
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 47 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. T2-47 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2014-12-23 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

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

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Albinas Ežerskis, Sigitas Kažukauskas (dėl pateisinamų priežasčių). 

Posėdyje dalyvavo: 22 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas). 

Posėdis vyko Tūbinių kaimo bendruomenės namuose. 

Pasėdis pradėtas šventiniu koncertu. Šventinę nuotaiką dovanojo Kultūros centro 

režisierė Loreta Bartkutė ir centro moterų ansamblis „Aušrinė“ (vadovė Laima Petkuvienė). 

Posėdžio pradžioje sveikinimo žodį tarė Tūbinių kaimo bendruomenės pirmininkas 

Aurimas Lukoševičius. 

Posėdžio pirmininkas informavo apie gautus Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 

raštus: Teikimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1154 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“; 

Teikimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1155 „Dėl 

privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos tvirtinimo“; Reikalavimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo“. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-23), Savivaldybės tarybos 47 posėdis pradėtas. 

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-23) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys, Vytautas Jucius. Pirmininkas – Henrikas Girčys. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę. 

Visai darbotvarkei pritarta vienbalsiai (už-23). 

Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos 

ataskaitos. 

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos 

programos tvirtinimo. 

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo. 

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo. 

6. Dėl lėšų, skirtų savivaldybių išlaidoms, numatomoms patirti ar patirtoms pritaikant 

informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 2014 metais, paskirstymo. 
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7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-201 

„Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus 

subjektams patvirtinimo“ pakeitimo. 

8. Dėl pritarimo kreipimosi projektui. 

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2015 - 

2018 metams patvirtinimo. 

10. Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo. 

11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų 

pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. 

12. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo 

beviltiškomis dėl senaties termino ir jų nurašymo. 

13. Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise 

priklausantį turtą. 

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono 

savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. 

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

309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo 

programos“ pakeitimo. 

16. Dėl atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą. 

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo. 

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės 

globos paslaugų kainos tvirtinimo. 

19. Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 

metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo. 

20. Dėl informacijos apie Vytauto Didžiojo paminklo atstatymo Tūbinėse projektą. 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų 

veiklos ataskaita. 

Pranešėjas Vytautas Jucius pristatė Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitą 

(pridedama). 

 

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų 

veiklos programos tvirtinimas. 

Pranešėjas Vytautas Jucius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

3. SVARSTYTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo 

Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais ir prašė jam 

pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

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

 

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 
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5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos 

patvirtinimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė 

jam pritarti. 10 punkte vietoje žodžių „Tauragės teritorinės darbo biržos“ įrašyti „Valstybinėms 

(valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijoms atlikti“ ir vietoje „Savivaldybės“ įrašyti 

„Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

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

 

6. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų savivaldybių išlaidoms, numatomoms patirti ar patirtoms 

pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 2014 metais, paskirstymas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė 

jam pritarti. Patikslinamos gautos lėšos vietoje 131000 litų yra 119453,77 lito. Sprendimo 

projekto priede tikslinamos sumos, vietoje „55715“ įrašyti „55391“ ir vietoje „28095“ įrašyti 

„16872,77“. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

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

 

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo 

Nr. T1-201 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo 

sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus domėjosi, kodėl tikslinamas Tarybos sprendimas. 

S. Gedvilienė informavo, kodėl tikslinamas sprendimo projektas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

8. SVARSTYTA. Pritarimas kreipimosi projektui. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė jam 

pritarti. Kreipimosi projekte patikslinti komiteto pavadinimą „Švietimo, kultūros, sporto ir 

teisėtvarkos komitetas“. 

T. Bartkus klausė, ar į brandos egzaminus būdavo įtraukiama iš pasipriešinimo 

istorijos. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad į brandos egzaminus yra įtraukiama iš pasipriešinimo 

istorijos, bet mažai. 

T. Bartkus klausė, ar padidės mokymosi krūvis pridėjus pasipriešinimo istoriją ar 

nepakis. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad mokymosi krūvį reglamentuoja įstatymai. 

T. Bartkus klausė, ar šiuo kreipimosi bus prašoma papildomos pamokos. 

R. Kuzminskaitė sakė, kad bus prašoma papildomos pamokos. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

9. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos 

programos 2015 - 2018 metams patvirtinimas. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas. 
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10. SVARSTYTA. Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimas. 

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė jam 

pritarti. Programos 4 punkte vietoje „15000 tūkst.“ įrašyti „15 tūkst.“ 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

11. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių 

nepriemokų pripažinimas beviltiškomis ir jų nurašymas. 

Pranešėja Nijolė Marozienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

12. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų 

pripažinimas beviltiškomis dėl senaties termino ir jų nurašymas. 

Pranešėja Nijolė Marozienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

T. Bartkus klausė, ar buvo imtasi kitų priemonių išskyrus, priminimus dėl mokesčio 

nepriemokos sumokėjimo. 

N. Marozienė sakė, kad iki šiol buvo siunčiami priminimai. 

Tarybos nariai diskutavo apie mokesčio nepriemokos sumokėjimą. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

13. SVARSTYTA. Sutikimas perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės 

teise priklausantį turtą. 

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 – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

14. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymas ir 

Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimas. 

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. 

 

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

sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų 

tvarkymo programos“ pakeitimas. 

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. 

 

16. SVARSTYTA. Atleidimas nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kodėl Stasys Blinstrubas pagal pateiktą prašymą nėra atleidžiamas 

nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kaip Tomas 

Budvytis. 

R. Kibelienė sakė, kad Stasio Blinstrubo prašymas buvo apsvarstytas Finansų, 

investicijų ir verslo komitete, tačiau šis prašymas nėra identiškas Tomo Budvyčio, nes 

nuosavybę į turtą Stasys Blinstrubas įgijo vėliau, nei susidarė skola. Skola tebepriklauso buvusiai 
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savininkei arba pagal pirkimo dokumentus turėjo būti perkama įsipareigojant apmokėti skolas. 

Buvusi savininkė turi kreiptis su prašymu atleisti nuo metinės vietinės rinkliavos. 

J. Gudauskas informavo, kodėl negalima atleisti nuo metinės vietinės rinkliavos Stasio 

Blinstrubo. 

Tarybos nariai diskutavo apie atleidimą nuo metinės vietinės rinkliavos. 

A. S. Karbauskienė klausė, kodėl Tomas Budvytis yra atleidžiamas nuo metinės 

vietinės rinkliavos. 

R. Kibelienė informavo, kodėl atleidžiamas Tomas Budvytis. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

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

Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimas. 

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 – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

18. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų 

socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

19. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų 

normų 2015 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

20. Informacija apie Vytauto Didžiojo paminklo atstatymo Tūbinėse projektą. 

Jurgita Viršilienė pasisakė apie Benjaminą Bendiką. 

Pranešėjai Benjaminas Bendikas ir Antanas Plaipa pristatė informaciją apie Vytauto 

Didžiojo paminklo atstatymą (pridedama) ir atsakė į Tarybos narių pateiktus klausimus. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                      Raimonda Kniulytė 


