
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T2-34 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2013-11-28 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai 

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Asta Stanislava Karbauskienė, Teresė Ūksienė, Vida Žemeckienė (dėl 

pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 21 kviestasis asmuo (sąrašas pridedamas). 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-22), Savivaldybės tarybos 34 posėdis pradėtas.  

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-22) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Sigitas Kažukauskas. Pirmininkas – Vytautas Jucius. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema ir rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti du papildomus klausimus: 

1 papildomas. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Pranešėjas Stasys 

Aužbikas. 

2 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų skaičiaus 

gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo 

papildymo. Pranešėja Reimunda Kibelienė. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už papildomų klausimų įtraukimą į darbotvarkę. 

Pritarta vienbalsiai (už-22). 

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

(už-22). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono 

savivaldybės teritorijoje. 

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 tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 

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

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų 

kainų patvirtinimo. 

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl 

leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų 

tvarkymas“ pakeitimo. 

6. Dėl Laukuvos miestelio Laisvės gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. 
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7. Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo 

plano tvirtinimo. 

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo. 

9. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais 

vykdomai veiklai, ir Lengvatų sąrašų patvirtinimo. 

10. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.  

11. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-171 

pripažinimo netekusiu galios. 

12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-286 

pripažinimo netekusiu galios. 

13. Dėl Šilalės rajono 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

programos patvirtinimo. 

14. Dėl Šilalės rajono 2014-2018 metų programos „Švarus vanduo, švari aplinka – sveika 

šeima“ patvirtinimo. 

15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei 

sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programos patvirtinimo. 

16. Dėl Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programos patvirtinimo. 

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programos patvirtinimo. 

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-29 

patvirtinto 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo 

pakeitimo. 

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

pakeitimo. 

20. Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimą 

daugiabučiuose namuose programos vykdymą. 

 

1. SVARSTYTA. Išsklaidytųjų angliavandenilių paieška, žvalgyba ir naudojimas Šilalės 

rajono savivaldybės teritorijoje. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), 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 ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis domėjosi apie pajamas, surenkamas iš vietinės rinkliavos mokesčio. 

S. Gedvilienė paaiškino apie pajamas, surenkamas už vietinės rinkliavos mokesčius. 

T. Bartkus domėjosi apie biudžeto vykdymą. 

S. Gedvilienė informavo apie biudžeto vykdymą. 

J. Gudauskas informavo apie biudžeto surinkimą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis klausė apie projektų K. Jauniaus sodybos tvarto atnaujinimo ir Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje) darbus 

ir finansavimą. 

S. Aužbikas informavo, kad už projektus reikia sumokėti, o pateikus mokėjimo prašymus, 

pinigai bus grąžinti. 
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T. Bartkus domėjosi, ar nereikėtų patikslinti sprendimo projekto pavadinimą. Po žodžio 

„pakeitimo“ parašyti „ir papildymo“. 

S. Paulikienė paaiškino, kodėl pavadinimo nereikia patikslinti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimas. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su papildymais ir prašė jam 

pritarti. Sprendimo priedo 1.1.4 eilutės pastabų skiltyje įrašyti žodžius „Atsižvelgiant į kolektyvų 

meninį lygį, renginio trukmę, ir kt. sąnaudas“. 

V. Noreika klausė, kas įvertins, kiek reikės mokėti už renginį. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad Kultūros centro darbuotojai įvertins renginio kainą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. 

T1-39 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“ pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, kokio dydžio bus tvarkoma teritorija. 

S. Aužbikas sakė, kad 1,5 ha. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

6. SVARSTYTA. Laukuvos miestelio Laisvės gatvės geografinių charakteristikų 

pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

7. SVARSTYTA. Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų 

specialiojo plano tvirtinimas. 

Pranešėjas Stasys Kruša pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

8. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą ir jo perdavimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

9. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 

2014 metais vykdomai veiklai, ir Lengvatų sąrašų patvirtinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

J. Gudauskas prašė pateikti informaciją, kiek surinkta pajamų per šiuos ir praėjusius metus 

už parduotus verslo liudijimus. 

R. Kibelienė informavo apie lėšų surinkimą už verslo liudijimus. 

V. Jucius klausė, ar nebūtų galima sumažinti mokesčius už verslo liudijimus 

nepaklausioms veiklos rūšims. 
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R. Kibelienė sakė, kad nepaklausioms veiklos rūšims yra išduota mažai verslo liudijimų. 

V. Noreika klausė, kokiam minimaliam laikui galima išsipirkti verslo liudijimą. 

R. Kibelienė sakė, kad vienai dienai, bet privalomą sveikatos draudimą tenka sumokėti už 

mėnesį. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimas. 

Pranešėjas Gediminas Raudonius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

J. Gudauskas klausė, kaip sekasi vykdyti naują projektą. 

J. Gudauskas, A. Ežerskis prašė pateikti daugiau informacijos apie projektą dėl integralios 

pagalbos teikimo į namus. 

G. Raudonius informavo apie nuo lapkričio 1 d. naujai vykdomą projektą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

11. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo 

Nr. T1-171 pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

12. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo 

Nr. T1-286 pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės programos patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius domėjosi, kaip vykdoma užkrečiamųjų ligų profilaktika. 

D. Briedienė informavo apie vykdomą užkrečiamųjų ligų profilaktiką. 

V. Noreika ir T. Bartkus domėjosi apie sergančiuosius užkrečiamomis ligomis. 

D. Briedienė informavo apie sergančiuosius užkrečiamosiomis ligomis. 

J. Gudauskas informavo, kad dėl užkrečiamųjų ligų yra atliekami tikrinimai. 

V. Jucius klausė, ar yra privaloma sergantiems gydytis priverstinai. 

D. Briedienė informavo, kad vadovaujantis įstatymais žmogus, sergantis užkrečiama liga, 

yra priverstinai gydomas. 

G. Macevičius informavo apie sergamumą Šilalės rajone. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

14. SVARSTYTA. Šilalės rajono 2014-2018 metų programos „Švarus vanduo, švari 

aplinka – sveika šeima“ patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 
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15. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir 

kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programos patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

16. SVARSTYTA. Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programos 

patvirtinimas. 

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

Programos V dalyje prie 4 priemonės lentelę papildyti 6 eilute įrašant žodžius „Skatinti ir remti 

jaunų mamų (tėvų) mokyklėlių įsikūrimą ir jų veiklą; Visuomenės sveikatos biuras; 2014-2018“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

17. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programos 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

18. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu 

Nr. T1-29 patvirtinto 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 

sąrašo pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Tubutis pristatė sprendimo projektą su pakeitimais ir prašė jam pritarti. 

Sąrašo 1.7. eilutėje vietoje skaičių „16,02“ įrašyti skaičių „16,14“, o sąrašo 1.9. eilutėje vietoje 

skaičių „32,22“ įrašyti skaičių „32,10“. 

T. Bartkus domėjosi, kodėl sąraše keičiasi kiekiai ir kainos. 

S. Tubutis paaiškino, kodėl keičiasi kainos ir kiekiai sąraše. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

19. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos pakeitimas. 

Pranešėja Silva Paulikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, ar nebūtų galima numatyti lėšų atlyginti bebrų padarytą žalą. 

S. Paulikienė paaiškino, kaip atlyginama žala už bebrų padarytą žalą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

1 papildomas. SVARSTYTA. Pritarimas bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kokie darbai bus atliekami. 

S. Aužbikas sakė, kad žvyravimas, griovių ir pralaidų tvarkymas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-22), pridedamas. 

 

2 papildomas. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų 

skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo 

tvarkos aprašo papildymas. 

Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo. 
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Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. Sprendimo projekto 1 punktą išdėstyti taip „Papildyti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-41 patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, 

asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų 

deklaravimo tvarkos aprašą 31.3 punktu.“ 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

20. SVARSTYTA. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo 

didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė informaciją (pridedama). 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


