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TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T2-41 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2014-05-29 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai 

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Vytautas Jucius, Rolandas Toleikis (dėl pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 20 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas). 

Gimimo dienos proga pasveikino: Kristiną Dambrauskienę, Albiną Ežerskį, Joną 

Šedbarą. 
Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-21), Savivaldybės tarybos 41 posėdis pradėtas. 

Į posėdžių salę atėjo Loreta Kalnikaitė. 

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-21) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Henrikas Girčys, Sigitas Kažukauskas, Asta Stanislava Karbauskienė. Pirmininkė – Asta 

Stanislava Karbauskienė. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema arba rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad: 

3 klausimą  „Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

pristatys Akvilina Žąsytienė, o ne Rasa Kuzminskaitė. 

4 klausimas patikslintas „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų 

tvirtinimo“ pristatys Ona Aurylienė, o ne Rasa Kuzminskaitė. 

21 klausimą „Informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Valstybinės 

miškų tarnybos 2013 metų veiklą“ pristatys Albinas Rimidis ir Regina Komžienė, o ne Rimantas 

Prūsaitis. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su pakeitimais. 

Visai darbotvarkei su pakeitimais pritarta vienbalsiai (už-22). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos 

grupėje. 

2. Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo. 

3. Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo. 

4. Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo. 

5. Dėl Kvėdarnos miestelio Žibučių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. 

6. Dėl pritarimo Lietuvai pagražinti draugijos Šilalės skyriaus teikiamai paraiškai pagal 

Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II 

„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu). 

7. Dėl pritarimo Bytlaukio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros 

strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II 

„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu). 
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8. Dėl pritarimo Upynos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros 

strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II 

„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu). 

9. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas. 

10. Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti 

nekilnojamąjį turtą. 

11. Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti 

negyvenamąją patalpą. 

12. Dėl 2014 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo. 

13. Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus. 

14. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams. 

15. Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo. 

16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo. 

17. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos taikymo. 

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo 

taisyklių patvirtinimo. 

19. Informacija apie Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono 

agentūros 2013 metų veiklą. 

20. Informacija apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės 

skyriaus 2013 metų veiklą. 

21. Informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Valstybinės miškų 

tarnybos 2013 metų veiklą. 

 

Į posėdžių salę atvyko Vida Žemeckienė. 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės narystė asociacijoje Šilalės krašto vietos 

veiklos grupėje. 

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Informavo, kad Administracija į atstovus siūlo Aurimą Lukoševičių, Aidą Budrikienę. 

T. Bartkus klausė T. Jankauskienės, kodėl jie atsiuntė Tarybos nariams laišką su raštu, 

kuris net nebuvo adresuotas VVG. 

T. Jankauskienė paaiškino, kodėl jie siuntė raštą Tarybos nariams. 

A. Ežerskis sakė, kad dėl stojimo yra svarstoma keletą kartų, bet nėra aišku, kaip elgtis. 

J. Gudauskas sakė, kad į VVG yra deleguoti du nariai Raimundas Vaitiekus ir Regina 

Kvederienė. Klausė T. Jankauskienės, ar nėra diskriminuojamos kai kurios bendruomenės. 

T. Jankauskienė sakė, kad bendruomenės nėra diskriminuojamos. Jucaičių kaimo 

bendruomenei tik buvo pasiūlyta deleguoti į VVG kitą asmenį vietoje Reimundos Kibelienės. 4 

bendruomenės nepritarė strategijos rengimui. 

T. Bartkus klausė, ar šis sprendimo projektas neprieštarauja įstatymams.  

V. Jasevičius sakė, kad sprendimo projektas yra parengtas tinkamai. 

A. S. Karbauskienė prašė pasisakyti R. Vaitiekų šiuo svarstomu klausimu. 

R. Vaitiekus pasisakė apie VVG vykdomą veiklą. 

A. Ežerskis pasisakė apie VVG veiklą, strategijos įgyvendinimą. 

A. S. Karbauskienė sakė, kad pasisakiusieji kalbėjo ne tuo klausimu. VVG iškylančias 

problemas reikėtų spręsti atskiru klausimu. 

J. Gudauskas sakė, kad kitą kartą bus pasisakymai nutraukti, jei pasisakymas nebus 

susijęs su svarstomu klausimu. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pasiūlytais atstovais - 

Aurimu Lukoševičiumi ir Aida Budrikiene. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 2, PRIEŠ – 4, NEBALSAVO – 17. 
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2. SVARSTYTA. 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymas. 

Kristina Dambrauskienė, Gintas Navardauskas, Henrikas Girčys, Stasys Navardauskas, 

Genovaitė Damulienė, Rimantas Rimkus nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis pasitikslino dėl sprendimo projekto 1.3 papunkčio. Siūlė 1.3 papunktyje 

išbraukti žodį „nenaudojamiems“. 

J. Gudauskas siūlė 1.3 papunkčio nekeisti ir palikti tokį koks yra. 

V. Noreika siūlė 1.3 papunktyje išbraukti žodį „nenaudojamiems“. Siūlė kad 2.1 

papunktyje būtų išbraukta „nenaudojamų ir naudojamų ne pagal paskirtį“ ir po žodžio „apleistų“ 

įrašyti žodį „neprižiūrimų“. 

T. Bartkus klausė, kodėl kitos paskirties statiniams taikomas 1 proc. 

J. Gudauskas sakė, kad toks mokestis naudojamas ir kituose rajonuose. 

A. Ežerskis klausė, ar taip pat bus taikomas mokestis ūkininkams, kurie turi pasistatę 

vėjo jėgaines ir saulės kolektorius. 

J. Gudauskas sakė, kad nereikės. 

R. Vaitiekus sakė, kad mokėti teks už nekilnojamąjį turtą tik tuomet, jeigu statiniui 

reikalingas statybos leidimas arba pritarimas. 

A. Ežerskis pasisakė apie atsinaujinančius šaltinius. 

R. Vaitiekus sakė, kad nekilnojamas turtas yra pastatai ir inžineriniai statiniai. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už A. Ežerskio ir V. Noreikos pasiūlymą, kad būtų 

išbrauktas 1.3 papunktyje žodis „nenaudojamiems“ ir 2.1 papunktyje išbraukti žodžiai 

„nenaudojamų ir naudojamų ne pagal paskirtį“ ir 2.1 papunktyje po žodžio apleistų parašyti „ir 

neprižiūrimų“. 

NUTARTA. Pritarti pasiūlymui, kad 1.3 papunktis būtų išdėstomas taip: „apleistiems ir 

neprižiūrimiems pastatams – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės“, o 2.1 papunktis 

išdėstomas taip: „seniūnijų seniūnus pateikti Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir 

ekonomikos skyriui iki kiekvienų metų liepos 1 d. apleistų ir neprižiūrimų statinių ir patalpų 

sąrašus. Sąraše pateikiama informacija apie statinius ir patalpas: savininkas, adresas, techninės 

priežiūros būklė (avarinis, nenaudojamas, netvarkomas ir kita)“ (balsų dauguma). 

BALSAVO: UŽ-11, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-6. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 0. 

 

Iš posėdžių salės išėjo Tadas Bartkus. 

 

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

tvirtinimas. 

Pranešėja Akvilina Žąsytienė 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. 

 

Į posėdžių salę grįžo Tadas Bartkus. 

 

4. SVARSTYTA. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimas. 

Pranešėja Ona Aurylienė pristatė patikslintą sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą patikslintą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 3. 

 

5. SVARSTYTA. Kvėdarnos miestelio Žibučių gatvės geografinių charakteristikų 

pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus pasitikslino gatvės pavadinimą, nes aiškinamajame rašte yra parašyta Žibutės. 
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S. Aužbikas sakė, kad aiškinamajame rašte yra techninė klaida, nes gatvei bus 

suteikiamas Žibučių gatvės pavadinimas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

6. SVARSTYTA. Pritarimas Lietuvai pagražinti draugijos Šilalės skyriaus teikiamai 

paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ 

prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ 

priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu). 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kodėl neskiriamos patalpos daugiafunkciame centre, nes tada 

nereikėtų skirti pinigų patalpų tvarkymui ir būtų galima baldus, įrangą įsigyti. 

S. Aužbikas sakė, kad daugiafunkciame centre nereikia tvarkyti patalpų, o patalpos 

tvarkomos seniūnijoje ir perkama įranga, reikalinga bendruomenės veiklai. 

T. Bartkus klausė, ar nebūtų geriau suteikti patalpas suteikti daugiafunkciniame centre. 

S. Aužbikas sakė, kad norint daugiafunkciniame centre suteikti patalpas, reikėtų pakeisti 

paraišką, tačiau pakeista paraiška būtų atmesta ir nefinansuojama, nes patvirtinamos bus tik tos 

paraiškos, pagal kurias bus tvarkomos patalpos. 

R. Vaitiekus sakė, kad veiklos sritis yra visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

pritaikymas gyventojų poreikiams. 

A. Ežerskis sakė, kad Bytlaukio bendruomenei reikėtų skirti didesnę sumą. 

S. Aužbikas sakė, kad didesnės sumos nėra galimybės skirti, nes pagal kvietimą teikti 

paraišką yra nustatyta maksimali suma. Visos trys paraiškos yra teikiamos nurodant maksimalią 

sumą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

7. SVARSTYTA. Pritarimas Bytlaukio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos 

plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II 

„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu). 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

8. SVARSTYTA. Pritarimas Upynos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal 

Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II 

„Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu). 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

9. SVARSTYTA. Įsipareigojimas skirti lėšas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą su pataisymu 3 punkte prieš 

žodžius „Registrų centre“ įrašyti raides „VĮ“ ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kiek kainuos elektros linijos nutiesimas. 

S. Aužbikas sakė, kad tiksliai pasakyti bus galima tik kai bus parengtas techninis 

projektas. Preliminariais AB LESTO duomenis elektros linijos nutiesimas pagal atstumą ir galią 

kainuotų apie 40 tūkst. Lt darbų atlikimui ir dar papildomai techninio projekto parengimui. 

T. Bartkus klausė, ar nebūtų galima į sprendimo projektą įrašyti pinigų sumą elektros 

linijos tiesimui. 

S. Aužbikas sako, kad galima ir pateikė, kaip būtų išdėstomas 1 punktas „Įsipareigoti 

skirti Šilalės rajono savivaldybės administracijai lėšas piniginei kompensacijai už 2,37 ha ploto 
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miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis apmokėti 62790 Lt ir iki 50 tūkst. Lt elektros linijai 

(apie 90 kW) iki suformuoto žemės sklypo Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, slidinėjimo 

trasų įrengimui.“. 

A. S. Karbauskienė klausė, kur bus panaudota iškirsto miško mediena. 

S. Aužbikas sakė, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką mišką kerta urėdija ir medieną 

pasiima jie patys. 

A. Ežerskis prašė plačiau papasakoti apie projektą. 

S. Aužbikas informavo apie projektą ir vykdymo eigą. 

H. Girčys klausė, kokio ilgio reikės elektros linijos kabelio. 

S. Aužbikas sakė, kad reikės apie 760 metrų kabelio. 

T. Bartkus klausė, ar yra kokių investuotojų domėjimosi. 

S. Aužbikas sakė, kad domėjimasis yra, tačiau nieko negalima žadėti, kol sklypas yra 

valstybės. Su investuotojais šiuo metu vyksta tik pasikalbėjimai. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

10. SVARSTYTA. Leidimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos 

seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

11. SVARSTYTA. Leidimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos 

seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Noreika klausė, kas teiks pašto paslaugas. 

R. Kibelienė sakė, kad Lietuvos paštas. Paštas iš mokyklos patalpų vėl persikelia į savo 

buvusias patalpas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 

 

Stasys Skalauskas išėjo iš posėdžių salės. 

 

12. SVARSTYTA. 2014 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymas. 

Kristina Dambrauskienė, Henrikas Girčys, Jonas Šedbaras, Asta Stanislava 

Karbauskienė, Teresė Ūksienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Tarybos nariai nusišalino nuo klausimo svarstymo, bet kadangi sprendimas svarbus visai 

savivaldybei, Tarybos nariai dalyvavo klausimo svarstyme bei balsavime. Klausimas buvo 

svarstomas iš esmės. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

V. Noreika klausė, kodėl sprendimo projektas nebuvo suderintas su Socialinės paramos 

skyriumi, nes neįgalumas yra kitaip skaičiuojamas. 

R. Kibelienė sakė, kad sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos žemės mokesčio įstatymu. 

R. Kvederienė sakė, kad sprendimas parengtas vadovaujantis žemės mokesčio įstatymo 8 

straipsnio 2 dalies 3 punktu. 

R. Kibelienė sakė, kad žemės mokestį administruoja Mokesčių inspekcija ir jo suderinti 

su Socialinės paramos skyriumi nereikia. 

A. Ežerskis domėjosi, kada yra neapmokestinamas žemės sklypo dydis. 

R. Kibelienė informavo, kada yra neapmokestinamas žemės sklypo dydis. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 
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Į posėdžių salę grįžo Stasys Skalauskas. 

 

13. SVARSTYTA. Sutikimas perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio 

skyriaus pastatus. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis priminė, kad Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitete 

buvo žadėta pateikti informaciją apie Pajūrio skyriaus tolesnę veiklą. 

J. Gudauskas sakė, kad tai nėra susiję su pastatų perėmimu, o informacija bus pateikta. 

T. Bartkus klausė, kiek reikėtų investicijų remontui. 

J. Gudauskas informavo apie bendrabučio ir garažų remonto reikalingumą. Lėšų poreikis 

priklausys nuo atliekamų darbų poreikio. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 3. 

 

14. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymas 2015 metams. 

Jonas Šedbaras, Kristina Dambrauskienė, Vytautas Audinys, Gintautas Macevičius, 

Teresė Ūksienė, Henrikas Girčys, Genovaitė Damulienė, Gintas Navardauskas, Stasys 

Navardauskas, Asta Stanislava Karbauskienė, Virginijus Noreika, Stasys Skalauskas, Albinas 

Ežerskis, Vida Žemeckienė, Jonas Gudauskas, Virginijus Noreika, Raimundas Vaitiekus, 

Rimantas Rimkus nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti, kad klausimas būtų svarstomas iš esmės, kadangi 

sprendimas svarbus visai savivaldybei. 

NUTARTA. Pritarti, kad klausimas būtų svarstomas iš esmės (balsų dauguma). 

BALSAVO: UŽ-20, PRIEŠ-0, NEBALSAVO-3. 

Tarybos nariai dalyvavo klausimo svarstyme bei balsavime. Klausimas buvo svarstomas 

iš esmės. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 4. 

 

15. SVARSTYTA. 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 

nustatymas. 

Kristina Dambrauskienė, Henrikas Girčys, Genovaitė Damulienė nusišalino nuo 

klausimo svarstymo. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

16. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo 

mažinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Informavo apie įstatinio kapitalo kitimą. 

V. Noreika domėjosi, ar būtina mažinti įmonės kapitalą. 

R. Kibelienė informavo apie įstatinio kapitalo mažinimo reikalingumą. 

A. Ežerskis sakė, kad įstatinio kapitalo mažinimas yra tik buhalterinės apskaitos 

gražinimas. Įmonė yra pelno siekianti, o dirba nuostolingai. 

R. Kibelienė sakė, kad įmonė turėtų dirbti nenuostolingai, bent su minimaliu pelnu. 

J. Gudauskas sakė, kad įstatinis kapitalas ir bankrotas neturi priklausomybės vienas su 

kitu. Įstatinio kapitalo mažinimas yra tik nuostolių sumažinimas. Skolų UAB „Šilalės vandenys“ 

neturi. 
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A. Ežerskis pasisakė apie UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimą. 

R. Vaitiekus pasisakė apie UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 4. 

 

17. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo metinės vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kitos paskirties metinės vietinės 

rinkliavos taikymas. 

Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

18. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio 

vertinimo taisyklių patvirtinimas. 

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

19. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 

Šilalės rajono agentūros 2013 metų veiklą. 

Pranešėjas Antanas Leščauskas pristatė informaciją apie įmonės veiklą (pridedama) ir 

atsakė į Tarybos narių pateiktus klausimus. 

 

20. SVARSTYTA. Informacija apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Šilalės skyriaus 2013 metų veiklą. 

Pranešėjas Romualdas Bukauskas pristatė informaciją apie įmonės veiklą (pridedama) ir 

atsakė į Tarybos narių pateiktus klausimus. 

 

21. SVARSTYTA. Informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

Valstybinės miškų tarnybos 2013 metų veiklą. 

Pranešėjas Albinas Rimidis pristatė informaciją apie įmonės veiklą (pridedama) ir atsakė 

į Tarybos narių pateiktus klausimus. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


