
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 43 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. rugpjūčio 21 d. Nr. T2-43 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2014-08-21 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys 

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Jonas Šedbaras, Rolandas Toleikis, Birutė Žirlienė, Virginijus Noreika (dėl 

pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 15 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas), Vyriausybės atstovė 

Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė. 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje raštus: 

Reikalavimas „Dėl savivaldybės interneto svetainės“; 

Teikimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 4 

d. įsakymo Nr. DĮV-1149 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo komisijos 

sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-21), Savivaldybės tarybos 43 posėdis pradėtas. 

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

skaičiuotojai: Stasys Navardauskas, Rimantas Rimkus, Stasys Skalauskas. Pirmininkas – Stasys 

Skalauskas. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema arba rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti 6 papildomus klausimus: 

1 papildomas. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centrui. 

Pranešėja Aida Budrikienė. 

2 papildomas. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas aikštelės įrengimui. 

Pranešėja Aida Budrikienė. 

3 papildomas. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas. 

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė. 

4 papildomas. Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Šilalės autobusų 

parkas“ nuostolių dengimo. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė. 

5 papildomas. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise 

priklausantį turtą. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė. 

6 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 

T1-61 patvirtinto Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo 

ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo. 

Pranešėja Akvilina Žąsytienė. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už papildomų klausimų įtraukimą į darbotvarkę. 

Papildomų klausimų įtraukimui į darbotvarkę pritarta vienbalsiai (už-21). 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad 1 klausimas patikslintas. „Dėl Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono 

savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“. Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė. 
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Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su pakeitimais. 

Visai darbotvarkei su pakeitimais pritarta vienbalsiai (už-21). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. 

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo. 

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių 

atlyginimų koeficientų nustatymo. 

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-176 

„Dėl pritarimo Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu), sąrašui“ pakeitimo. 

5. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą. 

6. Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo Šilalės 

rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. 

7. Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai. 

8. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo. 

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-105 

,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo 

kainų nustatymo“ pakeitimo. 

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

296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo. 

11. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-

331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. 

12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų 

pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo. 

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-31 

patvirtinto 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo 

pakeitimo. 

14. Informacija apie Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus veiklą. 

15. Informacija apie Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą. 

 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu 

Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimas. 

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė 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 – 1. 

 

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimas. 

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis domėjosi apie paskolos refinansavimo reikalingumą. 

D. Vėlavičiutė sakė, kad dėl biudžeto lėšų trūkumo reikia paskolos refinansavimo. 

J. Gudauskas sakė, kad paskolos refinansavimas yra reikalingas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 
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3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių 

tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymas. 

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis domėjosi apie tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimą. 

D. Vėlavičiutė paaiškino, kaip padidinami tarnybinių atlyginimų koeficientai.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 

 

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo 

Nr. T1-176 „Dėl pritarimo Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės 

vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. 

strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu), sąrašui“ pakeitimas. 

Pranešėja Aida Budrikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis domėjosi apie lėšų reikalingumą ir kokios yra sutaupytos lėšos. 

J. Gudauskas sakė, kad yra sutaupyta lėšų, o iš Savivaldybės biudžeto reikės prisidėti 

apie 5 tūkst. Lt. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl nebuvo projekte numatyti visi reikalingi darbai. 

A. Budrikienė sakė, kad atlikti darbai yra už 120 tūkst. Lt. 

J. Gudauskas sakė, kad projekte nebuvo numatyta žaibosauga ir signalizacija. Norint 

priduoti projektą reikės iš biudžeto pervesti pinigų nenumatytiems darbams atlikyti, nes kitaip 

projektą nebus galima priduoti. 

A. Ežerskis klausė, kiek dar trūksta lėšų užbaigti likusius darbus. 

J. Gudauskas sakė, kad norint užbaigti darbus trūksta 5 tūkst. Lt. 

Komiteto nariai diskutavo apie projekto trūkumus. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 5. 

 

5. SVARSTYTA. Sutikimas perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį 

materialųjį turtą. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

6. SVARSTYTA. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo 

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus domėjosi dėl Aprašo 10 punkto tikslingumo. 

Tarybos nariai diskutavo apie Aprašo 10 punktą. 

I. Ričkuvienė sakė, kad Aprašo 10 punktas yra teisingas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

7. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

Laukuvos seniūnijai. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis klausė, kas su pastatu-darželiu bus daroma. 

V. Macienė sakė, kad pastatas-darželis jau 2011 metais perduotas Tarybos sprendimu 

seniūnijai. Stadionas yra ne statinys, o valstybinė žemė panaudos sutartimi perduota Savivaldybei. 

T. Bartkus pasitikslino, ar seniūnijai pastatai yra perduoti prižiūrėjimui. 

V. Jasevičius sakė, kad pastatai iki privatizavimo priklausys seniūnijai. 

A. Ežerskis klausė, kas bus daroma su perduotais pastatais. 
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J. Gudauskas sakė, kad pastatai bus prižiūrimi seniūnijos, o paskui perduoti į 

privatizavimo fondą. Kadangi patalpų visuomenės poreikiams pakanka, todėl naujas nebus 

įrengiamas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

8. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis 

patvirtinimas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

9. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo 

Nr. T1-105 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl sprendime yra rašoma tik euro valiuta. 

R. Vaitiekus sakė, kad sprendimas įsigalios tik po euro valiutos įvedimo. 

I. Ričkuvienė sakė, kad po euro įvedimo nebus galima, kad sprendime būtų parašyta ir 

eurais ir litais. 

J. Gudauskas informavo, kad dėl euro įvedimo reikės pakeisti ir priimti apie 77 

sprendimus. 

T. Bartkus klausė, ar bus skelbiama gyventojams apie kainos pasikeitimus. 

E. Auškalnis sakė, kad gyventojai bus supažindinti iki naujų metų, nes sprendimas bus 

skelbiamas spaudoje. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. 

sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

11. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. 

sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus domėjosi apie sprendimo projekto 1.5 ir 1.6 papunkčiuose pateiktą 

prisijungimą. 

E. Auškalnis paaiškino apie prijungimą ir jo mokestį. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

12. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų 

dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Tarybos posėdyje dalyvavusieji diskutavo apie šilumos kainą. 

A. Paliakienė informavo, kaip buvo paskaičiuotos kainos. 

I. Ričkuvienė teikė pastabą, kad aiškinamajame rašte būtina nurodyti, kokiais mato 

vienetais pateikti duomenys. 
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J. Gudauskas pasisakė apie šilumos kainą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu 

Nr. T1-31 patvirtinto 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 

sąrašo pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Tubutis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus domėjosi apie konkursines vertes. 

S. Tubutis informavo apie konkursines vertes. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

1 papildomas. SVARSTYTA. Įsipareigojimas skirti lėšas Viešajai įstaigai Kaltinėnų 

pirminės sveikatos priežiūros centrui. 

Pranešėja Aida Budrikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

I. Ričkuvienė teikė pastabą, kad 1 punkte prieš žodį „Savivaldybės“ parašyti žodžius 

„Šilalės rajono“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

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

 

2 papildomas. SVARSTYTA. Įsipareigojimas skirti lėšas aikštelės įrengimui. 

Pranešėja Aida Budrikienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais ir prašė jam 

pritarti. Sprendimo projekto 1 punkte po žodžių „lėšas iš“ parašyti žodžius „Šilalės rajono“. 

A. Ežerskis klausė, ar šiais metais danga bus įrengta. 

A. Budrikienė sakė, kad šiais metais bus įrengta. 

T. Bartkus sakė, kad anksčiau buvo numatyta Pajūralyje stadioną tvarkyti. 

J. Gudauskas sakė, kad dėl lėšų trūkumo Pajūralyje šiais metais nebus tvarkomas 

stadionas. 

T. Bartkus klausė, ar Kaltinėnuose įrengiama aikštelė bus labiau pritaikyta futbolui. 

J. Gudauskas sakė, kad futbolui. 

T. Bartkus teikė pastabą dėl Šilalės miesto stadiono įrengimo. 

J. Gudauskas informavo apie Šilalės miesto stadiono įrengimą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

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

 

3 papildomas. SVARSTYTA. Įsipareigojimas skirti lėšas. 

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais ir prašė jam 

pritarti. 1 punkte prie žodį „rajono“ įrašyti žodį „Šilalės“ ir sprendimo projektą papildyti 1.3 

papunkčiu „Laukuvos seniūnijai – iki 110,0 tūkst. Lt (31,9 tūkst. Eur) (apmokėti už apšvietimo 

linijų įrengimą Laukuvos miestelyje Taikos, Varnių, Aušros ir Plento gatvėse)“. 

V. Jasevičius teikė pakeitimus 1 punktą išdėstyti taip: „Įsipareigoti skirti trūkstamas lėšas 

iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių iki 2015 m. gegužės 1 d. šiems 

Savivaldybės asignavimų valdytojams, iš viso – 333,5 tūkst. Lt (96,7 tūkst. Eur)“. 

T. Bartkus klausė dėl apšvietimo Kvėdarnos mstl. Kavaliausko gatvėje. 

J. Gudauskas sakė, kad bus išsiaiškinta dėl gatvės apšvietimo. 

A. Ežerskis pasisakė dėl apšvietimo reikalingumo. 

J. Gudauskas pasisakė dėl gatvių apšvietimo įrengimo reikalingumo. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19 PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2. 
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4 papildomas. SVARSTYTA. Savivaldybės finansinio turto investavimas ir UAB 

„Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimas. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. S. Karbauskienė klausė, kiek bus skiriama lėšų nuostoliams dengti. 

R. Aužbikavičiūtė sakė, kad visi skiriami pinigai bus nuostoliams dengti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 20 PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

5 papildomas. SVARSTYTA. Sutikimas perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą. 

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

A. Ežerskis domėjosi apie perspektyvą mokyklos ir siūlė turto neperimti.  

J. Gudauskas sakė, kad Švietimo ministerijos priimtu sprendimu mokykla yra uždaroma, 

nebebus formuojamos mokinių grupės. Informavo apie priimamą turtą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 16 PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 5. 

 

6 papildomas. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. 

sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimas. 

Pranešėja Akvilina Žąsytienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

14. Informacija apie Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus veiklą. 

Pranešėja Elvyra Daubarienė pristatė informaciją (pridedama) ir atsakė į Tarybos narių 

pateiktus klausimus. 

 

15. Informacija apie Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą. 

Pranešėjas Egidijus Jakštas pristatė informaciją (pridedama) ir atsakė į Tarybos narių 

pateiktus klausimus. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                       Raimonda Kniulytė 


