
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 29 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. liepos 25 d. Nr. T2-29 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2013-07-25 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys 

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Akvilė Gargasaitė, Birutė Žirlienė, Virginijus Noreika, Sigitas Kažukauskas 

(dėl pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 16 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).  

Gimimo dienos proga pasveikino: Tadą Bartkų, Stasį Navardauską, Henriką Girčį. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-21), Savivaldybės tarybos 29 posėdis pradėtas.  

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-21) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, Teresė Ūksienė. Pirmininkė – Teresė Ūksienė. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema ir rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti tris papildomus klausimus: 

1 papildomas. Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės 

biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė. 

2 papildomas. 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. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas. 

3 papildomas. Dėl pritarimo projekto pagal Klimato kaitos specialiąją programą įgyvendinimui. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas. 

Pritarta vienbalsiai (už-21) papildomų klausimų įtraukimui. 

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

(už-21). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Biržiškiui. 

2. Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Albinui Kentrai. 

3. Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Pranui Šerpyčiui. 

4. Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities 

municipaliniu dariniu „Municipalinis Slavsko rajonas“. 

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos 

veiklos grupėje. 

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

patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo. 

7. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų tvirtinimo. 
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8. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programos. 

9. Dėl techninių projektų rengimo. 

10. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo. 

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

12. Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus. 

13. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

14. Dėl autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ suteikimo panaudos pagrindais Šilalės r. 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai. 

15. Dėl Savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitos patvirtinimo. 

16. Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo. 

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto 

suteikimo rėmimo vertinimo komisijos sudarymo. 

18. Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių 

paslaugų. 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės garbės piliečio vardo suteikimas Jonui Biržiškiui. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

R. Vaitiekus pasisakė apie Joną Biržiškį ir jo nuopelnus. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

2. SVARSTYTA. Šilalės garbės piliečio vardo suteikimas Albinui Kentrai. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

L. Kalnikaitė pasisakė apie Albiną Kentrą ir jo nuopelnus. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

3. SVARSTYTA. Šilalės garbės piliečio vardo suteikimas Pranui Šerpyčiui. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

G. Macevičius pasisakė apie Praną Šerpytį ir jo nuopelnus. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

4. SVARSTYTA. Bendradarbiavimo susitarimas su Rusijos Federacijos Kaliningrado 

srities municipaliniu dariniu „Municipalinis Slavsko rajonas“. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti.  

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės narystė asociacijoje Šilalės rajono 

partnerystės vietos veiklos grupėje. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus domėjosi, kaip buvo parinkti nariai. 

J. Gudauskas sakė, kad bendru sutarimu. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 
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6. 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 papildymais ir prašė jam 

pritarti. 2 priede papildomai skirtos lėšos: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai 5 tūkst. Lt, Pajūrio 

vaikų globos namams 5 tūkst. Lt, Pajūrio seniūnijai skirta 4 tūkst., Šilalės kaimiškajai seniūnijai 4 

tūkst. Lt, Šilalės miesto seniūnijai 4 tūkst. Lt, Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ 1,5 tūkst. Lt, 

Savivaldybės administracijai 100 tūkst. Lt, Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 4,5 tūkst. 

Lt. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymais. 

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

 

7. SVARSTYTA. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų tvirtinimas. 

Pranešėja Daiva Bukėnienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

8. SVARSTYTA. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Pranešėja Daiva Bukėnienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

9. SVARSTYTA. Techninių projektų rengimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

10. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymas ir 

likvidavimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kas dalyvaus turto likvidavime. 

R. Kibelienė sakė, kad Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

11. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kur bus dedamos atliekų rūšiavimo dėžės. 

V. Macienė sakė, kad planuojama darželyje ir mokyklose. Dėžių yra 15 vienetų. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

12. SVARSTYTA. Sutikimas perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus 

pastatus. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, kas bus daroma su perimtais pastatais. 

J. Gudauskas atsakė, kad į garažo pastatą bus perkelta gaisrinė, o bendrabutyje bus 

socialiniai būstai. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-21), pridedamas. 
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13. SVARSTYTA. Mokyklinio autobuso perėmimas Šilalės rajono savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

14. SVARSTYTA. Autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ suteikimas panaudos 

pagrindais Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

15. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto ir Savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

16. SVARSTYTA. Palaikų parvežimo išlaidų kompensavimas. 

Pranešėja Alvyda Urbonienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

17. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo 

būsto suteikimo rėmimo vertinimo komisijos sudarymas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

18. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamos mokamos 

nemedicininės paslaugos. 

Gintautas Macevičius ir Genovaitė Damulienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kas sudaro medicininio autotransporto paslaugas. 

D. Briedienė paaiškino, kas yra medicininio autotransporto paslaugos. 

A. S. Karbauskienė domėjosi, ar reikės mokėti už vienvietę palatą, jei žmogus jam 

neprašant bus į ją paguldytas. 

D. Briedienė atsakė, kad už vienvietę palatą reikės mokėti tik žmogui paprašius suteikti 

vienvietę palatą.  

A. Ežerskis klausė, kokia yra finansinė padėtis Šilalės rajono ligoninėje. 

J. Milišiūnienė informavo apie įstaigos finansinę padėtį. 

A. Ežerskis prašė pateikti informaciją apie 2013 metų pirmo pusmečio rezultatus. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

1 papildomas. Didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš 

Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kodėl 1.11 punkte rašoma, kad tik trims darbuotojams atlyginimas 

mokamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 
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S. Gedvilienė atsakė, kad visiems neužtenka. Dalis mokama iš Savivaldybės biudžeto ir 

dalis iš mokinio krepšelio. 

T. Bartkus klausė, ar mokykloms nereikia papildomai darbuotojų, kurioms perduoti 

autobusai. 

J. Gudauskas sakė, kad etatai  bus peržiūrėti ir patikslinti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

2 papildomas. 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-21), pridedamas. 

 

3 papildomas. Pritarimas projekto pagal Klimato kaitos specialiąją programą 

įgyvendinimui. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


