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RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 28 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. T2-28 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2013-06-27 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai 

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Vytautas Jucius, Gintas Navardauskas (dėl pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 16 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).  

Posėdžio pirmininkas informavo Tarybos narius apie gautą Vyriausybės atstovo Tauragės 

apskrityje tarnybos teikimą „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 

T1-168 patvirtintų gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Šilalės mieste ir rajone taisyklių“. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 28 posėdis pradėtas.  

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-23) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Stasys Navardauskas, Virginijus Noreika, Rimantas Rimkus. Pirmininkas – Rimantas 

Rimkus. 

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 

19 klausimą „Dėl Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus informacijos“. Pristatys 

Saulius Jasaitis, o ne Elvyra Daubarienė. 

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

(už-23). 

 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-151 

„Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo. 

2. Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

programai. 

3. Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų 

vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, 

pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos 

aprašo patvirtinimo. 

4. Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto aikštėms, skverui ir parkui. 

5. Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus ir dėl Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo T1-109 „Dėl valstybinės žemės 

sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus“ pripažinimo netekusiu galios.  

6. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams. 

7. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus. 
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8. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

9. Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo 

patvirtinimo. 

10. Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros 

patvirtinimo. 

11. Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo 

patvirtinimo. 

12. Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo 

struktūros patvirtinimo. 

13. Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo. 

14. Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo. 

15. Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo. 

16. Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo. 

17. Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo. 

18. Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo. 

19. Dėl Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus informacijos. 

20. Dėl Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos. 

21. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Valstybinės miškų tarnybos informacijos. 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo 

Nr. T1-151 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimas ir 

papildymas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė prašė plačiau papasakoti apie sprendimo projektą. 

S. Gedvilienė sakė, kad likę 195,5 tūkst. Lt nuo projektų. Nuo Paršežerio ežero rekreacinės 

zonos įrengimo projekto likę 130,6 tūkst. Lt, nuo Šilalės miesto Lingiškės gatvės ir Šilalės rajono 

Beržės kaimo gatvės rekonstrukcijos projekto - 64,3 tūkst. Lt, o nuo Kvėdarnos Prano Liatuko 

pradinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projekto - 0,6 tūkst. Lt. Baigiantis paskolos terminui šie 

195,5 tūkst. Lt perkeliami Kaltinėnų miestelio kapinių plėtrai. 

A. Ežerskis klausė, kokia bendra investicinio projekto „Kaltinėnų miestelio kapinių plėtra“ 

suma. Domėjosi, kiek Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimo projektui yra mažinama pinigų, 

nes 26 Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas baldams pirkti, bet jie dar yra nenupirkti. 

S. Gedvilienė atsakė, kad baldai yra perkami, tačiau dar nėra pasirašyta sutartis ir tuo 

atveju negalima panaudoti paskolos lėšų baldų pirkimui, nes konkursai nespėjo įvykti. 

A. Ežerskis domėjosi ar paskolos panaudojimas yra terminuotas iki birželio 30 d. 

S. Gedvilienė atsakė, kad terminuotas. Dėl projektų detalesnių sumų reikia kreiptis į 

Buhalterinės apskaitos skyrių. 

V. Macienė informavo, kad Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo - 

daugiafunkcio centrui baldų pirkimas yra pirkimų stadijoje, konkursas yra įvykęs dalyvavo du 

atstovai. Šiuo metu vyksta dokumentų tikrinimas ir greitai bus pasirašoma sutartis, tačiau turi praeiti 

15 dienų iki sutarties pasirašymo vadovaujantis viešųjų pirkimų nuostatomis. Dėl Paršežerio ežero 

rekreacinės zonos įrengimo baldų pirkimo liko 4-5 dienos iki sutarties pasirašymo. 

R. Vaitiekus sakė, kad reikia įvardinti konkrečias projektų sumas. 

V. Macienė sakė, kad S. Aužbikas gali konkrečias sumas įvardinti. 

T. Bartkus klausė, iš kur bus naudojami pinigai baldų pirkimui ar juos reikės skolintis. 

S. Gedvilienė atsakė, kad bus skirta iš Savivaldybės biudžeto arba reikės skolintis. 

S. Aužbikas sakė, kad Kaltinėnų miestelio kapinių plėtros projektas kainuos 570 tūkst. Lt, 

o Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimo projektas 2162514,22 Lt. 

A. Ežerskis klausė, ar suma yra be baldų ir stebėjimo kamerų. 

S. Aužbikas atsakė, kad be baldų ir apsaugos sistemos. 

R. Vaitiekus sakė, kad konkursai nėra įvykę ir nežinomos galutinės sumos. 
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A. Ežerskis pasisakė apie Kaltinėnų miestelio kapinių plėtros projektą ir apie Paršežerio 

ežero rekreacinės zonos įrengimo projektą. 

J. Gudauskas pasisakė apie Kaltinėnų miestelio kapinių plėtros projektą ir apie Paršežerio 

ežero rekreacinės zonos įrengimo projektą. 

R. Vaitiekus pasisakė apie Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimo projektą. 

V. Jasevičius sakė, kad Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimo techniniame projekte 

nebuvo numatyta iškalti visus namelius lentelėmis. Projekte tebuvo numatyta iškalti vieną namelį. 

Techninis projektas buvo priimtas praeitoje kadencijoje ir pagal tą techninį projektą buvo skelbiamas 

konkursas. 

V. Macienė sakė, kad Savivaldybei namelių iškalimas kainavo 98700 Lt. 

Diskutavo apie Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimo projektą: A. Ežerskis, R. 

Vaitiekus, A. S. Karbauskienė. 

V. Noreika pasisakė. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 7. 

 

2. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo programai. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kiek į vieną grupę numatoma priimti vaikų. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad prašymai bus renkami ir planuojama 2 ikimokyklinio ugdymo 

grupes. Daugiausiai vienoje grupėje galės būti 20 vaikų. 

V. Jurgaitis sakė, kad šiuo metu yra pateikti 32 prašymai. 

A. S. Karbauskienė klausė, kokio amžiaus vaikai bus priimami. 

R. Vaitiekus sakė, kad programoje numatyta ugdyti 2-5 metų vaikus. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

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

 

3. SVARSTYTA. Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos 

egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų 

vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. Preambulėje rašyti „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 

straipsnio 6 punktu“. 

G. Damulienė klausė, kokie yra anglų kalbos egzaminų rezultatai. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad gauti tik bendri anglų kalbos egzamino duomenys. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

4. SVARSTYTA. Pavadinimų suteikimas Šilalės miesto aikštėms, skverui ir parkui. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. 1 punkto paskutinėje pastraipoje išbraukti žodžius „Šilalės miesto“. 

V. Noreika siūlė pritarti parko pavadinimui, kurį pasiūlė bendruomenės. 

J. Gudauskas pasisakė dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto objektams. Siūlė parkui 

suteikti pavadinimą - Bendruomenių parkas „Auginkime bendruomeniškumą“. 

A. S. Karbauskienė sakė, kad parke yra iškaltas pavadinimas. 

J. Gudauskas sakė, kad ten yra šūkis. Pasisakė dėl skvero pavadinimo. 

K. Trapas kalbėjo apie Bendruomenių parko įkūrimą, spaudoje pareikštas įvairias 

nuomones dėl parko pavadinimo, piktinosi dėl ąžuoliukų pasodinimo parke ir dėl bendruomenių 
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atstovų neįtraukimo į darbo grupę, dėl Savivaldybės atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės 

VVG valdybą. 

J. Gudauskas kalbėjo apie VVG pateiktą prašymą dėl atstovų skyrimo. Priminė apie 

susitarimą dėl bendruomenių atnaujintų pastatų apžiūrėjimo. 

T. Ūksienė siūlė suteikti parkui pavadinimą Bendruomenių parkas. 

A. Petkus pasisakė dėl parko pavadinimo. 

G. Damulienė siūlė parką pavadinti Bendruomenių parkas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už Virginijaus Noreikos pasiūlymą suteikti parkui 

pavadinimą – Bendruomenių parkas „Auginkime bendruomeniškumą“. 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarta balsų dauguma. 

BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 7. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 2. 

 

5. SVARSTYTA. Valstybinės žemės sklypo įrašymas į neprivatizuojamų žemių planus ir 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo T1-109 „Dėl valstybinės 

žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam 

pritarti. Prašė pavadinime po žodžio „sprendimo“ įrašyti žodį „Nr.“ ir sprendimo projekto 2 punkte 

po žodžio „sprendimą“ įrašyti žodį „Nr.“, o pirmame punkte po skaičiaus „2,32“ įrašyti žodį „ha“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

6. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymas 2014 metams. 

Dauguma Tarybos narių (Jonas Šedbaras, Raimundas Vaitiekus, Kristina Dambrauskienė, 

Rimantas Rimkus, Gintautas Macevičius, Vytautas Audinys, Stasys Navardauskas, Virginijus 

Noreika, Genovaitė Damulienė, Albinas Ežerskis, Vida Žemeckienė, Asta Stanislava Karbauskienė, 

Henrikas Girčys, Jonas Gudauskas, Birutė Žirlienė) nusišalino nuo klausimo svarstymo, bet 

balsavimo metu buvo priimta, kad sprendimas svarbus visai savivaldybei, todėl Tarybos nariai 

dalyvavo klausimo svarstyme bei balsavime. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už tolesnį klausimo svarstymą. 

NUTARTA. Svarstyti klausimą iš esmės (balsų dauguma). 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO –4. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kokios paskirties žemei žemės mokestis didėja. 

R. Kibelienė paaiškino, kad didės komercinės paskirties objektų teritorijų žemės mokestis, 

gyvenamųjų teritorijų žemės mokestis mažės. 

J. Gudauskas patikslino, kad žemės mokestis priklauso nuo žemės vertės, o bendra 

surenkama žemės mokesčio suma gali didėti arba mažėti. 

R. Kibelienė patikslino, kad už pramonės ir sandėliavimo ir inžinerinės infrastruktūros 

teritorijų žemę numatoma surinkti didesnį žemės mokestį. 

A. Olendra informavo dėl apleistų žemių plotų, kurie buvo nustatyti iš palydovų. Iki liepos 

1 d. internetu galima pateikti pastabas dėl nustatytų apleistų žemių plotų. 

J. Gudauskas informavo apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21d. 

pasirašytą įsakymą Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarko aprašo 

patvirtinimo“, pagal kurį nustatomi apleisti žemės plotai. Tikimasi, kad šis įsakymas bus atšauktas. 

A. Ežerskis pasisakė dėl apleistų žemių plotų. 

Pasisakė: R. Vaitiekus, G. Macevičius. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 
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7. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo vietinės rinkliavos 

mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus. 

Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam 

pritarti. Išbraukti iš 1 priedo 17 eilutę, pataisyti numeraciją, bei patikslinti sumas. Sprendimo 

projekto 2 punktą išdėstyti taip: „Netenkinti vietinės rinkliavos mokėtojų prašymų dėl atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus (2 

priedas)“. Į antrą priedą įrašyti: Osvaldas Juknius, Žemaitės g. 10-22, Šilalės m, Nėra nurodytas 

sunaudotos elektros energijos kiekis už 2011 metus; Zenonas Pundinas, Nepriklausomybės g. 30, 

Upynos mstl., Upynos sen., Nepateikta LESTO pažyma, elektra naudojama kartu su AB Vilkyškių 

pieninės supirkimo punktu. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl turi būti nurodytas elektros energijos kiekis už 2011 

metus. 

R. Kibelienė paaiškino, kad rinkliava paskaičiuota už 2012 metus, o LESTO pažyma už 

2011 metus. 

S. Kažukauskas domėjosi, kaip Z. Pundinas yra išnuomavęs žemę AB Vilkyškių pieninei, 

nes neturi žemės nuosavybės dokumentų. 

R. Kibelienė atsakė, kad Z. Pundinas pateikė pasirašytą sutartį su AB Vilkyškių pienine. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 3. 

 

Iš posėdžio salės išėjo Virginijus Noreika. 

 

8. SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono 

gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė Tvarkos aprašo 4 

dalies pavadinime įrašyti žodį „piniginei“ po žodžio „pajamų“ ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

Į posėdį grįžo Virginijus Noreika. 

 

9. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 

pareigybių sąrašo patvirtinimas. 

Nuo klausimo svarstymo nusišalino Gintautas Macevičius ir Birutė Žirlienė. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl tik dabar parengtas sprendimo projektas, nors 

Vyriausybės nutarimas buvo priimtas 2007 m. rugsėjo 26 d.  

D. Briedienė paaiškino, kad apie pareigybių sąrašus bei struktūras buvo priimtas nutarimo 

pakeitimas 2011 metais. Anksčiau struktūras ir pareigybių sąrašus tvirtindavo įstaigų vadovai, o šiuo 

metu tai privalo padaryti Taryba. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-21), pridedamas. 

 

10. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo 

struktūros patvirtinimas. 

Nuo klausimo svarstymo nusišalino Gintautas Macevičius ir Birutė Žirlienė. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Noreika klausė, kad galbūt dar reikėjo palaukti ir neteikti šių sprendimų projektų. 
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D. Briedienė atsakė, kad pakeitus įstaigų įstatus, yra teikiami šie sprendimo projektai. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

11. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 

pareigybių sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

12. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 

valdymo struktūros patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kam pavaldūs ambulatorijos gydytojai. 

D. Briedienė paaiškino, kad ambulatorijos gydytojai pavaldūs vyriausiajam gydytojui ir 

būtina pataisyti struktūroje klaidą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

13. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos pareigybių sąrašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, ką veikia medicinos statistikas. 

D. Briedienė paaiškino, kad medicinos statistikas užpildo apsilankymo pas gydytoją 

dokumentus. Kitos įstaigos šią pareigybę įvardina kitokiu pavadinimu. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

14. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos valdymo struktūros 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

15. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos pareigybių sąrašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

16. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos valdymo struktūros 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

17. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos pareigybių sąrašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 
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18. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos valdymo struktūros 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

19. Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus informacija. 

Pranešėjas Saulius Jasaitis pristatė informaciją (pridedama). 

A. S. Karbauskienė klausė, kokių daugiausiai pažeidimų Šilalės rajone. 

S. Jasaitis sakė, kad daugiausiai pažeidimų yra paslaugų teikimo įstaigose. 

 

20. Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija. 

Pranešėjas Egidijus Jakštas pristatė informaciją (pridedama). 

A. S. Karbauskienė klausė, kokią žalą gali padaryti šernai. 

E. Jakštas paaiškino, kad šernai perneša ligas. 

T. Bartkus prašė pakomentuoti dėl informacijos apie mūsų rajone pagamintoje produkcijoje 

rastą arklieną. 

E. Jakštas paaiškino, kad atlikus tyrimus faktas nepasitvirtino. 

J. Gudauskas klausė apie nesąžiningus pieno supirkėjus. 

E. Jakštas paaiškino, kad nesąžiningai atlikdavo pieno mėginių paėmimą. 

J. Šedbaras klausė, ar atliekama laukinių gyvūnų vakcinacija ir kaip atliekami pieno 

mėginių tyrimai. 

E. Jakštas paaiškino, kad skirtingų gyvulių mėginių rodikliai negali būti tapatūs. Pavasarį ir 

vėlų rudenį vykdoma laukinių gyvūnų vakcinacija. 

G. Macevičius klausė, kodėl tiriama tiek mažai šernų ir kodėl neatliekami kitų laukinių 

gyvūnų tyrimai. 

E. Jakštas sakė, kad šernų tyrimai atliekami pagal patvirtintus planus. Jei medžiotojai 

kreipiasi dėl kitų laukinių gyvūnų tyrimų, tai jie yra atliekami. 

 

21. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Valstybinės miškų tarnybos informacija. 

Pranešėjas Ernestas Lučauskas pristatė informaciją apie įstaigos struktūrą. 

H. Girčys klausė, ar bus naikinamos urėdijos. 

E. Lučauskas atsakė, kad šio metu neplanuojama. 

Pranešėjas Albinas Rimidis pristatė Šilalės skyriaus darbą (informacija pridedama). 

J. Gudauskas kėlė klausimą dėl piliakalnių tvarkymo, nes jie yra įregistruoti kaip miškai ir 

jiems reikia leidimo medžiams kirsti. 

Tarybos nariai diskutavo su Valstybinės miškų tarnybos atstovais dėl šios problemos 

sprendimo. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


