ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 39 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014 m. kovo 27 d. Nr. T2-39
Šilalė
Posėdis įvyko 2014-03-27 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: 64 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).
Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-25), Savivaldybės tarybos 39 posėdis pradėtas.
Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-25) išrinkti balsų
skaičiuotojai: Vytautas Audinys, Kristina Dambrauskienė, Vida Žemeckienė. Pirmininkė – Kristina
Dambrauskienė.
Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama
elektronine balsavimo sistema arba rankos pakėlimu.
6 darbotvarkės klausimo pavadinimas patikslintas: Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.
18 darbotvarkės klausimą pristatys Nerijus Jocys, o ne Rimantas Užumeckas.
34, 35, 37, 41 klausimus pristatys Aušra Alijošienė, o ne Reimunda Kibelienė.
36, 40, 42 klausimus pristatys Jadvyga Šerpytienė, o ne Reimunda Kibelienė.
38 klausimą pristatys Nijolė Marozienė, o ne Reimunda Kibelienė.
39 klausimą pristatys Jūratė Kazlauskienė, o ne Reimunda Kibelienė.
Posėdžio pirmininkas siūlė iš darbotvarkės išbraukti 4 klausimą: Dėl Šilalės rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius
padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų
(koeficientais) patvirtinimo. Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.
A. Karbauskienė klausė, kodėl yra siūloma išbraukti 4 darbotvarkės klausimą.
J. Gudauskas paaiškino, kodėl siūloma išbraukti.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už klausimo išbraukimą iš darbotvarkės.
Klausimo išbraukimui iš darbotvarkės pritarta (balsų dauguma).
BALSAVO: UŽ-13, PRIEŠ-10, NEBALSAVO-2.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su pakeitimais.
Visai darbotvarkei su pakeitimais pritarta (balsų dauguma).
BALSAVO: UŽ-18, PRIEŠ-1, NEBALSAVO-6.
Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos
grupėje.
3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-241
patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir
atsiskaitymo tvarkos pakeitimo.
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4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos
skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo.
5. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų išdėstymo.
7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo
mokyklose 2014-2015 mokslo metais.
9. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
14. Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus
2013 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
21. Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
22. Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
23. Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
24. Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
25. Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
26. Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
27. Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
28. Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
29. Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
30. Dėl pritarimo Keturšaliam bendradarbiavimo protokolui pagal Jaunimo reikalų
departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Regioninių
jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metai konkursą.
31. Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.
32. Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei.
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33. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-178 1
punkto pripažinimo netekusiu galios.
34. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą.
35. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116
1 punkto pakeitimo.
36. Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašo patvirtinimo.
37. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo
didinimo.
38. Dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimo.
39. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.
40. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai.
41. Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
42. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-154
„Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo“ pakeitimo.
43. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-26
patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo.
44. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
45. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos.
46. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2013 metų
veiklos rezultatų ataskaitos.
47. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2014 m. veiklos
programos.
48. Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo.
49. Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m.
veiklos ataskaitos.
50. Dėl Administracijos direktoriaus informacijos apie Savivaldybės tarybos paprastajai
kompetencijai priskirtųjų ir Administracijos direktoriui pavestų vykdyti funkcijų vykdymą.
51. Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo informacijos apie Savivaldybės tarybos
paprastajai kompetencijai priskirtųjų ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui pavestų vykdyti
funkcijų vykdymą.
52. Informacija apie Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono
vyriausiojo policijos komisariato 2013 metų veiklą.
53. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2013 metų veiklą.
54. Informacija apie Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2013 metų veiklą.
55. Informacija apie VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės kelių tarnybos 2013 metų veiklą.
56. Informacija apie paminklo statybą Durbės mūšiui.
1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimas.
Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą su pataisymais ir prašė jam
pritarti. Reglamento 89 punktą išdėstyti taip: „89. Jeigu tarybos narys privalo nusišalinti nuo
klausimo svarstymo, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję
turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių
interesų konfliktą, jis privalo:
89.1. prieš pradedant svarstyti klausimą pranešti, kad nusišalina nuo šio klausimo
svarstymo ir dėl kokių priežasčių;
89.2. iš elektroninio balsavimo įrenginio ištraukti elektroninio balsavimo kortelę ir išeiti iš
posėdžių salės;
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89.3. teisės aktų nustatyta tvarka papildyti savo privačių interesų deklaraciją (jei
aplinkybės, dėl kurios nusišalina, nėra deklaravęs anksčiau);
89.4. kai sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais
interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies
balsuojama atskirai, o tarybos narys privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra
suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su
daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti
būtų neįmanoma (pavyzdžiui, sprendžiant klausimą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos energijos
kainos ar jos kompensavimo gyventojams, visiems gyventojams aktualių mokesčių, lengvatų ir
pan.), tarybos nariai balsų dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą
spręsti iš esmės“.
Reglamento 149 punktą išdėstyti taip: „Meras pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką
reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas kasmet sausio – vasario mėnesiais
atsiskaito Savivaldybės tarybai, pateikdamas informaciją apie lėšų panaudojimą“.
Reglamento 160 punktą išdėstyti taip: „160. Mero ir mero pavaduotojo komandiruotės
įforminamos mero potvarkiais. Potvarkį dėl mero komandiruotės pasirašo mero pavaduotojas, o
potvarkį dėl mero pavaduotojo komandiruotės pasirašo meras. Esant nenumatytoms aplinkybėms,
vadovaujamasi reglamento 10.2 papunkčiu“.
Reglamento 232 punktą išdėstyti taip: „232. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero
pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama
(apmokama). Tarybos narys pateikia prašymą, nurodydamas, į kokią banko sąskaitą pervesti jam
priklausantį atlyginimą“.
Reglamento 234 punktą išdėstyti taip: „Darbo laikas Tarybos ir komitetų posėdžiuose, jei
už jį apmokama, negali sutapti su Tarybos nario darbo laiku darbovietėje. Tarybos narys pateikia
duomenis apie darbo laiką (jeigu dirba)“.
T. Bartkus klausė, kaip bus su tais Tarybos nariais, kurie iš kanceliarinių išlaidų apmoka
už kompiuterius.
J. Gudauskas sakė, kad Tarybos nariams iš kanceliarinių išlaidų nebuvo pirkti
kompiuteriai, o pirkta paslauga. 2012 m. vasario 17d. buvo išsiųsti raštai Tarybos nariams „Dėl
mobiliojo interneto paslaugų įrangos mokesčių mokėjimo“. Išvardino Tarybos narius, kurie moka
už mobiliojo interneto paslaugas. Tiems Tarybos nariams, kurie parašė prašymus, kad būtų
atskaičiuota už paslaugas iš skiriamų išmokų, tai ir yra atskaičiuojama. Sakė, kad iš mokamų
išmokų Tarybos nariai negali kompiuterių įsigyti.
T. Bartkus sakė, kad už gaunamas išmokas Tarybos nariai negali mokėti už kompiuterių
išpirkimą. Sakė, kad už interneto paslaugas galima išskaičiuoti, bet už įrangą negalima iš išmokų
išskaičiuoti.
J. Gudauskas sakė, kad keli Tarybos nariai moka už interneto paslaugas, o ne už
kompiuterius. Tie Tarybos nariai, kuriems yra iš išmokų išskaičiuojamas mokestis už interneto
paslaugas, parašė tokį prašymą: „Prašau išlaidas už mano mobiliojo interneto ryšio paslaugas
atskaityti iš Tarybos nario išmokos“.
T. Bartkus klausė, ar atskaičiuojama tik už ryšio paslaugas.
J. Gudauskas sakė, kad tik už interneto ryšio paslaugas.
R. Toleikis klausė, kodėl nusišalinęs Tarybos narys privalo išeiti iš Tarybos posėdžių
salės.
J. Gudauskas sakė, kad tai liečia viešuosius ir privačius interesus ir turi išeiti iš posėdžių
salės.
V. Jasevičius sakė, kad nusišalinęs ir neišėjęs iš posėdžių salės Tarybos narys gali įtakoti
kitus Tarybos narius dėl jų apsisprendimo.
J. Gudauskas sakė, kad Vyriausybės atstovė siūlė įrašyti, kad nusišalinęs Tarybos narys
privalo išeiti, kad nebūtų privačių ir viešųjų interesų konflikto.
R. Toleikis siūlė išbraukti žodžius iš Reglamento 89.2 papunkčio „išeiti iš posėdžių salės“,
nes nusišalinęs Tarybos narys nedalyvauja nei svarstyme, nei balsavime.
J. Gudauskas sakė, kad buvo toks Vyriausybės atstovės siūlymas ir siūlė palikti.
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R. Toleikis pasitikslino, ar tikrai Vyriausybės atstovė siūlė įrašyti „išeiti iš posėdžių
salės“.
J. Gudauskas patikslino, kad taip siūlė Vyriausybės atstovė.
A. S. Karbauskienė klausė, kuo remiantis buvo toks siūlymas.
J. Gudauskas sakė, kad Vyriausybės atstovo teikimu.
R. Toleikis sakė, kad Vyriausybės atstovė nėra įstatymų leidėja.
S. Paulikienė informavo apie VTEK rekomendacijas.
A. S. Karbauskienė sakė, kad yra nustebusi, jog meras ir mero pavaduotojas gauna
išmokas.
J. Gudauskas sakė, kad pagal įstatymą kiekvienam Tarybos nariui priklauso gauti išmoką.
A. S. Karbauskienė klausė, kodėl nesutampa Reglamento ir Vietos savivaldos įstatymo
punktai. Reglamento 108 punkte yra parašyta, kad kiekvienas tarybos narys privalo būti bent vieno
(be Kontrolės komiteto) komiteto nariu, o Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje
parašyta - Tarybos narys privalo būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu.
J. Gudauskas sakė, kad tai nedraudžia.
T. Bartkus klausė, kas pakvies Tarybos narį į posėdžių salę, jei jis nusišalinęs privalo išeiti
iš posėdžių salės.
R. Vaitiekus sakė, kad sekretorė pakvies.
V. Noreika klausė, ar galima palikti Reglamento 89.2 papunktį taip, kaip darbo grupė
buvo nusprendusi, kad nusišalinusiam Tarybos nariui nereikia išeiti iš posėdžių salės.
J. Gudauskas sakė, kad pasiūlymas nusišalinusiam Tarybos nariui išeiti iš posėdžių salės
yra Vyriausybės atstovo.
A. Ežerskis klausė, ar būtina rašyti tiek punktų apie darbo užmokestį Tarybos nariams už
darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas.
J. Gudauskas sakė, kad dėl šių punktų išdėstymo buvo iškeltas klausimas komiteto
posėdžiuose. Šie punktai išdėstyti taip, kad atitiktų Vietos savivaldos bei Buhalterinės apskaitos
įstatymo nuostatas.
R. Vaitiekus sakė, kad visi sprendimo projektai yra pateikiami Vyriausybės atstovei, o
kadangi ji negali dalyvauti posėdyje, pastabas pateikė žodžiu. Su ja yra derinami sprendimų
projektai.
R. Toleikis pasitikslino, ar Vyriausybės atstovė pateikė pasiūlymus, o ne reikalavimus.
J. Gudauskas sakė, kad pasiūlymus.
R. Toleikis sakė, kad Vyriausybės atstovės siūlymą nusišalinusiam Tarybos nariu žodžius
„išeiti iš posėdžių salės“ galima išbraukti, nes tai pasiūlymas, o ne reikalavimas.
J. Gudauskas sakė, kad jis privalo informuoti Tarybos narius apie pasiūlymus.
V. Jucius klausė, kodėl 232 punktas yra papildytas, kodėl prašoma prašymo.
J. Gudauskas sakė, kad papildymas atsirado po Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir
komunalinio ūkio komiteto posėdžio.
A. Ežerskis pasisakė apie mobiliojo interneto ryšio paslaugas.
J. Gudauskas pasisakė apie mobiliojo interneto ryšio paslaugas.
V. Noreika siūlė, kad nusišalinusiam Tarybos nariui nereikia išeiti iš posėdžių salės.
A. S. Karbauskienė siūlė, kad iš Reglamento 89 punkto išbraukti žodį „bent“.
R. Toleikis siūlė išbraukti žodžius iš Reglamento 89.2 papunkčio „išeiti iš posėdžių salės“.
V. Jucius siūlė 232 punktą palikti nepapildytą.
Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už V. Noreikos ir R. Toleikio pasiūlymą.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 7, NEBALSAVO – 3.
Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už A. S. Karbauskienės pasiūlymą.
NUTARTA. Pasiūlymui nepritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 13.
Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už V. Juciaus pasiūlymą.
NUTARTA. Pasiūlymui nepritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 13.
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Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 5.
2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės narystė asociacijoje Šilalės krašto vietos
veiklos grupėje.
Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, ar pagal pateiktą Vietos veiklos grupių tinklo raštą nauja
Šilalės krašto vietos veiklos grupė negalės teikti dokumentų ir įstoti į VVG tinklą.
V. Jasevičius sakė, kad komitetų posėdžių metu buvo informuojama apie Vietos veiklos
grupių tinklo nutarimą „Dėl naujų VVG narystės tinkle“. Šis nutarimas galimai galėjo atsirasti iš
2007 metų Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų taisyklių.
T. Bartkus prašė papildyti apie Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų taisyklių punktus.
V. Jasevičius informavo apie Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų taisyklių punktus.
A. Ežerskis klausė, ar yra kokių Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų taisyklių
pakeitimų.
V. Jasevičius sakė, kad nėra.
A. Ežerskis klausė, kiek yra veikiančių VVG narių.
T. Jankauskienė sakė, kad yra 21 VVG narys.
A. Ežerskis klausė, kiek yra bendruomenių.
J. Gudauskas sakė, kad 38.
T. Jankauskienė sakė, kad veikiančios yra 32 bendruomenės. Sakė, kad yra kviečiamos
bendruomenės prisijungti. Informavo, kad Jucaičių kaimo bendruomenė nebuvo priimta todėl, kad
iš jų buvo daug skundų ir trukdoma strategijos įgyvendinimui. Buvo siūloma Jucaičių kaimo
bendruomenės narę Reimundą Kibelienę pakeisti į kitą narį.
T. Bartkus klausė, kaip nustatoma, kiek yra veikiančių narių.
T. Jankauskienė sakė, kad tiek yra dalyvaujančių veikloje.
A. Ežerskis klausė, ar dabartinė veikianti VVG apima Šilalės rajone gyvenančius
gyventojus.
T. Jankauskienė informavo, kas yra VVG.
J. Šedbaras klausė, kodėl nėra sutariama su naujai besikuriančia Šilalės krašto VVG.
T. Jankauskienė informavo, kodėl nėra sutariama su besikuriančia VVG.
H. Girčys klausė, kokia dalis rajono priklausys esamai VVG ir kokia dalis naujai Šilalės
krašto VVG.
T. Jankauskienė sakė, kad Šilalės rajonas priklauso visiems Šilalės rajono žmonėms. Visi
turi sutelktai stengtis dirbti, įgyvendinti visas idėjas. Informavo apie Vietos veiklos grupių tinklo
posėdį, vykusį 2014 m. vasario 6 d. Vienai Vietos veiklos grupei turi priklausyti ne mažiau kaip 10
tūkst. gyventojų, todėl Šilalės rajone nėra tikslinga, kad būtų dvi Vietos veiklos grupės.
J. Šedbaras klausė, kaip gali būti tinkamai vykdoma veikla, jeigu praeitais metais buvo
pristatomos audito išvados, jog veikla vykdoma netinkamai.
T. Jankauskienė sakė, jie buvo pakviesti į posėdį pristatyti apie Šilalės rajono VVG darbą,
buvo atvažiavę iš Žemės ūkio ministerijos, o kas tą organizavo, ji nežino. Kiek jai tai žinoma,
viskas buvo derinama su Reimunda Kibeliene. Kultūros namuose buvo užsakyta salė ir ten buvo
liepta nueiti pristatyti audito išvadas, kurios buvo negalutinės. Auditas, jos nuomone, atlieka auditą,
pateikia ataskaitą ir jo darbas turėtų tuo baigtis, tačiau audito darbas kažkodėl nėra baigtas. Visur
dalyvavo, visur važiavo ir pasakojo, kaip viskas yra blogai.
T. Bartkus klausė, kokiais įstatymais, įsakymais remiantis buvo surašytas Vietos veiklos
grupių tinklo nutarimas apie naujų VVG narystę tinkle.
T. Jankauskienė sakė, kad Rietave vykusiame posėdyje ji nedalyvavo. Raštas buvo
surašytas vadovaujantis VVG taisyklėmis ir ministro įsakymais. Informavo, kad VVG turi būti
prijungta prie VVG tinklo, nes kitu atveju ji negaus paramos.
V. Noreika klausė, ar T. Jankauskienė gavo raštišką prašymą iš naujos VVG grupės, ar
kalbėjosi su kita VVG, kad būtų pasiektas konsensusas.
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T. Jankauskienė sakė, kad kita VVG į juos dar nesikreipė.
R. Beržinienė pasisakė apie Šilalės krašto VVG įsikūrimą.
A. S. Karbauskienė klausė, kodėl nepateikė naujos VVG tinklo pirmininkės rašto.
R. Beržinienė sakė, kad raštas gautas tik pirmadienį.
V. Jucius klausė, ar planuojama susitarti su veikiančia VVG, kad galėtų įstoti į VVG
tinklą.
R. Beržinienė sakė, kad dėl teritorijos jiems tartis nebūtina. Rajono strategija rašys tiek jie,
tiek jau esama VVG, o laimėti galės tik viena. Tik vienos VVG strategija bus finansuojama.
J. Šedbaras sakė, kad esant dviejų VVG nesutarimams, gali nukentėti rajono žmonės.
R. Beržinienė sakė, kad teisminių procesų metu strategiją rašyti bus galima.
A. S. Karbauskienė klausė, kokiu įstatymu remdamasi Šilalės krašto VVG dar neturėdama
Savivaldybės patvirtintų atstovų siuntinėjo bendruomenėms raštus kviesdama į savo vietos veiklos
grupę.
R. Beržinienė sakė, kad jie yra asociacija ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymu. Strategijos rašyti jie dar neturi teisės, bet kaip vietos veiklos grupė jau veikia nuo 2013 m.
liepos mėnesio.
A. Ežerskis klausė, kiek bendruomenių dalyvavo projektuose ir kiek yra tokių, kurios
nedalyvavo nei vienam projekte.
R. Beržinienė sakė, kad dalyvavusių projektuose buvo 18 bendruomenių.
T. Jankauskienė sakė, kad apie 30 bendruomenių dalyvavo projektuose ir keli projektai
įgyvendinti savivaldybėse. Informavo apie įgyvendintus projektus.
Vingininkų kaimo bendruomenės pirmininkas K. Trapas, Laukuvos moterų klubo
pirmininkės pavaduotoja R. Knystautienė, T. Bartkus pasisakė.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 3, NEBALSAVO – 13.
3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.
T1-241 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo,
naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos pakeitimas.
Jonas Gudauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Raimunda Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
5. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
Pranešėja Liucija Kiniulienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičius ir jų
išdėstymo patvirtinimas.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Toleikis klausė, ar Bytlaukio filialas yra uždaromas.
R. Kuzminskaitė sakė, kad Bytlaukio filialas jau pusę metų neveikia. Bytlaukio filialo
darbo patalpos yra prastos būklės ir netikslinga būtų jį palikti.
T. Bartkus siūlė, kad Bytlaukio filialas nebūtų uždarytas ir būtų įtrauktas į bibliotekos
filialų skaičių.
V. Jucius sakė, kad pritaria T. Bartkaus siūlymui. Jo nuomone, reikėtų surasti Bytlaukio
filialui geresnes patalpas.
A. S. Karbauskienė pasisakė apie Bytlaukio filialą.
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J. Gudauskas pasisakė apie Bytlaukio filialą.
A. Ežerskis pasisakė apie bibliotekų filialus rajone.
G. Damulienė pasisakė apie bibliotekų filialus.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už T. Bartkaus ir V. Juciaus pasiūlymą, kad Bytlaukio
filialas būtų paliktas.
NUTARTA. Pritarti pasiūlymui, kad Bytlaukio filialas būtų įtrauktas į sąrašus.
BALSAVO: UŽ-13, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-12.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 1.
7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė 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. Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Šilalės rajono
bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, ar žinoma, kad Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinėje
mokykloje nebus 10 klasės, o Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinėje mokykloje 11 klasės
mokinių nebus.
R. Kuzminskaitė pasisakė apie komplektų skaičių mokyklose.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
9. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Antanas Kazlauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, ar nereikėtų iš Kultūros centro komandiruoti vieną darbuotoją į Balsių
laisvalaikio salę dirbti, kol atsiras darbuotojas.
A. Kazlauskas sakė, jei atsirastų darbuotojas, norintis dirbti Balsių laisvalaikio salėje, jis
būtų priimtas.
A. Ežerskis klausė, ar iš Kultūros centro darbuotojų būtų norinčių važiuoti dirbti į Balsius.
A. Kazlauskas sakė, kad darbuotojams buvo siūlyta dirbti Balsiuose, tačiau neatsirado
norinčių važiuoti dirbti į Balsius.
R. Toleikis klausė, ar skirtas finansavimas renginiams Kultūros centrui iš Savivaldybės
biudžeto yra skiriamas tik Šilalės miesto renginiams ar ir seniūnijoms.
A. Kazlauskas sakė, kad skiriamas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto kultūros
renginiams yra naudojamas tik Kultūros centro rengiamiems renginiams. Filialų rengiami renginiai
yra finansuojami iš seniūnijų lėšų.
V. Jucius sakė, kad ataskaitoje nematoma perspektyva ir vizija. Kadangi rašoma, kad
trūksta darbuotojų kultūros laisvalaikio salėse. Jau keletą mėnesių tęsiasi diskusijos dėl kultūros
darbuotojų filialų statuso ir ateities. Klausė, koks būtų siūlymas dėl kaimuose esančių kultūros
filialų darbuotojų.
A. Kazlauskas sakė, kad buvo sudaryta komisija, kuri apžiūrėjo visas kaime esančias
kultūros laisvalaikio sales. Ministerijoje yra ruošiami įstatymo projektai, pakeitimai, kuriuose
galbūt bus numatyta visoje Lietuvoje vieninga sistema. Šiuo metu kiekviena savivaldybė daro taip,
kaip jai šiuo metu atrodo geriausiai. Galbūt nėra visiškai tikslinga kažką keisti. Reikia laukti, kol
ministerija paruoš išvadas ir tada bus galima spręsti, kokį geriausią variantą pasirinkti Šilalės
rajone.
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T. Bartkus klausė, kokia nuomonė dėl filialų.
A. Kazlauskas sakė, kad turėtų atsirasti keturi juridiniai atskiri vienetai mažieji kultūros
centrai Laukuvos, Kvėdarnos, Kaltinėnų ir Upynos.
R. Vaitiekus pasisakė apie ataskaitinį vykusį Balsiuose.
V. Jucius siūlė dėl kultūros darbuotojų paieškos kreiptis į Darbo biržą.
A. Ežerskis pasisakė apie R. Vaitiekaus pasisakymą.
A. S. Karbauskienė pasisakė.
V. Jasevičius siūlė laikinai skirti Kultūros centro darbuotoją dirbti į Balsių laisvalaikio
salę.
A. Kazlauskas sakė, kad Balsių kaimo bendruomenė atsisakė darbuotojo, kuris norėjo
važiuoti laikinai dirbti į Balsius. Jis pasiūlė kaimo bendruomenei patiems pasirinkti darbuotoją,
kuris jiems tiktų ir priimti dirbti, tačiau pasiūlymo iki šiol negavo.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
Posėdžio pirmininkas skelbė 15 min. pertrauką.
Po pertraukos dalyvavo 25 tarybos nariai.
10. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėja Soneta Būdvytienė pristatė sprendimo projektą su pataisymu ir prašė jam
pritarti. Ataskaitos 2 dalies 3 skyriuje ištrinti sakinį „2013 m. muziejuje praktiką atliko šeši
studentai iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos,
matematikos ir technologijų fakulteto, V.A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos, Šiaulių
valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto“.
R. Toleikis klausė, kurioje vietoje yra saugykla.
S. Būdvytienė sakė, kad saugykla yra UAB „Šilalės šilumos tinklų“ pastato antrame
aukšte.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pataisymu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
Asta Stanislava Karbauskienė išėjo iš posėdžių salės.
11. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Astutė Noreikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
H. Girčys klausė, kokia nuomonė dėl Bytlaukio filialo reikalingumo.
A. Noreikienė sakė, kad visų pirma reikia pastatyti tualetą, tačiau pastatas yra avarinės
būklės. Informavo, kad bibliotekų filialuose bibliotekininkai patalpas tvarkosi patys, šildosi taip pat
patys, už tai jiems nėra atlyginama. Jos nuomone, kultūros įstaiga turi ir atrodyti kultūringai.
T. Bartkus sakė, kad daugumos bibliotekos filialų darbuotojai patalpas valosi patys.
J. Gudauskas sakė, kad kai kuriose seniūnijose darbuotojai po darbo tvarkosi patys, o už
tai jiems yra mokamas priedas. Tačiau Bytlaukio bibliotekos filialo patalpų būklė yra prasta.
A. Noreikienė sakė, kad Bytlaukio filialo darbo sąlygos yra blogos. Šiuo metu renovuotos
patalpos yra Traksėdyje, Bilionyse. Taip pat žinoma, kad Pagrybyje bus renovuotos patalpos.
Tūbinių kaime esantį filialą būtų galima perkelti į renovuotas bendruomenės patalpas. Bytlaukyje
dirbti šiuo metu tikrai nėra galimybių, nes darbo sąlygos prastos.
R. Toleikis sakė, kad galbūt skiriant lėšų būtų galima suremontuoti patalpas.
A. Noreikienė sakė, kad remontui Bytlaukio filialui reikėtų didelių investicinių lėšų.
R. Toleikis citavo J. Šedbaro žodžius „Reikia tik gerų norų“.
V. Jasevičius klausė, kiek yra skaitytojų.
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A. Noreikienė sakė, kad Bytlaukio filialas aptarnauja 20 kaimų, kuriuose iš viso 480
žmonių, o pačiame Bytlaukio kaime - 171 žmogus. Skaitytojų ir lankytojų buvo apie 100 žmonių
2012 metais.
L. Kalnikaitė klausė, ar yra žinoma apie projektų, kuriuos rašė, laimėjimus.
A. Noreikienė sakė, kad kol kas nėra žinoma, bus aišku tik balandžio 4 d. Iš viso buvo
parašyti 8 projektai, tačiau dar nežinoma, ar jie laimės.
J. Gudauskas klausė, kaip yra skaičiuojami renginiai.
A. Noreikienė informavo, kaip yra skaičiuojami renginiai. Renginius sudaro knygų ir
leidinių parodos, skirtos reikšmingoms Valstybės datoms paminėti, ir rašytojų jubiliejai-380,
personalinės parodos, kai dalyvauja autorius, viktorinos, valstybinių švenčių paminėjimas, popietės
vaikams-183.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas.
12. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
Gintautas Macevičius nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Ona Dabulskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas.
13. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėja Danutė Jurkšaitienė 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. Pritarimas Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Virginijus Andrejauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
15. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Stasys Norbutas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
16. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Vincas Jurgaitis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
L. Kalnikaitė klausė, kokius tarptautinius projektus vykdė mokykla.
V. Jurgaitis sakė, kad tai klaida, buvo vykdomi respublikiniai projektai.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
17. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Juozas Žymančius 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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18. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Nerijus Jocys pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
19. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
Pranešėja Daiva Rudminienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
20. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Arūnas Aleksandravičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
21. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Arvydas Zdanavičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
22. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Arūnas Betingis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
23. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėja Dalia Baliutavičienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
24. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėja Gitana Kužmarskytė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
25. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Bronislovas Aleksandravičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
26. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos
direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Valdas Urniežius 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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27. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2013 metų
veiklos ataskaitai.
Pranešėja Dalia Kutniauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
B. Žirlienė klausė, kiek šiuo metu vaikų laukia savo eilės į darželį.
D. Kutniauskienė sakė, kad prašymų be prioritetų yra 246, o su prioritetais-57. Į darželį
šiais metais bus galima priimti 56 vaikus.
B. Žirlienė klausė, ar reikėtų antrą darželį įrengti.
D. Kutniauskienė sakė, kad būtų gerai, jog atsirastų Šilalėje antras vaikų darželis. Šiuo
metu vaikų grupės yra perpildytos. Iš viso yra 257 vaikai, o galėtų būti tik 220 vaikų.
J. Gudauskas klausė, ar pradėta vykdyti renovacija.
D. Kutniauskienė sakė, kad šiuo metu paraiška yra pateikta. Pateiktas papildomas
reikalavimas, kad būtų nustatyta, kas galėtų būti rangovas, jei bus skiriamas finansavimas. Iki
balandžio 9 d. turi būti pateikti pasiūlymai. Bus nustatytas laimėtojas ir toliau bus galima tęsti
renovacijos procesą. Tikimasi, kad liepos mėnesį bus skiriamos lėšos iš Aplinkos ministerijos ir bus
galima pradėti darbus.
J. Gudauskas klausė, kokie darbai bus atliekami.
D. Kutniauskienė sakė, kad bus apšiltinta ir pakeista stogo danga, įrengta mechaninė
ventiliacija.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
28. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
Pranešėja Gitana Jurgutienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
29. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos
ataskaitai.
Pranešėjas Arūnas Goštautas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
30. SVARSTYTA. Pritarimas Keturšaliam bendradarbiavimo protokolui pagal Jaunimo
reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metais
konkursą.
Pranešėja Danguolė Jakštienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam
pritarti. Protokolo 1 puslapyje vietoje žodžio „PATVIRTINTA“ įrašyti „PRITARTA“, o tekste
vietoje žodžių „Apskritas stalas“ įrašyti „Apskritasis stalas“.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
31. SVARSTYTA. Užsakovo funkcijų pavedimas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus
gimnazijai.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
T. Bartkus klausė, kokie darbai bus atliekami ir kiek trūktų lėšų iki visiškos baigties.
S. Aužbikas sakė, kad bus atliekama vidaus patalpų remontas, šildymas, vėdinimas,
elektros instaliacija. Iki visiško darbų užbaigimo lėšų dar trūksta.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
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32. SVARSTYTA. Užsakovo funkcijų pavedimas Viešajai įstaigai Šilalės rajono
ligoninei.
Gintautas Macevičius, Genovaitė Damulienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ-21, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-1.
Asta Stanislava Karbauskienė grįžo į Tarybos posėdį.
33. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo
Nr. T1-178 1 punkto pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis sakė, kad šis klausimas buvo svarstomas komitete ir nuomonės dėl šio
sprendimo nesutapo. Jo nuomone, reikėtų atšaukti šį sprendimo projektą, nes reikalinga didelių
investicijų. Pagrindiniai miškai yra privatūs, o likę tik įsiterpę jaunuolynai. Tiesiant kelią bus
pažeidžiami šalia esančių žemių savininkų interesai. Dėl šito ploto nėra tikslinga daryti atskirų
įvažiavimų.
S. Aužbikas sakė, kad ateityje bus suformuotas atskiras žemės sklypas. Į atskirą sklypą
turės būti įvažiavimas ir nesvarbu, kam jis priklausys. Formuojant naują važiavimo koridorių šiek
tiek keisis šalia esančių žemių savininkų ribos.
J. Kairienė, J. Gudauskas, A. Ežerskis, P. Juozapavičius pasisakė.
S. Aužbikas sakė, kad į kiekvieną sklypą turi būti numatytas privažiavimas. Nacionalinės
žemės tarnybos pateikta informacija žinoma, kad yra rengiamas Požerės kadastrinės vietovės
projektas, kuris apima ir Palentyje esantį šį sklypą. Galimai yra nustatyta esamų žemės savininkų
žemės sklypų viršpločiai, dėl ko, gali būti formuojamas žemės koridorius galimam kelio tiesimui.
R. Vaitiekus, J. Šedbaras, T. Ūksienė, H. Girčys, V. Noreika, J. Gudauskas pasisakė.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ-2, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-23.
34. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Aušra Alijošienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
T. Bartkus klausė, kodėl yra atleidžiama nuo rinkliavos mokėjimo 80 piliečių, o
pateiktame TRATC rašte tik 75 prašymai.
A. Alijošienė sakė, kad kitus prašymus rinkliavos mokėtojai pateikė tiesiogiai
Administracijai.
A. S. Karbauskienė klausė, ar Administracijai prašymus pateikę asmenys gyvenamojoje
vietoje moka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
A. Alijošienė sakė, kad pateikti prašymai atleisti nuo vietinės rinkliavos todėl, kad esantys
pastatai yra negyvenami, visiškai nugriauti, nevartojama elektros.
T. Bartkus klausė, ar atleidžiami nuo mokesčio tie, kurie pavėlavo pateikti reikiamus
dokumentus.
A. Alijošienė sakė, kad atleidžiami tie, kurie laiku nepateikė reikalingų dokumentų.
B. Žirlienė klausė, iki kada turi pateikti prašymus dėl atleidimo.
A. Alijošienė sakė, kad už 2012 metus turėjo pateikti iki 2012 m. gruodžio 31 d., už 2013
metus – iki 2013 m. gruodžio 31 d., už 2014 metus – iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
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35. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo
Nr. T1-116 1 punkto pakeitimo.
Pranešėja Aušra Alijošienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
Virginijus Noreika išėjo iš posėdžių salės.
36. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja Jadvyga Šerpytienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
37. SVARSTYTA. Savivaldybės turto investavimas ir UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio
kapitalo didinimas.
Pranešėja Aušra Alijošienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
Virginijus Noreika grįžo į posėdžių salę.
38. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties
nutraukimas.
Pranešėja Nijolė Marozienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, kas garantuos, jog ta žemė bus parduota aukciono būdu.
N. Marozienė sakė, kad bus pasiūlymas Nacionalinei žemės tarnybai, o jie atsižvelgdami į
tą pasiūlymą gali, teikti, gali ir neteikti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ-21, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-4.
39. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas ir likvidavimas.
Pranešėja Jūratė Kazlauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, kaip bus likviduojamas turtas.
J. Kazlauskienė informavo, kokiu būdu bus likviduojamas turtas.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
40. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas Šilalės rajono savivaldybės
administracijai.
Pranešėja Jadvyga Šerpytienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
41. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Aušra Alijošienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam
pritarti. Aprašo 13 punktą išdėstyti taip: „Sprendimą dėl kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos
taikymo priima Administracijos direktorius, kai vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita
teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal kitą, nei įregistruota Nekilnojamojo
turto registre, paskirtį, o kitais Tvarkos apraše nenumatytais atvejais sprendimus priima
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Savivaldybės taryba“. Aprašo 14 punktą papildyti papunkčiu 14.3 ir išdėstyti taip: „14.3. kai
pastatai yra sunaikinti ar sugriauti“.
R. Vaitiekus klausė, kiek galėtų būti Tvarkos apraše nenumatytų atvejų ir kokie jie galėtų
būti. Ar Administracijos direktorius galėtų viršyti įgaliojimus, jei jis spręstų kitus nenumatytus
atvejus ir atleistų nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
A. Alijošienė sakė, kad yra keletas nenumatytų atvejų, bet jų per metus būtų iki 10.
Vyriausybės atstovės patarėjas Rimas Bytautas sakė, kad tai yra Tarybos išimtinė teisė ir siūlė, kad
tokių sprendimų Administracijos direktorius nepriimtų.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
42. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo
Nr. T1-254 „Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo“ pakeitimas.
Pranešėja Jadvyga Šerpytienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
43. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu
Nr. T1-26 patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose tvarkos aprašo pakeitimas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
B. Žirlienė klausė, kas neįskaičiuojama į pajamas nemokamam maitinimui skaičiuoti.
D. Račkauskienė sakė, kad neįskaičiuojamos tik slaugos arba pagalbos priežiūros
kompensacijos. D. Račkauskienė sakė, kad pajamos sudaro tai, ką žmogus gauna atskaičius
mokesčius.
B. Žirlienė klausė, ar buvo kada atliekamas auditas dėl mokinių nemokamo maitinimo.
D. Račkauskienė sakė, kad žiūrima.
R. Vaitiekus sakė, kad tikrinant mokyklą tikrinamas ir nemokamas maitinimas.
J. Gudauskas sakė, kad yra patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo tvarka.
A. Ežerskis domėjosi, kaip skaičiuojamos pajamos nemokamam maitinimui skirti.
D. Račkauskienė sakė, kad pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis Piniginės paramos
įstatymu nepasiturintiems. Skaičiuojama yra pagal įstatymą.
J. Gudauskas sakė, kad yra daugiavaikių šeimų, kurioms nėra skiriamas nemokamas
maitinimas, nes jų pajamos viršija nustatytą dydį.
D. Račkauskienė sakė, kad daugiavaikės šeimos dėl nemokamo maitinimo galėtų būti
netestuojamos pajamos.
A. Ežerskis klausė, ar į pajamas PVM įskaičiuojamas.
D. Račkauskienė sakė, kad įskaičiuojamas.
A. S. Karbauskienė siūlė, kad būtų parengtas raštas ir pateiktas Tarybai svarstyti.
R. Vaitiekus sakė, kad į pasiūlymą bus atsižvelgta.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
44. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano
patvirtinimas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
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45. SVARSTYTA. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2013 metų veiklos rezultatų
ataskaitos.
Pranešėjas Gediminas Raudonius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
Posėdžio pirmininkas skelbė 10 minučių pertrauką. Po pertraukos dalyvavo 24 Tarybos
nariai. Į posėdį negrįžo Genovaitė Damulienė.
46. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus
2013 metų veiklos rezultatų ataskaita.
Pranešėja Raimundė Raudonienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
47. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2014 m.
veiklos programa.
Pranešėja Raimundė Raudonienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
48. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties
patvirtinimas.
Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
49. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
2013 m. veiklos ataskaita.
Pranešėja Loreta Petkuvienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
Genovaitė Damulienė grįžo į Tarybos posėdžių salę.
50. Administracijos direktoriaus informacija apie Savivaldybės tarybos paprastajai
kompetencijai priskirtųjų ir Administracijos direktoriui pavestų vykdyti funkcijų vykdymas.
Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė informaciją (pridedama).
51. Administracijos direktoriaus pavaduotojo informacija apie Savivaldybės tarybos
paprastajai kompetencijai priskirtųjų ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui pavestų vykdyti
funkcijų vykdymas.
Pranešėja Vera Macienė pristatė informaciją (pridedama).
52. Informacija apie Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono
vyriausiojo policijos komisariato 2013 metų veiklą.
Pranešėjas Rolandas Kudijanovas pristatė informaciją (pridedama).
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Marius Draudvila
pasisakė apie save ir pristatė šių metų veiklos prioritetus.
53. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2013 metų veiklą.
Pranešėjas Evaldas Lazdauskas pristatė informaciją (pridedama).
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54. Informacija apie Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2013 metų veiklą.
Pranešėjas Gintautas Ačas pristatė informaciją (pridedama).
55. Informacija apie VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės kelių tarnybos 2013 metų veiklą.
Pranešėjas Arvydas Andriejauskas pristatė informaciją (pridedama).
56. Informacija apie paminklo statybą Durbės mūšiui.
Pranešėjas Algirdas Žebrauskas pristatė informaciją (pridedama).

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Jonas Gudauskas

Raimonda Kniulytė

