
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Vadovaudamasis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 

T1-187 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 265 punktu, Meras kasmet parengia ir vasario-

balandžio mėnesiais pateikia rinkėjams ir visai Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos 

ataskaitą. Ataskaitoje apibūdinama Tarybos, Tarybos komitetų ir komisijų bei Mero veikla už 

metus. 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 METŲ VEIKLA 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 

Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus Reglamento nustatyta tvarka turi pateikti 

Savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. 

Į Šilalės rajono savivaldybės tarybą yra išrinkti 25 tarybos nariai. Kol prisiekė naujai 

išrinkta Taryba, Tarybos nariais buvo Vytautas Audinys, Vytautas Bambalas, Kristina 

Dambrauskienė, Genovaitė Damulienė, Aivaras Dobilas, Albinas Ežerskis, Dalia Krasauskienė, 

Teresė Jankauskienė, Valdemaras Jasevičius, Loreta Kalnikaitė, Asta Stanislava Karbauskienė, 

Sigitas Kažukauskas, Vytautas Kubaitis, Artūras Kuncius, Vladas Letukas, Gintautas Macevičius, 

Vera Macienė, Stasys Navardauskas, Raimondas Navikas, Algimantas Remeikis, Jonas Šedbaras, 

Jekaterina Tamošaitienė, Romualdas Titovas, Teresė Ūksienė, Raimundas Vaitiekus. 2007-2011 m. 

Tarybos kadencija pažymėta netektimi. Kovo mėnesį teko atsisveikinti su netikėtai Anapilin 

išėjusiu, 3 kadencijas Taryboje dirbusiu Tarybos nariu Artūru Kunciumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2015 m. kadencijos Tarybos nariai 
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Balandžio 14 d. vykusiame Tarybos posėdyje prisiekė (pirmą kartą pagal naujos 

redakcijos Vietos savivaldos įstatymą) naujai išrinkti Tarybos nariai: Tadas Bartkus (Partija Tvarka 

ir teisingumas), Kristina Dambrauskienė (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), 

Antanas Damulis (Krikščionių partija), Albinas Ežerskis (Lietuvos socialdemokratų partija), Akvilė 

Gargasaitė (Partija Tvarka ir teisingumas), Henrikas Girčys (Tėvynės sąjunga – Lietuvos 

krikščionys demokratai), Jonas Gudauskas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), 

Valdemaras Jasevičius (Liberalų ir centro sąjunga), Vytautas Jucius (Partija Tvarka ir teisingumas), 

Loreta Kalnikaitė (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Asta Stanislava 

Karbauskienė (Lietuvos socialdemokratų partija), Sigitas Kažukauskas (Lietuvos socialdemokratų 

partija), Matas Liepis (Partija Tvarka ir teisingumas), Gintautas Macevičius (Liberalų ir centro 

sąjunga), Vera Macienė (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Gintas 

Navardauskas (Šilališkių koalicija), Stasys Navardauskas (Šilališkių koalicija), Virginijus Noreika 

(Lietuvos socialdemokratų partija), Rimantas Rimkus (Partija Tvarka ir teisingumas), Stasys 

Skalauskas (Lietuvos socialdemokratų partija), Jonas Šedbaras (Liberalų ir centro sąjunga), Teresė 

Ūksienė (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Raimundas Vaitiekus (Šilališkių 

koalicija), Vida Žemeckienė (Partija Tvarka ir teisingumas), Birutė Žirlienė (Partija Tvarka ir 

teisingumas).  

Valdemarui Jasevičiui atsisakius mandato ir tapus Administracijos direktoriumi, jo vietą 

užėmė Vytautas Audinys (Liberalų ir centro sąjunga), o Administracijos direktoriaus pavaduotoja 

paskyrus Verą Macienę ir jai atsisakius mandato, jos vietą užėmė Raimundė Gečienė (Tėvynės 

sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai). Vytautas Audinys ir Raimundė Gečienė prisiekė ir 

Tarybos nario pažymėjimai jiems įteikti 2011 m. gegužės 18 d. Tarybos posėdyje. Per pirmąjį 

naujos kadencijos Tarybos posėdį meru išrinktas Jonas Gudauskas, o jo pavaduotoju paskirtas 

Raimundas Vaitiekus. Iki tol mero pareigas ėjo Albinas Ežerskis, o jo pavaduotojos – Vera 

Macienė. 

Per 2011 m. įvyko 12 Tarybos posėdžių. Juose priimta 415 sprendimų. 

Svarbiausi Tarybos 2011 m. priimti sprendimai: 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2011 metų veiklos programų 

tvirtinimo (2011 m. vasario 4 d. Nr. T1-5); 

Dėl projekto „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Šilalės rajono Laukuvos 

miestelyje“ (2011 m. vasario 4 d. Nr. T1-11); 

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų steigimo ir nuostatų patvirtinimo (2011 m. 

vasario 4 d. Nr. T1-18); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-28); 
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Dėl Šilalės rajono savivaldybės miestelių (Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Kaltinėnų ir 

Upynos) bendrųjų planų rengimo (2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-36); 

Dėl pritarimo Šilalės rajono gyvenamųjų vietovių, kaimų ir seniūnijų ribų nustatymo 

specialiojo plano sprendiniams (2011 m. gegužės 18 d. Nr. T1-109); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo (2011 m. birželio 30 

d. Nr. T1-187); 

Dėl Šilalės rajono ir Šilalės miesto bendrųjų planų įgyvendinimo (2011 m. birželio 30 d. 

Nr. T1-193);  

Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo (2011 m. birželio 30 d. Nr. T1-

213); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2011-2020 m. atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo (2011 m. liepos 28 d. Nr. T1-261); 

Dėl dalyvavimo piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 

projekto devintame skirsnyje „Piniginės socialinės paramos teikimas vykdant savarankiškąją 

savivaldybių funkciją“ numatytos funkcijos įgyvendinime (2011 m. spalio 14 d. Nr. T1-305); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (2011 m. spalio 14 

d. Nr. T1-306); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės asbesto turinčių gaminių šalinimo iš viešojo naudojimo ir 

gyvenamųjų pastatų paramos programos 2011-2014 m. tvirtinimo (2011 m. spalio 14 d. Nr. T1-

334); 

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais 

vykdomai veiklai, sąrašo patvirtinimo (2011 m. lapkričio 24 d. Nr. T1-371); 

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo 

tvarkos aprašo tvirtinimo (2011 m. gruodžio 27 d. Nr. T1-414). 

Nuo gegužės mėnesio Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine 

balsavimo sistema. Kiekvienas rajono gyventojas jau posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės 

interneto tinklalapyje gali matyti, kaip ir už kokį sprendimą balsavo kiekvienas Tarybos narys. 

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius. 

Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Tadas Bartkus, Kristina Dambrauskienė, 

Antanas Damulis, Akvilė Gargasaitė, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys, Jonas Gudauskas, 

Loreta Kalnikaitė, Sigitas Kažukauskas, Matas Liepis, Gintautas Macevičius, Gintas Navardauskas, 

Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, Teresė Ūksienė, Raimundas Vaitiekus, Vida Žemeckienė. Šie 

Tarybos nariai nepraleido nė vieno Tarybos posėdžio.  

Šilalės rajono savivaldybės taryboje sudarytos 5 frakcijos: frakcija Tvarka ir teisingumas 

(seniūnas – Vytautas Jucius), Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (seniūnė 
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– Loreta Kalnikaitė), LSDP frakcija (seniūnas – Albinas Ežerskis), Šilališkių frakcija (seniūnas – 

Raimundas Vaitiekus), Liberalų ir centro sąjungos frakcija (seniūnas – Gintautas Macevičius). 

2011 m. klausimai buvo svarstomi Šilalės rajono savivaldybės taryboje 5 komitetuose: 

Finansų, investicijų ir verslo, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Kaimo reikalų, 

aplinkosaugos ir komunalinio ūkio, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės. 

Finansų, investicijų ir verslo komitetas. Iki naujai išrinktų Tarybos narių priesaikos 

balandžio 14 d. Finansų ir investicijų komitetui priklausė 6 Tarybos nariai: Sigitas Kažukauskas, 

Vytautas Audinys, Vera Macienė (Komiteto pirmininkė), Stasys Navardauskas, Vytautas Kubaitis, 

Asta Stanislava Karbauskienė. Gegužės 18 d. Tarybos posėdyje sudarytas Finansų, investicijų ir 

verslo komitetas. Jam priklauso 7 Tarybos nariai; Vytautas Audinys, Henrikas Girčys (Komiteto 

pirmininko pavaduotojas), Sigitas Kažukauskas, Stasys Navardauskas, Virginijus Noreika, 

Rimantas Rimkus, Raimundas Vaitiekus (Komiteto pirmininkas). 

Per 2011 m. įvyko 11 Komiteto posėdžių, iš kurių vienas išvažiuojamasis Bijotuose - 

Dionizo Poškos Baublių muziejaus komplekse. Bijotų seniūnijos seniūnas Steponas Jasaitis Tarybos 

nariams aprodė komplekso teritoriją, pastatus, papasakojo apie nuveiktus bei planuojamus darbus, 

problemas. Svarstyta 127 klausimai: 2011 m. Savivaldybės biudžetas bei jo patikslinimai, 

pritarimas projektų rengimui bei įgyvendinimui, leidimai imti paskolas, užsakovų funkcijų 

pavedimai, Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano 

rengimas, Komiteto pirmininko bei pavaduotojo rinkimai, Komiteto 2011 m. veiklos planas, 

Tarybos veiklos reglamentas, Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas, žemės ir žemės 

nuomos mokestis už valstybinę žemę 2011 m., Savivaldybės neprivatizuojamų įstaigų ir bendrovių 

sąrašas, Savivaldybės 2011-2020 m. atliekų tvarkymo planas ir atliekų tvarkymo taisyklės, statinių 

naudojimo priežiūros taisyklės, Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, Šilalės 

rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymas, Administracijos struktūra, Švietimo centro, 

Viešosios bibliotekos, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainos, 

įsipareigojimai skirti lėšas įvairiems projektams bei darbams, ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) ekonominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams, privačios žemės pirkimas 

Savivaldybės nuosavybėn, Šilalės rajono savivaldybės 2010-2012 metų biudžeto programų sąrašas, 

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai 

veiklai, sąrašas, Savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaita, 2010 metų Šilalės rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos. 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Vytautas Audinys ir Henrikas Girčys, kurie 

nepraleido nė vieno posėdžio. Po 2 posėdžius praleido Sigitas Kažukauskas ir Rimantas Rimkus, po 

3 – Stasys Navardauskas ir Virginijus Noreika. 
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Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas sudarytas iš 7 Tarybos narių: Tadas 

Bartkus, Antanas Damulis (pirmininkas), Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Asta Stanislava 

Karbauskienė, Teresė Ūksienė, Raimundas Vaitiekus. Praėjusios kadencijos Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo reikalų komiteto nariais buvo Dalia Krasauskienė (pirmininkė), Teresė Ūksienė, 

Aivaras Dobilas, Genovaitė Damulienė, Teresė Jankauskienė, Raimundas Vaitiekus. Įvyko 10 

posėdžių. Svarstyta 112 klausimų: pritarimas projekto „Savivaldybių institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimui, projektas „Universalaus daugiafunkcio 

centro steigimas Šilalės rajono Laukuvos miestelyje“, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašas, 

Tarybos veiklos reglamentas, švietimo įstaigų nuostatai, strateginiai planai, veiklos programos, 

švietimo ir kultūros įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, klasių komplektų skaičius, gatvių pavadinimų 

suteikimas gyvenamosioms vietovėms, įvairių komisijų sudarymas, Vaikų priėmimo į Šilalės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, ikimokyklinių 

ugdymo grupių steigimas Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinėje mokykloje ir Šilalės r. Bijotų 

Dionizo Poškos pagrindinėje mokykloje, šių mokyklų ikimokyklinio ugdymo programos, 

Administracijos struktūra, užsakovo funkcijų pavedimas, Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių 

apsaugos tarybos ataskaita, Šilalės rajono švietimo centro, Šilalės rajono savivaldybės kultūros 

centro, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus 

teikiamų mokamų paslaugų įkainiai. 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Antanas Damulis, Teresė Ūksienė, kurie dalyvavo 

visuose posėdžiuose. 1 posėdyje nedalyvavo Raimundas Vaitiekus, po 2 posėdžius praleido Tadas 

Bartkus, Loreta Kalnikaitė, Vytautas Jucius. 

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas sudarytas iš 7 Tarybos 

narių: Vytautas Audinys, Kristina Dambrauskienė (pirmininkė), Albinas Ežerskis, Gintas 

Navardauskas, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, Vida Žemeckienė. Praėjusią kadenciją Komiteto 

nariais buvo: Vladas Letukas (pirmininkas), Vytautas Bambalas, Kristina Dambrauskienė, Jonas 

Šedbaras, Algimantas Remeikis, Valdemaras Jasevičius. Įvyko 10 posėdžių. Svarstyta 165 

klausimai: patalpų panauda, pardavimas, nuoma, turto perėmimas ir perdavimas, gatvių pavadinimų 

suteikimas, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimas, Šilalės miesto plėtros susisiekimo 

komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialusis planas, privačios žemės pirkimas Savivaldybės 

nuosavybėn, valstybinių žemės sklypų įrašymas į neprivatizuojamų žemių planus, rajono 2011 metų 

melioracijos darbų sąrašas, uždarųjų akcinių bendrovių 2010 m. veiklos ataskaitos, tyliųjų zonų 

nustatymas Savivaldybės teritorijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių 

naudojimo priežiūros taisyklės, Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, Universalaus daugiafunkcio 

centro steigimas Šilalės rajono Laukuvos miestelyje, Savivaldybės saugomų gamtos paveldo 
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objektų sąrašas, Tarybos veiklos reglamentas, Šilalės rajono ir Šilalės miesto bendrųjų planų 

įgyvendinimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai viešojo 

sektoriaus subjektams, rajono plėtros strateginis planas, Nuomos mokesčio už valstybinę žemę 

administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašas, Išorinės reklamos taisyklės, Vietinės rinkliavos už 

leidimą įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai, Savivaldybės 

teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialusis planas, Savivaldybės asbesto turinčių 

gaminių šalinimo iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų paramos programa 2011-2014 m., 

rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės. 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Vytautas Audinys, 

Kristina Dambrauskienė, Jonas Šedbaras. 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Iki naujai išrinktų Tarybos narių 

priesaikos balandžio 14 d. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui priklausė 6 Tarybos 

nariai: Gintautas Macevičius (pirmininkas), Romualdas Titovas, Raimondas Navikas, Artūras 

Kuncius, Jekaterina Tamošaitienė, Loreta Kalnikaitė. Gegužės 18 d. Tarybos posėdyje sudarytas 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Jam dabar priklauso 7 Tarybos nariai: Antanas 

Damulis, Akvilė Gargasaitė, Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Matas Liepis, Gintautas 

Macevičius (Komiteto pirmininkas), Birutė Žirlienė. 

Per 2011 m. įvyko 10 Komiteto posėdžių, iš kurių vienas išvažiuojamasis VšĮ Šilalės 

pirminės sveikatos priežiūros centre. Svarstyta 85 klausimai: būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam 

vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas, kuro kainų 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimas, medicinos įstaigų 

metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir vadovų veiklos ataskaitos, Pajūrio vaikų globos namų, 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų, Visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitos, Šilalės 

rajono socialinių paslaugų namų steigimas, nuostatų ir struktūros tvirtinimas, 2011 m. Socialinių 

paslaugų planas, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, Tarybos veiklos reglamentas, 

Savivaldybės 2011-2020 m. atliekų tvarkymo planas ir atliekų tvarkymo taisyklės, dalyvavimas 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo projekto devintame skirsnyje 

„Piniginės socialinės paramos teikimas vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją“ numatytos 

funkcijos įgyvendinime, įvairių sveikatinimo programų įgyvendinimo priemonių planai. 

Komiteto nariai Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Gintautas Macevičius, meras Jonas 

Gudauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Savivaldybės gydytoja Dalė 

Briedienė spalio mėnesį gerąja patirtimi dalijosi ir žinių sėmėsi lankydamiesi Plungės ir Skuodo 

rajonų savivaldybių sveikatos įstaigose, kur susipažino su šių savivaldybių ligoninėmis, pirminės 

sveikatos priežiūros centrų ir jų filialų darbu, greitosios pagalbos aptarnavimu, domėjosi įvairiais 
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socialinio darbo organizavimo klausimais, seniūnijų darbu, bendruomeniniu judėjimu, suteikiama 

parama bendruomenėms, vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimu, teikiamais projektais. 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Antanas Damulis, Raimundė Gečienė, Gintautas 

Macevičius, kurie nepraleido nė vieno posėdžio. 1 posėdyje nedalyvavo Loreta Kalnikaitė, po 2 

posėdžius praleido Akvilė Gargasaitė ir Matas Liepis. 

Kontrolės komitetas iki naujai išrinktos Tarybos priesaikos buvo sudarytas iš 4 Tarybos 

narių: Asta Stanislava Karbauskienė, Loreta Kalnikaitė, Genovaitė Damulienė, Raimundas 

Vaitiekus (Komiteto pirmininkas ir narys iki 2009 m. liepos mėn.). Nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. 

Komiteto pirmininko pareigas atliko pirmininko pavaduotoja L. Kalnikaitė. Gegužės 18 d. Tarybos 

posėdyje Kontrolės komitetas sudarytas iš 5 Tarybos narių: Vytauto Juciaus (pirmininkas), Loretos 

Kalnikaitės, Astos Stanislavos Karbauskienės, Ginto Navardausko, Jono Šedbaro. Įvyko 8 

posėdžiai, svarstyta 20 klausimų: Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo ataskaitos, 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaita, Komiteto 2011 metų veiklos 

planas, pavedimai Savivaldybės kontrolierei, Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų svarstymas, 

Kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. veiklos plano projektas, Kontrolės ir audito tarnybos 

likvidavimas, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Loreta Kalnikaitė ir Gintas Navardauskas, kurie 

nepraleido nė vieno posėdžio. Viename posėdyje nedalyvavo Vytautas Jucius. 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO ŠALIŲ PARTNERIAIS 

Kaliningrado srities Sovetsko miesto, su kuriuo Savivaldybė yra užmezgusi 

bendradarbiavimo ryšius, vadovų kvietimu, Savivaldybės mero pavaduotojas R. Vaitiekus, Regiono 

plėtros tarybos Tauragės padalinio vedėja Irena Ričkuvienė bei vyriausiasis specialistas Simas 

Einikis birželio 11 d. buvo pakviesti į naujo sporto komplekso atidarymo iškilmes. Didžiuliame 

komplekse įrengta ledo arena, du baseinai, žaidimų sporto salės, patogūs persirengimo kambariai ir 

kitokios paskirties patalpos. Kompleksas pastatytas netoli Luizos tilto, todėl jį galima pasiekti ir 

pėsčiomis, palikus automobilį Panemunėje. 

Liepos 11-14 dienomis Šilalės rajono savivaldybės delegacija (Valdemaras Jasevičius, 

Soneta Būdvytienė, Arūnas Goštautas), kuriai vadovavo Jonas Gudauskas, lankėsi Reuterstadt 

Stavenhagene. Į šį susitikimą šilališkius pakvietė Stavenhageno meras Bernd Mahnke. Svarbiausias 

vizito akcentas – dalyvavimas paminklo garsiausiam Stavenhageno sūnui – Fritzui Reuteriui 

atidengimo 100-mečiui paminėti. Ta proga miesto aikštėje vyko iškilmingas Miesto atstovų posėdis, 

kuriame dalyvavo Mecklenburg-Vorpommern žemės švietimo ir mokslo ministras Henris Teschas, 

Bundestago deputatas Matthiaz Lietzas, Mecklenburg-Vorpommern Landtago (federacinės žemės 
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parlamento) viceprezidentė Renata Holznagel, Landtago deputatai, Stavenhageno Fritzo Reuterio 

premijos laureatai ir kiti garbūs svečiai. 

Rugpjūčio 13-16 dienomis Šilalėje lankėsi Lenkijos Krasniko ir Vokietijos Stavenhageno 

miestų delegacijos. Stavenhageno delegacijai 

atstovavo mero pavaduotoja Gisela Drews, o 

Krasniko - mero pavaduotojas Jacek Dubiel.  

Svečiai pabuvojo naujai įrengtoje Tarybos 

posėdžių salėje, dalyvavo konferencijoje Šilalės 

Vlado Statkevičiaus muziejuje, lankėsi Šilalės rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Transatlantinio 

lakūno Stasio Girėno tėviškėje Vytogaloje įrengtame 

muziejuje, Dionizo Poškos Baublių muziejuje Bijotuose, Menų festivalyje ant Medvėgalio kalno, 

Kretingoje, Palangoje, Klaipėdoje, skyrė lėšų paminklui tremtiniams Varsėdžių parapijoje, dviejų 

Meno mokyklos kolektyvų kelionėms į Stavenhageną. 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 3 d. Rusijos Federacijos Sovetsko miesto dienai pažymėti skirtuose renginiuose 

lankėsi Vera Macienė, Raimundė Gečienė, Gintas Navardauskas, Jonas Šedbaras.  

Rugsėjo 21-23 d. Rusijos Federacijos Kaliningrado mieste vykusioje tarptautinėje 

konferencijoje „Pasienio bendradarbiavimas: Rusijos Federacija, Europos Sąjunga ir Norvegija“ 

dalyvavo Jonas Gudauskas, Raimundas Vaitiekus, Antanas Damulis, Henrikas Girčys, Gintautas 

Macevičius, Antanas Dambrauskas. 

Lapkričio mėn. Lenkijos Respublikos Krasniko mieste rengtame Lenkijos Respublikos 

Nepriklausomybės atgavimo 123-ųjų metinių minėjime svečiavosi Raimundas Vaitiekus, 

Valdemaras Jasevičius, Rimantas Rimkus. Kartu su kitų šalių delegacijomis dalyvavo Šv. Mišiose, 

iškilmingoje eisenoje Krasniko gatvėmis, padėjo gėlių ant Pilsudskio paminklo. R. Vaitiekus 

perdavė Krasniko merui Miroslaw Wlodarczyk Šilalės r. savivaldybės mero laišką ir pakvietimą 

dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjime. Vėliau buvo kalbėtasi apie 

Susigiminiavusių miestų programos projektą, kuriame dalyvavo Krasniko choras „Canticum 

canticorum“, galimybes tęsti dalyvavimą kituose Europos fondų remiamuose projektuose. Mūsų 
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delegacija grąžino parodos Šilalėje eksponatus, dar kartą padėkojo choro dalyviams už malonias 

akimirkas, patirtas vasarą. Šventiniuose renginiuose be Šilalės atstovų dalyvavo Krasniko partneriai 

iš Prancūzijos, Vengrijos, Belgijos ir Ukrainos. Prancūzus ir vengrus labai domino galimybės 

užmegzti bendradarbiavimą turizmo srityje, ukrainiečiai kvietė atvykti į Bulvinių blynų šventę. Su 

jais kalbėtasi apie vizų į Lietuvą klausimą, kurį gali padėti spręsti Tauragės apskrities Ternopilio 

(Ukraina) bičiulių draugija (pirmininkas R. Vaitiekus). Ukrainiečius labai domina dalyvavimas 

Europos Sąjungos remiamuose atliekų tvarkymo ir žaliųjų energijų projektuose. Vizito metu 

užmegzta naujų pažinčių, pasikeista kontaktais.  

Gruodžio 12-13 d. Varšuvoje (Lenkijos Respublika) programos „Cross-Border 

Cooperation Programme Lithuania – Poland – Rusia 2007-2013“ Jungtinio valdymo sekretoriato 

organizuotame tarptautiniame susitikime dalyvavo Raimundas Vaitiekus. 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA 

 

Administracinei komisijai prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-2011 m. 

pirmininkavo Asta Stanislava Karbauskienė. Prisiekus naujai išrinktai Tarybai, 2011 m. gegužės 18 

d. posėdyje Administracinės komisijos prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudaryta naujos 

sudėties komisija ir jai paskirtas vadovauti Raimundas Vaitiekus. 

2011 m. įvyko 5 Administracinės komisijos prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

posėdžiai. Jų metu išnagrinėtos 7 administracinės teisės pažeidimų bylos: iš jų: 4 pagal Lietuvos 

Respublikos ATPK 124
5
 straipsnį, 3 bylas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 188 straipsnį. 

2 bylos pagal 124
5
 straipsnį nutrauktos, nes buvo tinkamai ir laiku įvykdytas 

administracinis nurodymas, t. y. asmenys nebuvo nubausti ir per 10 dienų sumokėjo pusę 

minimalios baudos (po 40 Lt), numatytos LR 124
5
 straipsnyje. Tokiu atveju, remiantis LR ATPK 

160
1 

 straipsniu, administracinės teisės pažeidimo bylos teisena baigiama. 2 asmenims pagal LR 

ATPK 124
5
 str. skirta administracinė nuobauda – bauda (po 80 Lt). 3 asmenims pagal LR ATPK 

188 str. skirta administracinė nuobauda – įspėjimas. 

Šilalės rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija 2011 m. gavo 1 

piliečio skundą dėl per didelio mokesčio už nuomojamą žemę. Pagal Lietuvos Respublikos 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnį ir Administracinių ginčų komisijų darbo 

nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533, 9 punktą savivaldybių 

visuomeninės administracinių ginčų komisijos nesprendžia ginčų dėl mokesčio, kitų privalomų 

mokėjimų ir rinkliavų. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Administracinių ginčų komisijų darbo 

nuostatų, patvirtintų 1999 m. gegužės 4 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 533, 40.1 punktu, skundas 

atmestas kaip nepagrįstas. 
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Birželio 30 d. Tarybos posėdyje sudaryta nauja Šilalės rajono savivaldybės etikos 

komisija: Asta Stanislava Karbauskienė (pirmininkė), Jonas Šedbaras, Aušrelė Liucija Baublienė, 

Rasa Gailienė, Teresė Ūksienė, Stasys Norbutas. Per metus organizuoti 4 komisijos posėdžiai, iš 

kurių 1 posėdyje nebuvo kvorumo. Svarstyti klausimai: Komisijos pirmininko pavaduotojo 

rinkimai, Tarybos nario Stasio Skalausko kreipimasis dėl Jono Gudausko Tarybos posėdžio metu 

pasakyto neteisingo teiginio dėl Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų etatų. Šilalės rajono 

savivaldybės etikos komisijos 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. EKS-2 „Dėl Šilalės rajono 

savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento pažeidimų tyrimo“ tyrimas nutrauktas, nes J. 

Gudauskas pripažino, kad įvyko procedūriniai pažeidimai. 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija. 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimui Šilalės rajone 2011 m. Savivaldybės 

taryba skyrė – 20000 Lt. Buvo pateikta 20 paraiškų, finansuota 14 paraiškų:  

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos paraiška „Kazimiero 

Andriukaičio kapo tvarkymas“ ─ 1000 Lt;  

2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos paraiška „Koplyčios 

atstatymas Mankaičių kaimo kapeliuose“ ─ 2000 Lt; 

3. Kaltinėnų miestelio bendruomenės paraiška „Koplytstulpis „Kaltinėnams-640“ ─ 

1000 Lt; 

4. Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos paraiška „Molinė asla-3“ ─ 1500 Lt; 

5. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų paraiška „Atrask save ─ 

praeities lobiuose - 4“ ─ 700 Lt; 

6. Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyriaus paraiška „Tauta pamiršusi savo praeitį 

yra be ateities“ ─ 1000 Lt; 

7. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paraiška „Holokausto istorija ir jos 

ypatumai Lietuvoje bei Šilalės rajone“ ─ 1500 Lt; 

8. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro paraiška „Jaunos pėdos praeities takais“ ─ 

3000 Lt; 

9. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos paraiška 

„Didkiemiui ─ 450“ ─ 2000 Lt; 

10. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus paraiška „Garbės kraštotyrininkui Vladui 

Statkevičiui ─100“ ─ 2200 Lt; 

11. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos paraiška „Bilionių 

seniūnijos senkapiai ir kapinynai“ ─ 1000 Lt; 

12. Lietuvos aviacijos muziejaus paraiška „Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 

per Atlanto vandenyną 78 - ųjų metinių paminėjimas“ ─ 1000 Lt;  
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13. Vytogalos kaimo bendruomenės paraiška „Vytogalos k. Didžiosios koplyčios 

remontas“ ─ 1500 Lt;  

14. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salės paraiška 

„Laiko ženklai žmogaus gyvenamojoje aplinkoje“ ─ 600 Lt.  

Šilalės rajono savivaldybės įsteigta „Dionizo Poškos“ premija 2011 m. buvo paskirta 

Viktorijai Daujotytei (Daujotei) už knygą „Balsā ūkūs/ Balsai ūkuose“.  

Respublikinės „Aukso vainiko“ ir „Geriausiojo liaudies meistro“ parodos – konkurso 

laimėtojai: II vieta – Aleksas Urbonas (lazdos), III vieta – Alfonsas Maulius (medžio skulptūra); III 

vieta – Alvydas Pocius (kryždirbystė), II vieta – Klemensas Lovčikas (kryždirbystė).  

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija 

sudaryta Tarybos sprendimu iš 7 narių. 2011 m. buvo pakeista šios komisijos sudėtis. Komisija savo 

veiklą vykdė vadovaudamasi Tarybos patvirtintais Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių 

pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais. Per metus įvyko devyni komisijos posėdžiai, 

kuriuose daugiausia buvo svarstomi klausimai, susiję su mokinių pavėžėjimo organizavimu. Pagal 

šios komisijos ir mokyklų vadovų siūlymus bei atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus 

Administracijos direktoriaus įsakymais buvo tvirtinami ir keičiami mokinių vežimo mokykliniais 

autobusais maršrutai bei UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų 

maršrutai.  

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos 

paraiškų atrankai Tarybos sprendimu sudaryta Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų 

gerinimo bei atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komisija. 2011 m. buvo pakeista šios 

komisijos sudėtis. Per 2011 m. Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų 

tvarkymo programai iš rajono biudžeto buvo skirta 50,0 tūkst. Lt. Pagal pateiktas paraiškas šios 

lėšos buvo paskirstytos programos vykdytojams:  

- UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ – 10,0 tūkst. Lt Šilalės m. autobusų stoties pastato ir 

aikštelės remontui, keleivių laukimo salės suolų pakeitimui, siuntų saugojimo spintų pastatymui 

bagažinėje, maršrutų stendų atnaujinimui ir kitiems nebaigtiems remonto darbams; 

- UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ – 10,0 tūkst. Lt daugiabučio namo, kuriam šilumą tiekia 

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, šiluminės trasos remontui;   

- UAB ,,Šilalės vandenys“ – 11,0 tūkst. Lt bebokštės vandens tiekimo sistemos įrengimui 

Iždonų, Nevočių ir Pajūralio kaimuose; 

- UAB ,,Gedmina“ – 10,0 tūkst. Lt pagrindinės šarvojimo salės patalpų remontui;  

- UAB ,,Šilalės komunalinis ūkis“ – 9,0 tūkst. Lt konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms 

surinkti, įsigijimui. 
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Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija. Daugiabučių 

namų savininkų rėmimo programa patvirtinta Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T1-123 ir sudaryta iš septynių narių šios programos lėšų skirstymo komisija. 2011 

m. buvo pakeista šios komisijos sudėtis. Praėjusiais metais Daugiabučių namų savininkų rėmimo 

programai iš rajono biudžeto buvo skirta 20,0 tūkst. Lt. Panaudota 4,0 tūkst. Lt, kurie pagal 

pateiktus prašymus paskirti: 

- Daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Dobilas“ (D.Poškos g. 3, Šilalė) - 1500,00 Lt, 

daliniam namo stogo remontui; 

- Daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Šilas“ (Dariaus ir Girėno g. 29, Šilalė) - 2500,00 

Lt, namo laiptinės langų pakeitimui. 

Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisija per metus rinkosi į 8 

posėdžius, pakeista komisijos sudėtis. Į Šilalės rajono savivaldybės privatizuojamų objektų sąrašą 

įtraukti trys objektai. 

Šilalės rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija posėdžiavo 19 kartų, svarstyta, 

tikrinta ir derinta 207 statomų ir rekonstruojamų objektų projektinė dokumentacija, suderinta ir 

duoti rašytiniai pritarimai 54 statiniams, paruoštas ir suderintas projektavimo sąlygų sąvadas 145 

įvairiems statiniams. 

Savivaldybės tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintus atsakingumo savivaldybės 

bendruomenei, veiklos skaidrumo, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų 

derinimo, viešumo ir reagavimo į gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir 

gerbimo bei kitus principus, dalyvavo įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, 

minėjimuose, susitikimuose su Vyriausybės ministrais, Seimo bei Europos Parlamento nariais, 

užsienio šalių partneriais.  

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLA  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi 

bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 260 punktu, Šilalės rajono savivaldybės 

meras už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai. 

Ataskaita teikiama įprastai už kalendorinius metus, t.y. nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 

m. gruodžio 31 d. Ataskaitoje apžvelgiama 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.  

Per kalendorinius metus sušaukta 12 Tarybos posėdžių. 
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Per 2011 metus gauta 989 raštai, iš jų: 33 LR Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 

teikimai, 8 – šaukimai į teismo posėdžius, 152 gyventojų prašymai. Parengta 67 potvarkiai veiklos 

klausimais, 115 - komandiruočių, 8 – atostogų, 12 – personalo klausimais. Mero potvarkiais 

sudarytos darbo grupės: Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrėtų 

(griūvančių ar pan.) statinių ir teritorijų būklės nustatymo, pasiūlymų teikimo dėl Šilalės rajono 

kapinių teritorijų plėtros, privažiavimų, stovėjimo aikštelių prie jų įrengimo, Tarybos sprendimų 

projekto dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo parengimo, 

Miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių priežiūros taisyklių parengimo. 

Balandžio 14 d. prisiekus naujai išrinktiems Tarybos nariams, 1-ajame naujos kadencijos 

Tarybos posėdyje meru išrinktas Jonas Gudauskas, mero pavaduotoju paskirtas Raimundas 

Vaitiekus, Administracijos direktoriumi – Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktoriaus 

pavaduotoja – Vera Macienė. 

Meras Jonas Gudauskas atstovauja Šilalės rajono savivaldybei Tauragės apskrities 

regiono plėtros taryboje, birželio mėnesį vykusiame posėdyje išrinktas šios tarybos pirmininku. Per 

metus įvyko 5 posėdžiai ir 5 rašytinės procedūros. Svarstyti klausimai: Regiono plėtros tarybos 

sutarčių su socialiniais ir ekonominiais partneriais sudarymas, tolesnis bendradarbiavimas su 

užsienio regionais, tarybos pirmininko ir pavaduotojo, Tauragės regiono projektų sąrašų tvirtinimas 

bei tikslinimas, pasiekimai ir problemos įgyvendinant projektus, finansuojamus ES lėšomis, TRPT 

nuostatai ir darbo reglamentas, regiono plėtros plano 2006-2013 m. vykdymo apžvalga. Lapkričio 

mėn. Bijotuose, Baublių komplekse, vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis. Posėdyje 

dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas. Patikslinti 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007-2013 m. 

finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašai: pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, pagal priemonę VP2-4.4-ŠM-02-R „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Išklausyta informacija apie Tauragės regiono 

projektų įgyvendinimo eigą, Tauragės pasiekimus ir problemas, įgyvendinant projektus, 

finansuojamus ES fondų lėšomis pagal VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros kuruojamas 

priemones; pasiūlymai dėl Lietuvos regioninės politikos 2014-2020 m. laikotarpiui. 

Meras pirmininkauja Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijai, Šilalės rajono gabių 

moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programos 

atrankos komisijai, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone 

komisijai, „Auksinės gilės“ atrankos komisijai. 

Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės 

paramos bei skatinimo programai atrankos komisija 2011 m. posėdžiavo 2 kartus. Buvo pateikti 84 

prašymai, iš kurių 18 pateikė rajono bendrojo lavinimo mokyklų 11-12 klasių moksleiviai, 47 
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prašymus pateikė studentai ir 19 prašymų pateikė mokyklos bei bendruomenės dėl moksleivių ir 

studentų, pasiekusių ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės pasiekimų kultūros, 

mokslo, sporto srityse. Šilalės rajono savivaldybės 2011 m. biudžete Šilalės rajono gabių 

moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programai 

skirta 30 000 Lt. Komisija paramą skyrė 15 moksleivių, 39 studentams bei 17 asmenų, 

pasiekusiems ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės pasiekimų kultūros, mokslo, 

sporto srityse. Parama nepaskirta 9 pareiškėjams, kurie neatitiko pagrindinių Programos prioritetų. 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija per 

metus posėdžiavo 3 kartus. Šios programos įgyvendinimui 2011 m. buvo skirta 20 tūkst. Lt, kurie 

paskirstyti 14 programų įgyvendinimui. 

 

PADĖKOS, APDOVANOJIMAI 

 

                 „Auksinė gilė“ 

Vasario 16 d. „Auksinės gilės“ atrankos komisijos iš 

pasiūlytų kandidatų išrinkti bei „Auksine gile“ nominuoti ir 

piniginėmis premijomis apdovanoti krašto vardą Lietuvoje ir už 

jos ribų garsinantys Šilalės rajonui nusipelnę asmenys: Virginijus 

Jocys (už ryšį su tėvų žeme, atsidavimą Šilalė kraštui, jo istorijos 

tyrinėjimą ir sklaidą), Stasys Skalauskas (už rūpestį kaimo 

žmogumi, už gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, įvairių sporto šakų populiarinimą 

gyventojų tarpe bei pelnytą aplinkinių pagarbą), Pranas Šerpytis (už sergantiems teikiamą viltį, 

išgelbėtas žmonių gyvybes, daugybę kilnių poelgių, paramą Šilalės krašto medikams ir gabių rajono 

mokinių skatinimą), Teresė Ūksienė (už nepailstamą veiklą buriant Lietuvos mylėtojus, žuvusiųjų 

už Tėvynės laisvę atminimo įamžinimą, rašytinio palikimo rinkimą). 

Balandžio mėn. Lietuvos medicinos darbuotojo dienos proga padėkos raštai įteikti 

medicinos darbuotojams: Onutei Venskienei, Zitai Brazauskienei, Albinai Stirbienei, Birutei 

Remeikienei, Reginai Cibitienei, Gražinai Meirienei, Janina Kuraitienei, Irenai Špečkauskienei, 

Dalei Vydmantienei, Vandai Slaboševičienei, Jonui Servai, Petrui Budreckiui, Birutei Betingienei, 

Genutei Mauriutei, Algiui Šiaudvyčiui, Laimutei Mačijauskienei, Genovaitei Ciparienei, Saulei 

Olendrienei, Olgai Jankauskienei, Irenai Beržanskienei, Vilmai Raudonienei, Daliai Vaišnorienei, 

Daivai Trapaitei, Reginai Karbauskienei, Birūtai Darbutienei, Albinai Jurgaitienei, Onai Spudienei, 

Birutei Petrikaitienei, Vilmai Navakauskienei, Elenai Sakalauskaitei. 
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Spalio mėn. Šilalės rajono žemdirbių ir kaimo bendruomenių 

šventės proga už gražiausias sodybas įteiktos padėkos ir 

apdovanoti Danutė ir Virginijus Damuliai, Loreta ir Donatas 

Irtmonai, Genutė ir Arūnas Urbonai, Laima ir Algimantas 

Gestautai. Už Šilalės rajono gražiai tvarkoms sodybas – 

Albina ir Jonas Ramonai, Roma ir Juozapas Zigmonas 

Jankauskai, Alma ir Alfonsas Kasnauskai, Daiva ir Rimutis 

Kaminskiai, Lilė Gailiuvienė. Už Šilalės rajono gražiausiai tvarkomas ūkininko sodybas – Regina ir 

Arūnas Gudauskai, Rimas ir Virginijus Rimkai. Už gražiausiai tvarkomą daugiabučio namo aplinką 

– Ašvos g. 6, Pajūralio k., Kvėdarnos sen. gyventojai, tvarkingiausiomis gatvėmis pripažintos 

Akmenos g. (Naujojo Obelyno k., Upynos sen.), Šaukliškės g. (Žadeikių k., Žadeikių sen.), Jūros g. 

(Didkiemio k., Didkiemio sen.). 

Tarptautinės mokytojų dienos proga už nuoširdžias pastangas perteikti dalyko žinias, 

atskleisti gerąsias žmogaus savybes ir ugdymui palankios aplinkos kūrimą Mero padėkos raštais 

apdovanotas didelis būrys rajono ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų. 

Baublių muziejaus komplekso atidarymo proga Mero padėkos raštais už reikšmingą indėlį 

išsaugant ir atgaivinant Dionizo Poškos Baublius apdovanoti Zigmantas Balčytis, Steponas Jasaitis, 

Libertas Klimka, Dainius Kreivys, Stasys Navardauskas, Irena Seliukaitė, Stasys Skrodenis, 

Antanas Pocius, Diana Varnaitė. 

 

„Pagarbos lašas“ 

          Gruodžio mėn. vykusios 

Savivaldybės padėkos dienos šventės 

metu „Pagarbos lašu“ nominuota 15 

Šilalės krašto gyventojų: Laima 

Andrijauskienė (už šokio meno 

puoselėjimą bei sklaidą rajone ir už jo 

ribų), Regina Audinytė (už ilgametį 

nepriekaištingą darbą, reikšmingą ir 

aktyvią veiklą, siekį padaryti kitų 

žmonių gyvenimą šviesesniu), Elena 

Bukauskienė (už pareigingumą, nuoširdų bendravimą su ligoniais, už dėmesį ir rankų švelnumą, 

širdies šilumą ir atsiliepimą į kiekvieno skausmą), Danutė Jurkšaitienė (už nuolatinį gimnazijos 

bendruomenės telkimą pilietiškumo ugdymui, kultūrinės ir edukacinės aplinkos kūrimą), Petronėlė 

Lukoševičienė (už pilietinę iniciatyvą, pareigingumą, atsakingumą, už pagalbą įgyvendinant 

sumanymus), Ramūnas Navardauskas (už Šilalės rajono ir visos Lietuvos vardo garsinimą Europoje 
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ir pasaulyje), Vaclovas Petkus (už profesionalumą, pasiaukojamą darbą), Juzefa Petkuvienė (už 

pareigingumą, nuoširdų bendravimą su ligoniais, už dėmesį ir rankų švelnumą, širdies šilumą ir 

atsiliepimą į kiekvieno skausmą), Dalia Petrošienė (už aktyvią veiklą suburiant Požerės kaimo 

bendruomenę, nuoširdumą ir pagalbą kaimo žmonėms), Nijolė Pociuvienė (už ilgametį 

nepriekaištingą darbą, kraštotyrinės medžiagos rinkimą, Bijotų ir Baublių vardo garsinimą interneto 

erdvėje), Jonas Šedbaras (už nuveiktus darbus gamtosaugos srityje, istorinio paveldo saugojimą ir 

įamžinimą, dvasinių vertybių propagavimą), Janina Venckuvienė (už greitosios medicinos pagalbos 

stoties paslaugų gerinimą, nuoširdų darbą Šilalės rajono gyventojams teikiant greitosios medicinos 

pagalbos paslaugas), Antanina Žadeikytė (už giedojimo tradicijų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą 

bendruomenės gyvenime), Juozas Žymančius (už sėkmingą ES projektų įgyvendinimą, sutelktą 

mokyklos bendruomenės veiklą, tradicijų puoselėjimą, sąžiningą darbą, mokymo aplinkos 

gerinimą). 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-5 patvirtinta 

Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa. Jos tikslas – telkti 

rajono bendruomenę sprendžiant svarbiausias Šilalės rajono kultūrines, socialines problemas, 

skatinant žmonių iniciatyvą aktyviau veikti socialinėje, kultūros, sporto, turizmo, švietimo bei 

mokslo, auklėjimo ir prevencinėje, jaunimo užimtumo, žmogaus teisių apsaugos ir kitose srityse bei 

stiprinti ryšius tarp rajono įstaigų, įmonių ir organizacijų. 

Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą vykdo Šilalės 

rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos atrankos komisija, kuriai nuo 

2011 m. gegužės mėn. vadovauja Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Valdemaras Jasevičius. Komisiją sudaro 9 asmenys (2 Šilalės rajono savivaldybės vadovai, 2 Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos atstovai, 3 Šilalės rajono savivaldybės administracijos atstovai, 2 

Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų vadovai).  

2011 m. iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Nevyriausybinių organizacijų rėmimo 

programai buvo skirta 30 000 Lt.  

Dėl paramos kreipėsi 47 Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos. 

Pareiškėjų prašoma paramos suma siekė 179 134 Lt.   

Parama buvo skirta 24 nevyriausybinėms organizacijoms (9 kaimo bendruomenėms skirta 

7 000 Lt, 8 įvairaus pobūdžio nevyriausybinėms organizacijoms skirta 14 800 Lt, 4 sporto klubams 

– 4 700 Lt, 3 jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms – 3 500 Lt). 
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JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA 

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2011 m. veikė pagal Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-314 patvirtintą Šilalės rajono 

savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 metų plėtros programą. 

Taryboje dirba 10 narių (3 nariai yra Šilalės rajono savivaldybės vadovai, 2 nariai yra 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos specialistai, susiję su jaunimo politikos formavimu, ir 5 

nariai atstovauja Šilalės rajono jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms). Tarybai pirmininkauja 

Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas.  

2011 m. Jaunimo reikalų taryba posėdžiavo keturis kartus. Posėdžiuose buvo aptarti šie 

klausimai: Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 metų plėtros programos plano 

priemonių sudarymas 2011 metams, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko 

ir pavaduotojo rinkimai, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 metų plėtros 

programos lėšų paskirstymas 2011 metų priemonėms vykdyti, įvairūs einamieji klausimai. 

Jaunimo reikalų tarybos veiklos programai vykdyti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 

2011 m. buvo skirta 10 000 Lt.  

Per 2011 metus Taryba organizavo rajono jaunimui šiuos renginius: 

1. „Socialinė virtuvė Šilalėje“, skirta Jaunimo solidarumo dienai paminėti. Renginys 

organizuotas bendradarbiaujant su Nacionaliniu socialinės integracijos institutu.  

2. „Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas“. 

3. „Dviračių žygis“, skirtas jaunų žmonių pilietiškumui ir patriotiškumui ugdyti. 

4. Projektas „Aš ir Tu, pradėkime veikti kartu“, skirtas plėtoti vietos bendruomenių 

jaunimo, valdžios ir su jaunimu dirbančių organizacijų struktūrinį dialogą. Projektas įgyvendintas 

bendradarbiaujant su Tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo agentūra ir Tauragės rajono 

savivaldybės administracija. 

5. Rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąskrydis „Ar sportas tau?“. 

6. Baigiamasis 2011 metų renginys jaunimui, skirtas jaunimo kūrybiškumui bei 

savarankiškumui ugdyti. 
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            Dviračių žygio dalyviai                                             „Socialinė virtuvė“ Šilalėje 

 

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai 2011 m. birželio 8 d. dalyvavo 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje 

konferencijoje „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“. Meras 

Jonas Gudauskas Lietuvos Respublikos Seime skaitė pranešimą „Jaunimo politikos įgyvendinimas 

Šilalės rajono savivaldybėje 2007-2011 metais“. 

2011 m. rugsėjo 15 d. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo 

Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame 

seminare „Asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo reikalų tarybų veiklos 

efektyvinimas“. Jaunimo reikalų koordinatorė skaitė pranešimą „Šilalės rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos darbas“. 

2011 m. rugsėjo mėn. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba pritarė Rūtos 

Beinoriūtės, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

valdybos narės, dalyvavimui Pasaulio jaunimo festivalyje ir parėmė finansiškai. 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO PARTNERIAIS  

Šilalės rajono savivaldybė bendradarbiauja su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities 

Sovetsko miesto administracija, Vokietijos Reuterstadt Stavenhageno miesto savivaldybe, 

Norvegijos Lund komuna, Lenkijos Krasniko miesto savivaldybe, Rusijos Federacijos Kaliningrado 

srities municipaliniu dariniu „Mamonovo miesto apygarda“, Ukrainos Ternopolio srities Borščivo 

rajono administracija. 

Kovo 6-11 d. įgyvendinant Comenius Regio partnerystės projektą „Live, Feel, Teach: 

Social Bridges of Education“ pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, pasirašytą su Švietimo 

mainų paramos fondu, Turkijos delegacija vadovaujama Afyonkarahisar Provincijos nacionalinio 

švietimo Direktorato direktoriaus Hidayet YILDIRIM lankėsi Šilalėje. Tai jau septintas partnerių 

susitikimas. Delegacija susitiko su Šilalės rajono vadovais, dalyvavo Šilalės rajono švietimo centro 

(projekto partnerių) organizuojamoje konferencijoje „Mokytojo vaidmens kaita“. 
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Gegužės 9-12 d. Šilalėje lankėsi delegacija iš Reuterstadt Stavenhageno. Delegacijoje Herr 

Klaus Salewski – Miestų atstovų prezidentas, Herr Lothar Kuhn – Miestų atstovų prezidento 

pavaduotojas, Herr Hans-Georg Kunisch, Herr Bernd Mahnke – Meras, Herr Thoralf Plath – 

„Nordkurier“ laikraščio redaktorius, Herr Frank Schumann – miesto administracijos sistemų 

administratorius. Svečiai susitiko su Savivaldybės vadovais, skyrių vedėjais, lankėsi „Šilalės žinių“ 

redakcijoje, Socialinių paslaugų centre, muziejuje, Meno mokykloje, Viešojoje bibliotekoje, 

Laukuvos Norberto Vėliaus ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijose, Bijotų ir Kaltinėnų 

seniūnijose, aptarė Susigiminiavusių miestų programos projektą, kintančias bendradarbiavimo 

sąlygas ir atsiveriančias naujas galimybes. 

Liepos 11-14 dienomis Šilalės rajono savivaldybės delegacija, kuriai vadovavo Jonas 

Gudauskas, lankėsi Reuterstadt Stavenhagene. Į šį susitikimą šilališkius pakvietė Stavenhageno 

meras Bernd Mahnke. Svarbiausias vizito akcentas – dalyvavimas paminklo garsiausiam 

Stavenhageno sūnui – Fritzui Reuteriui atidengimo 100-mečiui paminėti. Ta proga miesto aikštėje 

vyko iškilmingas Miesto atstovų posėdis, kuriame dalyvavo Mecklenburg-Vorpommern žemės 

švietimo ir mokslo ministras Henris Teschas, 

Bundestago deputatas Matthiaz Lietzas, 

Mecklenburg-Vorpommern Landtago (federacinės 

žemės parlamento) viceprezidentė Renata Holznagel, 

Landtago deputatai, Stavenhageno Fritzo Reuterio 

premijos laureatai ir kiti garbūs svečiai. 

Antrasis labai svarbus vizito akcentas – 

pasirašytas 2011 m. ir 2012 m. Šilalės ir Reuterstadt 

Stavenhageno miestų bendrų projektų įgyvendinimo planas. Svarbiausias jo tikslas – pagilinti  jau 

egzistuojančius kontaktus savivaldybių bendradarbiavimo, socialinėje ir kultūrinėje srityse 

įgyvendinant ES projektus. Kitomis vizito dienomis apžiūrėti vėjo ir saulės jėgainių parkai, 

pramoninis mikrorajonas, vėjo jėgainė mažam ūkiui, vandens ir kanalizavimo įmonė, katilinė, kurui 

naudojanti atliekas, bulvių pusfabrikačių gamykla „Pffani“, komunalinio skyriaus miesto priežiūros 

technika, lankytasi bibliotekoje, mokykloje. Susitikta su ugniagesiais Virko miestelyje, kur 

šilališkiams buvo pažadėta padovanoti galingą gaisrinį siurblį. Neapsieita be draugiškų mažojo 

futbolo varžybų Bazepulyje ir motociklų muziejaus Jurgenstorfe. Daug bendrauta su miesto 

atstovais, savivaldybės darbuotojais. 

Po Savivaldybių rinkimų pasikeitė Norvegijos Lund komunos meras. Dabar išrinktas Pal 

Ravandal, pasikeitė ir Administracijos direktorius. Pasikeista sveikinimo laiškais, pasižadėta tęsti 

ilgamečius ryšius. Numatyta pakviesti Lund komunos delegaciją į Baublių muziejaus atidarymą ir 

aptarti dabartines bendradarbiavimo galimybes. 
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Palaikomi santykiai su Lietuvos Respublikos konsule Sovetske Liuda Kleimionova ir 

Rusijos konsulato Klaipėdoje generaliniu konsulu A. Krotkovu. 

Sunkiausia palaikyti ryšius su Borščivu, nes jie dalyvauja tik Ternopilio apskrities 

remiamose veiklose.  

 

 INVESTICIJOS, PLĖTRA 

 

Planavimas ir tyrimas 

Savivaldybių funkcija - teritorijų planavimas - tai žemės sklypų planų rengimas, bendrųjų, 

specialiųjų ir detalių planų sprendinių įgyvendinimas. 2011 m. šiai funkcijai įgyvendinti iš 

Savivaldybės biudžeto buvo skirta 30800 Lt, panaudota 29270,53 Lt. 2011 m. užbaigti rengti trys 

specialieji planai: Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, Šilalės rajono savivaldybės 

gyvenamųjų vietovių kaimų ir seniūnijų ribų nustatymo bei Šilalės miesto daugiabučių gyvenamųjų 

namų ribų nustatymo specialusis planas.  

Vykstant žemės reformos žemėtvarkos projektavimo darbams, kadastro vietovėse 

formuojami prie savivaldybės nuosavybės teise turimų statinių bei kitų objektų: kapinių žemės 

sklypų, inžinerinės infrastruktūros statinių, žemės sklypai.   

Tarybos sprendimai, susiję su investicijomis, verslu, žemės ūkiu ir plėtra: 

Dėl leidimo rengti paraišką papildomam finansavimui projekto „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ įgyvendinimui gauti (2011 m. 

vasario 4 d. Nr. T1-8); 

Dėl projekto „Upynos ir Kaltinėnų ugniagesių komandų pastatų (patalpų) rekonstravimas“ 

(2011 m. vasario 4 d. Nr. T1-10); 

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal 

priemonę Nr. VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

(2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-34); 

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2012-2014 metų 

programai (2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-35); 

Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano 

rengimo (2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-38); 

Dėl Šilalės rajono 2011 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto 

lėšomis, sąrašo patvirtinimo (2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-59); 

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektams finansuoti (2011 m. gegužės 

18 d. Nr. T1-91); 



 21 

Dėl pritarimo projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ 

(LEADER metodu), sąrašui (2011 m. gegužės 18 d. Nr. T1-112); 

Dėl paraiškos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.2-VRM-01-R 

priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ rengimo 

(2011 m. gegužės 26 d. Nr. T1-139); 

Dėl pritarimo projekto „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio 

teritorijoje tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos“ įgyvendinimui (2011 m. birželio 30 d. Nr. T1-212); 

Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo (2011 m. birželio 30 d. Nr. T1-

213); 

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių 

būklės gerinimas“ (2011 m. rugsėjo 9 d. Nr. T1-282); 

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais 

vykdomai veiklai, sąrašo patvirtinimo (2011 m. lapkričio 24 d. Nr. T1-371). 

 

AKIMIRKOS IŠ SUSITIKIMŲ 

 

 
 

Susitikimas su LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento direktoriumi Mindaugu 

Lukaševičiumi. Bendrovė planuoja investuoti 1,3 mln. Lt per metus į Šilalės rajone esančių objektų 

techninių planų rengimą ir jų įgyvendinimą. 
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Lapkričio pabaigoje žemės ūkio kooperatyvo „Šilalės Agro“ akcininkai susitiko su Savivaldybės 

vadovais 

 

 
UAB „Šilalės vandenys“ ir vadovų pasitarimas dėl projekto „Nemuno žemupio baseino investicinės 

programos I etapas“ 2004/LT/16/C/PE/004 eigą. 

 
Rugsėjo mėnesį Šilalėje lankėsi Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 
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Spalio mėn. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje atidarytas VII Lietuvos mokinių olimpinis 

festivalis 

 

 

 
Išvažiuojamasis Tauragės apskrities regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo LR vidaus 

reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas, Bijotuose 

 

http://www.lmssc.smm.lt/images/stories/lmof111014/IMG_0004.jpg
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Po dvejų metų pertraukos lankytojams duris atvėrė restauruoti Dionizo Poškos Baubliai, kuriuose 

prieš 200 metų įsikūrė pirmasis Lietuvoje senienų muziejus 

 

 

Kiekvienas Tarybos narys gyventojams apie savo veiklą atsiskaitys susitikimuose pagal 

Tarybos patvirtintą tvarkaraštį. 

 

Savivaldybės meras     Jonas Gudauskas 

 

 

  

 

 


