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TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 27 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr. T2-27 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2013-05-30 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai 

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Akvilė Gargasaitė (dėl pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 32 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

Prieš pradėdamas posėdį meras Jonas Gudauskas gimimo dienos proga pasveikino Kristiną 

Dambrauskienę, Albiną Ežerskį, Joną Šedbarą.  

Posėdžio pirmininkas informavo Tarybos narius apie gautą Vyriausybės atstovo Tauragės 

apskrityje tarnybos reikalavimą „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. 

įsakymu Nr. 3D-646 patvirtinto Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų 

užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo 8 

punkto vykdymo“. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 27 posėdis pradėtas.  

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-24) išrinkta balsų 

skaičiavimo komisija: Sigitas Kažukauskas, Matas Liepis, Gintautas Macevičius. Komisijos pirmininkas 

– Sigitas Kažukauskas. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema ir rankos pakėlimu. 

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta. Posėdžio pirmininkas informavo, kad darbotvarkės 

12 klausimas patikslintas: „Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui“. Pranešėjas 

Stasys Aužbikas. Patikslintas 23 klausimas „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., 

Ežero g. 20“. Pranešėja Reimunda Kibelienė. 

Posėdžio pirmininkas siūlė iš darbotvarkės išbraukti 6 klausimą „Dėl leidimo imti 

trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“. Pranešėja Stanislava 

Gedvilienė. Pritarta vienbalsiai (už-24). 

Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti du papildomus klausimus: 

1 papildomas. Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai.. Pranešėjas Stasys Aužbikas. 

2 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų 

dedamųjų“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Reimunda Kibelienė. Pritarta vienbalsiai (už-24). 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su pakeitimais. Pritarta vienbalsiai 

(už-24). 

 

Posėdžio pirmininkas priminė reglamentą. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-183 

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo. 
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2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo. 

3. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaitai. 

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 

patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo. 

5. Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo. 

6. Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“. 

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo 

termino pratęsimo. 

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės 

ataskaitos tvirtinimo. 

9. Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo - daugiafunkcio centro 

steigimo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo. 

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. 

11. Dėl 2014-2017 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

sąrašo patvirtinimo. 

12. Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui. 

13. Dėl pavedimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai. 

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 

„Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas 

bendruomenių poreikiams“ pakeitimo. 

15. Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. 

16. Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo. 

17. Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 m. 

18. Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo. 

19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo. 

20. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo. 

21. Dėl patalpų, suteiktų panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei, 

patikslinimo. 

22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano patikslinimo 

(atnaujinimo). 

23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Laukuvos seniūnijai eksploatuoti ir 

prižiūrėti. 

24. Dėl Atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų 

(bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo. 

25. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą. 

26. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-63 

pripažinimo netekusiu galios. 

27. Dėl 2012 m. spalio 4 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. V7-5/2012-10-25 Nr. 

B6-142(T) patikslinimo. 

28. Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo. 

29. Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. 

30. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-111 

„Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pripažinimo netekusiu 

galios. 

31. Dėl informacijos apie Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės auditą. 

32. Dėl Varnių regioninio parko direkcijos informacijos. 

33. Dėl Pagramančio regioninio parko informacijos. 

34. Dėl Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros 

informacijos. 
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35. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus 

informacijos. 

36. Dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ informacijos. 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 

T1-183 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimas. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimas. 

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė papildė, kad reikia parašyti preambulėje 16 straipsnio 2 dalies 10 punkto 

paskutinę redakciją „2012 Nr. 136-6958“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

3. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos 

ataskaitai. 

Pranešėja Liucija Kiniulienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 

T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai skirti 18,7 tūkst. Lt. 

T. Bartkus domėjosi, kaip surenkamas biudžetas. 

S. Gedvilienė informavo apie biudžeto lėšų surinkimą. 

J. Gudauskas informavo apie trūkstamas lėšas. 

T. Bartkus domėjosi, kurioje vietoje Kvėdarnoje bus įrengiama lauko teniso aikštelė. 

J. Gudauskas informavo apie projektą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

5. SVARSTYTA. 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

7. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės 

linijos grąžinimo termino pratęsimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

8. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės 

būklės ataskaitos tvirtinimas.  

Pranešėja Zina Elvikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 
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BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 3. 

 

9. SVARSTYTA. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo - daugiafunkcio 

centro steigimas ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimas. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam 

pritarti. 15 punkte reikia parašyti „2013 m. gegužės 1 d.“, patikslinti 15 punkto papunkčių 

numeraciją. 19.5 punktą išbraukti. 28.3 punkte išbraukti skliausteliuose „tvirtinami darbo grafikai“. 

60.3 punkte praleistas nulis. 

T. Bartkus klausė, ar užteks vietų visiems norintiems ikimokyklinio amžiaus grupėje. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad turėtų užtekti visiems norintiems. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimas netekusiais 

galios. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

Iš posėdžio išėjo Vida Žemeckienė. 

 

11. SVARSTYTA. 2014-2017 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

Į posėdį grižo Vida Žemeckienė. 

 

12. SVARSTYTA. Pritarimas UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė patikslintą sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kas yra ekonomaizeris 

S. Aužbikas paaiškino kas, yra ekonomaizeris. 

T. Bartkus klausė, kuo remiantis paskaičiuotas atsiperkamumas. 

S. Aužbikas paaiškino apie atsiperkamumą. Atsipirks po 5 metų. 

J. Gudauskas papildė apie atsiperkamumą. 

A. Ežerskis klausė, ar reikės papildomo finansavimo. 

S. Aužbikas paaiškino dėl papildomų lėšų. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už patikslintą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

13. SVARSTYTA. Pavedimas Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl šis klausimas nebuvo įtrauktas į Švietimo, kultūros, 

sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdį. 

S. Aužbikas sakė, kad tai nėra su švietimu susiję. 

J. Gudauskas papildė, kodėl nebuvo įtrauktas šis klausimas. Taip pat informavo, kad 

komiteto nariai gali patys siūlyti ir įsitraukti į darbotvarkę. 

A. Ežerskis klausė, koks lėšų poreikis. 

S. Aužbikas atsakė, kad lėšų poreikio suma nurodyta aiškinamajame rašte - 433 000 Lt. 

Vyriausybės atstovė teikė pastabą, kad būtų suma įvardinta sprendimo projekto 2 punkte. 
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S. Aužbikas patikslino sprendimo projekto 2 punktą remdamasis Vyriausybės atstovės 

pastaba. „Įsipareigoti skirti iki 433 tūkst. Lt“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

14. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo 

Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų 

pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

15. SVARSTYTA. Leidimas Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti 

paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar bus rekonstruota vandens sistema Tūbinių kaime. 

S. Aužbikas informavo, kodėl Tūbinių kaime nėra atnaujinta geriamojo vandens sistema. 

T. Bartkus domėjosi dėl kelio Kvėdarnoje. 

S. Aužbikas informavo, kad nebus tiesiamas kelias. 

V. Žemeckienė klausė, ar Šiauduvoje gręžiamas naujas vandens gręžinys bus toje pačioje 

vietoje. 

S. Aužbikas atsakė, kad toje pačioje vietoje. 

V. Jasevičius informavo, kad šiam projektui gali ir nebūti skirta pinigų, nes tai dar tebėra 

paraiška. 

A. Ežerskis domėjosi dėl Tūbinių geriamojo vandens sistemos gerinimo. 

J .Gudauskas informavo apie Tūbinių kaime vykdomus projektus. 

A. S. Karbauskienė siūlė priimti protokolinį sprendimą dėl Tūbinių kaimo geriamojo 

vandens sistemos atnaujinimo 2014 metais. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

16. SVARSTYTA. Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano koncepcijos tvirtinimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. Planą rengė 

UAB „TEAM urbanistai“. 

A. Maksimovienė pristatė specialiojo plano koncepciją. 

V. Žemeckienė klausė, ar šiame specialiajame plane yra nurodyta vėjo jėgainių statybos 

leistini atstumai. 

A. Maksimovienė informavo, kas yra specialiajame plane. 

V. Jucius klausė, ar yra galimybė numatyti atstumus vėjo jėgainių statyboms. 

S. Aužbikas sakė, kad vėjo jėgainių išdėstymui yra kitas teritorijų išdėstymo dokumentas 

vėjo jėgainių išdėstymo specialusis planas, zonų ir vietų nustatymas, kuriame nurodomos vietos vėjo 

jėgainių statyboms, kurių galingumas yra 30 kW, ir didesnės galios vėjo elektrinėms nustatyti 

sanitarinės apsaugos zonos dydis pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus 

atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Projektuojant 30 kW ir didesnės įrengtosios 

galios vėjo jėgainių statybą, privaloma atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir nustatyti ir 

įteisinti sanitarinę apsaugos zoną. 

V. Noreika klausė, kur bus naudojamas specialusis planas. 

S. Aužbikas paaiškino, kur bus naudojamas specialusis planas. 

V. Noreika klausė, ar bus sumažinti atstumai patvirtinus planą. 
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S. Aužbikas atsakė, kad prie vandens telkinių bus galima sumažinti atstumus statyboms. 

V. Jucius domėjosi, ar yra galimybė į planą įtraukti dėl vėjo jėgainių atstumų . 

S. Aužbikas paaiškino dėl vėjo jėgainių statybos. 

A. S. Karbauskienė klausė, kiek kainuos specialiojo plano rengimas. 

S. Aužbikas sakė, kad specialusis planas rengiamas naudojant Europos Sąjungos parama. 

J. Gudauskas pasisakė dėl vėjo jėgainių. 

A. S. Karbauskienė prašė tiksliai pasakyti, kiek kainuos specialiojo plano rengimas. 

S. Aužbikas sakė, kad kainą pristatys per kitą sprendimo projektą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 6, NEBALSAVO – 3. 

 

17. SVARSTYTA. Žemės ir žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę 2013 m. 

Tarybos nariai nusišalino nuo klausimo svarstymo, bet kadangi sprendimas svarbus visai 

savivaldybei, Tarybos nariai dalyvavo klausimo svarstyme bei balsavime. Klausimas bus svarstomas 

iš esmės. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, kas nustato, kur yra geros agrarinės būklės žemė, o kur yra blogos. 

R. Kibelienė sakė, kad iš Nacionalinės žemės tarnybos bus gaunami duomenys dėl žemės 

agrarinės būklės. 

T. Bartkus klausė, kodėl apleistų žemių savininkams žemės mokestis mažėja. 

R.Kibelienė informavo, kodėl toks mokesčio tarifas bus taikomas. 

J. Gudauskas sakė, kad mokesčiai taip pat priklauso ir nuo žemės verčių žemėlapio. 

A. Ežerskis siūlė, kad 4 procentai būtų taikomi apleistų žemių savininkams. 

J. Gudauskas priminė dėl A. Ežerskio pasiūlymo, kad apleistų žemių savininkams būtų 

taikomas 4 procentų tarifas. 

V. Jucius klausė, kas yra kiti mokesčių mokėtojai. 

R. Kibelienė atsakė, kad tai mokėtojai, kurių buveinė yra ne Šilalės rajono savivaldybėje. 

T. Bartkus siūlė nustatyti 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą kitiems mokesčių 

mokėtojams. 

J. Gudauskas sakė, kad didėjant mokesčiams norinčių investuoti Šilalės rajono 

savivaldybėje mažės. 

V. Jucius pasisakė. 

V. Noreika pasisakė. 

R. Kibelienė paaiškino 5 punktą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą pasiūlymu, kad apleistų 

žemių savininkams būtų taikomas 4 procentų tarifas. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 2. 

 

18. SVARSTYTA. 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymas. 

Tarybos nariai nusišalino nuo klausimo svarstymo, bet kadangi sprendimas svarbus visai 

savivaldybei, klausimas svarstomas iš esmės, Tarybos nariai dalyvavo klausimo svarstyme bei 

balsavime.  

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Diskutavo dėl 1.3 punkto: A. Ežerskis, R. Kibelienė, J. Gudauskas, V. Noreika, H. Girčys. 

T. Bartkus siūlė 1.6 punkte parašyti 4 proc. 

R. Kibelienė informavo, kad šis mokestis bus taikomas tik 2014 metais. 

A. S. Karbauskienė prašė paaiškinti, kas yra vandens ūkio paskirties žemė. 

R. Kibelienė sakė, kad tai žemė, esanti po vandens telkiniu. 

V. Noreika prašė paaiškinti, kokia žemė yra nurodyta 1.7 punkte. 

R. Kibelienė sakė, kad tai žemė, kuriai negalima pritaikyti kitų punktų. 
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R. Bukauskas informavo apie žemės skirstymą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 3, PRIEŠ – 7, NEBALSAVO – 14. 

 

19. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo 

mažinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 6. 

 

20. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas ir likvidavimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 5. 

 

21. SVARSTYTA. Patalpų, suteiktų panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei, 

patikslinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

22. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano 

patikslinimas (atnaujinimas). 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

Posėdžio pirmininkas skelbė pertrauką.  

Po pertraukos posėdyje dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

 

23. SVARSTYTA. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimas Laukuvos seniūnijai 

eksploatuoti ir prižiūrėti. Patikslintas pavadinimas (Ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., 

Požerės k., Ežero g. 20). 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė patikslintą sprendimo projektą su patikslinimais ir 

prašė jam pritarti. Keičiasi sprendimo pavadinimas „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. 

sav., Požerės k., Ežero g. 20“. 1 punktu yra pavesta prižiūrėti ir eksploatuoti Laukuvos seniūnijai, kol bus 

įvykdytas 2 punkte nurodytas nuomos viešas konkursas. Šių objektų priežiūra rūpinsis Laukuvos seniūnija. 2 

punktas išdėstomas taip: „Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Šilalės rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo 

teise valdomo, šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos viešąjį konkursą tokiomis sąlygomis: 

nuomos terminas, kol bus sudaryta koncesijos sutartis (bet ne ilgiau kaip 2 metų laikotarpiui), 

pradinis nuomos mokesčio dydis – 1181,00 (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas) 

Lt per mėnesį už visą nuomojamą turtą, veiklos pobūdis – poilsiautojų ir kita trumpalaikio 

apgyvendinimo veikla“. 4. punktas išdėstomas „Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktorių organizuoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos viešąjį konkursą“. 

H. Girčys klausė, kas eksploatuos turtą perdavus Laukuvos seniūnijai. 

R. Kibelienė atsakė, kad iki nuomos konkurso prižiūrės ir eksploatuos Laukuvos seniūnija. 

I. Ričkuvienė prašė patikslinti 4 punktą. 
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R. Kibelienė sakė, kad 4 punktas išdėstomas taip „Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos direktorių organizuoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos viešąjį 

konkursą“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už patikslintą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

24. SVARSTYTA. Atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų 

(bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

25. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 

Nusišalino nuo klausimo svarstymo Virginijus Noreika ir Stasys Navardauskas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, dėl praleistų terminų šiais metais. 

R. Kibelienė informavo apie šiuos metus. 

J. Gudauskas sakė, kad R. Kibelienė negali atsakyti už kitą juridinį asmenį. 

H. Girčys klausė, ar yra šiais metais pavėlavusių ir ar jie bus atleisti nuo mokėjimo. 

R. Kibelienė sakė, kad kreipėsi 35 asmenys už 2012 metus. 

V. Jucius domėjosi dėl bendruomenių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. 

J. Gudauskas informavo, kad bendruomenės jau anksčiau yra susitvarkiusios dokumentus. 

R. Kibelienė sakė, kad visos bendruomenės, kurios kreipėsi ir vykdė investicinius projektus 

buvo atleistos nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. 

A. S. Karbauskienė klausė, kas mieste organizuos žaliųjų atliekų išvežimą. 

J. Gudauskas paaiškino apie žaliąsias atliekas ir komunalinių atliekų surinkimą. 

V. Jucius klausė, ką daro savivaldybė, kad į sąvartyną patektų mažesnis atliekų kiekis. 

A. S. Karbauskienė pasisakė. 

J. Gudauskas pasisakė. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 7. 

 

26. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 

T1-63 pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

27. SVARSTYTA. 2012 m. spalio 4 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. V7-

5/2012-10-25 Nr. B6-142(T) patikslinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

28. SVARSTYTA. Būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių 

nustatymas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 
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Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 

 

29. SVARSTYTA. Tyliųjų zonų nustatymas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. 

Pranešėjas Dovydas Dainauskis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, kas yra tyliosios zonos. 

D. Dainauskis informavo, kas yra tyliosios zonos. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

30. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo 

Nr. T1-111 „Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ 

pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar nebus pakenkta šiuo sprendimu rajonui. 

J. Gudauskas sakė, kad rajonui nebus pakenkta. Paminėjo, kad kitame Tarybos posėdyje, 

jei bus atsižvelgta į pastabas arba jei įrodys VVG, kad jie tikrai gali atšaukti vieną mūsų deleguotą 

narį, tada bus galima deleguoti iš Administracijos ar iš Savivaldybės narius į VVG veiklą. Šiuo metu 

vienas narys yra atšauktas, o kitas paliktas, bet abu yra parašę prašymus, kad nori atsistatydinti iš 

VVG narių. Projektai yra patvirtinti tik, vienas yra vertinimo stadijoje - Laukuvos kapinių koplyčia. 

R. Rimkus siūlė neatšaukti, o sustabdyti sprendimą. 

J. Gudauskas sakė, kad sprendimai yra priimami arba pripažįstami netekusiais galios. 

V. Jucius klausė, kodėl K. Ačas nori trauktis iš VVG valdybos narių. 

K. Ačas paaiškino, kodėl nori pasitraukti iš Vietos veiklos grupės valdybos narių. 

V. Noreika sakė, kad šis sprendimo projektas beprasmis. Sakė, kad 3 punktas netenkina ir jį 

reikia išbraukti. 

J. Gudauskas sakė, kad šiam sprendimo projektui buvo pritarta komitetų posėdžiuose. 

A. S. Karbauskienė klausė K. Ačo, kiek kartų VVG valdyboje buvo nekreipta dėmesio į jo 

siūlymus, kol buvo Vietos veiklos grupės valdybos nariu. 

K. Ačas sakė, kad jis apsisprendė pasitraukti. 

V. Noreika siūlė iš sprendimo projekto išbraukti 3 punktą. 

R. Vaitiekus siūlė balsuoti už V. Noreikos siūlymą. 

NUTARTA. Nepritarti V. Noreikos siūlymui. 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 14. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 14, PRIEŠ – 9, NEBALSAVO – 1. 

 

Iš posėdžio salės išėjo Virginijus Noreika. 

 

1 papildomas. SVARSTYTA. Pavedimas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai. 

Stasys Aužbikas informavo, kiek kainuos Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos 

apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialusis planas 142740 Lt. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

2 papildomas. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimo Nr. T1-118 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos 

šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ 1 punkto pakeitimo. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 



10 

 

H. Girčys klausė, ar įrengus ekonomaizerį kainos bus persiskaičiuotos ar išliks 

nepakitusios. 

R. Kibelienė informavo, kad kainos skaičiuojamos kas mėnesį. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

J. Gudauskas informavo, kad bus teikiamos informacijos. 

Į posėdį grįžo Virginijus Noreika. 

 

31. Informacija apie Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės auditą. 

Pranešėjai Algirdas Gricius, Dalia Kavoliūnienė, Jolanta Čironienė, Jolita Paškauskienė, 

Ilona Sadovskaitė pristatė audito ataskaitą. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl svarstomas klausimas, jei nėra Nacionalinės mokėjimo 

agentūros išvadų. Ar galėjo Savivaldybė atšaukti valdybos narius iš Vietos veiklos grupės valdybos 

nepaskyrus kitų ir ar tai netrukdo VVG veiklai. Klausė, ar pateikti skundai buvo anoniminiai ar buvo 

su pavardėmis. 

A. Gricius atsakė, kad Savivaldybė turi teisę svarstyti ir atšaukti valdybos narius 

nepaskyrus kitų, tik bus VVG veikla pristabdyta, kadangi nebus Vietos savivaldos atstovų. Skundai 

buvo neanoniminiai. Trumpalaikis VVG veiklos pristabdymas nepakenks projektų įgyvendinimui. 

J. Čironienė sakė, kad pateikti pranešimai apie netinkamai naudojamas lėšas informacija - 

tai nėra skundai. 

S. Skalauskas sakė, kad audito ataskaitoje jis nemato pagrindinių pažeidimų. Priminė, kad 

buvo sakoma, kad teisės aktų nebuvo pažeista. Sakė, kad bendruomenės atlieka daug darbų. 

H. Girčys klausė, kam sumokama 10 proc. už konsultavimo paslaugas. 

D. Kavoliūnienė sakė, kad pavardes nėra etiška įvardinti. Viskas yra pateikta ataskaitoje. 

A. Kukujevas klausė NMA specialistės, ar vykdomas tyrimas dėl 2008 metais VVG 

vykusios kelionės į Lenkiją. Sakė, kad jis į kelionės sąrašą buvo įtrauktas, bet į tą kelionę jis nevyko 

kaip ir kiti. Klausė, ar tyrimas dėl kelionės tęsiasi, nes ataskaitoje to nėra. 

J. Paškauskienė sakė, kad šio pažeidimo tyrimo klausimas nėra svarstomas. Komentuoti 

negali, buvo svarstoma Žemės ūkio ministerijoje, tačiau pažeidimas nepasitvirtino. 

I. Sadovskaitė sakė, kad dėl kelionės bus atnaujintas tyrimas. 

A. Kukujevas pasisakė dėl VVG įkainių. Atsiskaitymo forma VVG yra tokia, kad kuomet 

yra atlikti darbai norint pagal paslaugų sutartį atgauti atlygį, sakoma, kad reikia atnešti tam tikrą 

pinigų sumą ir tada bus padarytas pavedimas. 

A. S. Karbauskienė klausė A. Kukujevo, ar jis nešė pinigus. 

A. Kukujevas atsakė, kad taip. 

Pranešėja Teresė Jankauskienė atsakė, kaip yra pinigai duodami. Sakė, kad A. Kukujevas 

reikalavo pinigų ir buvo perduotas už tai policijai. Jis buvo strategijos rengimo konsultantas, tačiau 

buvo strategijos planas buvo nukopijuotas nuo Tauragės strategijos, už kurią jis ne savo darbu gavo 

pinigus. Dėl kelionės į Lenkiją sakė, kad buvo tyrimas perduotas prokuratūrai ir tyrimas vyko dėl 

visų važiavusių. Dėl darbo biržos gautų pinigų sakė, kad darė tai iš gerų paskatų, galvodami, kad 

sutaupys. Šiai dienai iš administravimo yra sutaupyta. Kad sutaupytų, iš strategijos pinigų buvo 

paimta darbuotojų  kompensacija, kurią suteikė darbo birža. Buvo ketinama minusuoti su paskutiniu 

mokėjimo prašymu, kai įgyvendins strategijos projektą. Taip buvo sugalvojusi buhalterė, nes taip 

atrodė kad bus paprasčiau, nes pinigai mokami ne vienu metu, ir neturima teisės gauti palūkanų su 

paskutiniu mokėjimo prašymu reikės minusuoti ir palūkanas. Sakė, kad dvigubai atlyginimų nebuvo 

išmokėta, dvigubai finansuota nebuvo. Pinigai buvo kasoje ir šiuo metu jie yra atiduoti Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai, paprašius, kad pervertintų mūsų mokėjimo prašymą ir minusuotų iš šitos 

sumos, kur buvo gauta iš Darbo biržos pinigai. Dėl pinigų, kur buvo apmokėta už advokatą dėl A. 

Kukujevo padavimo į teismą, A. Kukujevo iš VVG reikalauta 48 tūkst. Lt, kad neva žodiniu 

susitarimu VVG jį buvo priėmusi dirbti, nors VVG neturėjo dar patalpų. Buvo pasamdytas 

advokatas, kuris dalyvavo teisme. Kuomet A. Kukujevas apmokėjo išlaidas, buvo pervesta 
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advokatui. Kuomet apmokėjo A. Kukujevas tuomet tie pinigai grįžo į sąskaitą. Pinigai buvo 

naudojami notarui įstatų keitimui. Sakė, kad pinigų nepasisavino, stengiasi dirbti draugiškai. Dėl 

stojimo į VVG narius sprendžia valdyba.  

R. Kibelienė klausė, kodėl negauna atsakymo dėl Jucaičių kaimo bendruomenės priėmimo 

į VVG narius. 

T. Jankauskienė sakė, kad yra išsiųstas atsakymas, o kodėl dar negavo, negali atsakyti. Šiai 

bendruomenei išsiųstas neigiamas atsakymas, nes netvarkingi dokumentai pateikti, ir parašyta, kad 

pateikti tvarkingus dokumentus. Papildė, kad auditorių nustatyta, kad iš kaimo tinklo pinigai 

apmokėti advokatui, tačiau sakė, kad iš kaimo tinklo tikrai nėra apmokėta advokatui, nes buvo jau 

seniai atsiskaityta už šitą projektą. Už visus projektus, kur buvo gauti pinigai, yra visiškai 

atsiskaityta tiems kuriems tą paramą suteikė. 

J. Šedbaras klausė, ar Laukuvos kaimo bendruomenei buvo išmokėta 100 tūkst. Lt, ar tai 

tik gandai. 

T. Jankauskienė sakė, kad informacija yra pateikta neteisinga. 

Laukuvos Moterų klubo narė sakė, kad rašė skundus, kai buvo pateikti teikimai trijų kaimo 

bendruomenių projektams. Didžiausias kaltininkas dėl visų problemų yra Kęstutis Trapas. Rugsėjo 3 

d. Tarybos posėdžių salėje buvo svarstyta kiek kiekvienai bendruomenei bus skirta pinigų. Moterų 

klubui buvo skirta 100 tūkst. Lt, Kęstučiui Trapui 300 tūkst. Lt ir kitiems dar kažkiek. Kuomet 

pinigų pritrūko, o Kęstutis Trapas norėjo pusės milijono, tai pinigai buvo paimti nuo tų, kurie tebuvo 

tik 2 metus įsikūrę, nuo Moterų klubo. Moterų klubui beskyrė 9 tūkst. Lt. Tuomet rašėme prašymą 

agentūrai, kad pervertintų Moterų klubo projektą, nes sakė, kad mes ne bendruomenė ir teikti 

projektų negalime. Laukuvos Moterų klubo narė sakė, kad T. Jankauskienė suskaldė bendruomenes 

Šilalėje; vieni su kitais bijo bendrauti. Sakė, kad T. Jankauskienė taip pat teikia agentūrai skundus, 

prašymą, kad būtų pervertintas projektas, kaip kad darė Moterų klubas prieš du metus kuomet 

negavo projekto, tačiau jų projektas buvo tinkamas, o T. Jankauskienės netinkamas. Amatų centras 

yra reikalingas - tik reikia parinkti gerą vietą. 

T. Jankauskienė sakė, kad Laukuvos Moterų klubas buvo pateikęs prašymą į 22 kv. m 

patalpas įsigyti 29 siuvimo mašinas. Pasikvietę Moterų kubo atstoves į valdybos susirinkimą, 

pasakė, kad reikia susimažinti mašinų skaičių, bet jos nesusimažino, o apskundė. Tačiau Žemės ūkio 

ministerija pervertindama šitą paraišką, vis dėlto atidavė vėl iš naujo vertinti nepriėmusi sprendimo, 

todėl kad tikriausiai buvo netinkama ši jų paraiška.  

R. Vaitiekus klausė, ką toliau darys, jei NMA pateikta audito išvada bus tokia pati kaip 

ŽŪM, kokie bus asmeniniai veiksmai po to. 

T. Jankauskienė sakė, kad kai bus tada ir nuspręs. 

H. Girčys pacitavo T. Jankauskienės žodžius „sugalvojo mano buhalterė taip ir padarė“. 

T. Jankauskienė sakė, kad ne sugalvojo, o taip nusprendė, kad taip bus tinkamiausiai 

padaryti, taip ji savo paaiškinime parašė. Tie pinigai buvo sąskaitoje ir niekur nebuvo dingę, niekas 

jais nepasinaudojo. 

G. Macevičius sakė, kad iš ataskaitos matoma, kad sumokėtos atitinkamos sumos pinigų už 

konsultacinį darbą, kad tai susiję asmenys su pačia VVG pirmininke. 

T. Jankauskienė sakė, kad jos dukra Indrė Jankauskaitė turi gebėjimą dirbti projektinėje 

veikloje. Kadangi bendruomenės samdo ją pateikti parašką, tai ji turi tokią teisę daryti šias 

paslaugas. Ją samdė kaimo bendruomenių žmonės. 

R. Vaitiekus klausė, ką išrinko nauju valdybos pirmininku. 

T. Jankauskienė sakė, kad valdybos pirmininku išrinktas Kęstutis Trapas. 

 

32. Varnių regioninio parko direkcijos informacija. 

Pranešėja Irena Zimblienė pristatė informaciją (pridedama). 

 

33. Pagramančio regioninio parko informacija. 

Pranešėjas Vaidotas Šliogeris pristatė informaciją (pridedama). 

Klausimus uždavė: H. Girčys, R. Gečienė, T. Ūksienė. 
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34. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros 

informacija. 

Pranešėjas Antanas Leščauskas pristatė informaciją (pridedama). 

Klausimus uždavė H. Girčys, J. Šedbaras, R. Vaitiekus. 

Pasisakė V. Noreika. 

 

35. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus informacija. 

Pranešėjas Romualdas Bukauskas pristatė informaciją (pridedama). 

Klausimus uždavė: J. Šedbaras, H. Girčys. 

Pasisakė V. Macienė. 

 

36. VĮ „Tauragės regiono keliai“ informacija. 

Pranešėjas Stasys Būrė pristatė informaciją (pridedama). 

Klausimus uždavė: J. Gudauskas, V. Macienė, V. Žemeckienė, H. Girčys, R. Rimkus, T. 

Bartkus. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


