
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 33 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. spalio 24 d. Nr. T2-33 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2013-10-24 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

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

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Jonas Šedbaras (dėl pateisinamos priežasties). 

Posėdyje dalyvavo: 15 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas). 

Posėdžio pirmininkas informavo Tarybos narius apie gautus Vyriausybės atstovo Tauragės 

apskrityje tarnybos raštus: „ Teikimas dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimo Nr. T1-335 „Dėl įkainių UAB „Šilalės autobusų parkas“ nustatymo“ 3 punkto panaikinimo“; 

„Teikimas dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-232 patvirtintų 

Šilalės rajono savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisyklių“; „Reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos 

gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo įgyvendinimo“. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-24), Savivaldybės tarybos 33 posėdis pradėtas.  

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

skaičiuotojai: Albinas Ežerskis, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys. Pirmininkas – Henrikas Girčys. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema ir rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę. Pritarta vienbalsiai (už-24). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

  

DARBOTVARKĖ:  

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

patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo. 

2. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo. 

3. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės 

biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. 

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-219 

„Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

5. Dėl 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 2013 metais, objektų sąrašo pakeitimo. 

6. Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo. 

7. Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas. 

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo. 

9. Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Klaipėdos kurčiųjų 

reabilitacijos centrui. 
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10. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Kaltinėnų miestelio bendruomenei. 

11. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui. 

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo. 

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-232 

pripažinimo netekusiu galios. 

 

Asta Stanislava Karbauskienė siūlė tylos minute pagerbti tragiškai žuvusią buvusią 

Administracijos direktorę Zitą Lazdauskienę. 

 

1. 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. Žadeikių pagrindinei mokyklai padidinami Specialiųjų lėšų vykdymo programos 

asignavimai 3 tūkst. Lt. Tikslinamos mokinio krepšelio lėšos, paskirstomos bendrosios dotacijos 

kompensacijos lėšos. 

T. Bartkus domėjosi, ar Žadeikių seniūnijai skirtos lėšos bus panaudotos šildytuvo 

pirkimui. 

J. Gudauskas sakė, kad skyrus lėšas šildytuvo pirkimui, šildytuvas ir turės būti perkamas. 

V. Jasevičius sakė, kad nuo šildytuvo pirkimo likusios lėšos gali būti panaudotos kito 

prietaiso pirkimui.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

2. SVARSTYTA. Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus 

patvirtinimas. 

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė pateikė pastabą, kad reikia patikslinti sprendime, kada buvo patvirtinta 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūra. 

V. Noreika domėjosi, kodėl nėra Administracijos prašymo dėl pareigybių skaičiaus 

padidinimo. 

V. Jasevičius sakė, kad aiškinamajame rašte parašyta, kodėl reikalinga padidinti skaičių. 

V. Jucius klausė, kodėl iki šiol nebuvo rezervinių pareigybių. 

V. Jasevičius sakė, kad iki šiol nebuvo rezervinių pareigybių. Paaiškino, kodėl reikalingos 

rezervinės pareigybės. 

I. Ričkuvienė pateikė pastabą. 

T. Bartkus domėjosi, kiek šiais metais yra paskelbta naujų konkursų ir kiek priimta naujų 

darbuotojų. 

V. Kuzminskaitė informavo, kad 2013 metais buvo skelbti penki konkursai. 

V. Jasevičius informavo, kad didžiausias leistinas valstybės tarnautojų skaičius 2009 

metais buvo 88, o 2013 metais - 81. Dirbančių pagal darbo sutartis 2009 metais buvo 193, o 2013 

metais - 186. Pasvalio rajono savivaldybėje didžiausias leistinas darbuotojų skaičius yra 322, o 

Šilalės rajono savivaldybėje šiuo metu - 267. 

V. Jucius siūlė išbraukti 1 punktą iš sprendimo projekto ir pakeisti numeraciją. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už Vytauto Juciaus pasiūlymą. 

NUSPRĘSTA. Pasiūlymas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 13. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 10, NEBALSAVO – 1. 
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3. SVARSTYTA. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimas Šilalės rajono 

savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. 

Pranešėja Birutė Dačkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, ar šiuo metu yra naudojami netarnybiniai automobiliai vietoje tarnybinių 

automobilių. 

Birutė Dačkauskienė sakė, kad šiuo metu kelios įstaigos naudojasi netarnybiniais 

automobiliais. 

T. Bartkus domėjosi, kodėl šviesios spalvos automobilis žymimas šviesios spalvos užrašu. 

Siūlė šviesios spalvos automobilius žymėti tamsios spalvos užrašu. 

B. Dačkauskienė sakė, kad teisės aktais nėra nustatyta, kokias spalvas naudoti žymėjimui. 

V. Jucius siūlė nepritarti sprendimui ir uždrausti naudotis netarnybiniais automobiliais 

tarnybos reikmėms. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 14, PRIEŠ – 4, NEBALSAVO – 6. 

 

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo 

Nr. T1-219 „Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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. 

 

5. SVARSTYTA. 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 2013 metais, objektų sąrašo pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, kodėl yra keičiamas objektų sąrašas. 

S. Aužbikas paaiškino, kodėl yra keičiamas objektų sąrašas. 

T. Bartkus domėjosi, kiek kainuos Drobūkščių kaimo kelio remonto darbai. 

S. Aužbikas sakė, kad remonto darbai kainuos apie 500 tūkst. Lt. 

I. Ričkuvienė teikė pastabą, kad sprendimo projekte 1 punktą išdėstyti taip: „Pakeisti 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-110 patvirtintą 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 2013 metais, objektų sąrašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).“ 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 2, NEBALSAVO – 7. 

 

6. SVARSTYTA. Pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimas. 

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. 

 

7. SVARSTYTA. Leidimas nuomoti negyvenamąsias patalpas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. Sprendimo projekto 1 punkte po žodžių „pradinis nuomos mokesčio dydis 20“ įrašyti „Lt“. 

V. Noreika domėjosi, kodėl buvo paruoštas šis sprendimo projektas. 

R. Kibelienė sakė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymu buvo parengtas sprendimo projektas. Patalpos gali 

būti išnuomotos tik Tarybos leidimu. 
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Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 8. 

 

8. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų 

nustatymas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė prašė pakomentuoti kainas už teikiamas paslaugas. 

R. Kibelienė pakomentavo dabartines ir naujas kainas už teikiamas paslaugas. 

T. Bartkus domėjosi, kodėl didinama tik Salės Nr. 1 nuoma. 

D. Grigalis paaiškino, kodėl skiriasi salių nuomos kainos. 

A. S. Karbauskienė prašė pakomentuoti įstaigos finansinę padėtį. 

D. Grigalis informavo apie finansinę įmonės padėtį. 

V. Žemeckienė domėjosi, koks nustatytas elektros limitas, kuris yra įskaičiuotas į salės 

nuomos kainą. 

D. Grigalis sakė, kad į salės nuomos kainą už elektrą įeina apie 10 Lt. 

V. Noreika teikė pastabą, kad į salės nuomos kainą neturėtų būti įskaičiuotas komunalinių 

atliekų tvarkymo mokestis. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 6, NEBALSAVO – 5. 

 

9. SVARSTYTA. Patalpų suteikimas panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Klaipėdos 

kurčiųjų reabilitacijos centrui. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė teikė pastabą, kad sprendimo projekto ketvirtoje eilutėje vietoj žodžių „13 

straipsnio 1 dalimi“ įrašyti „13 straipsnio 1 dalies 1 punktu“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

10. SVARSTYTA. Patalpų perdavimas panaudos pagrindais Kaltinėnų miestelio 

bendruomenei. 

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. 

 

11. SVARSTYTA. Patalpų perdavimas panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų 

klubui. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus teiravosi, ar galima perduoti patalpas moterų klubui, kol dar nėra perduotas 

pastatas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai. 

R. Kibelienė paaiškino, kad pastatas jau yra perduotas Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazijai, o dabar perduodama patalpų pagerinimo vertė. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

12. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą. 

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. 

 



5 

 

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų 

tvirtinimas. 

Pranešėja Raimundė Raudonienė 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. 

 

14. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo 

Nr. T1-232 pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja Silva Paulikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Noreika siūlė nustatyti datą, nuo kada sprendimas bus pripažintas netekusiu galios. 

I. Ričkuvienė taip pat siūlė nustatyti tikslią datą, nuo kada sprendimas bus pripažintas 

netekusiu galios ir bus patvirtintos naujos taisyklės. 

J. Gudauskas siūlė įrašyti, kad sprendimas neteks galios nuo šių metų gruodžio 1 d. ir tą 

dieną bus patvirtintos naujos taisyklės ir išbraukti 2 punktą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


