
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 31 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. rugsėjo 27 d. Nr. T2-31 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2013-09-27 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

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

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Teresė Ūksienė (dėl pateisinamos priežasties). 

Posėdyje dalyvavo: 16 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas). 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-24), Savivaldybės tarybos 31 posėdis pradėtas.  

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

skaičiuotojai: Tadas Bartkus, Kristina Dambrauskienė, Genovaitė Damulienė. Pirmininkė – Kristina 

Dambrauskienė. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema ir rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad darbotvarkės 5 klausimą pristatys Jonas Gudauskas. 

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

(už-24). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-81 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2 punkto pakeitimo. 

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

patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo. 

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo 

taisyklių patvirtinimo. 

4. Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patikslinimo Šilalės rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose 2013-2014 mokslo metais. 

5. Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės 

paramos bei skatinimo programos ir atrankos komisijos patvirtinimo. 

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos 

pakeitimo. 

7. Dėl leidimo rengti techninį projektą. 

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-223 

„Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir patalpų suteikimo panaudos pagrindais 

Šilalės suaugusiųjų mokyklai“ pakeitimo ir papildymo. 

9. Dėl pavedimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui. 

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 

„Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20“ pakeitimo. 
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11. Dėl UAB „Šilalės vandenys“ įgyvendinto projekto „Vandentiekio ir nuotekų plėtra 

Šilalės rajone (Pajūryje)“ sąnaudų įskaičiavimo tvirtinant teikiamų paslaugų kainas. 

12. Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo. 

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-68 

patvirtinto Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo. 

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 

patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo 

tvarkos aprašo pakeitimo. 

15. Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo. 

16. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų 

tvirtinimo. 

17. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų 

globos namuose nustatymo. 

18. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų 

namuose nustatymo. 

19. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos 

priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“. 

 

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

Nr. T1-81 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2 punkto pakeitimas. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

2. 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 patikslinimais ir prašė jam 

pritarti. Padidinamos pajamos 12,5 tūkst. Lt, nes surinkta daugiau mokesčių už aplinkos teršimą. 

Bendra pajamų suma mažinama 415,2 tūkst. Lt. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiajai programai skiriama 2,5 tūkst. Lt, o Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, 

būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonei 10 tūkst. Lt. 

Skiriama kiekvienai seniūnijai iš bendrosios dotacijos po 350 Lt Žemdirbių ir kaimo bendruomenės 

šventei pasiruošti. Skiriama 5 tūkst. Lt Savivaldybių veiklos programai, kuriai iš viso bus skirta 15 

tūkst.Lt.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

3. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos 

paramos skirstymo taisyklių patvirtinimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus siūlė taisyklių 35.1. punkte įrašyti „ne pinigines lėšas ir pinigines lėšas“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

4. SVARSTYTA. Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patikslinimas 

Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013-2014 mokslo metais. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas. 
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5. SVARSTYTA. Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, 

socialinės paramos bei skatinimo programos ir atrankos komisijos patvirtinimas. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam 

pritarti. Punktai 9.1. ir 9.2. išdėstomi taip: 

„9.1. yra neįgalus, arba vienam iš tėvų yra nustatytas 0-25 % arba 30-55 % darbingumo 

lygis“; 

„9.2. turi tik vieną iš tėvų (vienas iš jų miręs ar, tėvams išsiskyrus, neteikia išlaikymo)“. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su punktų 

patikslinimais. 

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

 

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo 

programos 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. 

 

7. SVARSTYTA. Leidimas rengti techninį projektą. 

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. 

 

8. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo 

Nr. T1-223 „Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir patalpų suteikimo panaudos 

pagrindais Šilalės suaugusiųjų mokyklai“ pakeitimas ir papildymas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar po komitetų posėdžių buvo apžiūrėtas Šilalės rajono 

socialinių paslaugų namuose esantis keltuvas. 

J. Gudauskas sakė, kad buvo lankytasi Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose su 

atsakingais darbuotojais liepos 25 d. Keltuvas eksploatacijai yra tinkamas. Kartą per mėnesį 

atvažiuoja inžinierius, kuris tikrina keltuvo techninę būklę. 

T. Bartkus prašė pateikti daugiau informacijos apie keltuvo veikimą. 

G. Raudonius sakė, kad keltuvas veikia gerai. 

Tarybos nariai diskutavo, kas gali naudotis keltuvu bei apie jo veikimą. 

R. Vaitiekus pasisakė apie keltuvo veikimą. 

Pasisakė: A. Ežerskis, J. Gudauskas, A. S. Karbauskienė. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

9. SVARSTYTA. Pavedimas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui. 

Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar galima pavesti UAB TRAC išdalinti konteinerius. 

R. Kibelienė sakė, kad galima pavesti, nes su UAB TRAC yra sudarytos sutartys. 

A. S. Karbauskienė domėjosi ką bus galima dėti į konteinerius. 

R. Kibelienė sakė, kad gaminių pakuotes. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl konteineriai bus išdalinti mažesnėse gyvenvietėse. 

R. Kibelienė sakė, kad bus mažesnės išdalinimo sąnaudos. Galbūt konteineriai bus 

išdalinti tik Šilalės miesto gyventojams. 

A. S. Karbauskienė domėjosi apie Vokietijoje matytus konteinerius. 

J. Gudauskas papasakojo apie Vokietijoje esančius konteinerius. 

A. Ežerskis domėjosi apie delspinigius ir konteinerių išdėstymą. 
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J. Kibelienė paaiškino, kad neįvykdžius sutarties sąlygų turės būti mokami delspinigiai 

nuo dotacijos sumos. Sakė, kad Savivaldybė yra gavusi tik 30 proc. dotacijos sumos, o likusi 70 

proc. dotacijos suma bus gauta, kai bus įvykdytos visos sutarties sąlygos. Šiuo metu dar nėra mokėti 

delspinigiai. 

J. Gudauskas pasisakė apie projektą ir jo eigą. 

R. Toleikis domėjosi, kokia bus nauda ir įsipareigojimai žmogui, kuris sutiks naudotis tuo 

konteineriu. 

R. Kibelienė sakė, kad žmogui, kuris sutiks rūšiuoti šiukšles turėtų būti taikomas mažesnis 

šiukšlių surinkimo mokestis. 

V. Jucius klausė, kada numatoma dalinti konteinerius ir kitiems rajono gyventojams. 

Klausė, kas daroma, kad į sąvartyną patektų mažesnis atliekų kiekis. 

J. Gudauskas pasisakė dėl nemažėjančio atliekų kiekio, kuris išvežamas į sąvartyną. 

V. Jucius priminė, kad vis dar nesulaukia atsakymo, ką Administracijos darbuotojai 

padarė, kad būtų sumažintas išvežamų į sąvartyną atliekų kiekis. 

Pasisakė: A. Ežerskis, J. Gudauskas. 

R. Toleikis siūlė, kad būtų viešinama apie šiukšlių rūšiavimo naudą. Sakė, kai žmogus turi 

informacijos, kaip bus daroma, tuomet ir neprieštarauja. 

R. Kibelienė sakė, kad UAB TRAC turi organizuoti viešinimą. 

R. Vaitiekus pasisakė ir siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

Pasisakė: A. Ežerskis, V. Macienė. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 12, PRIEŠ – 4, NEBALSAVO – 6. 

 

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo 

Nr. T1-164 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20“ 

pakeitimas. 

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. 

 

11. SVARSTYTA. UAB „Šilalės vandenys“ įgyvendinto projekto „Vandentiekio ir 

nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ sąnaudų įskaičiavimas tvirtinant teikiamų paslaugų kainas. 

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. 

 

12. SVARSTYTA. Vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 

T1-68 patvirtinto Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

14. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu 

Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams 

teikimo tvarkos aprašo pakeitimas. 

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. 

 

15. SVARSTYTA. Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. Tvarkos aprašo 33 punkte vietoje skaičių „34“ turi būti skaičius „32“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

16. SVARSTYTA. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir 

jų kainų tvirtinimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą su papildymu ir prašė jam 

pritarti. 13 punktą papildyti žodžiais „Vieno apsilankymo trukmė – ne mažiau kaip 2 val.“. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar kainos didėja. 

D. Račkauskienė sakė, kad kainos lieka tos pačios, o sprendimo projektas yra keičiamas 

dėl to, kad pasikeitė įstaigos pavadinimas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymu. 

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

 

17. SVARSTYTA. Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namuose nustatymas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis klausė, koks buvo didžiausias pareigybių skaičius Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namuose. 

D. Račkauskienė sakė, kad patvirtinta 33,25 etatai. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

18. SVARSTYTA. Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namuose nustatymas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė 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. 

 

19. SVARSTYTA. Pritarimas partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“. 

Pranešėjas Stasys Tubutis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


