
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
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RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 48 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. sausio 21 d. Nr. T2-48 

Šilalė 

 

Posėdis įvyko 2015-01-21 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė. 

 

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

(sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: Albinas Ežerskis, Gintas Navardauskas, Teresė Ūksienė, Jonas Šedbaras 

(dėl pateisinamų priežasčių). 

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

Irena Ričkuvienė. 

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-20), Savivaldybės tarybos 48 posėdis pradėtas. 

Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-20) išrinkti balsų 

skaičiuotojai: Loreta Kalnikaitė, Sigitas Kažukauskas, Matas Liepis. Pirmininkas – Matas Liepis. 

Į posėdžių salę atvyko Asta Stanislava Karbauskienė. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama 

elektronine balsavimo sistema arba rankos pakėlimu. 

Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti 1 papildomą klausimą:  

1 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo 

Nr. T1-45 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo. Pranešėja Jovita Voverienė. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už papildomo klausimo įtraukimą į darbotvarkę. 

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

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 2015 metų darbo plano patvirtinimo. 

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų 

skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-

222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 

programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo. 

4. Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise 

priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. 

5. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo. 

6. Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto 

ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 

„Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo. 
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9. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

10. Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos 

programos tvirtinimo. 

11. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų darbo plano 

patvirtinimas. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus domėjosi, ar informacijų pateikimas yra suderintas su įstaigų vadovais. 

J. Gudauskas sakė, kad įstaigų vadovai neprieštarauja teikti informaciją. Informavo, 

kad 2014 metais buvo išklausytos 25 informacijos. 

R. Vaitiekus sakė, kad kai kurios įstaigos savo veiklos planuose turi numačiusios teikti 

informaciją. 

T. Bartkus sakė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Valstybinės miškų 

tarnybos direktorius yra pasikeitęs. 

Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai 

lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimu 2 punkte 

įrašyti žodžius „ir Teisės aktų registre“ ir prašė jam pritarti.  

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu. 

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

 

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. 

sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą su pakeitimu - siūlė 3 punktą 

išdėstyti taip: „Paskirti Programos įgyvendinimo administratoriumi UAB „Šilalės šilumos 

tinklai“. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ netinkamai vykdant funkcijas ir daugiabučių gyvenamųjų 

namų bendro naudojimo objektus administruojančiai įmonei vienašališkai nutraukus sutartį, 

Programos administratoriaus funkcijas perduoti UAB „Šilalės vandenys“, ir prašė jam pritarti.  

I. Ričkuvienė siūlė 3 punktą papildyti po žodžio „sutartį“ žodžiais „teisės aktų nustatyta 

tvarka“. 

T. Bartkus klausė, kas gali teikti pretenzijas. 

S. Aužbikas informavo, kas gali teikti pretenzijas. 

A. S. Karbauskienė klausė, kas atsakys už netinkamai vykdomas UAB „Šilalės šilumos 

tinklai“ funkcijas, apie kurias buvo rašyta vietinėje spaudoje. 

S. Aužbikas informavo apie netinkamų funkcijų vykdymą. 

V. Noreika klausė, ar pagal sprendimo projektą bus du projekto administratoriai. 

S. Aužbikas sakė, kad yra projekto administratorius ir daugiabučių namų 

administratorius. 

Tarybos nariai diskutavo apie Tarybos sprendimo projektą. 

V. Jasevičius paaiškino, kodėl yra parengtas Tarybos sprendimo projektas. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 3. 
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4. SVARSTYTA. Sutikimas perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės 

teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, ar perimamas butas yra tvarkingas, ar reikalingas remontas. 

R. Kibelienė informavo apie buto būklę. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

5. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymas ir 

likvidavimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

6. SVARSTYTA. Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, ar abu pastatai bus parduodami kartu. 

R. Kibelienė sakė, kad bus parduodami kartu. 

T. Bartkus klausė, ar nebūtų geriau kaip du atskirus parduoti. 

R. Kibelienė sakė, kad norint parduoti atskirai, reikėtų dar lėšų skirti, nes būtina 

parengti sklypo padalijimo projektą. 

J. Gudauskas sakė, kad atskyrus pastatus, reikėtų spręsti ir įvažiavimo problemą, nes 

prie abiejų pastatų privažiavimas yra vienas. 

R. Kibelienė sakė, kad komisija apžiūrėjusi pastatus nutarė, kad nėra tikslinga dalinti 

žemės sklypus su pastatais. 

R. Vaitiekus pasisakė apie žemės sklypų padalinimą ir pastatų pardavimą atskirai. 

Sakė, jei niekas nepirks visų pastatų, tada bus galima dalinti, o šiuo metu nėra tikslinga. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas. 

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

 

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu 4 punkte 

įrašyti žodžius „ir Teisės aktų registre“ ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

8. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo 

Nr. T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ 

pakeitimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

9. SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono 

gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-21), pridedamas. 
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10. SVARSTYTA. Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės 

apsaugos programos tvirtinimas. 

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

11. SVARSTYTA. Didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimas. 

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

T. Bartkus klausė, kurios savivaldybės gyventojai dirbo. 

D. Briedienė sakė, kad tų savivaldybių gyventojai ir dirbo. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

 

1 papildomas. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 

d. sprendimo Nr. T1-45 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja Jovita Voverienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu 2 punkte įrašyti 

žodžius „ ir Teisės aktų registre“ ir prašė jam pritarti. 

Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu. 

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

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Jonas Gudauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                      Raimonda Kniulytė 


