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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 ir 7
dalimis, 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“, 248 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba
nusprendžia:
1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės mero 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.

Savivaldybės meras

Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario d. sprendimu
Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Apžvelgdamas 2017-uosius, galiu sakyti, kad metai buvo
turiningi, nes prisidėdami prie Šilalės rajono kūrimo, prie visų mūsų
geresnio ir gražesnio gyvenimo, dirbome kryptingai. Esame
patriotiškiausias šalies rajonas, kuriame gyvena išties savo protėvių
žemę mylintys, užsispyrę ir darbštūs šilališkiai, gerbiantys istorinę
atmintį, saugojantys kultūros paveldą ir tradicijas. Dėkoju už
iniciatyvą ir drąsą dalinantis savo mintimis, kaip rajonas galėtų būti
dar gražesnis bei patogesnis gyventi. Esu įsitikinęs, kad maži
teigiami dalykai išaugina didžius ir prasmingus, kurie tampa stipria
jėga ir gerų darbų virtine mums patiems, šalia esantiems, gimtajam
kraštui.
Nuoširdžiai dėkoju Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariams ir Šilalės rajono
savivaldybės administracijos darbuotojams už konstruktyvų, darnų darbą, glaudų bendradarbiavimą,
už sklandžiai sprendžiamus klausimus. Kasdieninė bendrystė skatina kurti, pradėti naujas veiklas,
įgyvendinti kilusias idėjas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20
straipsnio 1 ir 7 dalimis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) veiklos reglamento,
patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Šilalės
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 248 punktu, teikiu Jums savo 2017 m.
veiklos ataskaitą.
1. ĮŽANGA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Tarybos veiklos
reglamentu, Šilalės rajono savivaldybės meras (toliau − meras) už savo veiklą atsiskaito Tarybai.
Ataskaita teikiama įprastai už kalendorinius metus, t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m.
gruodžio 31 d. Ataskaitoje apžvelgiama komisijų, kurioms pirmininkauja meras, darbas,
bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai, svarbiausi investicijų ir plėtros klausimais priimti Tarybos
sprendimai, akimirkos iš susitikimų, renginių.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas mero kompetencijas,
meras planuoja Tarybos veiklą, nustato ir sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Tarybos
sprendimų projektus, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Tarybos
komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo,
protokolus; reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti
savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių
institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros
taryboje; priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir
seniūnijas- biudžetines įstaigas, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovus.
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2. 2017 METŲ VEIKLA
Per 2017 m. įvyko 14 Tarybos posėdžių. Svarstyti Tarybos posėdžiuose buvo parengti 286
sprendimų projektai, priimti 283 sprendimai, išklausyta 18 įvairių įstaigų vadovų pateiktų
informacijų. Daugiau apie Tarybos 2017 m. veiklą galima rasti Šilalės rajono savivaldybės tarybos
veiklos ataskaitoje.
Per 2017 metus gauti 1969 raštai, iš jų: 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Tauragės apskrityje teikimų, 102 gyventojų prašymai ir kt.
Parengti 108 mero potvarkiai veiklos klausimais, 174 komandiruočių, 151 atostogų ir 61
personalo klausimais. Vykta į 48 komandiruotes.
Paskirti 2 asmenys į įstaigų vadovų pareigas, 2 vadovai atleisti iš pareigų (darbo sutarties
nutraukimas šalių susitarimu; terminuotos darbo sutarties pasibaigimas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kodekso 58 straipsnio 4 dalimi, IV ketvirtyje dviejų
švietimo įstaigų vadovai buvo įspėti dėl padarytų pažeidimų.

2017 metais šiais teisės aktais sudarytos 25 darbo grupės:
1. Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projektui
aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti;
2. Dėl darbo grupės išanalizuoti pasiruošimą rekonstrukcijai sudarymo;
3. Dėl Pajūrio miestelio tremtinių aikštėje stovinčio vagono ekspozicijos įrengimo darbo
grupės sudarymo;
4. Dėl Šilalės miesto šventės organizavimo darbo grupės sudarymo;
5. Dėl Dalios Grinkevičiūtės 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginių darbo grupės
pasiūlymams teikti sudarymo;
6. Dėl darbo grupės sudarymo nustatyti Šilalės lopšelio - darželio "Žiogelis" plėtros
galimybes;
7. Dėl Atnaujintos tremtinių aikštės atidarymo ir memorialo atidengimo šventės Pajūryje
organizavimo darbo grupės sudarymo;
8. Dėl Šilalės rajono moksleivių eilėraščių konkurso ,,Aš prieš korupciją“ nuostatų
patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo;
9. Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą lengvatų nustatymo darbo grupės sudarymo;
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10. Dėl Gražiausiai tvarkomų sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių teritorijų nustatymo
darbo grupės sudarymo;
11. Dėl Lėšų, gautų už viešo aukciono būdu parduotą Šilalės rajono savivaldybei
priklausantį nekilnojamąjį turtą, komisijos sudarymo;
12. Dėl darbo grupės išanalizuoti pasiruošimą elektros linijų rekonstrukcijai Šilalės mieste
sudarymo;
13. Dėl darbo grupės sudarymo žemdirbių šventei organizuoti;
14. Dėl mokyklų pasiruošimo 2017-2018 mokslo metams;
15. Dėl darbo grupės sudarymo faktų bei aplinkybių ištyrimui ir įvertinimui;
16. Dėl darbo grupės sudarymo (Laukuvos mažosios kultūros sostinės renginių planui
parengti);
17. Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus reikalų perdavimo komisijos
sudarymo;
18. Dėl darbo grupės sudarymo Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2018-2020 metų veiksmų plano
Šilalės rajono savivaldybėje parengimo;
19. Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo konkurso vykdymo
komisijos sudarymo;
20. Dėl darbo grupės sudarymo (apsvarstyti Šilalės rajono verslininkų sąjungos raštą);
21. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2017 m. lapkričio 2 d. potvarkio Nr. T3-98(2.1)
,,Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo konkurso vykdymo komisijos
sudarymo“ pakeitimo;
22. Dėl Šilalės rajono moksleivių vaizdo klipų konkurso „Mūsų kova prieš korupciją“
nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo;
23. Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės
sudarymo;
24. Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo reikalų perdavimo
komisijos sudarymo;
25. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei
pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo.
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3. MERO DARBAS KOMISIJOSE IR TARYBOSE
Meras Jonas Gudauskas atstovauja Šilalės rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių
asociacijos valdyboje, Tauragės regiono plėtros taryboje, pirmininkauja Šilalės rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybai, Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijai, Šilalės rajono gabių
moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos atrankos komisijai, Etninės kultūros plėtros
valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisijai, „Auksinės gilės“ atrankos komisijai.
Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) valdyba
Dalyvauta 9 LSA valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo aptarti aktualūs klausimai, siekiant
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyto savivaldybių savarankiškumo
atstovaujant bendriesiems Asociacijos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose,
bendradarbiaujant su užsienio valstybių savivaldybių ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis,
įgyvendinant Lietuvoje Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatas ir vykdant atskiras Asociacijos
programas.
Tauragės regiono plėtros taryba
1. Patikslintas Tauragės regiono plėtros planas 2014–2020 metams − 11 kartų.
2. Pateikta pasiūlymų dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių įgyvendinimo
regioninio planavimo būdu − 1.
3. Suorganizuota regiono plėtros tarybos posėdžių − 18.
4. Parengta regiono plėtros tarybos sprendimų projektų − 54.
5. Paskelbta kvietimų teikti projektinius pasiūlymus pagal ministerijų patvirtintus projektų
finansavimo sąlygų aprašus (PFSA) − 9.
6. Įvertinta regiono plėtros tarybai pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų
įgyvendinimo − 43.
7.
Parengta Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už
2016 metus ir organizuotas 1 programos keitimas 2017 metais.
8. Išnagrinėti ministerijų parengti ES paramos 2014-2020 metams teisinių aktų projektai ir
pateiktos pastabos/pasiūlymai dėl jų tobulinimo − 19.
9. Pateikta Regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti regionų projektų sąrašų − 22.
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4. MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Mero fondas buvo naudojamas vadovaujantis Tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.
T1-241 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo
ir atsiskaitymo tvarka (pakeitimas 2014 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-57). Mero fondo
lėšų panaudojimas per 2017 metus:
• Lietuvos ir užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų
priėmimo bei vizito užsienyje metu susidariusioms išlaidoms (išlaidos transportui, nakvynei,
maitinimui, vertėjams, gidams, gėlėms, suvenyrams, atminimo dovanoms, kitoms prekėms ir
paslaugoms) – 504,02 Eur;
• Išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, nuotraukoms,
Savivaldybei ir valstybei nusipelniusių asmenų jubiliejų, valstybės ir kitų apdovanojimų, įstatymų
nustatytų atmintinų ir švenčių dienų, profesinių dienų, kitų apdovanojimų išlaidoms – 87,40 Eur;
• Išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose
visuomeniniuose renginiuose (išlaidos dovanėlėms švenčių proga ikimokyklinių, mokymo, sveikatos
apsaugos, vaikų, senelių, invalidų globos įstaigų auklėtiniams ir globotiniams, socialiai remtinoms
šeimoms, taip pat išlaidos suvenyrams, dovanoms, gėlėms, pagal varžybų ir konkursų sąlygas
numatytiems prizams, valstybės arba savivaldybės atributika pažymėtoms prekėms) – 1725,86 Eur.
Iš viso panaudota per 2017 metus 2317,28 Eur.
5. SUSITIKIMAI
2017 m. dalyvauta susitikimuose seniūnijose su Šilalės rajono gyventojais, seniūnijų
socialiniais darbuotojais. Aptarti įvairūs aktualūs klausimai: seniūnijose gyvenančių socialinės
rizikos ir problemiškų šeimų situacija, supažindinimas su naujais patvirtintais įkainiais už
komunalines atliekas, sveikatos paslaugų užtikrinimas.
Taip pat vyko susitikimai: su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru
Pranckiečiu, su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru Broniumi Markausku – vizito metu
aptarti Šilalės rajonui aktualūs žemės ūkio klausimai, su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės vadu
Rimantu Timinskiu, su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, su
krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Jonu
Vytautu Žuku, su Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos kolegijos vadovais ir atstovais, su Skuodo ir
Telšių savivaldybių vadovais. Aptarti aktualūs tarpusavio bendradarbiavimo klausimai.
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6. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2017 m. vyko susitikimai su užsienio šalių delegacijomis. Savivaldybėje lakėsi: delegacija
iš Grudeko miesto (Lenkija), Rumunijos ambasadorius Lietuvoje Dan Adrian Balanescu,
labdaringos veiklos organizatorius ir vykdytojas iš Vokietijos Konradas Bastianas, Japonijos
ambasadorius Lietuvoje J. E. Toyei Shigeeda su žmona Michiko, Slavsko ir Mamonovo (Rusijos
Federacija) savivaldybių atstovai ir Tarybos nariai, archeologinių tyrinėjimų tyrėjų grupė iš JAV
(Viskonsino valstija), Lietuvos ambasadorius Rusijos Federacijoje Remigijus Motuzas, Mamonovo
savivaldybės ir Kaliningrado aukštosios mokyklos – Baltijos federalinio Imanuelio Kanto
universiteto, atstovai. Delegacija iš Šilalės lankėsi Krašniko (Lenkija) miesto šventėje; vyko
nenutrūkstamas bendradarbiavimas su Reuterstadt Stavenhagenu (Vokietija), Lund Komunos Moi
miestu (Norvegija).

7. 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
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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;
8. SVARBIAUSI 2017 METŲ RENGINIAI, SUSITIKIMAI
 Vilniuje su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Žuku pasirašyta
Šilalės rajonui svarbi bendradarbiavimo sutartis dėl artilerijos bataliono steigimo Pajūrio miestelyje
ir partnerystės kultūros, sporto, jaunimo užimtumo, aplinkosaugos, socialinės priežiūros ir kitose
srityse. Šis batalionas bus vienas iš Lietuvos kariuomenės Motorizuotos pėstininkų brigados
„Žemaitija“ karinių vienetų;
 Šilalės krašte pirmą kartą viešėjo Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda
su žmona;
 ,,Pagarbos lašais“ pagerbti keturi mūsų kraštui nusipelnę žmonės;
 Gulbių kaime (Bilionių sen.) atidengtas stogastulpis, skirtas garsiam Žemaitijos
piliakalnių tyrinėtojui Liudvikui Kšivickiui. Tai vienas iš Piliakalnių metų uždarymo renginių
Šilalėje;
 Piliakalnių metų užbaigimo proga Šilalės kraštas gavo simbolišką dovaną – knygą
apie mūsų krašto piliakalnius;
 Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje atidaryta paroda, skirta
tremtinės, gydytojos ir rašytojos Dalios Grinkevičiūtės 90-osioms gimimo metinėms;
 Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko konferencija „Reformacijos istorijos
aspektai“, skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui;
 Lietuvos Respublikos konsului Sovetske Broniui Makauskui perduotos šilališkių
padovanotas knygos lietuvių bendruomenėms Tilžėje. Iš viso − 550 knygų;
 Šilalėje Lietuvos Respublikai iškilmingai prisiekė Lietuvos kariuomenės
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
motorizuotojo pėstininkų bataliono 482 šauktiniai, tarp jų 19 merginų;
 Atstatytos partizanų žeminės Šilų miške šventinimo ceremonija;
 Šilalėje pirmą kartą vyko Lietuvos mažojo futbolo 7x7 čempionato finalas;
 Pajūrio miestelyje iškilmingai atidaryta atnaujinta tremtinių aikštė ir paminklas
,,Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“;
 Vasaros muzikos šventė „Auginkim Šilalę širdy“;
 Muzikos mokyklos ,,Yamaha“ 5 metų jubiliejus;
 Klojimo teatrų festivalis Kvėdarnoje (šis festivalis, vykstantis prie kalbininko kunigo
K. Jauniaus klėtelės, tampa vis populiaresnis ir žinomas Lietuvoje);
 Laukuvoje paminėtos tremtinės, gydytojos ir rašytojos Dalios Grinkevičiūtės 90 metų
gimimo metinės;
 Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ Bijotuose;
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 Su buvusių šilališkių mokinių įsteigtu paramos ir labdaros fondu „Mūsų ateitis“
pagerbti gabūs Šilalės rajono mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai;
 Kvėdarnoje pagerbti labiausiai nusipelnę kvėdarniškiai;
 Karinės pratybos „Šilalė 2017“ baigėsi mūsų rajonui istoriškai svarbia žinia. Pranešta
apie Pajūrio miestelyje planuojamą įkurti artilerijos batalioną;
 Lietuvos valstybės atkūrimo dieną jau dešimtąjį kartą įteikti „Auksinės gilės“
apdovanojimai iškiliems Šilalės krašto žmonėms;
 Ant Medvėgalio piliakalnio iškilmingai atidaryti Piliakalnių ir Tautinio kostiumo
metai;
 Etnokultūrinė vakaronė Šiauduvoje;
 Pagerbti 24 labiausiai nusipelnę švietimo, kultūros ir sporto darbuotojai;
 Bendradarbiaujant su LDK Kęstučio motorizuotojo pėstininkų batalionu, aplankytos
Šilalės rajono ugdymo įstaigos. Susitikimų metu vaikai susipažindinti su kario profesija ir karine
technika;
 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo veiklos 80-metį;
 Susitikimai su seniūnijų seniūnais ir įvairių įstaigų vadovais;
 Pirmininkavimas Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžiams;
 Šilalė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2017, kur pristatė Šilalės krašto turistinius maršrutus, lankytinas
vietas ir kultūros paveldą;
 Šilalės rajono verslininkų konferencija „Šilalės verslas 2017“;
 Šilalės miesto šventė;
 „Bočių“ šventė Šilalės miesto pušyne;
 Žuvusių partizanų ir Laisvės kovotojų pagerbimas.
9. SVARBIAUSI DARBAI IR PROJEKTAI
 Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis dėl Artilerijos bataliono steigimo Pajūrio
miestelyje ir partnerystės įvairiose srityse. Šis batalionas bus vienas iš Lietuvos kariuomenės
Motorizuotos pėstininkų brigados „Žemaitija“ karinių vienetų;
 Atidaryta Aukštagirės slidinėjimo trasa;
 Baigtas remontuoti kelias Balsiai-Šilai;
 Pradėti kelio (Rytinio Kelio g.–sodų bendrija „Draugystė“) remonto darbai;
 Sutvarkytas pėsčiųjų takas Pūtvės Pilies gatvėje Šilalėje;
 Tvarkomi kelio ruožai Kvėdarna–Žadeikiai ir Žadeikiai–Nevočiai;
 Šilalės autobusų stoties rekonstrukcija;
 Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ plėtra bei rekonstrukcija;
 Kaltinėnų ugniagesių komanda, vykdydama tarptautinį projektą, gavo naują
automobilį (transporto priemonė padės efektyviau vykdyti gaisrų gesinimo ir kitas gelbėjimo
operacijas);
 Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)
(bus įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Kaltinėnuose);
 Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste (bus sutvarkyta viešoji erdvė apie Šilalės
tvenkinį, pėsčiųjų takai, apšvietimas, želdynai ir pan.);
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas.
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Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių
2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Tarybos sekretorė
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Vadovaujantis teisės aktais, būtina parengti ir
pateikti Tarybai pritarimui mero 2017 metų veiklos ataskaitą.
2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas
sprendimas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu.
3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Nenumatoma.
4. Laukiami rezultatai.
Mero ataskaitoje apžvelgta 2017 metų komisijų, kurioms pirmininkauja meras, darbas,
nevyriausybinių organizacijų bei Jaunimo reikalų tarybos veikla, bendradarbiavimo ir partnerystės
ryšiai, svarbiausi investicijų ir plėtros klausimais priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš
susitikimų, renginių.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,
papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą.
Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Tarybos sekretorė

Vaida Girskienė
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