
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITAI

2018 m. sausio    d. Nr. T1-
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,
Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Jonas Gudauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. sausio 25 d. sprendimu
Nr.T1-1

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,
Šilalės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) ne rečiau kaip vieną kartą per
metus Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia Šilalės rajono savivaldybės
bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą.

Į Savivaldybės tarybą yra išrinkti 25 Tarybos nariai: Tadas Bartkus,  Dainius Bergelis,
Kristina Dambrauskienė, Genovaitė Damulienė, Albinas Ežerskis, Raimundė Gečienė, Henrikas
Girčys, Jonas Gudauskas, Valdemaras Jasevičius, Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Gintautas
Macevičius, Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas, Gintas Navardauskas, Stasys Navardauskas,
Virginijus Noreika, Saulė Olendrienė, Rimantas Rimkus, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras,
Algirdas Taroza, Rolandas Toleikis, Teresė Ūksienė, Rimas Vaičikauskas.

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisija 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu
Nr. Sp-195 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir
šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“

patenkino Šilalės rajono savivaldybės tarybos narės Saulės Olendrienės, išrinktos pagal ,,Šilališkių“

visuomeninio rinkimų komiteto iškeltų kandidatų sąrašą, rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti
tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą.

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisija 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu
Nr. Sp-195 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir
šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“

pripažino, kad savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, Savivaldybės tarybos nariu tampa
kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario
mandato negavęs kandidatas Bronius Grabauskas – Savivaldybės tarybos narys,  išrinktas pagal ,,
Šilališkių“ visuomeninio rinkimų komiteto iškeltų kandidatų sąrašą,  ir 2017 m. gruodžio 28 d.
priėmęs tarybos nario priesaiką.

Savivaldybės taryboje sudarytos 5 frakcijos:
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, 8 nariai: Loreta Kalnikaitė –

frakcijos seniūnė, Raimundė Gečienė – frakcijos seniūnės pavaduotoja, Dainius Bergelis, Henrikas
Girčys, Kristina Dambrauskienė, Jonas Gudauskas, Algirdas Taroza, Teresė Ūksienė,

frakcija „Tvarka ir teisingumas“, 5 nariai: Tadas Bartkus –  frakcijos seniūnas, Rolandas
Toleikis –  frakcijos seniūno pavaduotojas, Vytautas Jucius, Rimantas Rimkus, Algirdas Meiženis,

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) Šilalės skyriaus ir Darbo partijos Šilalės skyriaus
frakcija, 5 nariai:  Gintautas Macevičius – frakcijos seniūnas, Alfonsas Motuzas –  frakcijos seniūno
pavaduotojas, Genovaitė Damulienė, Valdemaras Jasevičius, Jonas Šedbaras,

„Šilališkių“ frakcija, 4 nariai: Stasys Navardauskas –  frakcijos seniūnas, Saulė Olendrienė

–  frakcijos seniūno pavaduotoja iki 2017-12-19, Bronius Grabauskas –   narys nuo 2017-12-28,
Gintas Navardauskas, Rimas Vaičikauskas –   frakcijos seniūno pavaduotojas nuo 2017-12-28,

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, 3 nariai, Virginijus Noreika –   frakcijos
seniūnas, Albinas Ežerskis, Stasys Skalauskas.

Tarybos sprendimų projektų priėmimo rezultatai 2017 M.

Per 2017 m. įvyko 14 – Savivaldybės tarybos  posėdžių. Tarybos posėdžiuose svarstyti
buvo parengti 286 sprendimų projektai, priimti 283 sprendimai, išklausyta 18 įvairių įstaigų vadovų

pateiktų informacijų.
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2015 metai 2016 metai 2017
Priimta sprendimų 315 299 283

Išklausyta informacijų 28 17 18

2017 metų Tarybos posėdžių metu  svarstyti klausimai ir informacijos:

Tarybos nariams buvo pristatytos šios informacijos:
Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programos vykdymą (4 informacijos);
Dėl informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybes;
Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono vyriausiojo 

policijos komisariato informacijos;
Dėl Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacijos;
Dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės kelių tarnybos informacijos;
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus 

informacijos;
Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro informacijos;
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės būstas“ informacijos;
Dėl Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriaus informacijos;
Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šilalės poskyrio informacijos;
Dėl Tauragės visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus informacijos;
Dėl Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos;
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Valstybinės miškų tarnybos Klaipėdos

teritorinio poskyrio informacijos;
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės veiklos pristatymo;
Dėl Šilalės autobusų stoties su prekybos centru rekonstravimo projekto pristatymo.
Priimti Tarybos sprendimai viešinami Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt,

norminiai teisės aktai yra skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo sistemoje TAR (Teisės aktų
registre). Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T1-261 ,,Dėl Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstytini
klausimai kartu su sprendimų projektais teikiami per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

http://www.silale.lt
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Iš viso priimta Tarybos
sprendimų

Bendru sutarimu/vienbalsiai Balsų dauguma

283 222 61
78,4 proc. 21,6 proc.

Svarbiausi Tarybos 2017 m. priimti sprendimai:
Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už

vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;
Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius

vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo;
Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už

vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo;
Dėl pritarimo Lietuvos kariuomenės ir Šilalės rajono savivaldybės bendradarbiavimo

sutarties projektui;
Dėl Šilalės rajono 2017-2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų

(„zebrų“) prioritetų sąrašo patvirtinimo;
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti
ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo;

Dėl 2017-2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietes
sąrašo pagal prioritetus patvirtinimo;

Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų

likusiems be tėvų globos vaikams Šilalės rajono savivaldybėje 2018-2020 metų veiksmų plano
patvirtinimo;

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine balsavimo sistema.
Kiekvienas rajono gyventojas jau posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje
gali matyti, kaip ir už kokį sprendimo projektą balsavo kiekvienas Tarybos narys.

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius.
Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Kristina Dambrauskienė, Raimundė

Gečienė, Jonas Gudauskas, Virginijus Noreika, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, Algirdas
Taroza, Rolandas Toleikis, Rimas Vaičikauskas. Šie Tarybos nariai nepraleido nė vieno Tarybos
posėdžio. 

Aktyviausi Tarybos nariai Tarybos posėdžių metu 2017 m.

Tarybos nariai Aktyvumas 
(pasisakymai)

Pateikti 
balsavimui 
pasiūlymai

Pritarta/nepritarta 
pateiktam 
pasiūlymui

Tarybos 
sprendimų 
projektų 
rengimas

Tadas Bartkus 84 3 Pritarta (2)
Nepritarta (1)

1

Algirdas Meiženis 33 2 Nepritarta (2)
Virgilijus Noreika 11 2 Nepritarta (2)
Henrikas Girčys 10
Vytautas Jucius 7 2 Nepritarta (2)
Rolandas Toleikis 7
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Tarybos narių posėdžių lankomumas 2017 m.

Tarybos
nariai

       Posėdžių
                  datos   2

01
7-

01
-2

6

  2
01

7-
02

-2
8

  2
01

7-
03

-3
0

  2
01

7-
04

-1
2

  2
01

7-
04

-2
7

  2
01

7-
05

-2
5

  2
01

7-
06

-2
2

  2
01

7-
08

-0
3

  2
01

7-
08

-2
4

  2
01

7-
09

-2
8

  2
01

7-
1

0-
26

  2
01

7-
11

-2
3

  2
01

7-
12

-1
2

  2
01

7-
12

-2
8

Tadas Bartkus + + + + + N + + + + + + + +
Dainius Bergelis + N + + + N + + + + N + + +
Kristina Dambrauskienė + + + + + + + + + + + + + +
Genovaitė Damulienė N + + + + + + + + + N + N N
Albinas Ežerskis + N N N + + + + + + + + N N
Raimundė Gečienė + + + + + + + + + + + + + +
Bronius Grabauskas +
Henrikas Girčys + + + + + + N + + + + + + +
Jonas Gudauskas + + + + + + + + + + + + + +
Valdemaras Jasevičius + + + + + + N + + + + + + +
Vytautas Jucius + + N + + + + + + + + + + N
Loreta Kalnikaitė N + + + + + + + + + + + + +
Gintautas Macevičius + N + + + + + + + + + + + +
Algirdas Meiženis + + + N + + + + + + + + + +
Alfonsas Motuzas + + + + + + + + + + N + + +
Gintas Navardauskas + + + + N N + + + + + + + +
Stasys Navardauskas + + N + + + + N N + + + + +
Virginijus Noreika + + + + + + + + + + + + + +
Saulė Olendrienė + + + + + N + + + + + + +
Rimantas Rimkus + + + + N + + + N N + + + +
Stasys Skalauskas + + + + + + + + + + + + + +
Jonas Šedbaras + + + + + + + + + + + + + +
Algirdas Taroza + + + + + + + + + + + + + +
Rolandas Toleikis + + + + + + + + + + + + + +

Teresė Ūksienė N + + + + + N + N + + + + +
Rimas Vaičikauskas + + + + + + + + + + + + + +

2017 m. klausimai buvo svarstomi ir 6 komitetuose: Finansų, investicijų ir verslo,
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Kaimo reikalų, Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio,
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės.

               Komitetuose svarstytų klausimų 2017 m. skaičius
Finansų, investicijų ir verslo komitetas 112
Kaimo reikalų komitetas 79
Kontrolės komitetas 77
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas 74
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas 56
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetas 32

Finansų, investicijų ir verslo komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Dainius Bergelis
(Komiteto pirmininkas), Albinas Ežerskis, Valdemaras Jasevičius, Stasys Navardauskas
(pirmininko pavaduotojas), Rimantas Rimkus. Per 2017 m. įvyko 12 Komiteto posėdžių, svarstyti
112 klausimų.
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Finansų, investicijų ir verslo komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

Komiteto
 nariai

       Posėdžio
                   data

01-
23

02-
22

04-
07

05-
22

06-
19

07-
31

08-
21

09-
25

10-
23

11-
20

12-
08

12-
22

Dainius Bergelis + + + + + + + + N + + +
Albinas Ežerskis + N N + + + + + + + + N

Valdemaras Jasevičius + + + + + + N + + + + +
Stasys Navardauskas + + N + N N N + + + + +

Rimantas Rimkus + + + + + + + + + + + +

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Rimantas Rimkus.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetą sudaro 4 Tarybos nariai:  Girčys,
Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas (Komiteto pirmininkas), Teresė Ūksienė (pirmininko
pavaduotoja). Per 2017 m. įvyko 8 posėdžiai, apsvarstyti 56 klausimai.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto narių dalyvavimas
Komiteto posėdžiuose 2017 m.

Komiteto
 nariai

       Posėdžio
                   data

01-
23

02-
22

03-
27

07-
31

08-
21

09-
25

10-
23

11-
20

09-
26

10-
24

12-
12

Alfonsas Motuzas + + + + + + N + + + +
Teresė Ūksienė + N + + N + + + + + +

Algirdas Meiženis + + + + + + + + + + +
Henrikas Girčys + + + + + N + + + + +

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir dalyvavo visuose posėdžiuose Algirdas Meiženis.
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Kaimo reikalų komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Kristina Dambrauskienė (Komiteto
pirmininkė), Tadas Bartkus, Gintas Navardauskas (pirmininko pavaduotojas), Stasys Skalauskas,
Jonas Šedbaras. Įvyko 10 posėdžių. Svarstyta 79 klausimai.

Kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2017 m.

Komiteto
 nariai

       Posėdžio
                                         data

01-
23

02-
22

03-
27

04-
24

05-
22

06-
19

09-
25

10-
23

11-
20

12-
08

Kristina Dambrauskienė + + + + + + + + + +
Stasys Skalauskas + + + + + + + + + +

Tadas Bartkus + + + + N + + + + +
Jonas Šedbaras + + + + N + + + + +

Gintas Navardauskas + + + + + + + + + +
Geriausiai Komiteto posėdžius lankė  ir dalyvavo visuose posėdžiuose Kristina

Dambrauskienė, Stasys Skalauskas ir Gintas Navardauskas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetą sudaro 6 Tarybos nariai: Raimundė

Gečienė, Loreta Kalnikaitė (pirmininko pavaduotoja), Gintautas Macevičius (Komiteto
pirmininkas), Genovaitė Damulienė, Saulė Olendrienė (iki 2017-12-19), Vytautas Jucius. Per 2017
m. įvyko 9 Komiteto posėdžiai. Svarstyta 74 klausimai.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose
2017 m.

Komiteto
 nariai
                                         Posėdžio

                                    data

01-
23

02-
22

03-
27

04-
23

06-
19

07-
31

09-
25

10-
23

12-
08

Raimundė Gečienė + + + + + + + + +
Loreta Kalnikaitė + + + + + + + + +

Gintautas Macevičius + N + + + + + + +
Vytautas Jucius + + N + + + + N +

Genovaitė Damulienė N N + + + + + N N
Saulė Olendrienė + + + + + + + + +
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Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir dalyvavo visuose posėdžiuose Raimundė Gečienė,
Loreta Kalnikaitė ir Saulė Olendrienė.

Kontrolės komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Algirdas Meiženis (Komiteto pirmininkas),
Loreta Kalnikaitė (pirmininko pavaduotoja), Alfonsas Motuzas, Virginijus Noreika, Rimas
Vaičikauskas. Įvyko 12 posėdžių, svarstyti 77 klausimai.

Kontrolės komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

Komiteto
 nariai

       Posėdžio
                   data

01-
23

02-
22

04-
24

05-
22

06-
19

07-
31

08-
21

09-
25

10-
23

11-
20

12-
08

Loreta Kalnikaitė + + + + N + + + + N +
Rimas Vaičikauskas + + + + + + + + + + +
Algirdas Meiženis + + + + + + + + + + +
Alfonsas Motuzas + + + + + + + + N + +
Virginijus Noreika + N + + + + N + + + N

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Rimas Vaičikauskas
ir Algirdas Meiženis.

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetą sudaro 4 Tarybos nariai:
Virginijus Noreika (Komiteto pirmininkas), Algirdas Taroza (pirmininko pavaduotojas), Rolandas
Toleikis, Rimas Vaičikauskas. 2017 m. įvyko 8 posėdžiai, svarstyti 32 klausimai.
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Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose
2017 m.

Komiteto
 nariai

       Posėdžio
                   data

01-23 02-22 03-27 05-11 05-22 06-19 09-25 10-23

Virginijus Noreika + N + + + + + +
Algirdas Taroza + + + + N + + +

Rolandas Toleikis + + + + + + + +
Rimas Vaičikauskas + + + + + + + +

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Rolandas Toleikis ir Rimas Vaičikauskas, kurie
nepraleido nė vieno posėdžio.

TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS IŠVYKOSE, RENGINIUOSE IR SUSITIKIMUOSE

Tarybos nariai 2017 metais dalyvavo išvykose, renginiuose bei susitikimuose. Sausio 20
dieną Šilalėje lankėsi Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus bei mero pavaduotojas
Antanas Mikalkėnas. Svečiai susitiko su Šilalės rajono savivaldybės meru Jonu Gudausku,
direktoriaus pavaduotoja Vera Maciene, Šilalės sporto ir laisvalaikio centro direktore Gitana
Jurgutiene, Savivaldybės tarybos nariu Dainiumi Bergeliu. Susitikimo dalyviai lankėsi Šilalės
sporto ir laisvalaikio centre, apžiūrėjo patalpas, diskutavo apie pasirinktus techninius,
architektūrinius, vidaus interjero sprendimus.

Vasario 13 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas kartu su
Savivaldybės Kaimo reikalų komiteto pirmininke Kristina Dambrauskiene, mero patarėju Kęstučiu
Aču, Žemės ūkio skyriaus specialistu Stasiu Tubučiu, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilalės skyriaus
pirmininku Algirdu Taroza ir jaunuoju ūkininku Regimantu Gudausku susitiko su Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Vizito metu aptarti Šilalės rajonui aktualūs
žemės ūkio klausimai. 

Kovo 2 d. vyko savivaldybės vadovų, tarybos narių, karinių ir kitų dalyvaujančių struktūrų
atstovų galutinis pasitarimas dėl Šilalėje kovo 27-30 dienomis organizuojamų karinių pratybų.
Kovo 28 dieną Šilalėje lankėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Bronius Markauskas,
lydimas Kaimo plėtros departamento specialistės Ingos Minkevičiūtės ir Žemės išteklių plėtros
departamento specialisto Vaido Vytukyno. Kalbėtasi apie apleistų statinių, įsigytų už   investicinius

čekius keliolikos ar net keliasdešimties gyventojų, problemas ir jų sprendimų būdus, Mažai
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palankių ūkininkauti vietovių sąrašą, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo,
smulkiųjų žemės ūkių ateitį, jaunųjų ūkininkų, melioracijos įrenginių tvarkymo ir kitas problemas.

Balandžio 4 d. Vilniuje Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas ir Lietuvos
kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Žukas pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl
Artilerijos bataliono steigimo Pajūrio miestelyje ir partnerystės įvairiose srityse. Šis batalionas bus
vienas iš Lietuvos kariuomenės Motorizuotos pėstininkų brigados „Žemaitija“ karinių vienetų.
Šilalės rajono savivaldybė ir Lietuvos kariuomenė sieks šviesti ir informuoti visuomenę Lietuvos
saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti jaunų žmonių patriotiškumą ir pilietiškumą,
drauge rūpinsis Lietuvos kariniu-gynybiniu paveldu ir apsauga, iškilių asmenybių ir istorinių įvykių
įamžinimu ir pagerbimu ir t.t. Istoriškai svarbi žinia apie bataliono įkūrimą Pajūryje visuomenei
paskelbta kovo 30 dieną per Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdį. Sutartimi įsipareigota
bendradarbiauti kultūros, sporto, darbo su vaikais ir jaunimu, aplinkosaugos, socialinės priežiūros ir
sveikatos stiprinimo klausimais, stiprinant pasitikėjimą Lietuvos kariuomene, bendrai organizuojant
Šilalės rajono bendruomenių ir Lietuvos kariuomenės atstovų susitikimus, organizuojant abipusį

dalyvavimą tradicinėse Šilalės rajono ir Lietuvos kariuomenės valstybinėse šventėse.
Gegužės 23 d. Šilalės rajono savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai, Tarybos nariai, seniūnai

ir mokymosi įstaigų vadovai vyko į Tauragės r., Sakalinėje dislokuotą Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio motorizuotąjį pėstininkų batalioną. Vizito metu svečiai buvo supažindinti su
bataliono istorija, infrastruktūra, ginkluote ir technika. Kariai aprodė savo gyvenamąsias patalpas,
valgyklą, sporto salę ir turimą inventorių. Papasakojo apie vykdomą veiklą ir kario profesiją. 

Birželio 2 d. Japonijos ambasadorius Lietuvoje J.E. Toyoei Shigeeda su žmona Michiko.
lankėsi Šilalės rajono savivaldybėje, kur jį pasitiko Administracijos direktorius Raimundas
Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera Macienė ir Tarybos nariai. Vienas iš jų, Gintas Macevičius,
pasidalino savo kelionės įspūdžiais iš Japonijos, o Loreta Kalnikaitė prisiminė praeitį, kuomet
Lietuva ir Japonija pradėjo artimiau bendrauti. Susitikimo su Tarybos nariais pabaigoje Japonijos
ambasadoriui Lietuvoje J.E. Toyoei Shigeeda ir jo žmonai Michiko buvo įteiktos simbolinės
atminimo dovanos.

Birželio 18 d. Pajūrio miestelyje vyko atnaujintos Tremtinių aikštės atidarymas ir paminklo
„Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ atidengimo ceremonija. Pagerbti žuvusių tautiečių
atminimą atvyko ne tik miestelio gyventojai, bet ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo
nariai Gintarė Skaistė, Laurynas Kasčiūnas, Žygimantas Povilionis, Vincė Vaidevutė-Margevičienė,
rajono savivaldybės vadovai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė Rasa
Duobaitė-Bumbulienė ir atstovai iš kaimyninių rajonų, Lietuvos kariuomenės motorizuotosios
pėstininkų brigados „Žemaitija“ štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Viktoras Bagdonas,
Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas majoras Andrius Jagminas bei
tarybos nariai.

Rugpjūčio 4 d. Šilalės rajone lankėsi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga, viceministrė Gintarė Šakalytė ir ministro patarėjas Darius Kazlauskas. Vizito
metu svečiai vyko į Kaltinėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, Kaltinėnų pirminės
sveikatos priežiūros centrą, Šilalės rajono Laukuvos ambulatoriją, Šilalės rajono ligoninę, Šilalės
greitosios medicinos pagalbos stotį ir Šilalės rajono savivaldybę. Vizito tikslas – aptarti Šilalės
rajono savivaldybei aktualias sveikatos paslaugų teikimo organizavimo ir prieinamumo problemas.
Kaltinėnų ir Laukuvos gydymo įstaigose svečiai bendravo su personalu, apžiūrėjo gydymo patalpas.
Pagrindinė diskusija vyko savivaldybės posėdžių salėje, kurioje susirinko savivaldybės vadovai,
viso rajono gydymo įstaigų atstovai, tarybos nariai.

BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO ŠALIŲ PARTNERIAIS

Vasario 22 dieną Savivaldybėje viešėjo delegacija iš Grudeko miesto (Lenkija)
vadovaujama mero Wiesław Kulesza, Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Robertas
Sitavičius, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Evaldas Lazdauskas , vyr.
buhalterė Rima Kasnauskienė.  Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Raseinių
priešgaisrinė saugos tarnyba bei Grudeko miesto savivaldybė (atstovaujanti Grudeko savanorių
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priešgaisrinę tarnybai) teikia projektą „Bendras Lietuvos-Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo paslaugų gerinimas“. Šio projekto tikslas yra padidinti priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo paslaugų teikimo efektyvumą Lietuvos – Lenkijos pasienyje. Susitikimo metu Šilalės
rajono savivaldybės vadovams buvo pristatytas minėtas projektas, kurio dėka Šilalė gavo naują
gaisrinės automobilį su visa gelbėjimo įrangos komplektacija. Taip pat šio projekto metu vyko
bendri projekto partnerių mokymai, mainai, susitikimai, keitimasis gerąja patirtimi, šventės.

Kovo 14 d. Savivaldybėje viešėjo Ukrainos Ternopilio srities priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos viršininko pavaduotojas Pavuk Igor, Borščivo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas
Rohoza Taras, Sborų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas Korniichuk Serhii, Ternopilio srities
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nepaprastųjų situacijų valdymo centro vyr. gydytojas Yahelskyy
Bohdan.

Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybės vadovai, svečiai iš Ukrainos ir Šilalės rajono
savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Evaldas Lazdauskas aptarė abiejų šalių
bendradarbiavimą, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų darbą.

Balandžio 3 d. savivaldybėje lankėsi Punsko savivaldybės (Lenkija) sekretorius Jonas
Vaičiulis. Buvo aptarta 2017 m. Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa. Susitikimo metu
kalbėta apie kultūrinio ir gamtinio paveldo išsaugojimą bei priežiūrą, tvarų ir kokybišką užimtumo
skatinimą bei darbo jėgos rėmimą. Taip pat diskutuota apie tai, kaip pagerinti socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams abiejose sienos pusėse. Šilalės rajono vadovybė

kartu su Punsko savivaldybės sekretoriumi svarstė, kaip sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per
sieną, siekiant plėtoti integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas.
Įgyvendindami šią programą, partneriai siekia skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą pasienio
teritorijoje, pasitelkti bendradarbiavimą per sieną, prisidėti prie regioninio augimo ir gyvenimo
kokybės gerinimo, skatinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Balandžio 13 d. Šilalės rajone viešėjo Rumunijos ambasadorius Lietuvoje Dan Adrian
Balanescu. Vizito metu aplankytas ne vienas Šilalės mieste ir rajone žinomas objektas, aptarti
ateities bendradarbiavimo klausimai.

Gegužės 4 d. Šilalės rajono savivaldybėje svečiavosi Slavsko savivaldybės meras ir tarybos
nariai. Su šiais partneriais savivaldybė bendradarbiauja nuo 2013 m. Kartu sėkmingai įgyvendintas
ne vienas  bendras projektas.  Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas,
jo pavaduotojas Valdemaras Jasevičius ir administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus su
Slavsko savivaldybės atstovais aptarė 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonę,
įgyvendinant Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną projektus. Programos
prioritetas teikiamas istorinio ir gamtos paveldo pritaikymo ir atnaujinimo, kultūrinių ryšių
skatinimo ir turizmo plėtros projektams. Taip pat remiami socialinės įtraukties ir pasienio regionų

bendradarbiavimo plėtros, gerinant sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas bei skatinant
bendruomenių iniciatyvas, projektai.

Gegužės 23 – 27 d. Ukrainoje, Ternopilio srities administracijoje vyko Tarptautinis
investicinis forumas ,,Ternopil region invest-2017“, kuriame dalyvavo Tarybos narys Dainius
Bergelis ir Tarybos sekretorė Vaida Girskienė. Komandiruotės metu buvo susitikta su Borščiovo
miesto partneriais.

Birželio 6 – 8 d. Rusijos Federacijos Kaliningrado mieste vyko VII tarptautinis
Kaliningrado srities partnerių regionų forumas, kuriame dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas
Valdemaras Jasevičius, Tarybos nariai Dainius Bergelis ir Henrikas Girčys.

Birželio 16 d. į Šilalę atvyko Šilalės rajono savivaldybės tarptautiniai partneriai – Slavsko
miesto savivaldybės tarybos nariai, vadovaujami mero Igorio Rudenkovo bei Rusijos Federacijos
Generalinio konsulato Klaipėdoje atstovai. Susitikime su ilgamečiais partneriais dalyvavo Šilalės
rajono savivaldybės vadovai ir tarybos nariai. Susitikimo tikslas – ne tik aptarti 2014-2020 metų
Europos kaimynystės priemonę, įgyvendinant Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per
sieną projektus, bet ir pasidalinti gerąja patirtimi. Svečiai lankėsi rajono sveikatos ir ugdymo
įstaigose, domėjosi Šilalės stadiono infrastruktūra, vyko į moderniausią Žemaitijos regiono baseiną

Šilalėje, apžiūrėjo krašto lankytinus objektus. Kartu su svečiu Šilalės rajono savivaldybės meras
Jonas Gudauskas vyko į Dionizo Poškos „Baublių“ muziejų, aplankė Lakūno Stasio Girėno klėteles
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Vytogaloje. Taip pat Ambasadoriui buvo įteiktos simbolinės krašto atminimo dovanos. Apžiūrėti ir
Šilalėje esantys lankytini objektai.

Birželio 28 – liepos 2 d. Stavenhagene (Vokietija) vyko miesto šventė. Šilalės rajono
savivaldybei atstovavo ir renginiuose bei susitikimuose dalyvavo Administracijos direktorius
Raimundas Vaitiekus ir Tarybos narys Rimas Vačikauskas.

Rugpjūčio 18 d. Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos ambasadorius Rusijos
Federacijoje Remigijus Motuzas su žmona. Susitikimo metu, kuriame dalyvavo mero pavaduotojas
Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera
Macienė ir Tarybos narys Alfonsas Motuzas, kalbėta apie dvišalius santykius, partnerystės
galimybes. Savivaldybės vadovai diskutavo apie kultūrinio ar sporto srities bendradarbiavimo
plėtimą, bendrus investicinius projektus. Šilalė jau ir dabar kartu su Kaliningrado sritimi įgyvendina
bendrus projektus. 

Rugsėjo 2 d. Šilalės rajono savivaldybės delegacija slankėsi Sovetske, Rusijos
Federacijoje. Sovetsko miesto šventės renginiuose bei susitikimuose dalyvavo Administracijos
direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė bei Tarybos narys Rolandas Toleikis.

Spalio 12 d. su Krasnapolio valsčiumi buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šilalės
rajono savivaldybės tarybai pritarus, įgyvendinama INTERREG V-A Lietuva-Lenkija
bendradarbiavimo per sieną programa „Socialinių ir sveikatingumo paslaugų stiprinimas per
infrastruktūros plėtrą“, kuria siekiama kapitališkai sutvarkyti Šilalės miesto sporto aikštyną, esantį
prie Šilalės miesto stadiono, ir įrengti stadioną Krasnapolyje. Susitikimo metu kalbėta apie šios
programos įgyvendinimą ir kitas bendradarbiavimo galimybes.

Gruodžio 5 d. Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi Mamonovo savivaldybės ir
Kaliningrado aukštosios mokyklos – Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto atstovai,
kurie susitiko su meru Jonu Gudausku, Administracijos direktoriumi Raimundu Vaitiekumi,
direktoriaus pavaduotoja Vera Maciene ir Investicijų ir statybų skyriaus vedėju Faustu Sragausku.

Susitikimo metu diskutuota apie Europos Sąjungos finansuojamą Lietuvos–Rusijos
Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą ir galimybę teikti bendrą paraišką projekto
įgyvendinimui. Numatomi projekto dalyviai – Mamonovo ir Šilalės rajono savivaldybės, Baltijos
federalinis Imanuelio Kanto  ir Klaipėdos universitetai. Taip pat planuojama ieškoti po vieną

partnerį iš Lietuvos ir Kaliningrado srities.
Gruodžio 15 d. Laukuvoje vykusio Piliakalnių metų baigiamojo renginio metu kultūros

viceministras Renaldas Augustinavičius rajonui merui Jonui Gudauskui ir paveldosaugininkei
Jurgitai Viršilienei už piliakalnių aktualizavimą bei viešinimą Piliakalnių metais įteikė Piliakalnių
metams sukurtus medalius.

Gruodžio 15 d. Šilalėje lankėsi žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Pirmiausia
svečias pristatė 2017 m. nuveiktus darbus, aptarė pasiektus rezultatus, kalbėjo apie ateinančių metų
planus. Vėliau ministras atsakė į iš anksto jam persiųstus ir susitikimo metu užduotus žemdirbių
klausimus.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA

Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisija

2017 m. vyko 3 komisijos posėdžiai. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio
23 d. sprendimu  Nr. T1-246 ,,Dėl  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d.
sprendimo Nr. T1-107 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 18
straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Teresės Ūksienės 2017 m. rugsėjo 29 d. prašymą ,,Dėl
atšaukimo iš Etikos komisijos pirmininkės pareigų“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos frakcijos
,,Tvarka ir teisingumas“ 2017 m. spalio 18 d. raštą ,,Dėl Etikos komisijos pirmininko“ ir Šilalės
rajono savivaldybės mero 2017 m. spalio 18 d. raštą Nr. T16-598(2.15) ,,Dėl Etikos komisijos
pirmininko kandidatūros teikimo“, Savivaldybės taryba nusprendė pakeisti Etikos komisijos sudėtį:
Genovaitė Damulienė – Savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininkė; Tadas Bartkus –

Savivaldybės tarybos narys, narys; Andrius Baublys – Kvėdarnos seniūnijos Jūros seniūnaitis,
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narys; Violeta Kasnauskaitė – Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė, narė; Vaclovas Rimkus
– Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ Šilalės rajono bendrijos pirmininkas, narys; Teresė

Ūksienė – Savivaldybės tarybos narė, narė.

 „Auksinės gilės“ atrankos komisija

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-19 sudarytos
,,Auksinės gilės“ atrankos komisijos posėdyje buvo svarstoma dėl pretendentų nominacijai
,,Auksinė gilė“ atrankos. Jonas Gudauskas, komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į 2015 ir 2016
m. ,,Auksinės gilės“ apdovanojimų patirtį, siūlė 2017 m. skirti 3 apdovanojimų vietas. Vytenę

Muschick – vertėją, aktyviai prisidedančią prie Lietuvos rašytinio palikimo sklaidos pasaulyje, už

Dalios Grinkevičiūtės knygų vertimą, leidybą ir pristatymą; Astą ir Joną Vaitkevičius – daugiavaikę

šeimą, už nepriekaištingos šeimos pavydį ugdant vaikus ir tvirtų moralinių bei krikščioniškų

vertybių puoselėjimą ir diegimą; Alfonsą Maulių – Lietuvos liaudies meistrą, žemaičių tradicijų
puoselėtoją, kurio darbai puošia ne tik Šilalės rajono viešąsias erdves, bet ir garsina rajoną visoje
Lietuvoje.

  Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija

Komisija posėdžiavo 3 kartus. Planuojant 2017 m. Savivaldybės biudžetą, numatyta 15 000

(penkiolika tūkstančių) eurų skirti Daugiabučių namų savininkų rėmimo programai įvykdyti, buvo
skirta- 3000 eurų. Buvo priimti prašymai lėšų skyrimui iš Daugiabučių namų savininkų rėmimo
programos. Nutarta skirti 450,00 eurų iš Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų D.
Poškos g. 14, Šilalės m. daugiabučio namo savininkams, kurie yra sudarę jungtinės veiklos sutartį,
namo laiptinių remonto darbų išlaidų daliai padengti; daugiabučio namo savininkų bendrijai
,,Kelininkas“ (Kovo 11-osios g. 27, Šilalė) – 500,00 eurų stogo remonto darbų išlaidų daliai
padengti; daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Dobilas“, (D. Poškos g. 3, Šilalė) –  400,00 eurų
namo stogo liukų (išlipimo ant stogo) keitimo darbų išlaidų daliai padengti; daugiabučio namo
savininkų bendrijos ,,Linas“ (D. Poškos g. 5, Šilalė) – 900,00 eurų namo stogo remonto darbų

išlaidų daliai padengti; daugiabučio namo savininkams, gyvenantiems D. Poškos g. 22, Šilalėje,
sudariusiems jungtinės veiklos sutartį – 400,00 eurų namo ventiliacijos įrengimo darbų išlaidų

daliai padengti; daugiabučio namo savininkams, gyvenantiems Laisvės g. 3, Laukuvoje,
sudariusiems jungtinės veiklos sutartį – 350,00 eurų namo stogelio keitimo darbų išlaidų daliai
padengti.  

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija

2017 m. vyko 2 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstyta Etninės kultūros
programos įgyvendinimo Šilalės rajone įvykdymo ataskaita už 2016 m. Buvo pateikta informacija
apie 2016 m. finansuotų paraiškų vykdymą. Programai vykdyti iš Savivaldybės biudžeto buvo
skirta 7000 eurų. Buvo sudaryta IX Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos vertinimo
komisija iš šių narių: Irminos Kėblienės (komisijos pirmininkės), Vlado Braziūno, Sonetos
Būdvytienės, Astutės Noreikienės ir Donato Petrošiaus.

Posėdyje buvo apsvarstytas „Poezijos pavasario“ 2017 m. šventės organizavimas ir nutarta
„Poezijos pavasario“ šventę organizuoti prie Upynos amatų muziejaus ir Bijotuose prie Dionizo
Poškos Baublių muziejaus.

Apsvarstytas Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas Šilalės rajone 2017 m.
Šiai programai iš Savivaldybės biudžeto numatyta skirti 7000 eurų. Pasiūlyta suteikti finansinę

paramą šioms pateiktoms programoms: Šilalės r. Bilionių seniūnijai – 400 eurų programai ,,Bilionių
seniūnijos senkapiai ir kapinynai“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui – 500 eurų
programai ,,Žemaitijos regiono etnokultūrinė vakaronė - 7“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros
centrui – 800 eurų akcijai ,,Visa Lietuva šoka“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro
Kaltinėnų kultūros namams – 100 eurų Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimams; Šilalės rajono
savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namams – 700 eurų II klojimų teatrų festivaliui;
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Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Šiauduvos laisvalaikio salei – 300 eurų Žemaitijos
regiono liaudiškos muzikos kapelų šventės organizavimui; Pajūrio vaikų globos namams – 250 eurų
edukacinei pamokai ,,Atrask save praeities lobiuose“; Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Palentinio seniūnijai – 300 eurų Gegužinių giesmių giedojimo tradicijų puoselėjimui; Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejui – 160 eurų Baublių muziejaus informacinių stendų atnaujinimui; Šilalės
rajono savivaldybės Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai – 250 eurų liaudiškų instrumentų
įsigijimui; Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai  –250 eurų
etnokultūrinei vakaronei ,,Visi į klumpes“; Šilalės rajono savivaldybės Žadeikių pagrindinei
mokyklai – 200 eurų kanklėms įsigyti, vakaronei organizuoti; Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Traksėdžio seniūnijai – 200 eurų Šarkų kaimo koplytėlės tvarkybos darbams;
Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 40 eurų Teatralizuoto žemaičių kostiumo ir
kultūrinio paveldo pristatymui Kaliningrado srityje; VšĮ ,,Etnoklubas“ – 700 eurų ,,Žemaitijos
regiono etnokultūrinė naktis“ renginio veikloms užtikrinti.

Vienbalsiai pasiūlyta Dionizo Poškos premiją skirti Stasiui Eidrigevičiui – už 2016 m.
išleistą  gimtąja tarme parašytą poemą ,,Giedanti gaidžio galva – Giedanti gaidžio galva“.

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija

Komisija, sudaryta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d.
sprendimu Nr. T1-317, savo veiklą vykdė vadovaudamasi Tarybos patvirtintais Šilalės rajono
keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais. Per 2017 m.
įvyko 7 komisijos posėdžiai, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi klausimai, susiję su mokinių
pavėžėjimo organizavimu. Pagal šios komisijos ir mokyklų vadovų siūlymus bei atsižvelgiant į

mokinių tėvų pageidavimus Administracijos direktoriaus įsakymais buvo tvirtinami ir keičiami
mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutai bei UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai. 

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos
paraiškų atrankos komisija

2017 m. vyko 3 komisijos posėdžiai. Iš Komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono
gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo priemonei
(11.01.05.01) buvo skirta 12 000 eurų: UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ –  3000,00 eurų autobuso
įsigijimui Šilalės rajono gyventojų ir mokinių pavėžėjimui vietinio susisiekimo maršrutais; UAB
,,Gedmina“ – 3000,00 eurų šarvojimo namų tualetų kapitaliniam remontui ir šildymo sistemos
atnaujinimui; UAB ,,Šilalės vandenys“ – 3000,00 eurų vandentiekio tinklų sužiedinimo įrengimui
Iždonų k., Šilalės r.; UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ – 3000 eurų automobilinių elektroninių
svarstyklių įrengimui bei įrangos biokuro kiekio ir kokybės rodikliams nustatyti katilinėje Nr. 1,
Vingininkų k., Šilalės r.

Šilalės rajono verslo plėtros programos vertinimo komisija

2017 m. buvo išnagrinėta 18 prašymų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos
lėšų skyrimo, parengtos 14 finansinės paramos teikimo sutarčių, kontroliuotas gautos finansinės
paramos panaudojimas,  konsultuoti juridiniai ir fiziniai asmenys verslo rėmimo klausimais. 2017
m. įgyvendinta verslo plėtros programa, kuriai buvo skirta 12 000 eurų.

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija

2017 m. vyko 2 posėdžiai, kuriuose svarstyti šie klausimai: Dėl galimų UAB Tauragės
regiono atliekų tvarkymo centro veikloje negatyvių faktorių ir korupcijos pasireiškimo (komisijos
išvadomis Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija, negavusi pagal kai kuriuos
nagrinėtus klausimus visos prašomos medžiagos (dokumentų), susijusių su UAB Tauragės regiono
atliekų tvarkymo centro veikla, atitinkamai negali pateikti objektyvios ir teisiškai pagrįstos
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antikorupcinio vertinimo išvados. Atsižvelgiant į tai, kad iš turimo medžiagos yra įžvelgtini galimi
korupcinių apraiškų požymiai UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro vadovų veikloje,
Komisija siūlė Šilalės rajono savivaldybės merui inicijuoti kreipimąsi į atitinkamas teisėsaugos
institucijas tam, kad kompetentinga institucija ištirtų, ar šios bendrovės vadovų veiksmuose nėra
nusikalstamos veiklos sudėties požymių); Dėl išvados projekto, susijusio su Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-259 ,,Dėl Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su UAB ,,Viriga“ tyrimo pradėjimo; Dėl Šilalės
rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano projekto svarstymo.

Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija

2017 m. vyko 2 posėdžiai. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkybos programai  buvo pateikta 13 paraiškų. Visų programų bendra iš
savivaldybės prašoma suma sudaro 4534272,13 euro. Programos įgyvendinimui nutarta siūlyti:
Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios laiptų įrengimo darbams – 7000 eurų; Kvėdarnos Švč. M.
Marijos nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pietinės pusės vitražų restauravimo ir langų keitimo
darbams – 8000 eurų; Rubinavo, Šarūnkalnio piliakalnio pritaikymo lankymui darbams – 850 eurų;
K. Jauniaus klėtelės-muziejaus elektros instaliacijos keitimo darbams –1450 eurų.

Šilalės rajono savivaldybės
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos atrankos komisija

2017 m. vyko 5 posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti šie klausimai: Dėl Šilalės rajono
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo konkurso 2017 m. organizavimo
tvarkos; Dėl Šilalės rajono Nevyriausybinių organizacijų  rėmimo programos konkurso paraiškos,
sutarties ir ataskaitos formų tvirtinimo; Dėl prašymų svarstymo; Dėl paraiškų atrinkimo ir siūlymo
suteikti finansinę paramą Šilalės rajono nevyriausybinėms organizacijoms, pateikusioms paraiškas
2017 metų konkurse; Dėl siūlymo suteikti finansinę paramą Balsių kaimo bendruomenei ,,
Paneruotis“ ir Gineikių kaimo bendruomenei; Dėl siūlymo suteikti finansinę paramą Didkiemio
kaimo bendruomenei. Nutarta siūlyti Administracijos direktoriui skirti iš Šilalės rajono
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos Drobūkščių bendruomenei draudimo išlaidoms
160,79 euro, Tūbinių kaimo bendruomenei draudimo išlaidoms – 194,51 euro, Biržų Lauko kaimo
bendruomenei draudimo išlaidoms – 96,00 eurus, Vingininkų kaimo bendruomenei draudimo
išlaidoms–188,63 euro, Visdžiaugų kaimo bendruomenei draudimo išlaidoms – 43,22 euro,
Koordinaciniam centrui ,,Gilė“ draudimo išlaidoms– 126,25 euro, Balsių kaimo bendruomenei ,,
Paneruotis“ –  38,56 euro lėšų kompensavimui įregistruojant pakeistus bendruomenės duomenis VĮ

,,Registrų centras“, Gineikių kaimo bendruomenei – 183,50 eurų lėšų kompensavimui už

bendruomenės pastato draudimą; Siūlyti suteikti paramą šioms Šilalės rajono Nevyriausybinėms
organizacijoms programų įgyvendinimui: Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai ,,Paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje organizavimo ir teikimo plėtra“ – 500 eurų, Pajūrio miestelio bendruomenei
,,Bendruomenės 10 metų jubiliejaus šventė“ – 350 eurų, Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“
Šilalės rajono bendrijai ,,Pagyvenusių žmonių užimtumo ir laisvalaikio organizavimas“ – 300 eurų,
Pajūrio sporto klubui ,,Jūra“ ,,XII bėgimas aplink Pajūrį“ –250 eurų, Varsėdžių kaimo
bendruomenei ,,Šv. Roko atlaidų mugės ir koncerto organizavimas“ – 200 eurų, Laukuvos sportinių
žaidimų klubui ,,Medvėgalis“ ,,Sportas visiems“ – 300 eurų, Žvingių kaimo bendruomenei ,,Mus
jungia kartos“ –200 eurų, Šilalės rajono literatų klubui ,,Versmė“ ,,Literatūriniai mainai“ – 400
eurų, Laukuvos miestelio bendruomenei ,,Sportuok dažniau – gyvenk sveikiau“ – 200 eurų, Šilalės
epilepsija sergančiųjų ir jų artimųjų švietimo integracijos asociacijai ,,Širdis po akmeniu“  – 200
eurų, Požerės kaimo bendruomenei ,,Jau dešimtmetis“ – 100 eurų.

Šilalės rajono Gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos
atrankos komisija
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Posėdyje buvo išnagrinėti gauti prašymai, paramos dydžio nustatymas pareiškėjams. Buvo
pateikti 29 prašymai, iš kurių 9 pateikė rajono gimnazijų 3- 4 klasių gimnazistai, 15 studentų bei 5
moksleiviai ir studentai, kurie 2016 – 2017 m. yra pasiekę ypatingų rezultatų kultūros, mokslo ir
sporto srityse.  2017 m. biudžete šiai programai finansuoti yra skirta 4000 eurų. Pasiūlyta teikti
paramą: Vygantei Tilmantaitei – 120 eurų už pasiekimus sporto srityje ir 76 eurus už labai gerą
mokymąsi; 190 eurų paramą suteikti šiems Šilalės rajono gabiems moksleiviams ir studentams:
Eimantei Šimkutei, Ernestai Naujokaitei, Andželai Pudževelytei, Viktorijai Katutytei, Karolinai
Lekavičiūtei, Ingridai Andrijauskaitei, Ievai Ivinskytei, Aivarui Petkui, Medai Vitartaitei, Aivarui
Joneliui, Ernestai Strainytei, Martynui Girskiui, Giedrei Gedeikytei, Robertui Baltučiui; 76 eurų
paramą suteikti: Pauliui Norgailai, Jesentai Petkutei, Evaldui Šiadbarui, Karolinai Rupšytei,
Gintarei Rumšaitei, Robertui Baltučiui, Mantui Butkui.

Nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms
Savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija

2017 m. vyko 2 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi lėšų patikslinimo klausimai.
Numatyta 2017 m. skirti lėšas piniginei socialinei paramai kaip savarankiškajai funkcijai vykdyti, iš
viso: 2 804,600  eurų.

Priemonė, priemonės turinys Lėšos (tūkst. Eur)
Institucijos valdymo išlaidos (Seniūnijų bei Socialinės paramos skyriaus 
socialinių darbuotojų darbo vietų išlaikymas)

122,8

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų veiklos užtikrinimas 388,8
Pajūrio vaikų globos namų veiklos užtikrinimas (ilgalaikės socialinės globos
paslaugų teikimas vaikams, likusiems be tėvų globos ar tapusiems 
našlaičiams)

245,8

Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas 
(Socialinės paramos skyrius- socialinėms paslaugoms finansuoti, globos 
lovoms išlaikyti ir kt.) 

249,6

Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 1,9
Vienkartinės paramos (laidojimo, ligos ar kitos) skyrimas ir mokėjimas 
nepasiturintiems gyventojams

25,0

Mirusių asmenų palaikų pervežimo išlaidos 8,0
Dalinis laidojimo išlaidų kompensavimas už šarvojimo salę 0,5
Žalos, patirtos dėl stichinių nelaimių, kompensavimas 15,2
Pastatų paskirties pakeitimas į gyvenamosios paskirties pastatus 20,0
Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, 
remontavimas

 6,4

Socialinio būsto įsigijimas 120,2
Būsto pritaikymas neįgaliems 18,8
Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų 
bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimui

6,0

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas 15,0
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems 
vaikams (socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai)

4,2

Laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimas 0,5
Socialinių paslaugų teikimas neįgaliesiems (dienos soc. globa institucijoje) 15,0
Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose (pagalba asmens namuose) 7,4
Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems
suaugusiems asmenims (namuose- integrali pagalba)

9,9

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (vaikų dienos centras) 0,4
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Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose
(neįgalūs, pensinio amžiaus asmenims)

0,3

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas ir skyrimas  (dušo bei 
skalbimo paslaugos)

0,5

Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų 5,0
Maitinimo paslaugų teikimas 0,7
Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas 6,8
Neįgaliųjų kultūra ir sportas 0,8
Būsimų globėjų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir 
pagalbos jiems teikimo paslaugų teikimas

27,7

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems (lifto šiltinimo darbai Žemaitės g. 6, 
Šilalė)

2,6

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką 44,3
Išmoka už socialinę globą šeimoje 28,0
Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose 
vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokykla ir į namų organizavimas

456,5

Mokinių pavėžėjimo priklausančiais ,,geltonaisiais“ autobusais užtikrinimas 34,2
Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos 
įgyvendinimui

3,9

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimui 3,0
Sporto inventoriaus įsigijimas (treniruoklių įsigijimas) 3,6
Teikti Šilalės rajono bendruomenei priimtinas ir prieinamas visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant, kad organizuojamos priemonės 
būtų neutralios lyties aspektu

3,0

Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A, Pajūrio mstl., Šilalės r., 
pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai

30,1

Projektas ,,Socialinės atskirties mažinimo ir vaikų tvaraus laisvalaikio 
propagavimas Šilalės ir Šipliškės miestuose“ (Partneris Šipliškės valsčius, 
Suvalkų apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija)

1,2

Sukurti darbo organizavimo sistemą su rizikos grupės asmenimis 3,6
Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) 
asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.

12,7

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų 
tvarkymo programos įgyvendinimui

12,0

Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 
įgyvendinimas

6,0

Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo 
programos įgyvendinimas

4,0

Švietimo įstaigų ilgalaikio turto įsigijimas (2 vnt. keleivinių liftų 
neįgaliesiems įrengimas)

35,8

________________________________________
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