams, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 m. veiksmų planas, tikslinių
teritorijų Tauragės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus
ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, kriterijai,
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių
pasiūlymų 2014-2020 metų laikotarpio regioninio planavimo būdu planuojamų ES investicijų
(asignavimo kvotų regionui) paskirstymo principai ir kriterijai.
Meras pirmininkauja Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijai, Šilalės rajono gabių
moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programos
atrankos komisijai, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone
komisijai, „Auksinės gilės“ atrankos komisijai.
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Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos
bei skatinimo programą vykdo Programos atrankos komisija, kurioje dirba 10 asmenų (2 Šilalės
rajono savivaldybės vadovai, 3 Šilalės rajono savivaldybės tarybos atstovai, 3 Šilalės rajono
savivaldybės administracijos specialistai, 2 Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai).
2014 m. biudžete Programai buvo skirta 20 000 Lt. Programos atrankos komisija išnagrinėjo 35
prašymus, organizavo 1 atrankos komisijos posėdį, kurio metu Administracijos direktoriui
rekomenduota skirti lėšas 25 asmenims (iš viso skirta 12830 Lt arba 3686 EUR).
Šilalės rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-234 patvirtino
Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei
skatinimo programą ir numatė jos įgyvendinimą iki 2016 metų. Programos tikslas – gerinti mažiau
galimybių turinčių gabių mokinių ir studentų, siekiančių aukščiausio išsimokslinimo ir profesionalių
pasiekimų lygio, sąlygas bei skatinti mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką. Programos
uždaviniai:


remti Šilalės rajono studentus, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose ir

aukštesniosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas;


remti 11-12 klasių mokinius ir 3-4 klasių gimnazistus, besimokančius Šilalės rajono

savivaldybės dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose;


atskirais atvejais remti studentus ir mokinius už ypatingai aukštus respublikinės ar

tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimus;


siekti, kad studentai, įgiję aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą, grįžtų dirbti į Šilalės

rajoną.
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija per
metus posėdžiavo 2 kartus. Šios programos įgyvendinimui 2014 m. buvo skirta 25 tūkst. Lt, iš kurių
5000 Lt skirti Savivaldybės Dionizo Poškos premijos laureato piniginei premijai, o kiti 3500 Lt Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, knygos apie kulinarinį paveldą papildomam leidimui
išleisti, 1400 Lt - Bijotų seniūnijai, ąžuolinių skulptūrų ansambliui pastatyti, 1200 Lt - Bilionių
seniūnijai, istorinei Bilionių kaimo lentai bei simboliams pagaminti, 2200 Lt VšĮ „Etnoklubas“
instrumentams įsigyti, 2150 Lt - Kultūros centrui, „Žemaitijos regiono etnokultūrinei vakaronei“ ir
„Žemaitiškų kanklių stygą užgavus 2“, 1000 Lt - Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai,
kanklėms įsigyti, 3000 Lt - Šilalės meno mokyklai, kūrybinei-poilsio stovyklai „Lai skamba
žemaitiškos kanklės“, 1200 Lt - Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyriui, 14-ajai žemaičių sueigai
„Tauta pamiršusi savo praeitį yra be ateities“, 1300 Lt - Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui,
Kristijono Donelaičio 300 metų minėjimui, 750 Lt - kaimų bendruomenei „Saulietekis“, spektaklio
kūrimui, dekoracijų, rūbų gamybai ir teatro grupės išvykoms, 1300 Lt - Lietuvos politinių kalinių ir
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tremtinių sąjungos Šilalės filialui, knygai-sąvadui apie Šilalės rajone esančius pasipriešinimo istorijos
atminimo ženklus išleisti, 1000 Lt - Žadeikių pagrindinei mokyklai, armonikai ir būgneliams įsigyti.
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 apdovanotas 31 pedagogas, kultūros darbuotojas, treneris.
„Auksinė gilė“
Vasario 16 dieną „Auksinės gilės“ atrankos komisijos iš pasiūlytų kandidatų išrinkti bei
„Auksine gile" nominuoti ir piniginėmis premijomis apdovanoti krašto vardą Lietuvoje ir už jos ribų
garsinantys Šilalės rajonui nusipelnę asmenys: Jonas Masidunskas, ilgametis Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapijos bažnyčios zakristijonas – už religinių tradicijų puoselėjimą ir iniciatyvas
prižiūrint Šilalės parapijos bažnyčios aplinką; Donata Vištartaitė, irkluotoja, Europos ir pasaulio
čempionatų prizininkė – už Lietuvos ir Šilalės krašto garsinimą pasaulyje sportiniais pasiekimais;
Aloyzas Stasytis, dainininkas, žurnalistas, fotografas, Šilalės kraštiečių draugijos narys – už kūrybinį
aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą.

Sveikino su veiklos 25-mečiu
Kovo 15 dieną meras Jonas Gudauskas dalyvavo iškilmingame Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos (LPKTS) Tauragės filialo susirinkime. Jis pasveikino Tauragės filialo atstovus su
25 metų veiklos jubiliejumi ir linkėjo naujų kūrybinių sumanymų.

Pagerbti rajono bibliotekininkai
Balandžio 22 dieną įteikti mero Jono Gudausko padėkos raštai rajono bibliotekininkams už
ilgametį darbą ir atsidavimą savo profesijai.

Sveikino medicinos darbuotojus
Balandžio 28 dieną meras lankėsi įvairiose rajono sveikatos priežiūros įstaigose ir sveikino
rajono medicinos darbuotojus su profesine švente, kuri minima balandžio 27-ąją. Dėkojo už medikų
sunkų, kruopštų, atsakingą ir prasmingą darbą, nuoširdų rūpestį, suteiktą viltį, linkėjo stiprybės,
optimizmo ir daug nuoširdžių pacientų padėkos žodžių.
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Dėmesys iš Prezidentūros daugiavaikei motinai
Gegužės 6 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius
Krasauskas ir Kanceliarijos Personalo skyriaus vedėja Gražina Urbonienė Drobūkščių kaime
(Traksėdžio sen.) gyvenančiai Pranciškai Jančauskienei nusipelniusiai motinai įteikė ordino „Už
nuopelnus Lietuvai" įteikė medalį. Nusipelniusią motiną pasveikino rajono meras Jonas Gudauskas
ir Traksėdžio seniūnijos seniūnė Regina Audinytė bei nominantės artimieji.
Apdovanoti gabūs rajono mokiniai
Gegužės 12 dieną aštuoniems gabiausiems rajono mokiniams įteiktos vardinės premijos,
mero padėkos raštai. Mero padėkos įteiktos ir mokinius ruošusiems mokytojams bei mokinių
tėveliams.
Pasveikino Telšių vyskupą
Spalio 20 dieną meras Jonas Gudauskas lankėsi Telšiuose, kur 70 metų jubiliejaus proga
pasveikino Telšių vyskupą Joną Borutą SJ.
Išrinkta „Sveikiausia įstaiga 2014“
Spalio 28 dieną „Sveikiausia įstaiga 2014“ 2014 metais tapo Tauragės apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Ji apdovanota mero Jono
Gudausko padėkos raštu ir Visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais.
Dionizo Poškos premija
Gegužės 30 dieną jubiliejinis 50-tasis tarptautinis „Poezijos pavasaris“ surengtas
renovuotoje kalbininko Kazimiero Jauniaus klėtelėje Lembo kaime (Kvėdarnos sen.). Tą pačią dieną
poezijos garsai skambėjo ir Bijotuose, prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus, kur buvo įteikta
Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos vardo premija. Nuo 2009 metų „Poezijos pavasario“ metu
tradiciškai įteikiama Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos vardo premija. 2014 m. ji atiteko
poetui Vytautui Stulpinui už poezijos knygą „Tolymės“. Premija skiriama už geriausią naują
lietuviškos poezijos rinkinį, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kuriame atsispindi etniniai
motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis.
Derliaus šventės metu – apdovanojimai už gražiausią sodybą, gatvę, gyvenvietę...
Spalio 4 dieną Šilalėje šurmuliavusios rajono žemdirbių ir kaimo bendruomenių šventės
metu už gražiausias sodybas įteiktos padėkos ir apdovanojimai: už gražiausiai tvarkomas sodybas
apdovanoti Stasė ir Zigmas Serapinai iš Pajūrio, Daiva ir Virgilijus Jankauskai iš Žadeikių, Loreta
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Armonienė iš Pelkių kaimo (Kaltinėnų sen.) bei Kristina Bagdonienė iš Vingininkų. Gražiausiai savo
sodybas prižiūrinčiais ūkininkais pripažinti Regina Žymantienė iš Palokysčio kaimo (Žadeikių sen.),
Elena Taujanskienė iš Dargalių kaimo (Laukuvos sen.), Dalia ir Rimas Kavaliauskai iš Bijotų bei
Regina ir Stasys Lidžiai iš Jucaičių; gražiausiai aplinką besitvarkantys daugiabučiai – Dievyčio g. 7
namas Šiauduvos kaime (Laukuvos sen.) ir Šilalės g. 1 namas Žadeikiuose. Tvarkingiausiomis
gatvėmis pripažintos Liepų gatvė Kvėdarnoje ir Pavėžio gatvė Drobūkščiuose, o gražiausiai
tvarkomos gyvenvietės vardas atiteko Bijotams ir Šiauduvai. Už metų pasiekimus deklaruojant
pasėlius apdovanota Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialistė Adelė Noreikienė. Pirmąją vietą
„Metų ūkiai 2014“ apdovanojimuose užėmė Daiva ir Egidijus Gečai, antrąją – Jovita ir Vidas
Žymančiai, trečiąją – Ilona ir Gintautas Bražinskai. Už netradicinio ūkio puoselėjimą apdovanojimas
įteiktas Editai Dirmontaitei.

Pagerbti rajono mokytojai ir socialiniai darbuotojai
Spalio 3 dieną Tarptautinės mokytojų ir Socialinių darbuotojų dienos progomis Šilalės
kultūros centre surengta iškilminga šventė. Jos metu mokytojams linkėta stiprybės ir energijos ugdant
jaunąją kartą, o socialiniams darbuotojams – jėgų ir ryžto palengvinant gyvenimą šimtams žmonių.
Mokytojai ir socialiniai darbuotojai apdovanoti Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus
padėkomis už ilgametį darbą.
„Padėkos lašas“
Gruodžio 12 dieną jau 8 kartą vykusios Savivaldybės padėkos dienos šventės metu
„Padėkos lašo“ apdovanojimu apdovanoti šie labiausiai Šilalės kraštui nusipelnę asmenys: Nijolė
Savickienė, bendruomenės slaugytoja, už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje, už
nuoširdų kvalifikuotą darbą, atsidavimą savo profesijai, kantrybę, nuoširdumą, pareigingumą,
rūpestingumą, pasiaukojimą; Stasys Bugenis, kaimo kapelos „Bijotaičiai“ vadovas, už pasiekimus
kultūros srityje, krašto reprezentavimą šalyje; Renata Gužauskienė, Upynos kultūros namų kultūrinės
veiklos vadybininkė, už etnokultūrinio paveldo puoselėjimą, sėkmingą kultūrinę veiklą Šilalės krašte
ir Respublikoje, originalių ir kūrybingų idėjų sumanymą ir įgyvendinimą, Upynos miestelio
bendruomenės įtraukimą į kultūrinę veiklą; Zofija Vaitiekienė, ūkininkė, už etnokultūrinio paveldo
saugojimą bei puoselėjimą, ilgametę Šiaudalių kaimo kapinaičių priežiūrą; Benediktas Šetkus,
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Istorijos didaktikos centro vedėjas, Šilalės
kraštiečių draugijos narys, Europos bei Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos narys, už aktyvų
žmogiškųjų išteklių ugdymą, mokslo, švietimo, kultūros, sporto sričių reprezentavimą šalyje ir
užsienyje, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką
veiklą; Jekaterina Tamošaitienė, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja, už pasiekimus
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socialinės infrastruktūros vystymo srityje, už nuoširdų kvalifikuotą darbą, atsidavimą savo profesijai,
kantrybę, nuoširdumą, pareigingumą, rūpestingumą, pasiaukojimą; Vilma Maskoliūnienė, Šilalės
rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė, už pasiekimus socialinės
infrastruktūros vystymo srityje, atsakingą, intensyvų, pasiaukojamą prevencinį darbą; Alfonsas
Martinėnas, pensininkas, buvęs Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos mokytojas, už
pasiekimus pilietiškumo ugdymo srityje, regiono etnokultūrinio paveldo puoselėjimą bei sėkmingą
kultūrinę ir švietėjišką veiklą; Elena Biruta Kuizinaitė, Pajūrio „Bočių“ bendrijos pirmininkė, už siekį
padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį, už begalę kilnių poelgių, kūrybinį
aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pelnytą aplinkinių pagarbą; Elvyra Gedeikienė, Šilalės Simono
Gaudėšiaus gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė, skautų draugovės vadovė, už pasiekimus
pilietiškumo ugdymo srityje, aktyvų ir pasiaukojamą darbą puoselėjant tautines tradicijas ir pilietinį
iniciatyvų įgyvendinimą.
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2014 m. veikė pagal Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-314 patvirtintą Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programą, kurios strateginis tikslas – sukurti
palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Šilalės rajone ir
Lietuvoje.
Įgyvendindama Programą bei jos priemones Jaunimo reikalų taryba bendradarbiavo su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tauragės, Šilutės ir Kelmės rajonų savivaldybių
administracijomis, Šilalės atviru jaunimo centru, nevyriausybinėmis rajono jaunimo organizacijomis.
Taryboje dirbo 10 narių (5 nariai yra Savivaldybės atstovai, kiti 5 nariai atstovauja Šilalės
rajono nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms). Tarybai pirmininkauja Šilalės rajono
savivaldybės meras Jonas Gudauskas.
2014 m. organizuoti 4 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šiais klausimais: Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo politikos 2014 m. plėtros programos priemonių tvirtinimas, kvietimai dalyvauti
mokymuose savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams bei konferencijoje „Jaunimo NVO
bendradarbiavimas su vietos savivalda“, Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje
plano stebėsenos tvarkos ir 2013 m. Plano įgyvendinimo ataskaitos pateikimas Jaunimo reikalų
departamentui, Šaulių prašymai dėl rajono jaunimo organizacijų dalyvavimo Žemaitijos „Jaunimo
vasaros akademijoje“, tradicinio dviračio žygio organizavimas, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ renginio „Auksinis jaunimas 2014“ organizavimas, dėl
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Šilalės rajono jaunimo reikalų tarybos prizų bei padėkų Šilalės rajono visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ renginio „Auksinis jaunimas 2014“ nominantams.
Koordinuotas finansinės paramos jaunimui skyrimas (apie 3 400 EUR) įgyvendinant Šilalės
rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos 2014 metų priemones.
Dalyvauta bei organizuota jaunimo veiklos bei renginiai:
1. Jaunimo reikalų tarybų mokymai Šilalėje (2014-01-09);
2. Diskusija „Dialogas: Šilalės jaunimas ir Policijos komisariato darbuotojai“ (2014-01-

10);
3. Susitikimas su verslo atstovais ir žaidimo vakaras „Pinigų karta“ Šilalės jaunimo centre

„Pulsas“ (2014-01-14);
4. LiJOT seminaras „Europos Sąjungos jaunimo finansavimo programa „Erasmus+“;

Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir Jaunimo politikos pagrindų įstatymai, Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai rezultatai, kt.“ (2014-01-30);
5. JRD paraiškų rengimo mokymai RJOT atstovams (2014-02-01);
6. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovų

susitikimas su „Vieningo Laukuvos jaunimo“ organizacija (2014-02-24);
7. Savivaldybės administracijos susitikimas su Jaunimo reikalų departamento direktoriumi

M. Kuliavu (2014-03-14);
8. ŠRVJOS „AS“ 6 - asis gimtadienis ir šventinė stalo žaidimų trikovė (2014-03-21);
9. Žemės valandos minėjimo renginys (2014-03-29);
10. Šilalėje paminėta Jaunimo solidarumo diena (2014-04-25);
11. „Laukuvos žiedo geriausieji“ organizavimas (2014-05-02);
12. Skautijos renginio „Žemėj Lietuvos vienybė žydės“ organizavimas (2014-05-16 - 2014-

05- 17);
13. Šilalės jaunimo organizacijų narių mokymai (2014-05-21 - 2014-05-23);
14. „Dviračių žygio 2014“ organizavimas (2014-06-07);
15. Dalyvavimas Žemaitijos vasaros akademijoje „Kartu mes galime daug“, komandos

veiklų organizavimas (2014-06-11 - 2014-06-13);
16. „Ateitininkų stovyklos 2014“ koordinavimas (2014-06-11 - 2014-06-13);
17. „Road Trip Lithuania 2014“ organizavimas (2014-07-15 - 2014-07-17);
18. „Šilalės rajono JRT mokymų“ organizavimas (2014-07-09 - 2014-07-11);
19. Nevyriausybinių jaunimo organizacijų lyderių mokymų organizavimas (2014-07-28 -

2014-07-30);
20. Jaunimo programos Šilalės miesto šventėje „Auginkim Šilalę širdy“ koordinavimas

(2014-08-17);
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21. Susitikimas su jaunimu Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje (2014-09-

18);
22. Pramoginė popietė su jaunimu Tauragės regioniniame parke (2014-09-19);
23. Susitikimas su jaunimu Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje (2014-

09- 25);
24. Ronaldo Reigano klubo diskusijos „Mano indėlis stiprinant Tėvynės gynybą“ jaunimo

komandos ruošimas (2014-09-26);
25. „Ištiesk gerumo ranką beglobiams gyvūnams“ renginio koordinavimas (2014-10-04);
26. „Šilalės rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų vadovų išvyka“ (2014-10-09);
27. „Jaunimas Savivaldybėje“ renginio koordinavimas (2014-10-10);
28. „Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“,

Jaunimo reikalų tarybos atstovų susitikimas su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos
vyresniųjų klasių mokiniais“ (2014-10-16);
29. Konsultacijos Jaunimo reikalų tarybos nariams (2014-10-23);
30. Jaunimo akcija „Meduolio diena“ (2014-11-29);
31. Konsultacijos Jaunimo reikalų tarybos nariams (2014-12-11);
32. Jaunimo padėkos vakaro „Auksinis jaunimas 2014“ organizavimas (2014-12-29).

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“.
Vyko į Slavską
Vasario 26 dieną meras vyko į Slavską (Kaliningrado sritis) aptarti techninio Pajūrio
miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projekto.
Šilalėje svečiai iš Slavsko ir Šilutės
Gegužės 6 dieną aptarti projekto „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio
teritorijoje tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos“ (Pajūrio vandentvarkos projekto I etapas) atvyko šio
projekto partneriai iš Slavsko miesto (Kaliningrado sritis) ir Šilutės rajono savivaldybių.
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Vasaros jaunimo stovykla Sovetske
Birželio 24-30 dienomis Sovetske (Kaliningrado sritis) vyko antroji 2007-2013 m. Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programos projekto „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“ tarptautinė jaunimo
sporto stovykla. Jos metu vyko sporto varžybos, kiti užsiėmimai, taip pat pažintinės ekskursijos.
Pirmoji šio projekto stovykla vyko vasario mėnesį Šilalės rajone. Tąkart stovyklos metu buvo
siekiama ugdyti meninius jaunuolių gabumus šokti, dainuoti, muzikuoti ir kurti. Oficialiu kvietimu į
Sovetską (Kaliningrado sritis), kur buvo organizuotas tarptautinis ekstremalių sportų rūšių
(riedlentininkų, BMX dviračių varžybos) konkursas, vyko meras Jonas Gudauskas, kuris sveikino
tarptautinės vasaros stovyklos dalyvius, o vėliau dalyvavo riedlenčių aikštelės atidaryme bei susitiko
su Sovetsko miesto savivaldybės vadovais, aptarė naują finansavimo laikotarpį, tolesnį
bendradarbiavimą, pasikeitimą delegacijomis.

Ambasadoriaus vizitas
Liepos 19 dieną Šilalės rajone lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Indijoje Linas
Tallat-Kelpša su Indijos dienraščio „Times of Indija“ korespondentais Europoje. Svarbiausias svečių
tikslas – apžiūrėti Pagramančio regioninio parko teritorijoje esantį Indijos piliakalnį ir pasikalbėti su
Indijos kaimo žmonėmis. Po regioninį parką ambasadorių ir „Times of Indija“ korespondentus lydėjo
direkcijos vyr. ekologas Tomas Kabašinskas.
Šilalės darželyje - Slavsko atstovai
Rugpjūčio 20 dieną Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ lankėsi Slavsko (Kaliningrado
sritis) darželio atstovės. Delegatės domėjosi mūsų miesto vaikų darželio veikla, funkcijomis,
renginiais. Vienos dienos vizito metu viešnios ne tik apžiūrėjo įstaigą, bendravo su darbuotojais,
aptarė bendradarbiavimo galimybes, bet ir aplankė žymius Šilalės miesto objektus. Su Slavsko miesto
atstovėmis susitiko meras Jonas Gudauskas ir mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus.
Šilalės delegatai Mamonove
Rugpjūčio 25-27 dienomis 60 šilališkių, tarp jų ir Savivaldybės atstovai, vyko į Mamonovą
(Kaliningrado sritis) dalyvauti Šeimų sporto žaidynėse. Šis sporto renginys - tai 2007-2013 m.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per
sieną programos dalis. Iš pastarosios programos buvo finansuoti neseniai atidaryto miesto stadiono
atnaujinimo darbai.
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Stavenhageno miesto šventėje
Rugsėjo 2-7 dienomis mero vadovaujama delegacija lankėsi Vokietijoje, kur vyko
Stavenhageno 750 metų jubiliejaus paminėjimas. Gražaus jubiliejaus proga Stavenhagene buvo
atidaryta aikštė, skirta miesto partneriams įamžinti. Apie tai mena ir aikštėje įrengtas specialus
stendas, kuriame svarbią vietą užima Šilalės miesto vaizdai bei simbolika.
57-ąjį kartą svečiavosi labdarys iš Vokietijos
Lapkričio 3 dieną Savivaldybėje lankėsi labdarys iš Vokietijos Gütersloh miesto Konrad
Bastian, kurį atlydėjo VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktorius Antanas Damulis. Su K. Bastian
susitiko Savivaldybės vadovai Susitikimo metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.
Projekto „Tarptautinių socialinių ryšių plėtojimas per sportą Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse“
baigiamoji konferencija
Lapkričio 6-7 dienomis Šilalėje vyko projekto „Tarptautinių socialinių ryšių plėtojimas per
sportą Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse“ baigiamoji konferencija. Dviejų dienų konferencijos
metu aptarti projekte nuveikti darbai: suremontuoti stadionai Šilalėje ir Mamonove (vyksta
baigiamieji darbai), abiejuose miestuose surengtos tarptautinės sporto varžybos ir sporto stovyklos,
kurių metu skatintas bendradarbiavimas tarp abiejų šalių sportininkų ir trenerių, populiarintas sveikas
gyvenimo būdas ir fizinis aktyvumas. Konferencijoje dalyvavo svečiai: Mamonovo miesto apygardos
administracijos vadovo pavaduotojas Oleg Rodin, 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP
bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato filialo Vilniuje projekto
ekspertė Sigita Baronaitė, projekto vadovas Petras Punys, Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktorė Edita Mielienė, šio departamento Tauragės apskrities skyriaus
atstovai, taip pat Šilalės rajono savivaldybės vadovai, Administracijos darbuotojai.
INVESTICIJOS, PLĖTRA
Planavimas ir tyrimas
Savivaldybių funkcija - teritorijų planavimas. Tai žemės sklypų planų rengimas, bendrųjų,
specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas. 2014 metams šiai funkcijai įgyvendinti iš
savivaldybės biudžeto buvo panaudota 59439,22 Lt.
Vykstant žemės reformos žemėtvarkos projektavimo darbams, kadastro vietovėse
formuojami žemės sklypai prie savivaldybės nuosavybės teise turimų statinių bei kitų objektų:
kapinių sklypų, inžinerinės infrastruktūros statinių. 2014 metais kaime suformuoti 87 žemės sklypai.
Tai kapinės, rekreacinio naudojimo žemės sklypai, vandens telkiniai, naudojami visuomenės
poreikiams, kiti žemės sklypai, reikalingi savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.
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Tarybos sprendimai, susiję su investicijomis, verslu, žemės ūkiu ir plėtra:
Dėl Šilalės rajono 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,
sąrašo patvirtinimo (2014 m. sausio 31 d. Nr. T1-31);
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2015-2017 metų programai
(2014 m. vasario 20 d. Nr. T1-41);
Dėl leidimo rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui „Bendruomeninės
infrastuktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“ (2014 m. vasario 20 Nr. Tl-44);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. Tl-316 „Dėl
Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo (2014 m. spalio 30 d.
Nr. T1-238);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. Tl-306 „Dėl
Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo“ pakeitimo (2014 m. spalio 30 Nr.
Tl-239);
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kai kurių gyvenamųjų vietovių naikinimo, nustatymo ir
pavadinimų suteikimo (2014 m. lapkričio 27 d. Nr. Tl-264);
Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties
valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (2014 m.
lapkričio 27 d. Nr. Tl-265);

PASITARIMAI, SUSITIKIMAI IR RENGINIAI
Meras aktyviai bendravo su seniūnijų 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 aukštų pareigūnų ir svarbių svečių. Nuolat susitikta su rajono
gyventojais, dalyvauta įvairiose šventėse, jubiliejuose ir kitokio pobūdžio renginiuose.

Aptartas jaunimo ir policijos bendradarbiavimas
Sausio 14 dieną Šilalės atvirame jaunimo centre „Pulsas“ meras dalyvavo diskusijoje,
kurioje kalbėta apie jaunų žmonių užimtumo didinimą ir nepilnamečių nusikaltimų mažinimą,
nagrinėtos problemos, susijusios su alkoholio, narkotinių medžiagų ir tabako vartojimu, ieškota
problemų sprendimų būdų.
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Lankėsi Rusijos Federacijos generaliniame konsulate Klaipėdoje
Sausio 15 dieną Rusijos Federacijos generalinio konsulo Klaipėdoje Vladimiro Malygino
kvietimu meras Jonas Gudauskas dalyvavo tradiciniame renginyje, kuriame pristatyti praėjusiais
metais konsulato nuveikti darbai, aptartos bendradarbiavimo su mūsų rajono savivaldybe galimybės.
Atidaryta Girdiškės bendruomenės salė
Sausio 17 diena ypatinga buvo Girdiškės bendruomenei, nes tądien atidaryta renovuota
bendruomenės salė. Girdiškės kaimo gyventojus naujose patalpose sveikino meras Jonas Gudauskas,
mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus ir kiti svečiai.
Diskutuota apie naująją regioninę politiką
Sausio 17 dieną meras dalyvavo Tauragėje Seimo narių Agnės Bilotaitės ir Stasio Šedbaro
organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Naujoji regioninė politika“, kurioje aptarta Lietuvos
regioninės politikos situacija, kalbėta apie Tauragės regiono verslo ateitį bei pristatytos priemonės
skirtos atgaivinti ekonomiką regionuose.

Vizitai Vilniuje
Sausio 23 dieną Jonas Gudauskas dalyvavo susitikimuose su generaliniu urėdu, Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovais, lankėsi 20072013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio
techninio sekretoriato filiale, kurioje aptariamas projektas „Tarptautinių socialinių ryšių plėtojimas
per sportą Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse“.
Vasario 5 dieną dalyvavo susitikime su Kultūros paveldo departamento direktore Diana
Varnaite, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento atstovais.
Birželio 5 dieną meras Jonas Gudauskas lankėsi Vilniuje, kur susitiko su Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei departamentų atstovais. Susitikimų metu aptarti
projektai, kalbėta kitais, mūsų rajonui aktualiais klausimais.
Rugpjūčio 7 dieną meras lankėsi Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, Kūno kultūros ir
sporto departamente bei kitose institucijose. Savivaldybės vadovo tikslas – aptarti projektus ir kitus
rajonui aktualius klausimus.
Rugsėjo 24 dieną Jonas Gudauskas susitiko su Kūno kultūros ir sporto departamento,
Lietuvos automobilių kelių direkcijos bei kitų institucijų atstovais. Susitikimų metu aptarti projektai
bei kiti mūsų rajonui aktualūs klausimai.
Lapkričio 4 dieną susitiko su Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos automobilių
kelių direkcijos atstovais, lankėsi LR Seime. Susitikimų metu aptarti rajonui aktualūs klausimai.

29
Kalbėta apie kultūros paveldo objektų problemas
Sausio 24 dieną dalyvavo pasitarime dėl kultūros paveldo objektų žemės vietovių matavimų
ir žemės įteisinimo dokumentų. Taip pat paliesta tema apie kultūros paveldo objektus (bažnyčias,
kultūros namus ir pan.), kuriems būtina renovacija.
LR Seimo narės Virginijos Baltraitienės vizitas Šilalėje
Vasario 3 dieną dalyvauta susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nare, Valstybės
valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininke Virginija Baltraitiene.
Aptarti renovuotinų rajono kultūros paveldo objektų investiciniai projektai
Vasario 4 dieną dalyvavo pasitarime dėl kultūros paveldo bei kultūros infrastruktūros
aktualizavimo investicinių projektų teikimo LR kultūros ministerijai, kuri išanalizavusi paraiškų
sąmatas, planuos naują 2014-2020 m. finansavimo periodą ir atitinkamai paskirstys ES struktūrines
lėšas kultūros sričiai.
Susitikimas su Šilalės rajono policijos komisariato viršininku
Vasario 7 dieną dalyvavo susitikime su Šilalės rajono policijos komisariato viršininku
Rolandu Kudijanovu. Susitikimo metu aptarta kriminogeninė situacija Šilalės rajone, kaip būtų
galima išvengti nusikalstamų veikų ateityje.
Pasitarimas su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovais
Vasario 14 dieną rinkosi Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės
šilumos tinklai“, „Šilalės vandenys“, „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės knygynas“ „Gedmina“
vadovai ir finansininkai. Susitikime su savivaldybės vadovais aptarti šių įmonių veiklos rezultatai.
Valstybės atkūrimo dienos minėjimas
Vasario 14 dieną Jonas Gudauskas dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
paminėjime, kuris vyko Bijotų Dionizo Poškos pagrindinėje mokykloje.
Knygų pristatymas
Vasario 15 dieną Laukuvos kultūros namuose surengtas Vytenio Almonaičio ir Junonos
Almonaitienės knygų „Pietų Medininkai. Keliautojo per Laukuvos apylinkes žinynas“ ir „Vakarų
Lietuva XIII-XV amžiuje“ pristatymas. Renginyje dalyvavo leidinių autoriai, kurie papasakojo apie
tai, kaip jiems sekėsi rinkti medžiagą apie Laukuvos apylinkes, trumpai apžvelgė knygoje aprašytas
lankytinas vietas ir objektus. Su dviejų knygų išleidimu ir Lietuvos valstybės atkūrimo diena
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pasveikino meras Jonas Gudauskas, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, direktoriaus
pavaduotoja Vera Macienė, Tarybos narė Teresė Ūksienė, Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas ir kiti
svečiai. Pristatymo metu surengta meninė programa ir viktorina „Ar pažįsti Laukuvos kraštą“.
Pasitarimas su rajono gydymo įstaigų vadovais
Vasario 18 dieną vyko Savivaldybės vadovų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų
pasitarimas. Svarstyta, kaip efektyviai sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšas, aptarta rajono gydymo įstaigų ilgalaikių investicijų iki 2020 m. programos. Kalbėta apie
skiepus nuo gripo ir priešgripinius vaistus. Taip pat aptartos tuberkuliozės profilaktikos, alkoholio ir
narkotikų kontrolės bei narkomanijos prevencijos programos. Pasitarimo metu nemažai dėmesio
skirta viešųjų įstaigų veiklos ir finansinių ataskaitų reikalavimams aptarti.
Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis
Vasario 21 dieną meras dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje. Apsvarstytos
naujo finansavimo periodo projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, kurias ruošė Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, aptarti kiti ES paramos 2014-2020 metams planavimo klausimai.
Taip pat patikslinti ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuoti Tauragės
regiono projektai pagal priemones „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą“, „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
Lankėsi Vilniaus knygų mugėje
Vasario 22 dieną meras Jonas Gudauskas lankėsi jau 15-ąjį kartą rengiamoje Vilniaus knygų
mugėje. Tai - tarptautinis, keturias dienas trunkantis kultūros renginys, kuris sutraukia tūkstančius
lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio valstybių. Knygų mugė buvo skirta klasikinei literatūrai
ir Kristijono Donelaičio 300-ioms gimimo metinėms. Savivaldybės vadovas apsilankė stende,
kuriame mugės svečiai galėjo įsigyti Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės knygų apie
Šilalės kraštą: „Vėl šniokščia rėvos“, „Pietų Medininkai. Keliautojo per Laukuvos apylinkes žinynas“
ir „Vakarų Lietuva XIII-XV amžiuje“. Meras taip pat susitiko ir pabendravo su vienu iš minėtų
leidinių autoriumi V. Almonaičiu bei Šilalės garbės piliečiu, kardiologu Pranu Šerpyčiu.
Kvėdarnos senelių globos namų atidarymas
Vasario 23 dieną surengtas Kvėdarnos parapijos senelių globos namų renovuoto pastato ir
priestato atidarymas. Tradiciniu juostelės perkirpimu atidaryti renovuotus senelių namus patikėta
Telšių vyskupui augziliarui Linui Vodopjanovui, merui Jonui Gudauskui ir UAB „Kvėdarsta“

31
valdybos pirmininkui Stasiui Navardauskui. Projekto lėšomis rekonstruotas pagrindinis pastatas,
pastatytas naujas priestatas, įrengtos patalpos, įsigyta baldų, kompiuterinė technika ir įranga.
Susitiko su Žvingių kaimo gyventojais
Vasario 27 dieną meras dalyvavo susitikime su Žvingių kaimo gyventojais. Susitikimo metu
žvingiškiai išsakė savo lūkesčius dėl buvusios mokyklos pastato. Jame gyventojai norėtų įrengti
šarvojimo salę ir panaudoti kitiems bendruomenės poreikiams.
Susitikimas su Kūno kultūros ir sporto departamento atstovais
Kovo 3 dieną dalyvauta susitikime su Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD)
atstovais, kurie domėjosi stadiono renovacija ir baseino Šilalėje statybomis.
Susitikimas su Šilalės kraštiečių draugijos Vilniuje pirmininku
Kovo 21 dieną meras Jonas Gudauskas susitiko su Šilalės kraštiečių draugijos Vilniuje
pirmininku Virginijumi Jociu. Susitikimo metu kalbėta apie tolesnį bendradarbiavimą, balandžio
mėnesį vyksiantį visuotinį kraštiečių susirinkimą, aptarta šių metų veikla.
Lietuvos Respublikos Seimo narių vizitas Šilalėje
Balandžio 7 dieną vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariais Virginija
Baltraitiene, Kęstučiu Daukšiu, Žemės ūkio ministerijos atstovais ir kitais juos atlydėjusiais
asmenimis. Darbinio susitikimo pradžioje meras Jonas Gudauskas pasveikino atvykusius svečius,
pristatė mūsų rajoną, kaip žemdirbišką, kuris yra vienas pirmaujančių pagal laikomų galvijų skaičių.
Po trumpo pranešimo savivaldybės vadovas pakvietė visus bendrai diskusijai.
Susitikimas su Švietimo ir mokslo ministru Pajūryje
Balandžio 7 dieną dalyvauta susitikime Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje su
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vadovu Dainium Pavalkiu ir tos pačios
ministerijos kancleriu Dainium Numgaudžiu.
Europarlamentarės Laimos Andrikienės vizitas
Balandžio 23 dieną vyko susitikimas su Europos Parlamento nare Laima Andrikiene. Ji
domėjosi Šilalės rajonu ir šio krašto žmonėmis. Meras Jonas Gudauskas trumpai papasakojo apie
Šilalės rajoną, pristatė savivaldybės įgyvendinamus projektus.
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Nevočių kaime atidengtas paminklas žuvusiems partizanams
Balandžio 27 dieną dalyvauta Nevočių kaime (Traksėdžio sen.) paminklo, skirto žuvusiems
Lietuvos partizanams atminti, atidengime.
Renovuotų bendruomenės patalpų atidarymas
Balandžio 25 dieną vyko Biržų Lauko bendruomenės renovuotų patalpų atidarymas.
Simbolinę atidarymo juostą perkirpo meras Jonas Gudauskas, Šilalės rajono partnerystės vietos
veiklos grupės pirmininkė Teresė Jankauskienė ir Biržų Lauko bendruomenės pirmininkė Virginija
Gedvilienė.
Balandžio 26 dieną duris atvėrė suremontuotos Jomantų ir Palentinio kaimo bendruomenių
salės. Palentinio bendruomenės patalpų atidarymo šventėje dalyvavo meras Jonas Gudauskas ir
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė.
LR Seimo nario L. Kazlavicko vizitas Šilalėje
Balandžio 25 dieną lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Liutauras Kazlavickas.
Svečias, dirbantis LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, domėjosi rajono socialinių įstaigų
veikla, teikiamomis paslaugomis, gyvenimo sąlygomis. Lydimas mero Jono Gudausko apsilankė
Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, vėliau Pajūrio vaikų globos ir Kvėdarnos parapijos
senelių namuose. Seimo narys, bendraudamas su įstaigų administracijos atstovais, pasidžiaugė
teikiamų paslaugų įvairove, renovuotomis patalpomis, kuriose sudarytos tinkamos sąlygos asmenims,
gaunantiems paslaugas, domėjosi finansavimu, kvietė išsakyti iškylančias problemas socialinių
paslaugų, vaiko teisių srityje.
LR Seimo narės R. Juknevičienės vizitas Šilalėje
Gegužės 9 dieną viešėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė ir buvusi krašto apsaugos
ministrė Rasa Juknevičienė. Ji dalyvavo Europos dienos renginiuose, skirtuose Lietuvos narystės
Europos Sąjungoje 10-mečiui paminėti. Seimo narė lankėsi Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje,
kur dalyvavo šventiniame tinklinio turnyre. Šilalėje R. Juknevičienė, lydima mero Jono Gudausko,
dalyvavo Europos dienos šventėje „Mes ES - jau 10 metų“, vėliau nuvyko į Pajūrio Stanislovo
Biržiškio gimnaziją.
Atidaryta Kaltinėnų bendruomenės salė
Gegužės 16 dieną Kaltinėnuose duris atvėrė renovuota bendruomenės salė, kuri įsikūrusi
Kaltinėnų kultūros namuose, antrame aukšte. Simbolinę juostelę perkirpti patikėta merui Jonui
Gudauskui ir Kaltinėnų bendruomenės pirmininkei Astai Bataitytei.
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Dalyvavo „ Vilties bėgime 2014“
Gegužės 18 dieną Klaipėdoje septintą kartą surengtas labdaros ir solidarumo su
sergančiaisiais onkologinėmis ligomis renginys - „Vilties bėgimas“. Bėgimą uostamiesčio gatvėmis
organizavo vienuoliai broliai pranciškonai. Bėgti ir taip palaikyti sergančiuosius ryžosi ir meras Jonas
Gudauskas su šeima.
Pristatyta knyga apie Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejų
Gegužės 20 dieną Jonas Gudauskas dalyvavo pristatyme knygos „Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejus“, kurioje sutalpinta fotografijomis iliustruota medžiaga apie muziejuje
eksponuojamus mūsų krašto kultūros turtus, taip pat informacija apie muziejaus filialus - Dionizo
Poškos Baublių muziejų, Kazimiero Jauniaus klėtelę-muziejų.
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimas
Gegužės 21 dieną meras vyko į Kauną, kur dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos
suvažiavime. Jame savo veiklos ataskaitas pateikė asociacijos prezidentas ir jo pavaduotojai. Vėliau
išklausyti pranešimai apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus, vietos savivaldos aktualijas,
Europos Vietos savivaldos chartijos įgyvendinimą Lietuvoje, taip pat kalbėta apie euro įvedimą mūsų
šalyje.
Lietuvos klojimo teatrų krivūlė
Gegužės 30-31 dienomis Girdžiuose (Jurbarko r.), minint miestelio 460 metų jubiliejų, vyko
XXVI-oji Lietuvos klojimo teatrų krivūlė. Žiūrovų akis savo teatro spektakliais džiugino Girdžių
teatras bei Punsko klojimo teatras, teatrai iš Klaipėdos, Agluonėnų, Bilionių, Laukuvos, Skaudvilės,
Jurbarko ir Rokiškio. Pastarajam atiteko pagrindinis krivūlės apdovanojimas ir Laukuvos premija.
Krivūlės spektaklius vertino kompetentinga komisija, tarp kurių ir meras Jonas Gudauskas. Vienas iš
krivūlės rengėjų yra Šilalės garbės pilietis, Lietuvos klojimo teatro draugijos pirmininkas prof. dr.
Petras Bielskis.
Pristatytas filmas „Lituanica. Paslaptis“
Birželio 3 dieną Vytogalos kaimo bendruomenės namuose pristatytas Remigijaus Sabulio
filmas „Lituanica. Paslaptis“. Filmo pristatyme dalyvavo meras Jonas Gudauskas, Lietuvos aviacijos
muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas, Lietuvos aeroklubo prezidentas Jonas Mažintas,
Upynos seniūnė Stefa Kažukauskienė, Upynos parapijos klebonas Eduardas Steponavičius, Stasio
Girėno klėtelės-muziejaus muziejininkė Lina Gudeliūnienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos
bei Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos bendruomenės nariai.
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Šeimos šventė Kvėdarnoje
Birželio 8 dieną Kvėdarnoje vyko šventė, skirta Šeimos metams paminėti. Šeimos varžėsi
įvairiose sporto rungtyse, patys mažiausieji laiką leido atrakcionuose. Šventės metu surengta meninė
programa. Renginio dalyvius sveikino meras Jonas Gudauskas.
Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis
Birželio 18 dieną vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo meras
Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus ir Savivaldybės tarybos narys Tadas
Bartkus. Posėdžio metu svarstytas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašas pagal priemones
„Teritorijų planavimas“ ir „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, taip pat
kalbėta apie galimas kandidatūras į Europos Sąjungos regionų komitetą.
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis
Birželio 25 dieną Telšių rajono savivaldybėje surengtas išvažiuojamasis Valstybės valdymo
ir savivaldybių komiteto posėdis, kuriame buvo pakviestas dalyvauti ir meras Jonas Gudauskas.
Dainų šventėje
Liepos 6 dieną vyko susitikti su šilališkiais Dainų šventės dalyviais, Šilalės kraštiečių
draugijos nariais Dainų šventėje. Dėl ligos negalėjusiam dalyvauti „Auksinės gilės“ apdovanojimo
ceremonijoje Aloyzui Stasyčiui pelnytą apdovanojimą Dainų šventės dalyvių ir Šilalės kraštiečių
būryje įteikė meras.
Atliekų tvarkymo klausimai
Liepos 7 d. buvo aptarti plastiko pakuočių rinkimo iš individualių valdų, administravimo,
per didelio atliekų susidarymo mažinimo klausimai. Pasitarime dalyvavo meras J. Gudauskas,
Administracijos darbuotojai, UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ direktorius Aurimas Tamošaitis.
Dalyvavo Prezidentės inauguracijoje
Liepos 12 dieną Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos renginiuose Šilalės rajonui
atstovavo meras J. Gudauskas.
Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis
Rugsėjo 16 dieną vyko į Tauragės regiono plėtros tarybos posėdį. Jame patikslintas Europos
Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotų 2007- 2013 m.
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Tauragės regiono projektų sąrašas pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“,
svarstyti klausimai dėl šios tarybos darbo grupės sudėties papildymo bei dėl ES struktūrinės paramos
teikimo kultūros srities projektams.
Tarptautinė vaikų sporto stovykla
Rugsėjo 29 - spalio 5 dienomis vyko tarptautinė stovykla, kurioje kartu su šilališkiais
dalyvavo jaunieji sportininkai iš Mamonovo (Kaliningrado sritis). Ši stovykla - projekto
„Tarptautinių socialinių ryšių plėtojimas per sportą Šilalės ir Mamonovo savivaldybėse“ dalis.
Rugsėjo 29 dieną B. ir K. Tarvydų sodyboje, Jomantuose, surengtame stovyklos atidaryme dalyvius
sveikino meras Jonas Gudauskas. Stovyklos tikslas - gerinti vaikų fizinį aktyvumą bei stiprinti
bendradarbiavimą tarp abiejų miestų sporto bendruomenių - trenerių ir vaikų.
Vizitas Strasbūre
Spalio 13-16 dienomis meras lankėsi Strasbūre, kur dalyvavo Europos Tarybos Vietos ir
regionų valdžių kongreso 27-ojoje sesijoje. Šilalės rajono savivaldybės vadovas yra vienas iš Lietuvos
delegacijos narių. Europos vietos ir regionų valdžių kongresas yra konsultacinis Europos Tarybos
organas, atstovaujantis vietos ir regionų valdžioms. Pagrindinis Kongreso tikslas – stiprinti vietos ir
regionų demokratines struktūras, jų veiksmingumą bei tarpregioninį bendradarbiavimą Europoje.
Kongreso plenariniai posėdžiai vyksta vieną kartą per metus Europos Tarybos rūmuose Strasbūre.
Šilalėje lankėsi LR Seimo narys G. Steponavičius
Spalio 21 dieną į Šilalę atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius. Svečias lankėsi Šilalės Simono Gaudėšiaus, Kaltinėnų Aleksandro
Stulginskio ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijose. Vizitą jis užbaigė Šilalės rajono
savivaldybėje, kur susitiko su meru Jonu Gudausku. Susitikimo metu kalbėta apie švietimo srities
finansavimo didinimą, mokinio krepšelį, jaunųjų šaulių veiklą ugdymo įstaigose, aptarė kitus
aktualius klausimus.
Atidaryta renovuota Bijotų laisvalaikio salė
Spalio 24 dieną duris po remonto atvėrė laisvalaikio salė Bijotuose. Tradicinėje juostelės
perkirpimo ceremonijoje dalyvavo meras Jonas Gudauskas.
Pirmoji Kaltinėnų krašto Žemaičių sueiga
Spalio 24 dieną meras vyko į Kaltinėnuose surengtą pirmąją šio krašto Žemaičių sueigą.
Renginio metu aštuoniems asmenims buvo įteikti Žemaičio pasai.
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Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis
Spalio 28-29 dienomis dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje, kuris
vyko Visuomenės harmonizavimo parke Prienų rajone. Aptarti klausimai dėl finansinių problemų
antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, svarstytas 2015
m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas,
išklausyta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija dėl elektorinių
cigarečių, pranešimas apie vykdomą projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į
elektorinę erdvę“.
Šilalėje pradėjo veikti Jaunimo darbo centras
Lapkričio 11 dieną Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriuje atidarytas Jaunimo
darbo centras. Šilalėje šis centras - jau 27-asis, o Tauragės regione - 3-iasis. Centruose aptarnaujami
darbo ieškantys ir profesinę karjerą planuojantys jauni asmenys iki 29 metų amžiaus bei darbdaviai,
siekiantys įdarbinti jaunus asmenis. Šio centro darbuotojai ne tik teikia informaciją jauniems
žmonėms apie laisvas darbo vietas, bet ir padeda planuoti profesinę karjerą, rūpinasi jaunuolių
užimtumu, organizuoja įvairaus pobūdžio informacinius renginius, taip pat informuoja darbdavius
apie darbo ieškančius jaunus žmones, konsultuoja kitais įdarbinimo klausimais.
Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis
Lapkričio 11 dieną meras dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje. Posėdžio
metu pakeisti šios tarybos nuostatai bei tarybos darbo grupės sudėtis, patvirtintos tikslinės teritorijų
Tauragės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo
vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybės centrus. Minėtus kriterijus
atitiko tik du Tauragės regione esantys miesteliai - Kvėdarna ir Skaudvilė - kurie atitinkamai gaus 3,1
mln. ir 2,7 mln. litų specialiųjų lėšų viešosioms teritorijoms ir pastatams tvarkyti bei gyvenamosios
aplinkos gerinimui. Taip pat svarstyti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų 2014-2020 m. laikotarpio regioninio planavimo
būdu planuojamų ES investicijų paskirstymo principai ir kriterijai, patikslinti projektų sąrašai pagal
priemones „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ ir „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.
Diskusija su premjeru Kelmėje
Lapkričio 14 dieną vyko į Kelmės profesinio rengimo centre surengtą konferencijąapskritojo stalo diskusiją „Naujas ES finansinis laikotarpis žemės ūkyje - galimybė stiprėti ir įveikti
naujus iššūkius“, kurioje dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir žemės ūkio ministrė
Virginija Baltraitienė.
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Laukuvos šauliams – Antano Strauko kuopos vardas
Lapkričio 20 dieną Jonas Gudauskas dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje
vykusiame rajono jaunųjų šaulių sąskrydyje, skirtame Lietuvos kariuomenės įkūrimo 96-osioms
metinėms pažymėti. Buvo pagerbtas pasienio policininkas ir šaulys Antanas Straukas, aplankytas jo
atminimo paminklas Gulbių kaime. Iškilios ceremonijos metu Laukuvos šaulių atskirajam 2-ajam
būriui, vadovaujamam Ernesto Burčo, buvo suteiktas A. Strauko kuopos vardas.
Lankėsi Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius
Lapkričio 26 dieną oficialiu vizitu Šilalės rajone lankėsi Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius.
Lydimas Savivaldybės vadovų, jis dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos
universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės atidaryme.
Šilalėje lankėsi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
Lapkričio 28 dieną vyko Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės vizitas
Šilalės rajone. Vizito metu aplankė Kaltinėnų kapinių koplyčią, D. Poškos kapą, dalyvavo Bijotų
pagrindinės mokyklos 30-mečio šventėje, lankėsi Upynos, Požerės ir Laukuvos bažnyčiose,
Laukuvos kapinių koplyčioje, Upynos liaudies amatų muziejuje, D. Grinkevičiūtės name, o vizitą
užbaigė Laukuvos kultūros namuose, kuriuose vyko pasitarimas dėl rajono kultūros paveldo objektų.
Aptarti Kvėdarnos investiciniai projektai
Gruodžio 2 dieną dalyvavo pasitarime su Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėju Vidu Bičkumi. Vizito metu aptartas naujas
2014-2020 m. finansavimo laikotarpis ir Kvėdarnos miestelio investiciniai projektai.
Tauragės regiono merai susitiko su VMI atstovais
Gruodžio 3 dieną vyko į Tauragės regiono savivaldybių merų susitikimą su Tauragės
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vadovais.
Lankėsi europarlamentaras Gabrielius Landsbergis
Gruodžio 5 dieną meras susitiko su Europos Parlamento nariu Gabrieliumi Landsbergiu.
Vizito metu lankytasi Laukuvos Norberto Vėliaus ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijose.
Susitikimo metu kalbėta apie įvykius Ukrainoje.

