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RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. vasario 20 d. Nr. T2-38 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2014-02-20 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

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

(sąrašas pridedamas). 

Posėdyje dalyvavo: 33 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas). 

Posėdžio pradžioje meras Jonas Gudauskas kvietė pasirašyti pareiškimą „Dėl įvykių Ukrainoje“ 

(pridedama). 

Tylos minute pagerbtas žuvusiųjų Kijeve atminimas. 

Jubiliejaus proga pasveikinta Vida Žemeckienė. 

Posėdžio pirmininkas informavo Tarybos narius apie gautus Vyriausybės atstovo Tauragės 

apskrityje tarnybos raštus: reikalavimą „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 

straipsnio 3 dalies 1 punkto įgyvendinimo“; teikimą „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 

rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. T1-289 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos“. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-25), Savivaldybės tarybos 38 posėdis pradėtas.  

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-25) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Teresė Ūksienė, Tadas Bartkus, Birutė Žirlienė. Pirmininkė – Birutė Žirlienė. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema arba rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad 9 darbotvarkės klausimas patikslintas. 

Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti du papildomus klausimus: 

1 papildomas. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Pranešėja Stanislava 

Gedvilienė. 

2. UAB „Šilalės vandenys“ informacija. Pranešėjas Edmundas Auškalnis. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už papildomų klausimų įtraukimą į darbotvarkę. 

Už papildomų klausimų įtraukimą į darbotvarkę pritarta balsų dauguma. 

BALSAVO: UŽ-23, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-2. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar visi Tarybos sprendimo projektai pateikti likus iki posėdžio 

24 valandos. 

J. Gudauskas sakė, kad į darbotvarkę įtraukti galima tik tuos, kurie yra užregistruojami 

likus 24 valandoms iki posėdžio. Šiam posėdžiui užregistruoti papildomi sprendimo projektai buvo 

apsvarstyti ir komiteto posėdyje. Informacijos svarstomos posėdyje, neregistruojamos. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su papildymais. 

Už visą darbotvarkę su pakeitimais pritarta vienbalsiai (už–25). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai. 

2. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai. 
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3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio 

patvirtinimo. 

4. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų 

veiklos ataskaitai. 

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo. 

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų 

patvirtinimo. 

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo 

priemonių plano patvirtinimo. 

8. Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2015-2017 metų 

programai. 

9. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Šėrikų gyvenamojoje vietovėje. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas. 

10. Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus. 

11. Dėl leidimo rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui 

„Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“. 

12. Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai. 

13. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Laukuvos 

ambulatorijai pagal panaudos sutartį. 

14. Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo. 

15. Dėl transporto priemonės perdavimo Birutės ir Albino Balsevičių šeimai pagal 

panaudos sutartį. 

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

17. 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. 

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų naudojimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo. 

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos. 

20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. 

21. Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano 

patvirtinimo. 

22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 

įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį 

Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos 

ataskaitai. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

R. Toleikis prašė posėdžio medžiagą atsiųsti anksčiau. 

J. Gudauskas sakė, kad bus stengiamasi medžiagą atsiųsti anksčiau. 

V. Jucius klausė, kaip įvykdytas Tarybos darbo planas. 

J. Gudauskas sakė, kad apie Tarybos plano įvykdymą pristatys Administracijos 

direktorius. Buvo nepriimtas tik vienas Tarybos sprendimas. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 7. 
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2. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos 

ataskaitai. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kas yra daroma, kad atsirastų naujų darbo vietų, kad po studijų grįžtų 

studentai į rajoną dirbti. 

J. Gudauskas sakė, kad pagal patvirtintą programą medicinos studijas baigę studentai turi 

galimybę grįžti į rajoną dirbti. Pasisakė apie investicijas Šilalės rajone. Sakė, kad Šilalės rajone yra 

darbo jėgos trūkumas.  

T. Bartkus sakė, kad reikia padaryti esamų ir trūkstamų specialybių sąrašus. 

R. Vaitiekus sakė, kad darbo birža turi statistinius duomenis apie esamas ir trūkstamas 

specialybes pagal išsilavinimą. 

A. Ežerskis klausė apie investicijų plėtrą rajone įgyvendinant VVG projektus. Sakė, kad 

seniūnai nėra informuojami apie vykdomus darbus jų vietovėje, neįtraukiami į darbų komisijas. 

J. Gudauskas pasisakė apie VVG projektų įgyvendinimą. Seniūno pareiga yra domėtis 

apie vykdomus darbus. 

V. Jucius klausė, kokį atsakymą gavo Šilalės krašto VVG, kurios prašymas buvo „Dėl 

stojimo į asociacijos narius ir asmenų delegavimo į valdybos narius“, kuris buvo 2013 m. gruodžio 

19 d. išbrauktas iš 35 Tarybos posėdžio darbotvarkės. 

J. Gudauskas informavo, kokį atsakymą gavo Šilalės krašto VVG. Sakė, kad dėl stojimo į 

Šilalės krašto VVG narius bus svarstoma artimiausiame posėdyje kovo mėnesį. 

V. Noreika sakė, kad ataskaitoje galėtų būtų pateikta, kaip Administracijos direktorius 

atsiskaito Merui apie sprendimų įgyvendinimą. Klausė, kokia forma Administracijos direktorius 

atsiskaito Merui apie sprendimų įgyvendinimą ir kokiu dažnumu, ar visa tai yra fiksuojama ar 

protokoluojama, kokių priemonių yra imamasi, jei sprendimai nėra įgyvendinami. 

J. Gudauskas sakė, kad apie sprendimų įgyvendinimą apžvelgiama kas ketvirtį, visa tai 

nėra protokoluojama. Vyksta Administracijos pasitarimai su vedėjais. 

A. Ežerskis klausė, kaip atsilieps biudžeto vykdymui ir gyventojams dėl žemės mokesčio 

sprendimo priėmimo nelaiku. 

J. Gudauskas sakė, kad rajono gyventojams bus naudinga, o įstaigoms, išlaikomoms iš 

biudžeto, sudarys sunkumų dėl pajamų trūkumo. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 6. 

 

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams 

tvarkaraščio patvirtinimas. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą su pakeitimais ir prašė jam 

pritarti. Bijotų seniūnijoje susitikimas su gyventojais iš 2014-03-13 11 val. perkelti į 2014-03-05 11 

val., Kvėdarnos seniūnijos - iš 2014-03-14  17 val. pakeisti į 2014-03-13 17 val. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

4. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Noreika klausė, kokių veiksmų, priemonių imsis, kad būtų surinkta pakankamai 

gyventojų pajamų mokesčio, nes gyventojų skaičius rajone mažėja. 

V. Jasevičius pasisakė, kaip bus surenkami mokesčiai. Sakė, kad visad yra grįžtama prie 

biudžeto persvarstymo ir papildymo. 

T. Bartkus klausė, ar priimti du sprendimai Administracijos darbuotojų yra teisėti, kai 

sprendimų negalėjo priimti Administracijos direktorius ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

I. Ričkuvienė sakė, kad priimtiems sprendimams prieštaravimų įstatymams nėra.  
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V. Jasevičius informavo apie perduotos paprastosios kompetencijos įvykdymą. 

B. Žirlienė informavo, kad UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ nepriėmė iš gyventojo 

prašymo dėl atliekų išvežimo. 

V. Jasevičius informavo, kad prašymas užregistruotas ir išsiųstas į UAB TRATC, nes su 

jais yra sudaryta koncesijos sutartis dėl atliekų išvežimo ir tvarkymo. 

V. Žemeckienė klausė, ar bus skiriama lėšų namų numeriams įsigyti, ar gyventojai turės 

patys įsigyti. 

V. Jasevičius sakė, kad skiriama bus tuomet, jei bus pakankamai lėšų. 

Tarybos nariai diskutavo dėl šiukšlių surinkimo ir išvežimo rajone. 

A. S. Karbauskienė klausė, ar nebėra būtina atsakyti į valdžios kritinius straipsnius. 

Domėjosi apie socialinių būstų pirkimą ir skyrimą. 

V. Jasevičius informavo apie socialinių būstų pirkimą ir skyrimą. 

T. Bartkus domėjosi, kurie darbuotojai buvo skatinami ir kokios sumos buvo skiriamos. 

V. Jasevičius sakė, kad paskatinimas buvo socialinių darbuotojų už racionalų ir gerą 

darbą, nes buvo likusių lėšų iš deleguotų. Buvo skiriami priedai darbuotojams, kuriems buvo 

priskirti nenumatyti darbai. 

V. Jucius domėjosi apie socialinio būsto skyrimą ir mokinių pavėžėjimą. 

V. Jasevičius pasisakė apie socialinio būsto skyrimą ir mokinių pavėžėjimą. 

A. Ežerskis klausė, kiek per 2013 metus išleista pinigų žiniasklaidai, kokios priežastys 

lemia gyventojų sumažėjimą, koks įsiskolinimas UAB TRATC.  

V. Jasevičius sakė, kad apie lėšas išleistas žiniasklaidai gali informuoti Finansų skyrius. 

Kiekvienas Tarybos narys galėtų pateikti priemones gyventojų skaičiui mažinti, priemonės 

gyventojų skaičiui mažinti bus svarstomos ateityje. Lėšų įsiskolinimui TRATC mažinti yra 

numatyta biudžete. Mokesčių surinkimas už atliekas rajone yra geriausias Tauragės apskrityje. 

J. Gudauskas pasisakė apie gyventojų skaičiaus mažėjimą rajone. 

T. Bartkus klausė, kuriems 7 asmenims ir kodėl buvo mokamas paskatinimas už darbą. 

V. Jasevičius sakė, kad socialiniams darbuotojams skiriama iš likusių deleguotų lėšų. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 4. 

 

5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimas. 

Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Pranešėjai: Valdemaras Jasevičius, Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su 

papildymais ir prašė jam pritarti. Papildomai skiriama 41,6 tūkst. Lt Drobūkščių kaimo 

bendruomenei, Pajūrio miestelio bendruomenei ir Kvėdarnos ambulatorijai. 

T. Bartkus klausė, pagal kokius kriterijus yra skirstomos lėšos seniūnijoms. 

S. Gedvilienė sakė, kad lėšos skirstomos taip, kad būtų užtikrinta seniūnijų veikla. 

J. Gudauskas informavo, kaip buvo skirstomos lėšos seniūnijoms. 

V. Jucius klausė, kaip numatoma sumažinti lėšų trūkumą. 

S. Gedvilienė sakė, kad bus svarstoma, kaip sumažinti lėšų trūkumą. 

R. Toleikis klausė, ar yra numatyta lėšų Pajūrio miestelyje gatvės sutvarkymui, 

apšvietimui. 

J. Gudauskas sakė, kad žmonėms yra pasakyta, jog pasirinktų prioritetą, ar gatvę 

sutvarkyti, ar gatvės apšvietimą įrengti. Kai bus svarstoma Kelių priežiūros plėtros programa, 

tuomet bus įtraukiama į ją. 

T. Bartkus klausė, ar yra įrengtos filmavimo kameros Paršežerio ežero rekreacinei 

teritorijai stebėti. 

J. Gudauskas sakė, kad yra įrengtos dvi kameros. 

A. S. Karbauskienė klausė, kiek lėšų išleista 2013 metais už informacijos spaudoje 

sklaidą. Klausė, kiek išleista praeitais metais socialinėms išmokoms ir kiek šiemet skirta. 

V. Jasevičius sakė, kad po pertraukos bus atsakyta, kiek išleista žiniasklaidai. 

D. Vėlavičiūtė informavo apie socialines išmokas. 
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Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 5. 

 

Posėdžio pirmininkas skelbė 15 minučių pertrauką. 

Po pertraukos 15.45 val. posėdyje dalyvauvo 24 Tarybos nariai. Į posėdį negrįžo Loreta 

Kalnikaitė. 

 

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos 

programų patvirtinimas. 

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kodėl seniūnijų veiklos programos nėra tvirtinamos patvirtinus 

biudžetą. 

V. Jasevičius sakė, kad negalima, nes pagal Vietos savivaldos įstatymą veiklos programos, 

turi būti tvirtinamos kartu su biudžetu. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

Į posėdį grįžo Loreta Kalnikaitė. 

 

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos 

mažinimo priemonių plano patvirtinimas. 

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

8. SVARSTYTA. Investicijų projektų rengimas ir teikimas valstybės investicijų 2015-

2017 metų programai. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

9. SVARSTYTA. Gatvių pavadinimų suteikimas Traksėdžio seniūnijos Šėrikų 

gyvenamojoje vietovėje. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė patikslintą sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą patikslintą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

10. SVARSTYTA. Valstybinės žemės sklypų įrašymas į neprivatizuojamų žemių planus. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

11. SVARSTYTA. Leidimas rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui 

„Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, kokia suma numatoma. 

S. Aužbikas sakė, kad yra 2,1 mln. Lt likutis. 

T. Bartkus klausė, ar Bilionių kaime vykdomam projektui bus skiriama lėšų. 

S. Aužbikas sakė, kad Bilionių kaime vykdomam projektui skirti lėšų nereikia. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 
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12. SVARSTYTA. Užsakovo funkcijų pavedimas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė patikslino sprendimo projekto 2 punktą išdėstant jį taip „Įgalioti Šilalės 

rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti lėšų panaudojimo sutartį su Šilalės Simono 

Gaudėšiaus gimnazijos direktoriumi įgyvendinant projektą „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 

pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 25, rekonstravimas“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

13. SVARSTYTA. Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimas Viešajai įstaigai 

Laukuvos ambulatorijai pagal panaudos sutartį. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, ar yra kas nors daroma, kad būtų iškeltas iš Juodainių kaimo 

bendruomenės patalpų Juodainių kaimo medicinos punktui priklausantis elektros skaitiklis. 

V. Jasevičius sakė, kad problemos yra pradėtos spręsti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

14. SVARSTYTA. Dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė siūlė 1 punkte vietoje žodžio „leisti“ rašyti žodį „sutikti“. 

V. Noreika klausė, kas bus daroma priėmus nekilnojamą turtą. 

J. Gudauskas sakė, kad pastatai bus griaunami. 

R. Kibelienė sakė, kad bus ruošiamas sprendimas dėl pastatų griovimo. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

15. SVARSTYTA. Transporto priemonės perdavimas Birutės ir Albino Balsevičių šeimai 

pagal panaudos sutartį. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Noreika klausė, ar perduodama transporto priemonė yra veikianti. 

R. Kibelienė sakė, kad yra veikianti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

16. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo 

naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė siūlė 1 punktą išdėstyti taip: „1. Patvirtinti: 

1.1. Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).  

1. 2. Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiuojamąjį 

administravimo mokesčio tarifą – 0,126 Lt už vieną kvadratinį metrą per mėnesį be PVM“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 4. 

 

17. 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. 
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Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kokia buvo sutaupyta suma iš pašalpų. 

D. Račkauskienė sakė, kad buvo sutaupyta apie 5 mln. Lt. 

V. Noreika klausė, ar šiuo sprendimo projektu nebus sumažinamas gavėjų skaičius. 

D. Račkauskienė sakė, kad gavėjų padaugės. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

18. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

19. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaita. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą su pataisymais Ataskaitos 5, 13, 16 

puslapiuose ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

20. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja Silva Paulikienė pristatė sprendimo projektą su pataisymu ir prašė jam pritarti. 

Ataskaitos 3 puslapyje 2.1.10 papunktyje vietoje „2011“ įrašyti „2013“. 

V. Bukauskienė informavo, kad už aplinkos taršą į biudžetą grįžta 10 procentų. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas. 

 

21. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų 

plano patvirtinimas. 

Pranešėja Silva Paulikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, ar yra numatyta biudžete lėšų triukšmui matuoti. 

J. Gudauskas sakė, kad yra 2,5 tūkst. Lt. 

T. Bartkus klausė, kiek kainuoja vienas matavimas. 

V. Monkevičienė informavo, kad vienas matavimas kainuoja apie 100 Lt. 

A. S. Karbauskienė klausė, iki kelintos valandos leidžiama leisti fejerverkus mieste ne 

Naujųjų metų naktį. 

S. Paulikienė sakė, kad leidžiama pagal nustatytas renginių organizavimo taisykles. 

R. Vaitiekus sakė, kad leidžiama iki 22 val. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

22. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo 

Nr. T1-3 „Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui 

vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ pakeitimas. 

Pranešėja Silva Paulikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Jucius klausė, ar direktorius sugebės priimti sprendimus per tris dienas. 

S. Paulikienė sakė, kad turėtų spėti. 

V. Jasevičius sakė, kad per tris dienas nelabai bus spėjama priimti sprendimus. 

J. Gudauskas sakė, kad vis dar yra neaiškumų. 

V. Noreika pasitikslino dėl antikorupcinio vertinimo pažymos užpildymo. 
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S. Paulikienė sakė, kad antikorupcinio vertinimo pažymą pildo rengėjas savo nuožiūra. 

R. Kvederienė sakė, kad pagal Tarybos patvirtintą antikorupcinio vertinimo rengimo 

tvarką šito klausimyno didelė rizika yra 0,5. 

V. Noreika pasisakė apie antikorupcinio vertinimo pažymos pildymą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 14, PRIEŠ – 4, NEBALSAVO – 7. 

 

1 papildomas. SVARSTYTA. Atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Žemeckienė klausė, kodėl per komitetą nebuvo pritarta ir ką patartų daryti. 

J. Gudauskas sakė, kad galima parduoti. Informavo, kad pagal pateiktą prašymą buvo 

parengtas Tarybos sprendimo projektas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 17. 

 

V. Jasevičius informavo, kad įvykdžius viešuosius pirkimus sudaryta sutartis su UAB 

„Šilalės žinios“, kuriai už atliktus darbus sumokėta 35 tūkst. Lt. UAB „Šilalės artojas“ sumokėta už 

suteiktas paslaugas 2132 Lt. UAB „Valstybės žinios“ už suteiktas paslaugas sumokėta 5299 Lt. 

Informavo, kad 2 įsakymus iš priskirtos paprastosios kompetencijos priėmė ne Administracijos 

direktorius ir ne Administracijos direktoriaus pavaduotoja, o Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja bei Socialinės paramos skyriaus vedėja. Socialinės paramos skyriaus vedėja priėmė įsakymą 

dėl Danutės Jurkšaitienės kasmetinių prailgintų atostogų. 

 

UAB „Šilalės vandenys“ direktorius pristatė informaciją apie vandens kainas. Sakė, kad 

žiniasklaidoje pateikta informacija, kad Šilalės rajone vandens kaina kils 70 proc., yra neteisinga. 

Informavo, kad Kainų ir energetikos komisija atliko analizę apie kainų kitimą. Šiais metais kainos 

nebus didinamos. Trumpai pristatė apie įmonės veiklą ir vykdomus projektus. 

J. Gudauskas pasisakė dėl žiniasklaidoje pateiktos informacijos apie vandens kainos 

kitimą Šilalės rajone. 

T. Bartkus klausė, kas planuojama daryti su nuotekų dumblu. 

E. Auškalnis sakė, kad planuojama 2015 metais vežti į Tauragę. 

J. Gudauskas sakė, kad vadovaujantis įstatymais reikės vežti, nors vežti į Vingininkus būtų 

arčiau ir pakankamai vietos. 

A. S. Karbauskienė klausė, kaip bus reaguojama į žiniasklaidoje pateiktą informaciją, kad 

vandens kainos didės. 

E. Auškalnis sakė, kad pateikta informacija tėra Valstybinės kainų ir energetikos 

komisijos prognozės. 

J. Gudauskas sakė, kad žiniasklaidoje bus parašyta, kad pateikta informacija klaidinga, ir 

šiais metais kainos nekils. Vandens kainų kilimas yra tvirtinamas Tarybos sprendimu. 

A. S. Karbauskienė klausė, kada atsipirks pajungti nauji valymo įrenginiai. 

E. Auškalnis sakė, kad valymo įrenginiai kasmet yra rekonstruojami. 

V. Macienė kreipėsi į rajono žiniasklaidą, kad apie vandens kainas būtų pateikta teisinga 

informacija. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


