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ĮŽANGA 

 

Apžvelgdamas 2018-uosius metus, pirmiausia 

noriu nuoširdžiai padėkoti Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos nariams, savivaldybės darbuotojams ir mūsų 

socialiniams partneriams už bendrą sėkmingą darbą.  

Atkurtos Lietuvos šimtmečio metai buvo tikrai 

įsiminti ne tik visai Lietuvai, bet ir Šilalės rajonui, kuris 

turi kuo didžiuotis – ne tik turtinga istorija, Lietuvoje ir 

užsienyje garsiais žmonėmis, bet ir analogų Europoje 

neturinčiais kultūriniais bei turistiniais objektais.  

Dėka sėkmingai įgyvendinamų projektų, pasiekta reikšmingų rezultatų: buvo tvarkomos 

gatvės, šaligatviai ir kitos viešosios erdvės, taip pat didelis dėmesys skirtas laisvalaikio, sporto ir 

laisvalaikio infrastuktūrai gerinti, pritraukta investicijų, pagerinta laisvalaikio, sporto ir turizmo 

infrastruktūra, padaugėjo socialinių paslaugų, skatintos jaunimo ir senjorų švietimo iniciatyvos, 

suaktyvinta bendruomeninė veikla, puoselėtos tradicijos, atgijo ir pritaikyti lankymui daugelis 

kultūros paveldo objektų. Šilalės kraštas tikrai tapo patrauklesniu gyventi, dirbti, kurti verslą. Metų 

sėkmę lemia kryptingas ir turiningas darbas, aiškių tikslų bei rezultatų siekis.  

Dėkoju kiekvienam, prisidėjusiam prie Šilalės krašto kūrimo savo pasiūlymais, 

įgyvendintomis idėjomis, iniciatyvomis ir darbais. Esu įsitikinęs, kad laikas, skirtas prasmingai 

veiklai, yra vertybė. Tikiuosi Jūsų aktyvumo šiais metais – Žemaitijos metais. Žemaitiško 

darbštumo, užsispyrimo, patriotiškumo vedami savo darbais parodysime šias sektinas mūsų savybes 

visai Lietuvai. 

Gerbiami Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, Tarybos nariai, Administracijos 

darbuotojai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę mero ir Tarybos 

veiklos ataskaitą.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Jonas Gudauskas 
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 

 

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, atstovaujantys 5 politinėms 

frakcijoms: 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, Rimas Vaičikauskas – frakcijos seniūno pavaduotojas, Bronius 

Grabauskas, Gintas Navardauskas; Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, 3 nariai: Virginijus 

Noreika – frakcijos seniūnas, Albinas Ežerskis, Stasys Skalauskas (1 pav. Tarybos narių 

pasiskirstymas frakcijose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija ,,Tvarka ir teisingumas"

,,Šilališkių frakcija"

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) Šilalės skyriaus ir Darbos partijos
Šilalės skyriaus frakcija
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1.1. Tarybos posėdžiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Tarybos posėdis 

 

Taryba savo įgaliojimus įgyvendina Tarybos posėdžiuose. 2018 metais buvo sušaukta 12 

Tarybos posėdžių. Parengti svarstyti 285 sprendimų projektai. Priimti 279 sprendimai rajono 

bendruomenėms, įmonėms, organizacijoms ir savivaldybės įstaigoms aktualiais klausimais. 6 

sprendimai nepriimti, iš jų – 3 klausimų svarstymas atidėtas, 3 klausimai išbraukti iš darbotvarkės, 

101 Tarybos patvirtintas sprendimas registruotas Teisės aktų registre. Tarybos nariams pateiktos 

informacijos įvairiais klausimais: 25 informacijos Komitetų posėdžių metu, 12 informacijų Tarybos 

posėdžių metu. Komitetų posėdžių metu apsvarstyti 54 gauti raštai. 

Tarybos veikla planuojama metams. Tarybos veiklos planas patvirtintas 2018 m. sausio 25 

d. sprendimu Nr. 1-2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. 4 metų lyginamoji diagrama 
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Svarbiausi 2018  m. tarybos posėdžių metu priimti sprendimai: 

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų darbo plano patvirtinimo. 

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo. 

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

4. Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono 

savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais. 

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 

6. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono 

savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo. 

7. Dėl pritarimo bendradarbiavimui su Kandavos apskrities taryba (Latvijos Respublika). 

8. Dėl žemės mokesčio lengvatų 2018 metams nustatymo. 

9. Dėl leidimo teikti paraiškas gauti dotacijas. 

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. 

 

Tarybos nariai Dalyvauta tarybos posėdžiuose 

 Bartkus Tadas 12 

 Bergelis Dainius 10 

 Dambrauskienė Kristina 10 

 Damulienė Genovaitė 10 

 Ežerskis Albinas 10 

 Gečienė Raimundė 11 

Girčys Henrikas 12 

Grabauskas Bronius 10 

 Gudauskas Jonas  12 

 Jasevičius Valdemaras 10 

 Jucius Vytautas 7 

 Kalnikaitė Loreta 11 

 Macevičius Gintautas 12 

 Meiženis Algirdas 12 

 Motuzas Alfonsas 11 

 Navardauskas Gintas 11 

 Navardauskas Stasys 4 

 Noreika Virginijus 12 

 Rimkus Rimantas 12 

 Skalauskas Stasys 12 

 Šedbaras Jonas 11 

 Taroza Algirdas 12 

 Toleikis Rolandas 11 

 Ūksienė Teresė 10 

 Vaičikauskas Rimas 11 

1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2018 m. 

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75145/Kandidato75145Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73228/Kandidato73228Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73227/Kandidato73227Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81842/Kandidato81842Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73487/Kandidato73487Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73231/Kandidato73231Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73230/Kandidato73230Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73224/Kandidato73224Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73538/Kandidato73538Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75142/Kandidato75142Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73229/Kandidato73229Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73539/Kandidato73539Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75152/Kandidato75152Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81840/Kandidato81840Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81988/Kandidato81988Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81987/Kandidato81987Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73486/Kandidato73486Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75143/Kandidato75143Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73493/Kandidato73493Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73540/Kandidato73540Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73234/Kandidato73234Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75146/Kandidato75146Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73235/Kandidato73235Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81989/Kandidato81989Anketa.html
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Nė vieno Tarybos posėdžio nepraleido: Bartkus Tadas, Girčys Henrikas, Gudauskas Jonas, 

Macevičius Gintautas, Meiženis Algirdas,  Noreika Virginijus, Rimkus Rimantas, Skalauskas 

Stasys, Taroza Algirdas. 

1.2. Komitetų veikla 

Kokybiška Tarybos veikla daugiausia priklauso nuo komitetų darbo. Iš Tarybos narių 

sudaryti 6 komitetai, kurių pagrindinės funkcijos – preliminarus klausimų nagrinėjimas ir jų 

teikimas svarstyti Tarybai. Komitetų posėdžiuose buvo svarstomi Tarybos posėdžio darbotvarkės 

klausimai, teikiamos pastabos ir pasiūlymai, rekomendacijos dėl Tarybos sprendimų projektų, 

svarstomi informaciniai klausimai ( apsvarstyti 45 informaciniai klausimai) bei dalis gautų raštų. 

Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdžiuose per 2018 metus buvo apsvarstyti 49 raštai, 

Kaimo reikalų komiteto posėdžiuose – 4, Kontrolės komiteto posėdžiuose – 2 raštai, Švietimo, 

kultūros, sporto ir teisėtvarkos bei Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetų posėdžiuose – 

po 1. Komitetų nariai posėdžiuose diskutavo ir tais klausimais, kurie jiems buvo teikiami kitų 

Tarybos narių, savivaldybės administracijos specialistų, savivaldybės biudžetinių įstaigų ir 

kontroliuojamų įmonių atstovų. 

1.2.1.  Kontrolės komiteto veikla 

Kontrolės komitetui priklauso 5 Tarybos nariai: Algirdas Meiženis (komiteto pirmininkas), 

Loreta Kalnikaitė, Alfonsas Motuzas, Virginijus Noreika, Rimas Vaičikauskas. 2018 m. įvyko 9 

komiteto posėdžiai, ir 3 jungtiniai posėdžiai: Kontrolės komiteto ir Švietimo, kultūros, sporto ir 

teisėtvarkos komiteto posėdis (2 posėdžiai, kuriuose apsvarstyta 40 klausimų), Finansų, investicijų 

ir verslo komiteto ir Kontrolės komiteto posėdis (apsvarstyta 11 klausimų). Nė vieno Kontrolės 

komiteto posėdžio nepraleido Tarybos nariai Algirdas Meiženis ir Alfonsas Motuzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. 4 metų Kontrolės komiteto posėdžių lyginamoji diagrama 

 

 

 

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75145/Kandidato75145Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73230/Kandidato73230Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73224/Kandidato73224Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73224/Kandidato73224Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73539/Kandidato73539Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75152/Kandidato75152Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73486/Kandidato73486Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75143/Kandidato75143Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73493/Kandidato73493Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73493/Kandidato73493Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73234/Kandidato73234Anketa.html
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Tarybos nariai 
Iš viso dalyvauta posėdžiuose  

(vyko 9 posėdžių) 

Algirdas Meiženis 9 

Loreta Kalnikaitė 7 

Alfonsas Motuzas 9 

Virginijus Noreika 8 

Rimas Vaičikauskas 7 

2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2018 m. 

1.2.2. Finansų, investicijų ir verslo komiteto veikla 

Finansų, investicijų ir verslo komitetui priklauso 5 Tarybos nariai: Dainius Bergelis 

(komiteto pirmininkas), Stasys Navardauskas, Valdemaras Jasevičius, Rimantas Rimkus ir Albinas 

Ežerskis. 2018 m. įvyko 11 komiteto posėdžių ir 1 jungtinis – Finansų, investicijų ir verslo komiteto 

ir Kontrolės komiteto posėdis (apsvarstyta 11 klausimų).  

 

 

 

 

  

 

 

 5 pav. 4 metų 

Finansų, investicijų ir 

verslo komiteto 

posėdžių lyginamoji 

diagrama 

 

 

Tarybos nariai 
Iš viso dalyvauta posėdžiuose  

(vyko 11 posėdžių) 

Dainius Bergelis 10 

Stasys Navardauskas 3 

Valdemaras Jasevičius 9 

Albinas Ežerskis 10 

Rimantas Rimkus 9 
3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas  

Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdžiuose 2018 m. 

1.2.3. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto veikla 

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetui priklauso 4 Tarybos nariai: Alfonsas 

Motuzas (komiteto pirmininkas), Teresė Ūksienė, Algirdas Meiženis ir Henrikas Girčys.  2018 

m. įvyko 8 Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdžiai ir 2 jungtiniai Kontrolės 

komiteto ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos posėdžiai (2 jungtiniuose posėdžiuose 
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apsvarstyta 40 klausimų). Nė vieno Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdžio 

nepraleido Tarybos nariai Alfonsas Motuzas ir Henrikas Girčys. 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos  

komiteto posėdžiuose 2018 m. 

 

 

  

 

 

6 pav. 4 metų 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir teisėtvarkos 

komiteto posėdžių 

lyginamoji diagrama 

1.2.4. Kaimo reikalų komiteto veikla 

Kaimo reikalų komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Kristina Dambrauskienė (komiteto 

pirmininkas), Gintas Navardauskas, Tadas Bartkus, Stasys Skalauskas ir Jonas Šedbaras. 2018 m. 

įvyko 5 Kaimo reikalų komiteto posėdžiai ir 2 jungtiniai Kaimo reikalų komiteto ir Aplinkosaugos 

ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdžiai (2 jungtiniuose posėdžiuose apsvarstyta 10 

klausimų). Nė vieno Kaimo komiteto posėdžio nepraleido Tarybos nariai Tadas Bartkus, Kristinas 

Dambrauskienė, Gintas Navardauskas ir Jonas Šedbaras. 

 

  

 

 

 7 pav. 4 metų Kaimo 

reikalų komiteto posėdžių 

lyginamoji diagrama 

 

Tarybos nariai 
Iš viso dalyvauta posėdžiuose 

(vyko 8 posėdžiai) 

Alfonsas Motuzas 8 

Teresė Ūksienė 7 

Algirdas Meiženis 7 

Henrikas Girčys 8 
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 5 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kaimo reikalų komiteto posėdžiuose 2018 m. 

1.2.5. Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto veikla 

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetą sudaro 4 Tarybos nariai: Virginijus 

Noreika (komiteto pirmininkas), Algirdas Taroza, Rolandas Toleikis ir Rimas Vaičikauskas. 2018 

metais įvyko 5 komiteto posėdžiai ir 2 jungtiniai Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų ir 

Kaimo reikalų komiteto posėdžiai. Nė vieno Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto 

posėdžio nepraleido Tarybos nariai Virginijus Noreika, Rolandas Toleikis ir Algirdas Taroza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. 4 metų Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdžių  

lyginamoji diagrama 

 

 

 

 

6 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas  

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdžiuose 2018 m. 

 

 

 

Tarybos nariai 
Iš viso dalyvauta posėdžiuose 

(vyko 5 posėdžiai) 

Kristina Dambrauskienė 5 

Gintas Navardauskas 5 

Tadas Bartkus 5 

Stasys Skalauskas 4 

Jonas Šedbaras 5 

Tarybos nariai 
Iš viso dalyvauta  

posėdžiuose (vyko 5 posėdžiai) 

Virginijus Noreika 5 

Algirdas Taroza 5 

Rolandas Toleikis 5 

Rimas Vaičikauskas 2 
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1.2.6. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veikla 

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

Macevičius (komiteto pirmininkas), Loreta Kalnikaitė, Genovaitė Damulienė, Raimundė Gečienė, 

Vytautas Jucius ir Bronius Grabauskas. 2018 m. įvyko 11 komiteto posėdžių. Nė vieno komiteto 

posėdžio nepraleido Tarybos narys Gintautas Macevičius. 

 

 

 

 

 

7 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas  

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose 2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. 4 metų Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų reikalų komiteto posėdžių lyginamoji 

diagrama 

 

1.2.7. Jungtinių komitetų posėdžių veikla 

2018 m. vyko 5 jungtiniai komitetų posėdžiai: 

 Kontrolės komiteto ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdžiai – 2; 

 Finansų, investicijų ir verslo komiteto ir Kontrolės komiteto posėdis – 1; 

 Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto ir Kaimo reikalų komiteto posėdžiai– 2. 

Jungtiniuose komitetų posėdžiuose apsvarstytas 61 klausimas. 

 

 

 

 

 

Tarybos nariai 
Iš viso dalyvavo 

posėdžiuose (vyko 11 posėdžių) 

Gintautas Macevičius 11 

Loreta Kalnikaitė 9 

Genovaitė Damulienė 7 

Raimundė Gečienė  8 

Vytautas Jucius 9 

Bronius Grabauskas 8 
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8 lentelė. Tarybos narių 

dalyvavimas jungtinių komitetų 

posėdžiuose 2018 m. 

 

  

1.3. Komisijų veikla 

Tarybos sprendimais sudarytos šios nuolatinės komisijos: 

 Šilalės rajono savivaldybės etikos komisija; 

 „Auksinės gilės“ atrankos komisija; 

 Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija; 

 Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija; 

 Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija; 

 Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos 

paraiškų atrankos komisija; 

 Šilalės rajono verslo plėtros programos vertinimo komisija; 

 Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija; 

 Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija; 

 Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos atrankos 

komisija; 

 Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos atrankos 

komisija; 

 Nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms 

Savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija. 

 

 

 

Tarybos nariai Dalyvavo Praleido 

Algirdas Meiženis 2 1 

Loreta Kalnikaitė 2 1 

Alfonsas Motuzas 3 0 

Virginijus Noreika 4 1 

Rimas Vaičikauskas 4 1 

Teresė Ūksienė 1 0 

Henrikas Girčys 1 0 

Dainius Bergelis 1 0 

Stasys Navardauskas 0 1 

Valdemaras Jasevičius 1 0 

Albinas Ežerskis 0 1 

Rimantas Rimkus 1 0 

Kristina Dambrauskienė 2 0 

Gintas Navardauskas 2 0 

Tadas Bartkus 2 0 

Stasys Skalauskas 2 0 

Jonas Šedbaras 1 1 

Algirdas Taroza 2 0 

Rolandas Toleikis 2 0 
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1.3.1. Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisija 

 

2018 m. vyko 7 komisijos posėdžiai. 2018 metais Etikos komisijos (pirmininkė Genovaitė 

Damulienė) sudėtis buvo pakeista vieną kartą. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 

20 d. sprendimu Nr. T1-28 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. 

sprendimo Nr. T1-107 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 

vietoje komisijos nario Vaclovo Rimkaus į komisijos narius buvo įrašytas Vaclovas Šetikas, kurį į 

komisiją delegavo Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ Šilalės skyriaus valdyba (2018 m. 

vasario 8 d. protokolas Nr. 3). 

 

1.3.2. „Auksinės gilės“ atrankos komisija 

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos ,,Auksinės gilės“ atrankos komisijos posėdyje 

komisijos pirmininkas Jonas Gudauskas pristatė Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo 

programos tikslą ir, atsižvelgdamas į 2016 ir 2017 metų „Auksinės gilės“ apdovanojimų patirtį,  

2018 metais taip pat  siūlė skirti 3 apdovanojimų vietas.  

Nominacijai ,,Auksinė gilė“ buvo 2018 atrinkti šie kandidatai: 10 BSI dydžio pinigine 

premija apdovanoti kandidatus: humanitarinių mokslų daktaras, archeologas Gintautas Zabiela – už 

Šilalės krašto istorijos ir rajono piliakalnių archeologinius tyrinėjimus, kultūros paveldo sklaidą bei 

knygų rengimą ir leidybą; Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo padėjėja Vida 

Elkimavičienė – už atsidavimą savo profesijai, teikiant integralią pagalbą senyvo amžiaus ir 

specialių poreikių turintiems žmonėms; VšĮ „Robotikos mokykla“ įkūrėjas ir vadovas Paulius 

Briedis – už  garsinančius Lietuvą pasaulyje pasiekimus mokslo ir informacinių technologijų srityje 

ir jaunimo skatinimą siekti žinių ir tobulėti. 

 

1.3.3. Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija 

 

Komisija, pirmininkaujama Veros Macienės, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojos, posėdžiavo 3 kartus. Planuojant 2018 m. Savivaldybės biudžetą, numatyta 30 000 

(trisdešimt tūkstančių) eurų skirti Daugiabučių namų savininkų rėmimo programai įvykdyti, buvo 

skirta- 5000 eurų. Nutarta skirti:  

 400,00 Eur  (keturis šimtus eurų) – daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Kelininkas“ 

(Kovo 11-osios g. 27, Šilalė): namo lietvamzdžių remonto ir valymo darbų išlaidų daliai padengti; 

 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų) – Laisvės g. 3, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio 

namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį: namo stogo remonto ir keitimo darbų 

išlaidų daliai padengti; 

 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) – Laisvės g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo 

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį: namo durų keitimo darbų išlaidų daliai 

padengti; 

 1000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų) – Raudžio g. 7, Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r., 

daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį: namo stogo remonto ir 

keitimo darbų išlaidų daliai padengti; 
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 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) – Surplio g. 23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r., 

daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį: namo durų keitimo darbų 

išlaidų daliai padengti; 

 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) – daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Linas“, D. Poškos 

g. 5, Šilalė: namo laiptinių bendro naudojimo vidinių durų keitimo darbų išlaidų daliai padengti;   

 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) – daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Dobilas“, D. 

Poškos g. 3, Šilalė: namo įėjimo į laiptines stogelių atnaujinimo ir remonto darbų išlaidų daliai 

padengti. 

 

1.3.4. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone 

komisija 

 

2018 m. vyko 3 komisijos (pirmininkas Savivaldybės meras Jonas Gudauskas) posėdžiai, 

kuriuose buvo apsvarstyti šie klausimai: Dėl Šilalės miesto šventės kasmetinės datos tvirtinimo; Dėl 

Upynos liaudies amatų muziejaus išsaugojimo ir eksponatų įsigijimo; Dėl Kultūros ugdymo ir 

etnokultūros puoselėjimo programos priemonės Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos 

parengimo ir įgyvendinimo tęstinumo 2018–2020 metais; Dėl Etninės kultūros plėtros programos 

įgyvendinimo Šilalės rajone programos paraiškų atrankos skelbimo rajoninėje spaudoje; Dėl X 

Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos, vertinimo komisijos sudarymo; Dėl Poezijos 

pavasario 2018 m. šventės organizavimo; Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo 

Šilalės rajone 2018 m. pateiktų paraiškų finansavimo svarstymo. 

Svarbiausi priimti nutarimai:  

 Pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai siūlymą Šilalės miesto šventės datą perkelti į 

rugpjūčio mėnesio pirmąjį savaitgalį;  

 Pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai siūlymą dėl Upynos liaudies amatų muziejaus 

išsaugojimo ir eksponatų įsigijimo iš K. Lovčiko už eksponatus sumokant 20 tūkst. Eur (atskaičius 

mokesčius) kainą. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos katedros doc. dr. 

Gintautas Zabiela pritarė archeologinių radinių įsigijimui, kadangi dauguma šių eksponatų turi 

metrikus ir yra vertingi Šilalės krašto istorijai; 

 Siekiant skatinti savivaldybėje etninės kultūros plėtrą, užtikrinant tautinio tapatumo ir 

savimonės stiprinimą, pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Kultūros 

ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos priemonės Šilalės rajono etninės kultūros plėtros 

programos parengimo ir įgyvendinimo tęstinumo, 2018–2020 metais skirti 12 tūkst. Eur programos 

priemonių finansavimui; 

 Pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai siūlymą dėl kandidato Dionizo Poškos premijai 

gauti Algimanto Mikutos: už 2017 m. išleistą eilėraščių knygą „Kelias į Laumes“ (Kaunas: VšĮ 

„Kauko laiptai“, 2017); 

 Poezijos pavasario šventę organizuoti 2018 m. gegužės 25 d. 11 val. prie lakūno Stasio 

Girėno gimtinės-muziejaus Vytogaloje (Lietuvos aviacijos muziejaus filialas, Upynos sen., Šilalės 

r.) ir 15 val. – Bijotuose prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus; 

 Siūlyti Administracijos direktoriui suteikti finansinę paramą šioms pateiktoms programoms 

įgyvendinti: Balsių k. bendruomenei „Paneruotis“ skirti 200 Eur projekto „Balsių kaimo istorijos 

keliu“ įgyvendinimui; Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijai skirti 500 Eur 

istorinei, kraštotyrinei ir etnografinei knygai „Bijotai: istorija, žmonės, darbai (Praeitis ir dabartis)“ 
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I dalis (Išleisti 200 egz. knygų); Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai 

skirti 500 Eur plenero „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ organizavimui; Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centrui skirti 400 Eur „Žemaitijos regiono etnokultūrinės vakaronės – 8“ organizavimui 

(tęstinė); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui skirti 500 Eur akcijos „Visa Lietuva šoka“ 

organizavimui; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kaltinėnų kultūros namams skirti 200 

Eur  kūrybinių dirbtuvių ciklo „Aš myliu kūrybą“ edukaciniams užsiėmimams „Vilnos vėlimo 

amatai šiandienos buityje“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namams 

skirti 900 Eur  III respublikiniam klojimo teatrų festivalio „Pri klietelis“ organizavimui; Šilalės 

rajono savivaldybės kultūros centro Šiauduvos laisvalaikio salei skirti 350 Eur Žemaitijos regiono 

liaudiškos muzikos kapelų šventės „Kaip sako mūsų senoliai“ organizavimui; Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salei skirti 200 Eur liaudies tradicijų ,,Po 

žemaitiška pastoge“ nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimui; Pajūrio vaikų globos namams 

skirti 200 Eur  edukacinės pamokos „Atrask save praeities lobiuose“ organizavimui; Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijai skirti 300 Eur Gegužinių giesmių giedojimo 

tradicijos puoselėjimo šventės organizavimui; Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai 

skirti 250 Eur: „Modernus folkloras - 2“, liaudiškų instrumentų (vamzdžių, tenorinės ukulėlės, 

fleitų) įsigijimui ir edukacinių užsiėmimų organizavimui; Šilalės meno mokyklai skirti 750 Eur, 

lėšas skiriant pasiruošimui Dainų šventei ir dalyvavimui etnokultūrinėje kūrybinėje stovykloje „Lai 

skamba žemaitiškos kanklės“; Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai skirti 500 Eur: už 

spektaklį „Siaubo pasakos“ kūrėjams pagal Norberto Vėliaus surinktų lietuvių liaudies sakmių 

knygą „Sužeistas vėjas“; VšĮ „Etnoklubas“ skirti 400 Eur tęstinio renginio „Žemaitijos regiono 

etnokultūrinė naktis“ (Šiauduvoje) organizavimui, lėšas skiriant edukacinėms veikloms ir 

priemonėms; VšĮ „Kraštomanija“ skirti 400 Eur atlaidų tradicijų puoselėjimui Kvėdarnos krašte. 

 

1.3.5. Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo 

komisija 

 

Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Tarybos patvirtintais Šilalės rajono keleivinio 

transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos (pirmininkė Vera Macienė, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja) nuostatais. Per 2018 m. įvyko 7 komisijos 

posėdžiai, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi klausimai, susiję su mokinių pavėžėjimo 

organizavimu. Pagal šios komisijos ir mokyklų vadovų siūlymus, rekomendacijas 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. Buvo suderinti rajono mokyklų ir gimnazijų 

mokyklinių autobusų maršrutai pagal šių mokymo įstaigų pateiktus raštus, taip pat papildomai 

apsvarstyti šie raštai: Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2018 m. sausio 19 d. 

raštas Nr. S-12-15(1.9) ,,Dėl maršruto pratęsimo“; Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos 2018 

m. vasario 20 d. raštas Nr. SD-75 ,,Dėl mokinių pavėžėjimo grafiko patikslinimo“; Šilalės r. 

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 2018 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. S-269-(1.11) ,,Dėl 

autobuso maršruto pratęsimo“; Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos 2018 m. 

spalio 11 d. raštas Nr. P14-186(1.9) ,,Dėl maršruto Kvėdarna-Bokštai-Kvėdarna pratęsimo“. 
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1.3.6. Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo 

programos paraiškų atrankos komisija 

 

2018 m. vyko 4 komisijos, vadovaujamos komisijos pirmininko Valdemaro Jasevičiaus, 

Savivaldybės mero pavaduotojo, posėdžiai. Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo 

bei atliekų tvarkymo programos atrankoje dalyvavo ir teikė paraiškas UAB ,,Gedmina“, UAB 

,,Šilalės autobusų parkas“, UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ ir UAB ,,Šilalės vandenys“. Buvo nutarta 

atrinkti šias paraiškas ir skirti lėšas: 

 3000,00 Eur skirta UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ autobuso įsigijimui keleivių ir mokinių 

pavėžėjimui vietinio susisiekimo maršrutais; 

 3000,00 Eur skirta UAB ,,Gedmina“ šarvojimo namų 2 salės remontui; 

 3000,00 Eur skirta UAB ,,Šilalės vandenys“ vandens gręžinio rekonstrukcijai Šiauduvos k., 

Šilalės r.; 

 3000,00 Eur skirta UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ SCADA programos įdiegimui katilinėje Nr. 

1, Vingininkų k., Šilalės r. 

 

1.3.7. Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos 

vertinimo komisija 

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu T1-123 ,,Dėl 

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono 

savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ komisiją sudaro Valdemaras Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas (komisijos pirmininkas), nariai: Dainius Bergelis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

narys, Regina Meižienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji 

specialistė, Stasys Navardauskas, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys, Jadvyga Šerpytienė, 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji 

specialistė.  

Buvo išnagrinėti 24 prašymai dėl 2018 metų Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtros programos lėšų paskirstymo. Nutarta programos lėšas paskirstyti 

atsižvelgiant į smulkiojo ir vidutinio verslo sukurtų darbo vietų skaičių, vykdomos veiklos rūšį bei 

veiklos vykdymo vietovę. 2018 m. programos įgyvendinimui  buvo skirta 12 000 eurų, lėšas 

paskirstant pagal šiuos prašymus:  

 800 Eur skirta UAB „Matausta“ dalies patirtų vilkiko, jo priekabos ir padangų įsigijimo 

išlaidų padengimui ir Finansinės paramos teikimo sutarties sudarymui; 

 500 Eur skirta MB „Žydėjimas vyšnios“ nešiojamo kompiuterio, spausdintuvo, biuro baldų ir 

mobilaus telefono įsigijimui ir Finansinės paramos teikimo sutarties sudarymui;   

 600 Eur skirta UAB „Migelis“ lovų, kėdžių, ritininių užuolaidų, indų, rankšluosčių, patalynės 

įsigijimui ir Finansinės paramos teikimo sutarties sudarymui;   

 800 Eur skirta UAB ,,Pasaulio bamba“ restorano virtuvės įrangos: smūginio šaldiklio ir 

šaldytuvo, įsigijimui ir Finansinės paramos teikimo sutarties sudarymui; 

 480 Eur skirta pagal Evaldo Alijošiaus, dirbančio su individualios veiklos vykdymo pažyma, 

prašymą įsigyti transporto priemonę (lengvąjį automobilį) ir sudaryti Finansinės paramos teikimo 

sutartį;   
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 600 Eur skirta UAB „Savas valymas“ aukšto slėgio plovyklos, aukšto slėgio plovyklos su 

priedais, cheminių valymo priemonių, langų valytuvo su kotu įsigijimui ir Finansinės paramos 

teikimo sutarties sudarymui; 

 480 Eur skirta pagal Tomo Tverijono, užsiimančio fotografavimo veikla su verslo liudijimu, 

prašymą padengti patirtų fotoaparato Canon EOS 5D Mark IV body įsigijimo išlaidų  dalį ir sudaryti 

Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 270 Eur skirta pagal Sonatos Pūdžiuvelienės, užsiimančios prekybos veikla (mažmeninė 

prekyba kioskuose ir prekyvietėse) su verslo liudijimu, prašymą eurosienai su priedais (profiliai, 

kabliukai, laikikliai, intarpai aliumininiai), staliukui prekybai, vitrininei spintelei, lentynoms, 

kėdėms įsigyti ir sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 270 Eur skirta pagal Renatos Slezonkės, užsiimančios kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir 

salonų, soliariumų veikla su verslo liudijimu, prašymą įsigyti plaukų dažymo stalelį, plaukų kirpimo 

mašinėlę, plaukų filiravimo žirkles, plaukų tiesinimo žnyples, plaukų džiovintuvą ir sudaryti 

Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 480 Eur skirta pagal Vaclovo Liatuko, užsiimančio fotografavimo veikla su verslo liudijimu, 

prašymą įsigyti juodos spalvos pigmentą, fotopopierių, termoplėvelę grafikos darbų perkėlimui ant 

įvairių paviršių, fotodrobę, pigmentinius dažus fotodrobei Clariaphoto ink-6 colors ir sudaryti 

Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 800 Eur skirta UAB „Alnidra“ terasos stogo, terasos stiklinės tvorelės, terasos lauko baldų, 

tento, šaldymo vitrinos ant baro įsigijimui ir Finansinės paramos teikimo sutarties sudarymui; 

 700 Eur skirta pagal Vyto Rupšlaukio, užsiimančio įvairių baldų gamyba su verslo liudijimu, 

prašymą įsigyti CNC lazerines stakles, CNS frezavimo stakles, dulkių nutraukimo siurblį ir sudaryti 

Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 500 Eur skirta pagal Artūro Dargužo, užsiimančio metalo gaminių gamyba su individualios 

veiklos vykdymo pažyma, prašymą įsigyti siaurapjūklį, skersinio pjovimo stakles, kampinį 

šlifuoklį, dulkių siurblį, ekscentrinį šlifuoklį, akumuliatorinį suktuką ir sudaryti Finansinės paramos 

teikimo sutartį; 

 270 Eur skirta pagal Astos Noreikaitės, užsiimančios pagaminto valgio, maitinimo ir gėrimų 

teikimo veikla, mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse su individualios veiklos vykdymo 

pažyma, prašymą  slėginės gruzdintuvės įsigijimui ir Finansinės paramos teikimo sutarties 

sudarymui; 

 700 Eur skirta „Pakeliui“ maisto ruošimo stalui, lentynoms virš stalų, kriauklės spintelei 

įsigyti ir sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 480 Eur skirta pagal Gintaro Vitarto, užsiimančio variklinių transporto priemonių techninės 

priežiūros ir remonto veikla su verslo liudijimu, prašymą įsigyti kompiuterį, įrankių komplektą, 

šildymo prietaisą ir sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 270 Eur skirta pagal Alinos Lingytės IĮ prašymą įsigyti Glamcor Classic Elite lempą, pincetą, 

UV sanitizatorių, fotelį, profesionalų rinkinį blakstienų laminavimui – rietimui, vitriną Sofija ir 

sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 480 Eur skirta pagal Vlado Petravičiaus, užsiimančio variklinių transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto veikla su individualios veiklos vykdymo pažyma, prašymą  įsigyti 

diagnostinį kompiuterį ir sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 270 Eur skirta pagal Astos Levanauskienės, užsiimančios kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir 

salonų, soliariumų veikla su verslo liudijimu, prašymą kliento kirpimo, kliento laukiamojo, kirpėjo 



19 

 

kėdėms, plaukų kirpimo mašinėlei, plaukų tiesinimo aparatui įsigyti ir sudaryti Finansinės paramos 

teikimo sutartį; 

 480 Eur skirta MB Juliaus servisui žibintų reguliatoriui su liuksometru, smūginiam 

veržliasukiui 1/2, smūginiam veržliasukiui, įrankių komplektui, transmisijos domkratui įsigyti ir 

sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 500 Eur skirta MB Šilalės rajono privačių miškų girininkijai lazeriniam aukštimačiui-

tolimačiui, amžiaus grąžto komplektui, busolei, medžių matavimo prietaisų komplektui, 

spausdintuvui, motopjūklui įsigyti ir sudaryti Finansinės paramos teikimo sutartį; 

 270 Eur skirta pagal Ritos Klimbienės, užsiimančios kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, 

soliariumų veikla su verslo liudijimu, prašymą rekuperacinei oro ventiliavimo sistemai, 

manikiūrininkės stalui ir kėdei, kliento kėdei (krėslui) įsigyti ir sudaryti Finansinės paramos teikimo 

sutartį; 

 1000 Eur skirta pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos prašymą finansuoti Šilalės 

verslininkų asociacijos, rajono verslininkų ir Savivaldybės vadovų susitikimą, kuriame aptariami 

aktualūs abiejų šalių bendradarbiavimo klausimai, pateikiama Šilalės rajono ekonominės veiklos 

apžvalga. 

 

1.3.8. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija 

 

Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas yra Tarybos narys Algirdas Meiženis. 

2018 m. vyko 2 posėdžiai, kuriuose svarstyti šie klausimai: 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;  

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių Teresės Ūksienės ir  Loretos Kalnikaitės per 2017 

metus išmokėtų Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario išmokų panaudojimo;  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. 

 

1.3.9. Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija 

 

2018 m. vyko 2 Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros 

paveldo tvarkybos programos 2016-2018 m. atrankos komisijos posėdžiai (komisijos pirmininkas 

Raimundas Vaitiekus, Savivaldybės administracijos direktorius), kuriuose buvo svarstomos rajono 

religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programai pateiktos 

paraiškos. Visų šių programų bendra iš savivaldybės prašoma suma buvo 42 800 Eur:  

 1500 Eur skirta Pakisio piliakalnio pritaikymo lankymui darbams; 

 1500 Eur skirta Rubinavo, Šarūnkalnio piliakalnio pritaikymo lankymui darbams; 

 1250 Eur skirta Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai elektros instaliacijos keitimo 

darbams bažnyčios bokšte; 

 1000 Eur skirta Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčios pastato remonto darbams; 

 1250 Eur skirta Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos esančios šventoriuje koplyčios 

remonto darbams; 
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 2500 Eur skirta Kvėdarnos Švč. M. Marijos nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios šiaurinės pusės 

vitražų restauravimo ir langų keitimo darbams; 

 2500 Eur skirta Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios aplinkos sutvarkymo ir parapijos namų 

remonto darbams; 

 1000 Eur skirta Šilalės evangelikų liuteronų parapijai langų pakeitimo darbams; 

 1000 Eur skirta Tūbinių Dievo Apvaizdos parapijai šventoriaus dalies tvoros pakeitimo 

darbams; 

 4500 Eur skirta Upynos Švč. M. Marijos Vardo bažnyčios langų keitimo darbams. 

Taip pat buvo įvertintos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos 

paraiškos projektams, kurie yra patvirtinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės 

rajone programos įgyvendinimo 2016–2020 metų plane, siūlant suteikti finansinę paramą. 2018 m. 

Šilalės rajono biudžete programos vykdymui buvo skirta 20 tūkst. eurų. Konkursui pateikta 12 

paraiškų. Visų programų bendra iš savivaldybės prašoma suma sudaro 31 400 eurų. Visos pateiktos 

programos atitiko finansavimo prioritetus. Finansinė parama suteikta šioms programoms 

įgyvendinti: 

 500 Eur skirta Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos programos „Gimtosios kalbos 

savaitės renginiai, skirti kalbininko Kazimiero Jauniaus jubiliejiniam gimtadieniui“ įgyvendinimui; 

 2 500 Eur Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos programos „N. 

Paškevičiaus parke pastatyti paminklą „Laisvės varpas“ įgyvendinimui; 

 2 600 Eur skirta Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos programos 

„Šimtmečio veidai ir vaizdai“ įgyvendinimui; 

 2 500 Eur skirta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro programos „XIV Respublikinė 

tremtinių poezijos ir dainų šventė“ įgyvendinimui; 

 450 Eur skirta Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos programos 

„Ąžuolinio koplytstulpio pastatymas Šimtmečiui įamžinti“ įgyvendinimui; 

 2000 Eur skirta Šilalės rajono Aleksandro Stulginskio gimnazijos programos „Parengti 

paminklo Lietuvos Respublikos prezidentui Aleksandrui Stulginskiui techninį projektą ir 

vizualizaciją“ įgyvendinimui; 

 2000 Eur skirta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos programos „Parengti paminklo miesto 

patriarchui Simonui Gaudėšiui techninį projektą ir vizualizaciją“ įgyvendinimui; 

 1 800 Eur skirta Šilalės krašto žemaičių kultūros draugijos programos „V. Statkevičiaus 

surinkto archeologinio palikimo atskiros knygos parengimas“ įgyvendinimui; 

 2 300 Eur skirta Šilalės krašto žemaičių kultūros draugijos programos „Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio proga automagistralės aukščiausioje vietoje įrengti tris vėliavų stovus ir iškelti 

Lietuvos valstybės istorinę, Žemaitijos ir Šilalės rajono savivaldybės vėliavas, įrengti apšvietimą“ 

įgyvendinimui; 

 3000 Eur skirta Lietuvos aviacijos muziejaus programos „Stogastulpis Žemaitijos 

aviatoriams“ ir renginiui „S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio minėjimas“ 

įgyvendinimui; 

 350 Eur skirta Šilalės švietimo pagalbos tarnybos programos „100 klausimų apie Lietuvos 

valstybę“ konkursui įgyvendinti.  
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1.3.10. Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 

atrankos komisija 

 

2018 m. vyko 5 posėdžiai (komisijos pirmininkas Raimundas Vaitiekus, Savivaldybės 

administracijos direktorius), kuriuose buvo svarstyti šie klausimai: Dėl Šilalės rajono 

nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo konkurso 2018 metais organizavimo;  

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso paraiškos, sutarties ir 

ataskaitos formų tvirtinimo; Dėl Drobūkščių kaimo bendruomenės prašymo svarstymo; Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2018 m. vasario 28 d. rašto Nr. (31.15-44)-1204 aptarimo; 

Dėl prašymų svarstymo; Dėl paraiškų atrinkimo ir siūlymo suteikti finansinę paramą Šilalės rajono 

nevyriausybinėms organizacijoms, pateikusioms paraiškas 2018 metų konkurse; Dėl siūlymo 

suteikti finansinę paramą pagal pateiktus prašymus Didkiemio kaimo bendruomenei, asociacijai 

„Upynos miestelio bendruomenei“ ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai 

„Apskritasis stalas“; Dėl Visdžiaugų kaimo bendruomenės prašymo suteikti finansinę paramą.   

2018 m. nutarta siūlyti Administracijos direktoriui skirti iš Šilalės rajono nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo programos:  

 157,09 Eur – Drobūkščių bendruomenei draudimo išlaidų, bendruomenės pastato draudimo 

išlaidų kompensavimui;  

 280 Eur – Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos renginiui „Paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje organizavimo ir teikimo plėtra“;  

 Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ skirti: 200 Eur 

– „Žalia šviesa jaunimui“ ir 200 Eur – „Pažinkime Lietuvą – ekskursija į Kuršių Neriją“ (Maltiečių 

organizacija); 

 110 Eur – Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šilalės filialo renginiui „Kartų 

bendravimo stiprinimas ir krašto istorijos išsaugojimas“;  

 215 Eur – Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos renginiui „Žmonių, turinčių 

psichikos sutrikimų, užimtumas sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijoje“; 

 200 Eur – Laukuvos sportinių žaidimų klubui „Medvėgalis“ – „Sportuokime kartu“; 

 200 Eur – Pajūrio miestelio bendruomenei, renginiui „Bendruomenė – kelias į sėkmę“; 

 200 Eur – Asociacijai „Žadeikių sūkurys“, renginiui „Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, 

taip pat gyventojų laisvalaikio organizavimas Žadeikiuose“; 

 150 Eur – Viešajai įstaigai „Suodnas“, renginiui  „Prie kalėdinės eglutės“; 

 150 Eur – Pajūrio sporto klubui „Jūra“, renginiui „XIII bėgimas aplink Pajūrį“; 

 150 Eur – Šilalės epilepsija sergančiųjų ir jų artimųjų švietimo integracijos asociacijai „Širdis 

po akmeniu“ – „Epilepsija sergančiųjų ir jų artimųjų švietimas, emocinės paramos ir užimtumo 

teikimas, gerinant gyvenimo kokybę ir integruojant į visuomenę“;  

 200 Eur – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijai, renginiui 

„Pagyvenusių žmonių užimtumo ir laisvalaikio organizavimas“;  

 150 Eur – Laukuvos miestelio bendruomenės renginiui „Sporto šventė“; 

 220 Eur – sporto klubui „Vėža“, renginiui „Judėjimas – pasaulio pažinimo priemonė“;  

 150 Eur – Žvingių kaimo bendruomenės renginiui „Energija + patirtis = mūsų sėkmė“; 

 150 Eur – Požerės kaimo bendruomenės renginiui „Ateina Kalėdos“; 

 135 Eur – Bijotų bendruomenės renginiui „Futbolas Bijotuose“; 
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 280 Eur – Kvėdarnos bendruomenės šventei „Kvėdarnos miestelio bendruomenės šventė“; 

 280 Eur – Šilalės rajono literatų klubui „Versmė“, popietei „Literatūriniai susitikimai“. 

 

1.3.11. Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo 

programos atrankos komisija 

 

2018 m. vyko 2 posėdžiai (komisijos pirmininkas Jonas Gudauskas, Savivaldybės meras), 

kurių metu buvo išnagrinėti gauti prašymai, nustatytas paramos dydis pareiškėjams. Gabių 

moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos įgyvendinimui skirta 4000 eurų. Nutarta 

siūlyti Administracijos direktoriui suteikti finansinę paramą iš Šilalės rajono gabių moksleivių ir 

studentų paramos bei skatinimo programos: 

 Mokiniams nuo 14 metų, puikiai (10 balų) baigusiems mokslo metus (žr. 9, 10, 11, 12 

lentelės): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lentelė 

1.  Baltrušytė Karolina Kaltinėnų gimn. IV kl. 50 Eur 

2.  Bartušytė Ramilė Pajūrio gimn. II kl. 50 Eur 

3.  Dirmantaitė Agnė Šilalės gimn. II kl. 50 Eur 

4.  Gečas Augustinas Kvėdarnos gimn. II kl. 50 Eur 

5.  Gedeikytė Margarita Šilalės gimn. III kl. 50 Eur 

6.  Gedeikytė Marija Šilalės gimn. III kl. 50 Eur 

7.  Gedvilaitė Liepa Šilalės gimn. II kl. 50 Eur 

8.  Gudauskaitė Agnė Kaltinėnų gimn. II kl. 50 Eur 

9.  Irtmonaitė Domantė Šilalės gimn. II kl. 50 Eur 

10.  Irtmonas Gvidas Šilalės gimn. III kl. 50 Eur 

11.  Jakštas Rokas Šilalės prog. 8 kl. 50 Eur 

12.  Košys Vilius Šilalės gimn. II kl. 50 Eur 

13.  Kulbokaitė Gabrielė Šilalės gimn. III kl. 50 Eur 

14.  Kulikauskaitė Evelina Obelyno pagr. m. 50 Eur 

15.  Miliauskytė Morta Šilalės gimn. III kl. 50 Eur 

16.  Mižutavičiūtė Aistė Kaltinėnų gimn. 7 kl. 50 Eur 

17.  Mižutavičiūtė Augustė Kaltinėnų gimn. 7 kl. 50 Eur 

18.  Pociūtė Emilija Pajūrio gimn. III kl. 50 Eur 

19.  Pociūtė Martyna Kvėdarnos gimn. III kl. 50 Eur 

20.  Pundinas Lukas Kaltinėnų gimn. III kl. 50 Eur 

21.  Stončius Justas Kaltinėnų gimn. 8 kl. 50 Eur 

22.  Stončiūtė Liveta Kaltinėnų gimn. IV kl. 50 Eur 

23.  Šiadbaras Evaldas Kaltinėnų gimn. IV kl. 50 Eur 

24.  Terleckytė Simona Šilalės gimn. IV kl. 50 Eur 

25.  Vitartas Valdas Šilalės gimn. IV kl. 50 Eur 

26.  Žąsytytė Rūta Šilalės gimn. III kl. 50 Eur 

27.  Žvirblytė Meda Šilalės gimn. II kl. 50 Eur 

 IŠ VISO: 1350 Eur 
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 Mokiniams, kurių valstybinių brandos egzaminų 2017-2018 m. rezultatai siekė 100 balų: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 lentelė 

 

 Studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio, kurie vienus studijų metus baigė puikiai 

(10 balų) ar labai gerai (9 balai): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 lentelė 

 

 Mokinimas ir studentams, pasiekusiems ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės 

reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities rezultatų: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 lentelė 

 

1.  Aurylaitė Gabija  100 Eur 

2.  Eitutytė Viktorija Kaltinėnų gimn. 100 Eur 

3.  Dargytė Mintarė  100 Eur 

4.  Jonikaitė Rūta Vilniaus universitetas I kurs. 100 Eur 

5.  Milišiūnas Kasparas  180 Eur 

6.  Raudoniūtė Laura Mykolo Riomerio univers. I kurs. 100 Eur 

IŠ VISO: 680 Eur 

1.  Miliūnas Benas KTU I kurs. 50 Eur 

2.  Gudauskas Julius KTU II kurs. 100  Eur 

3.  Ivanauskaitė Ieva Kauno kol. III kurs. 100 Eur 

4.  Ivinskytė Ieva LCC tarpt. univ. 100 Eur 

5.  Košys Vidas Lietuvos sveikatos mokslų univ., IV kurs. 100 Eur 

6.  Lileikytė Viktorija Lietuvos sveikatos mokslų univ., IV kurs. 100  Eur 

7.  Pudževytė Andžela Kauno techn. univ. III kurs. 100 Eur 

8.  Puleikytė Loreta Lietuvos sveikatos mokslų univ., IV kurs. 100 Eur 

9.  Rupšytė Karolina Šiaulių universit., I kurs. 50 Eur 

10.  Stirbytė Monika Lietuvos sveik. mokslų univ., I kurs. 50  Eur 

11.  Zobielaitė Viktorija Lietuvos muz. ir teatro akad. II kurs. 100 Eur 

12.  Zobielaitė Vitalija VU III kurs. 100  Eur 

13.  Žemaitaitis Mantas Lietuvos sveikatos mokslų univ., IV kurs. 100  Eur 

IŠ VISO: 1150 Eur 

1.  Baltutis Robertas KTU I kurs.  80  Eur 

2.  Broškaitė Ema Kvėdarnos gimn. 7 kl. 60 Eur 

3.  Dromantas Eimantas Kvėdarnos gimn. II kl. 40 Eur 

4.  Gedgaudaitė Natalija Pajūrio gimn. II kl. 60 Eur 

5.  Jančiauskaitė Irmantė Kvėdarnos gimn. II kl. 40 Eur 

6.  Katinas Mindaugas Kvėdarnos gimn. II kl. 40 Eur 

7.  Mikutis Aivaras Kvėdarnos gimn. II kl. 100 Eur 

8.  Raudonius Džiugas Lietuvos sporto univ., I kurs. 100 Eur 

9.  Stanišauskaitė Gustė Kvėdarnos gimn. I kl. 100 Eur 

10.  Strainytė Auksė Kvėdarnos gimn. I kl. 100  Eur 

11.  Strainytė Ernesta Lietuvos sporto univ., II kurs. 100  Eur 

IŠ VISO: 820 Eur 
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1.3.12. Nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms 

savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms finansuoti komisija  (žr. 13 lentelę): 

 

Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti 

skirtų lėšų panaudojimas 2018 m. (buvo numatyta skirti 2 514,800 eurų) 

Priemonės pavadinimas /priemonės turinys Lėšos ( Eur) 

Institucijos valdymo išlaidos (Seniūnijų bei Socialinės paramos skyriaus 

socialinių darbuotojų darbo vietų išlaikymas) 
100816 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų veiklos užtikrinimas 301368 

Pajūrio vaikų globos namų veiklos užtikrinimas  (ilgalaikės socialinės globos 

paslaugų teikimas, vaikams likusiems be tėvų globos ar tapusiems 

našlaičiams) 

176947 

Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas 

(Socialinės paramos skyrius - socialinėms paslaugoms finansuoti, globos 

lovoms išlaikyti ir kt.)  

188307 

Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  3530 

Vienkartinės paramos (laidojimo, ligos ir kitos) skyrimas ir mokėjimas 

nepasiturintiems gyventojams 
51385 

Mirusių asmenų palaikų pervežimo išlaidos  10967 

Socialinių įstaigų remontas 9300 

Žalos, patirtos dėl stichinių nelaimių, kompensavimas  25000 

Pastatų paskirties pakeitimas į gyvenamosios paskirties pastatus  1400 

Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, 

remontavimas 
30257 

Būsto pritaikymas neįgaliems 10641 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas 

(soc. būstas) 
11320 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems 

vaikams (socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai) 
4300 

Laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimas 1200 

Socialinių paslaugų teikimas neįgaliesiems  (dienos soc. globa institucijoje) 16000 

Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose (pagalba asmens namuose) 6900 

Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems 

suaugusiems asmenims (namuose-integrali pagalba) 
11700 

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (vaikų dienos centras) 3700 

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose 

(neįgalūs, pensinio amžiaus asmenims) ir kitų socialinių paslaugų teikimas 
700 
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Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas ir skyrimas (dušo bei 

skalbimo paslaugos) 
2200 

Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų 6669 

Maitinimo paslaugų teikimas 600 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas 6629 

Neįgaliųjų kultūra ir sportas 764 

Būsimų globėjų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir 

pagalbos jiems teikimo paslaugų teikimas 
300 

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono 

savivaldybėje“ 
1000 

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką 101243 

Projektas „Savarankiško gyvenimo namų plėtra  senyvo amžiaus asmenims 

ir (ar) asmenims su negalia  Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ 
64086 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose 

vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas 
189750 

Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programa 4000 

Šilalės rajono  savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos 

įgyvendinimui 
7865 

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimui 4600 

Ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas 20000 

Subsidijų už nuostolingus maršrutus teikimas 53100 

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo 

programos įgyvendinimui 
12000 

Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 

įgyvendinimas 
4556 

Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos 

įgyvendinimas 
4000 

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams 802757 

Kompensacijos už šildymą 74523 

Kompensacijos už  kietąjį kurą  153054 

Kompensacijos už karštą vandenį  6066 

Kompensacijos už šaltą vandenį  3375 

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) finansuoti 16592 

Palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams 9333 

Iš viso 2514800 
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1.3.13. Jaunimo reikalų taryba 

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2018 m. veikė pagal Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-285 patvirtintą Šilalės rajono 

savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programą, kurios vizija – sudaryti 

galimybes jaunam žmogui tapti aktyviu, pilietišku ir motyvuotu modernios valstybės piliečiu, 

gebančiu prisiimti atsakomybę ir susikurti visavertį gyvenimą. 

Išsiųsta apie 50 raštų, susijusių su jaunimo aktualijomis, piliečiams ir įvairioms 

institucijoms (ministerijoms, departamentams, savivaldybėms, seniūnijoms, nevyriausybinėms 

organizacijoms). 

Jaunimo reikalų taryba bendradarbiavo su įstaigomis Šilalės rajone, Tauragės apskrities 

Rietavo, Kelmės, Šilutės savivaldybėmis. Organizuotuose pasitarimuose dalintasi gerąja patirtimi. 

Pasitarimų metu buvo planuojamas jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono 

savivaldybėje plano rengimas 2019–2021 m., apžvelgtos aktualijos, numatyti terminai, plano 

rengimo metodai. 

Parengti 4 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 1 mero potvarkis ir 11 

administracijos direktoriaus įsakymų. 2018 m. priimti šie sprendimai: 

 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-14 leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai 

rengti ir teikti paraišką Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamam konkursui Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų 

tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursui. 

 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-67 pakeistas Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos 

veiklos modelio aprašas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. 

sprendimu Nr. T1-271 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio tvirtinimo“.  

 2018 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-178 sudaryta ir patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų taryba. 

 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-203 patvirtinta Šilalės rajono gabių mokinių ir 

studentų skatinimo programa, atrankos komisija ir komisijos nuostatai.  

Iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 

2017–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonei (14.01.02.01) buvo skirta 4500 eurų:  

 1000 Eur skirta Šilalės rajono kultūros centrui projekto „Jaunimas atviras jaunimui“ 

įgyvendinimui; 

 850 Eur skirta Šilalės sporto klubui „Adijus“ projekto „Šokio spektaklis „Coliukė“ 

įgyvendinimui; 

 900 Eur skirta VšĮ „Etnoklubas“ projekto „Šimto degančių ratų naktis“ įgyvendinimui; 

 500 Eur skirta Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ 

projektui „Jaunimas atviras jaunimui“ įgyvendinimui; 

 450 Eur skirta Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai projekto „Tėvynės labui“ 

įgyvendinimui; 

 800 Eur skirta Šilalės sporto mokyklai projekto „Lengvoji atletika ir tavo mokykloje“ 

įgyvendinimui. 
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1.4. Kita veikla 

Susitikimas su Žemės ūkio skyriaus specialistais ir Nepalankių ūkininkauti žemių 

naudotojų asociacijos vadovu Jonu Kuzminsku. Vasario 13 d. Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos posėdžių salėje vyko diskusijos dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių modelio taikymo. 

Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai Bronius Grabauskas ir Kristina 

Dambrauskienė, Kaltinėnų, Tenenių ir Didkiemio seniūnijų seniūnai, Žemės ūkio skyriaus 

specialistai,  mero patarėjas Kęstutis Ačas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Olendra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pav. Tarybos narių ir kitų atstovų susitikimas su Žemės ūkio skyriaus specialistais ir Nepalankių 

ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos vadovu Jonu Kuzminsku 

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariais. 

Vasario 21 d. Kaimo reikalų komiteto ir Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto nariai 

dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku 

Kęstučiu Mažeika ir Komiteto nariais Kęstučiu Bacvinka, Petru Nevuliu, Virginija Vingriene. 

Aptartos melioracijos, saugomų teritorijų, miškotvarkos, urėdijų darbuotojų, rinkliavos už atliekų 

išvežimą bei tvarkymą problemos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

11 pav. Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku ir 

nariais 
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Akcijos ,,Darom“ metu Bijotuose pasodinti ąžuoliukai. Balandžio 20 d. aplinkosauginės 

akcijos „Darom“ išvakarėse, minint atkurtos Lietuvos šimtmetį, Savivaldybės vadovai, 

Savivaldybės tarybos nariai, darbuotojai kartu su Bijotų bendruomene ir Žemaičių kultūros 

draugijos nariais pasodino kone 180 ąžuoliukų Norberto Paškevičiaus parke Bijotuose. 

 

 

 

 

 

 

           12, 13  pav. Akcijos ,,Darom“ ąžuoliukų sodinimas Bijotuose, Norberto Paškevičiaus parke  

 

Susitikimas su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi. 

Finansų, investicijų ir verslo komiteto nariai dalyvavo balandžio 27 dieną vykusiame susitikime su 

Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi. Susitikimas vyko Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos posėdžių salėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Susitikimas su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi 

Tarybos narių išvyka– susipažinimas su vykdomais investiciniais projektais. Birželio 

28 d. Tarybos nariai apžiūrėjo ir įvertino vykdomus investicinius projektus: Šilalės autobusų stoties 

ir prekybos centro NORFA statybą, ŽŪK ,,Šilalės Agro“ statybą bei Šilalės miesto tvenkinio 

aplinkos ir Bendruomenių parko želdynų tvarkymą (žr. 15, 126+ pav.). 
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15, 16 pav. Po Savivaldybės tarybos posėdžio apžiūrėti Šilalės mieste vykdomi 

renovacijos darbai ir statybos. 

Tarybos nariai dalyvavo Šilalės miesto šventės renginiuose. Rugpjūčio 3–5 dienomis, 

šilališkiai ir miesto svečiai šventė Šilalės 485-ąjį gimtadienį. Tris dienas trukusi šventė subūrė 

sporto, meno entuziastus ir visus, norinčius turiningai praleisti laiką. Veiklos būta tiek suaugusiems, 

tiek mažiesiems šventės dalyviams. Kartu atšvęsti Šilalės miesto gimtadienio atvyko užsienio 

partnerių delegacijos: Vokietijos Federacinės Respublikos Reuterstadt Stavengahen miesto 

savivaldybės,  Latvijos Respublikos Kandavos miesto, Norvegijos karalystės Lund komunos, 

Kaliningrado srities Sovetsko miesto ir  Kaliningrado srities Slavsko miesto delegacijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          17  pav. Tarybos nariai dalyvavo Šilalės miesto šventės renginiuose 
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Tarybos nariai susipažino su Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatų ir Šilalės 

lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcijos darbais. Rugpjūčio 30 d., pasibaigus 48-

ajam Tarybos posėdžiui, Savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai vyko apžiūrėti, kaip vykdomi 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatų rekonstrukcijos ir plėtros bei Šilalės lopšelio-

darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcijos darbai (žr. 18, 19, 20 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,19,20 pav. Tarybos nariai apžiūri, kaip vykdomi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatų 

rekonstrukcijos ir plėtros bei Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcijos darbai  

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narių sutikimas su Klaipėdos TLK 

vadovais. Susitikime dalyvavo Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų administracijų nariai, 

Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir Šilalės rajono 

savivaldybės vadovai. Aptarti 2017 metų veiklos rezultatai, didžiausią dėmesį skiriant profilaktinių 

programų įgyvendinimui. 
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2. MERO VEIKLA 

 

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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 

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. 

 

2.1. 2018 metų veikla: raštai ir potvarkiai 

 

Per 2018 metus gauti 1976 raštai, 102 gyventojų prašymai, 11 Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje teikimų ir reikalavimų. 

Parengta iš viso 514 potvarkių, iš jų – 70 mero potvarkių veiklos klausimais, 169 

komandiruočių, 174 atostogų ir 101 personalo klausimais. Vykta į 46 komandiruotes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 pav. Lyginamoji informacija apie gautus raštus ir kt. 

2015            2016              2017                2018 

      

Gauti raštai: 
1356 

Teikimai: 4 

Gyvent. 
prašymai: 94 

Mero 
potvarkiai: 

348 

       

Gauti raštai: 
1679 

Teikimai: 17 

Gyvent. 
prašymai: 97 

Mero 
potvarkiai:44

5 

      

Gauti raštai: 
1969 

Teikimai: 12 

Gyvent. 
prašymai: 102 

Mero 
potvarkiai: 

494 

      

Gauti raštai: 
1976 

Teikimai: 11 

Gyvent. 
prašymai: 102 

Mero 
potvarkiai: 

514 
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2018 metais šiais teisės aktais sudaryta 20 darbo grupių: 

1. Dėl dalies Vingininkų kaimo gatvių apšvietimo rekonstrukcijos ar elektros oro linijų 

išpirkimo galimybės svarstymo darbo grupės sudarymo. 

2. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta Šilalės miesto šventei, kuri vyks 2018 

m. rugpjūčio 3-5 d.  Šilalėje, organizuoti). 

3. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta XVI respublikinei politinių kalinių ir 

tremtinių dainų ir poezijos šventei „Leiskit į Tėvynę“, kuri vyks 2018 m. birželio 16 d.  Šilalėje, 

organizuoti). 

4. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta Šimtmečio Žemaitijos jaunimo 

vasaros akademijai „Kartu mes galime daug“, vyksiančiai 2018 m. birželio 27, 28, 29 dienomis 

Šilalės rajone, organizuoti). 

5. Dėl darbo grupės išanalizuoti pasiruošimą elektros linijų rekonstrukcijai Žadeikių k., 

Žadeikių sen. Sudarymo. 

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 31 d. potvarkio Nr. T3-21 „Dėl 

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo. 

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 31 d. potvarkio Nr. T3-21 „Dėl 

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo. 

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. balandžio 5 d. potvarkio Nr. T3-17 ,,Dėl 

darbo grupės išanalizuoti pasiruošimą elektros linijų rekonstrukcijai Žadeikių k., Žadeikių sen.  

sudarymo“ pakeitimo. 

9. Dėl Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 85-ųjų metinių 

paminėjimo ir šventės organizavimo darbo grupės sudarymo. 

10. Dėl gražiausiai tvarkomų sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių teritorijų nustatymo 

darbo grupės sudarymo. 

11. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl Šilalės rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto apžiūros). 

12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. birželio 28 d. potvarkio Nr. T3-33 ,,Dėl 

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo. 

13. Dėl Žemdirbių šventės organizavimo darbo grupės sudarymo. 

14. Dėl darbo grupės išanalizuoti Bijotų gyvenvietės elektros tinklų rekonstrukcijos darbų 

projektus sudarymo. 

15. Dėl darbo grupės Žadeikių seniūnijos Liepų ir Laumkalnio gatvių gyventojų prašymui 

išanalizuoti ir pasiūlymams pateikti sudarymo. 

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės 

sudarymo. 

17. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta peržiūrėti ir teikti siūlymus dėl 

Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos 

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono 

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, 

pakeitimo). 
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18. Dėl Šilalės rajono moksleivių piešinių konkurso „Aš prieš korupciją“ nuostatų 

patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo. 

19. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl Šilalės rajono savivaldybei 

(toliau – Savivaldybė) siūlomo įsigyti nuosavybės teise ilgalaikio materialiojo turto – ūkinio pastato 

1I1b, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Šilalės g. 31, pasiūlymo įvertinimo). 

20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei 

pasiūlymų  teikimo darbo grupės sudarymo. 

 

2.2. Mero darbas komisijose ir tarybose 

 

Meras Jonas Gudauskas atstovauja Šilalės rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių 

asociacijos valdyboje, Tauragės regiono plėtros taryboje. Meras 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 (informacija pateikta ,,Šilalė rajono savivaldybės tarybos 2018 metų ataskaita“). 

 

2.2.1. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) – tai organizacija, atstovaujanti savo 

narėms – 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, 

atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose 

tarptautinėse organizacijose.  

 

2.2.2. Tauragės regiono plėtros taryba 

 

Tauragės regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės.  

Tauragės regiono plėtros taryba - subjektas, įgyvendinantis nacionalinę regioninę politiką 

Tauragės regione ir tikslinėse teritorijose.  

Jonas Gudauskas – Šilalės rajono savivaldybės meras, Tarybos pirmininkas. 

Sigitas Mičiulis – Tauragės rajono savivaldybės meras, Tarybos pirmininko pavaduotojas. 

Tauragės regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – Planas), patvirtintas 2015 m. 

spalio 19 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono 

plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“. 2018 metais prasidėjo realus Plano priemonių 

įgyvendinimas, kadangi buvo patvirtinta didžioji dalis regiono projektų sąrašų, pasirašytos projektų 

finansavimo sutartys. 2018 metais įgyvendinančiosioms institucijoms pateiktos 33 projektų 

paraiškos, sudarytos 34 projektų finansavimo sutartys. 

Tauragės regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai regiono plėtros 

tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros 

tvarka. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

2018 m. įvyko 26 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžiai (6 įprastiniai posėdžiai ir 20 

posėdžių taikant rašytinę procedūrą), kurių metu buvo priimti 64 sprendimai. 

Tarybos veikla: tvirtinami ar keičiami Tauragės regiono projektų sąrašai pagal 2014–2020 

metų regioninio planavimo priemones. 
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Iki 2018 metų pabaigos įgyvendinat planą: 

 Į planą įtraukti 87 projektai, kurių bendra vertė 38 447 289,58 Eur, iš jų ES paramos lėšos 

sudaro 31 844 140,38 Eur; 

 Projektai planuojami įgyvendinti pagal 25 priemones: 2 valstybinio planavimo (2 projektai), 

23 regioninio planavimo (85 projektai), Kaimo plėtros programos priemonė (projektai RPP 

nedetalizuoti, nes atrenkami konkurso būdu); 

 Į iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono ir valstybės 

projektų sąrašus įtraukti 87 (32 iš jų 2018 m.) projektai, kurių vertė 36 747 788,05 Eur; 

 Įgyvendinančiosioms institucijoms pateiktos 82 (33 iš jų 2018 m.) projektų paraiškos, kurių 

bendra vertė 38 447 289,58 Eur; 

 Sudarytos 71 (34 iš jų 2018 m.) projektų finansavimo sutartys, kurių bendra vertė sudaro 32 

530 707,34 Eur; 

 Įgyvendinamiems 59 projektams išmokėta 18 621 801,33 Eur; 

 Baigti įgyvendinti 9 projektai, kurių vertė 2 679 685.16 Eur. 

 

 

Baigti įgyvendinti 

projektai 2018 m. 

Pasiekti rezultatai Išmokėtas 

finansavimas 

04.5.1-TID-R-516-71-

0003 Pėsčiųjų tako 

Vytauto Didžiojo gatvėje  

Šilalės m. rekonstrukcija 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų ilgis – 1,26 km 

ES: 1.227,00 Eur 

SB: 12.569,47 Eur 

Iš viso: 83.796,47 Eur 

08.1.1-CPVA-R-407-71-

0003 Savarankiško 

gyvenimo namų plėtra 

senyvo amžiaus asmenims 

ir (ar) asmenims su 

negalia Šventupio g. 3, 

Šiauduvoje, Šilalės r. 

Investicijas gavęs socialinių paslaugų 

infrastruktūros objektas – 1 vnt. (dalis 

pastato, adresu Šventupio g. 3, Šiauduva, 

pritaikyta apgyvendinimo savarankiško 

gyvenimo namuose paslaugoms teikti, 

atlikta pastato antro aukšto ir mansardos 

rekonstrukcija, įsigyti baldai ir įranga) 

Investicijas gavusioje įstaigoje esančios 

vietos socialinių paslaugų gavėjams – 11 

vnt. 

ES: 139.301,27 Eur 

SB: 24.582,58 Eur 

Iš viso: 163.883,85 Eur 

 

Baigiami įgyvendinti projektai 
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05.4.1-CPVA-R-302-71-

0004  Požerės Kristaus 

Atsimainymo bažnyčios 

komplekso aktualizavimas 

vietos bendruomenės 

poreikiams 

Investicijas gavęs kultūros paveldo objektas 

- 1 vnt. 

Atlikti statinių komplekso tvarkomieji 

statybos (paprastojo remonto) ir tvarkomieji 

paveldosaugos darbai, išsaugant statinių 

vertingąsias savybes: bažnyčioje atliktas 

pamatų stiprinimas, rąstų sienų fragmentų, 

lentų sienų apkalimo, perdangos ir  

stogo konstrukcijos remontas, stogo 

elementų (kryžių) restauracija, 

elektrotechnikos, žaibolaidžio ir gaisrinės 

signalizacijos įrengimo darbai. Taip pat 

atlikti pastato - sandėlio pamatų stiprinimo, 

perdangos ir stogo remonto darbai, 

suremontuota šventoriaus tvora. 

(80 proc.): 

ES: 163.830,61 Eur 

SB: 28.911,28  Eur 

Iš viso: 192.741,89  

Eur 

05.5.1-APVA-R-019-71-

0001   Kraštovaizdžio 

formavimas Šilalės mieste 

Užbaigus projektą, planuojami pasiekti 

rezultatai: 

 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 

teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai - 

1 vnt., 

 Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas 

- 6,21 ha. 

(90 proc.): 

ES: 321.547,60 Eur 

SB: 54.273,11  Eur 

Iš viso: 375.820,71  

Eur 

 

14 lentelė. Regioninės plėtros tarybos 2018 m. baigti ir baigiami įgyvendinti projektai 

 

2.3. 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 2018 metus (žr. 15 lentelę):  

 

Priemonės pavadinimas Skirta lėšų 

(Eur) 

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) 

224,77 

Savivaldybėje rengiamų oficialių priėmimų išlaidos (vaišių, pobūvių, banketų, 

delegacijų, svečių garbei, atmintinų ir švenčių dienų, profesinių dienų progoms, 

sutarčių pasirašymo, vizitų, valstybės arba savivaldybės jubiliejų, valstybės, 

0,00 
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tarptautinių organizacijų, kitų apdovanojimų skyriaus įstaigos darbuotojų progomis 

organizavimo, maisto produktų, nealk. gėrimų ir kt.) 

Išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams, 

nuotraukoms, savivaldybės darbuotojų arba savivaldybei nusipelniusių asmenų 

jubiliejų, valstybės ir kitų apdovanojimams, įstatymų nustatytų atmintinų  ir švenčių 

dienų, profesinių dienų progoms 

0,00 

Darbo susitikimų išlaidos (maisto produktų, nealkoholinių gėrimų, kitų prekių, skirtų 

mero susitikimams, darbo klausimams aptarti, derinti su kitų įstaigų atstovais, 

pirkimo išlaidos) 

0,00 

Išlaidos, susijusios 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) 

1146,95 

Iš viso panaudota per 2018 metus: 1371,72 

15 lentelė 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

22 pav. Lyginamoji informacija apie Mero fondo lėšų panaudojimą 

 

2.4. Dalykiniai susitikimai  

 

2018 m. dalyvauta įvairiuose susitikimuose. Vilniuje įvyko 22 susitikimai. Įvairūs 

klausimai spręsti Savivaldybėje vykusiuose susitikimuose:  

 Pasitarimas dėl globėjų ir rūpintojų bei budinčių globėjų. Pasitarimo dalyviai diskutavo apie 

globotojų ir rūpintojų paruošimą, budinčių globotojų pritraukimą; 

 Susitikimas su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) viršininku Vaidotu Kėbla ir vyresniąja inspektore Laima 

Kazlauskiene. Susitikimo metu PGT atstovai pateikė 2017 m. Šilalės rajono gaisrų ir gelbėjimo 

darbų analizę; 

 Susitikimai su Šilalės dekanato parapijų kunigais. Susitikimo metu diskutuota apie 

šiuometinius darbus, numatomus renginius ir kylančias problemas; 

 Susitikime su socialiniais darbuotojais aptartos Piniginės paramos ir išmokų vaikams įstatymų 

naujovės; 
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 Susitikimas su Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovais, aptarti aktualūs rajonui klausimai 

dėl turizmo plėtros gerinimo; 

 Susitikimas su Žemės ūkio skyriaus specialistais, Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų 

asociacijos vadovu Jonu Kuzminsku, Kaltinėnų, Tenenių ir Didkiemio seniūnijų seniūnais; 

 Susitikimas su Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Kęstučiu Mažeika, komiteto 

nariais Kęstučiu Bacvinka, Petru Nevuliu, Virginija Vingriene ir įstaigomis, atsakingomis už 

saugomas teritorijas, atliekų, miškų tvarkymą, melioraciją. Aptartos melioracijos, saugomų 

teritorijų, miškotvarkos, urėdijų darbuotojų, rinkliavos už atliekų išvežimą bei tvarkymą problemos; 

 Pasitarimas su Šilalės savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis: UAB „Šilalės 

vandenys“ direktoriumi Edmundu Auškalniu, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriumi Algirdu 

Šniepiu, UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktoriumi Vytautu Norkumi, UAB „Gedmina“ 

direktorius Donatu Grigaliu ir bendrovių finansininkais. Pristatyti 2017 m. bendrovių finansiniai 

rodikliai, aptarti šių įmonių veiklos rezultatai, kalbėta apie planuojamas veiklas ir projektus; 

 Susitikimas su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi; 

 Susitikimai su ūkininkais ir žemdirbiais žemės ūkio naudmenų deklaravimo klausimais, 

klausimais, susijusiais su 2014-2020 m. kaimo plėtros programos priemonėmis ir kt.; 

 Susitikimas su rajono ugdymo įstaigų vadovais ir vyriausiaisiais virėjais, valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovais, kuriame diskutuota apie maisto tiekimą ugdymo 

įstaigose; 

 Susitikimas su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanu Ramūnu Baniu, 

Taikomosios skulptūros lektoriumi, kraštiečiu Mariumi Norkumi ir antro kurso studentu, būsimu 

skulptoriumi Donatu. Susitikimo tikslas – aptarti galimybes rajone esančiose didžiosiose žiedinėse 

sankryžose sukurti modernią mažąją architektūrą; 

 Susitikimas su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi, jo patarėju 

ryšiams su visuomene Egidijumi Jurgelioniu ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nare Vitalija 

Jankauskaite; 

 Susitikimas su Žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu. Vizito metu svečias susitiko su 

savivaldybės vadovais ir rajono ūkininkais, trumpai pristatė žemės ūkio ir kaimo ateities viziją, 

atsakė į ūkininkams rūpimus klausimus; 

 Susitikimas su vienu sėkmingiausių Lietuvos verslininkų Ilja Laurs, su kuriuo aptarta moderni 

savivalda, investicijos į regionus ir jaunų žmonių verslumo ugdymas; 

 Susitikimas su Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriumi Remigijumi Jankausku, Ekspozicijų 

ir parodų rengimo skyriaus vedėja Audrone Žukauskiene, muziejininku Aisčiu Lukoševičiumi ir 

lakūno Stasio Girėno gimtinės-muziejaus vadove Lina Gudeliūniene dėl Dariaus ir Girėno skrydžio 

85 metų jubiliejaus šventės; 

 Šilalės rajono savivaldybės vadovų, Klaipėdos TLK vadovų, Šilalės rajono sveikatos 

priežiūros įstaigų administracijų ir Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų 

komiteto sutikimas; 

 Susitikimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaite ir biudžetinių 

švietimo įstaigų vadovais ir atstovais. Pasitarimo metu diskutuota apie etatinį mokytojų atlyginimų 

įvedimą; 

 Europos Parlamento narės Laimos Andrikienės ir jos padėjėjų apsilankymas. Susitikimo 

savivaldybėje metu aptarta rajono ūkio situaciją, kalbėta apie socialinę atskirtį, migraciją, aptarta 
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mokinių skaičius mokyklose, įgyvendinama vaikų namų reforma. Taip pat diskutuota apie regioninę 

politiką, struktūrinių fondų paramą, Europos Sąjungos iššūkius ir ateitį; 

 Susitikimas su antrąkart Šilalės rajone apsilankiusiu profesoriumi Liudu Mažyliu; 

 Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu, pasaulio, Europos ir nacionalinis čempionu 

bei rekordininku, disko metiku Virgilijumi Alekna; 

 Susitikimas su Šilalės rajono Ūkininkų asociacijos nariais. 

 

2.5. Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

2018 m. vyko susitikimai su užsienio šalių delegacijomis: 

1. Vizito metu Kaliningrade srityje aptarti klausimai dėl bendrų projektų: susitikta su 

Lietuvos Respublikos konsulu Sovetske Broniumi Makausku, su kuriuo aptartos ateities 

bendradarbiavimo perspektyvos; su Sovetsko miesto savivaldybės atstovais pasidalinta gerąja 

patirtimi, aptarti kiti aktualūs klausimai; susitikime su Mamonovo savivaldybės ir Baltijos 

federalinio Imanuelio Kanto universiteto atstovais aptartos galimybės teikti bendras paraiškas, 

įgyvendinant bendradarbiavimo per sieną projektus; susitikime su Kaliningrado srities tarptautinio 

bendradarbiavimo ir tarpregioninių ryšių agentūros ministro pavaduotoja Maksimova Omerovna 

Lijana diskutuota apie planuojamų įgyvendinti projektų naudą ir įgyvendinimo perspektyvas.  

2. Savivaldybėje lankėsi Sovetsko miesto rajono administracijos delegacija, vadovaujama 

Administracijos vadovas Nikolajaus Voiščevo. Susitikta su Kultūros, jaunimo politikos ir turizmo 

departamento vadovu Olegu Vašurinu, Miesto ūkio ir reformos departamento vadove Irina Čiornaja 

ir projektų koordinatorium Pavelu Elizarovu; 

3. Meras viešėjo Sovetske, Turizmo ir informacijos centre, kur buvo paminėtos Vydūno, 

rašytojo, muziko, publicisto, dramaturgo, vieno iš Lietuvos tautinio atgimimo dalyvių, 150-osios 

gimimo metinės. 

4. Savivaldybėje lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų (toliau – JAV) ambasados patarėjas 

politikos ir ekonomikos klausimais Ted Janis (žr. 23 pav.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 23 pav. 
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5. Šilalėje lankėsi Izraelio ambasadorius Lietuvoje J.E. Amir Maimon su žmona. 

Ambasadorius aplankė Šilalės žydų senąsias kapines, masinių žydų žudynių vietas Tūbinių miške. 

Dalyvavo pėsčiųjų ekskursijoje po Šilalės miestą (Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Atminimo 

aikštė ir paminklas žuvusiems partizanams, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, Švč. Mergelės 

Marijos Lurdas). Susipažino su paroda „Dingęs štetlas: senoji Šilalė“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        24, 25  pav. Susitikimo su Izraelio ambasadoriumi akimirkos 

 

6. Savivaldybės delegacija: Vera Macienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja, Tarybos narys Virginijus Noreika ir Faustas Sragauskas, Savivaldybės investicijų ir 

statybos skyriaus vedėjas, lankėsi Ukrainoje Ternopilio tarptautiniame investiciniame forume  

Ternopilshchyna invest 2018“; 

7. Savivaldybės delegacijos nariai Valdemaras Jasevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas, 

Vera Macienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja ir Tarybos narys Jonas 

Šedbaras lankėsi Stavenhagene (Vokietija) vykusiuose miesto šventės renginiuose; 

8. Savivaldybės delegacija: meras Jonas Gudauskas ir Tarybos nariai Gintautas Macevičius, 

Kristina Dambrauskienė, Algirdas Taroza, Rimas Vaičikauskas ir Henrikas Girčys, lankėsi 

Norvegijoje, Moi miestelyje, kur prieš 25 metus pasirašyta partnerystės sutartis. Susitikimo metu su 

partneriais diskutuota apie savivaldą, švietimo ir kultūros aktualijas, aptarti įvairūs socialiniai ir 

infrastruktūros klausimai (žr. 26, 27 pav.); 
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26, 27 pav. 

 

9. Savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Jono Gudausko, dalyvavo Borščiovo miesto 

(Ukraina) šventės renginiuose ir atstovavo Savivaldybei Ukrainos folkloriniame menų festivalyje; 

10. Savivaldybės delegacijos nariai Valdemaras Jasevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas 

ir Vera Macienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dalyvavo Krašnike 

(Lenkija) vykusiuose Lenkijos nepriklausomybės 100-mečio šventės renginiuose ir atstovavo 

Savivaldybei susitikimuose su Krašniko miesto vadovais; 

11. Latvijoje, Kandavos miestelyje susitikta su šio miesto mere Inga Priede ir kitais 

savivaldos atstovais. Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes; 
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12. Stovyklautojai (45 asmenys) iš Ternopolio (Ukraina) srities tris dienas svečiavosi Šilalės 

rajono savivaldybėje; 

13. Šilalės r. vyko IV Etnokultūrinė stovykla,  kurioje dalyvavo vaikai ir vadovai iš Šilalės 

miesto partnerio Borščiovo (Ukrainos); 

14. Savivaldybės meras delegavo Šilalės kultūros centro meno kolektyvą dalyvauti Sovetske 

(Rusijos Federacija) vykusiame Tilžės apskrities lietuvių bendruomenės Advento vakaronėje. 

 

________________________________________ 
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