Elektroninio dokumento nuorašas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 35 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. liepos 2 d. Nr. T2-8
Šilalė
Posėdis įvyko 2021-06-28 10.00 val. (nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių
priemonėmis).
Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.
Posėdžio sekretorius – Tadas Sadauskis.
Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai
(sąrašas pridedamas).
Posėdyje dalyvavo 13 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).
Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 35 posėdis pradėtas.
Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.
Rima Norvilienė prašė pristatyti informaciją dėl Seniūnijų reformos Šilalės rajone.
Raimundė Gečienė prašė pristatyta informaciją apie COVID-19 pandemijos valdymą ir
skiepijimą Šilalės rajone.
Algirdas Meiženis pranešė, jog informacijos bus pristatytos.
Algirdas Meiženis siūlė pritarti pateiktai darbotvarkei su papildomomis informacijomis.
Darbotvarkei pritarta vienbalsiai (už – 25).
Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veiklos reglamento 79 punktą, kurio vadovaujantis,
Tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo
informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2021 m.
vasario 18 d. teikime „Savivaldybės tarybos narės Loretos Kalnikaitės įgaliojimų netekimo
procedūrai pradėti“ išdėstytų faktų tyrimo“.
Pranešėjas Tadas Bartkus.
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl
didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas Artūras Mikalauskas.
3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl
Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.
4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191
„Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos
nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius.
5. Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.
6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.
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7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158
,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą,
mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės
sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.
8. Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
9. Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio
būsto fondo plėtrai.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-137
„Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės
rajone“ pakeitimo.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
11. Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti užsakovo funkcijas.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų
pakeitimo.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos gatvių pavadinimo suteikimo bei
geografinių charakteristikų pakeitimo.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos gatvių pavadinimo suteikimo bei
geografinių charakteristikų pakeitimo.
Pranešėjas Martynas Remeikis.
15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
Pranešėja Reimunda Kibelienė.
16. Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo,
gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Pranešėja Virginija Bukauskienė.
17. Kita informacija.
Pranešėjas Algirdas Meiženis.
1. SVARSTYTA. Pritarimas išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės
2021 m. vasario 18 d. teikime „Savivaldybės tarybos narės Loretos Kalnikaitės įgaliojimų netekimo
procedūrai pradėti“ išdėstytų faktų tyrimo“.
Loreta Kalnikaitė nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėjas Tadas Bartkus pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Raimundas Vaitiekus klausė, kiek kartų vyko komisijos posėdžiai ir kiek komisijos narių
dalyvavo posėdžiuose.
T. Bartkus atsakė, jog dalyvavo 3 komisijos nariai ir vyko 3 posėdžiai.
Vera Macienė klausė, kiek finansiškai kainavo L. Kalnikaitė klausimas.
T. Bartkus atsakė, jog Tarybos posėdžio metu bus galima pristatyti finansines išlaidas.
Rima Norvilienė klausė, kodėl nesuformuluotas vienas aiškus išvados punktas.
T. Barktus atsakė, jog viskas aiškiai parašyta sprendimo projekte.
Vitalija Jankauskaitė – Milčiuvienė klausė, ar šitas klausimas taip ir bus paliktas, ar bus
kažkas daroma.
T. Bartkus atsakė, jog Komisija nusprendė nesikreipti į Teismą.
Egidijus Gečas klausė, ar Komisija dirbo teisėtai.
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T. Bartkus atsakė, jog Komisija dirbo teisėtai.
R. Norvilienė siūlė palikti tik vieną iš dviejų išvadų.
E. Gečas siūlė balsuojant susilaikyti.
Pasisakė R. Vaitiekus, R. Norvilienė.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Balsavo: 20 – UŽ, 0 – PRIEŠ, 4 –
SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, T. Bartkus – UŽ,
D. Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė – UŽ, A. Gargasaitė – UŽ, E. Gargasė – UŽ,
E. Gečas – SUSILAIKĖ, R. Gečienė – UŽ, V. Jankauskaitė - Milčiuvienė – SUSILAIKĖ, G.
Macevičius – UŽ, V. Macienė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – SUSILAIKĖ, R.
Norvilienė – UŽ, S. Olendrienė – UŽ, A. Petkus – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Titovas – UŽ, R.
Toleikis – UŽ, R. Vaitiekus – SUSILAIKĖ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).
2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.
T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“
pakeitimas.
Rima Norvilienė ir Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėjas Artūras Mikalauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
V. Macienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.
Kęstutis Ačas klausė, ar yra Šilalės rajono savivaldybės biudžete numatyta lėšų katilinių
modernizavimui.
A. Mikalauskas atsakė, jog lėšų numatyta nėra.
R. Vaitiekus klausė, kodėl Administracija nevykdė Tarybos sprendimo.
A. Mikalauskas atsakė, jog Tarybos sprendimas nevykdytas dėl kapinių priežiūros ir kitų
veiklų perdavimo.
Edmundas Auškalnis klausė, ar yra pasirašytas sutikimo su UAB „Šilalės šilumos tinklai“
dėl katilinių perdavimo.
A. Mikalauskas atsakė, jog sutikimo nėra.
V. Macienė klausė, kiek kainuos visų paslaugų pirkimas.
A. Mikalauskas atsakė, jog kol kas negalima atsakyti, kiek kainuos visos paslaugos.
K. Ačas klausė, ar buvo padaryta kaštų analizė.
Osvaldas Šarmavičius atsakė, jog darbo grupė pateikė tik rekomendacijas, tikslių
paskaičiavimų nebuvo atlikta.
V. Macienė klausė, ar ne per ilgas sprendimo įgyvendinimo terminas.
A. Mikalauskas atsakė, jog terminas nėra per ilgas.
K. Ačas siūlė pakeisti terminą iki spalio 1 d.
A. Meiženis informavo, jog siūlomas terminas prasilenks su darbuotojų įspėjimo atleidimo
iš darbo terminais.
K. Ačas atsiėmė savo siūlymą.
E. Gečas siūlė atlikti kaštų naudos analizę prieš įgyvendinant sprendimą.
Tarybos nariai pritarė E. Gečo pasiūlymui.
Pasisakė R. Vaitiekus, E. Gečas.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Balsavo: 13 – UŽ, 0 – PRIEŠ, 10 –
SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – SUSILAIKĖ, E. Auškalnis – SUSILAIKĖ,
T. Bartkus – UŽ, D. Bergelis – SUSILAIKĖ, A. Dambrauskas – SUSILAIKĖ, L. Dargienė – UŽ,
A. Gargasaitė – UŽ, E. Gargasė – SUSILAIKĖ, E. Gečas – UŽ, R. Gečienė – SUSILAIKĖ, V.
Jankauskaitė - Milčiuvienė – UŽ, L. Kalnikaitė – SUSILAIKĖ, G. Macevičius – SUSILAIKĖ, V.
Macienė – SUSILAIKĖ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, S. Olendrienė – UŽ, A. Petkus
– UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Titovas – SUSILAIKĖ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B.
Žirlienė – UŽ).
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3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė 1 priede 5.1.4.14.
eilutėje patikslinti sumą įrašant „889,65“ ir 14 eilutėje patikslinti įrašant „3229,65“, 2 priede
Programoje nr. 11 skirti 3000 Eur. Pajūrio seniūnijai „Kultūros ugdymo ir puoselėjimo“ programai,
Kultūros centro eilutėje iš išlaidų skirtom Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimui perkelti
6315 Eur. į „turtui įsigyti“, patikslinti „Komunalinio ūkio ir turto“ programoje Kvėdarnos
seniūnijos eilutėje sumažinti lėšas skirtas gatvių priežiūros žiemos sezono metu ir rajono gatvių
apšvietimo užtikrinimui perkeliant 5900 Eur į savivaldybei priklausančių visuomenės paskirties
pastatų aplinkos tvarkymo eilutę, Šilalės miesto seniūnijos eilutėje sumažinti 20000 Eur išlaidoms
skirtas lėšas gatvių apšvietimo tinklų įrengimui perkelti turtui įsigyti, 8 priede Šilalės lopšelio
darželio „Žiogelis“ eilutėje padidinti 2100 Eur atitinkamai sumažinant Biudžeto ir finansų skyriaus
lėšas. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui su patikslinimais.
R. Vaitiekus klausė, kokia situacija su biudžetu, kaip jis renkamas.
D. Vėlavičiutė atsakė, jog Gyventojų pajamų mokesčio jau yra surinkta 1/12 dalis.
R. Vaitiekus klausė, kokia situacija su paskola sporto salės statybai.
D. Vėlavičiutė atsakė, jog paskola sutartis jau pasirašyta.
R. Vaitiekus tikslinosi dėl paskolos palūkanų.
V. Macienė klausė, ar formuojant biudžetą nebuvo per daug skiriama lėšų apšvietimui.
D. Vėlavičiutė atsakė, jog kai bus padaryta analizė, bus aišku.
R. Norvilienė klausė, ar jau yra baigtas rengti Kultūros centro techninis projektas.
T. Bartkus atsakė, jog M. Remeikis galės atsakyti į šitą klausimą.
R. Norvilienė klausė, kiek Šilalės rajono savivaldybei bus skirta lėšų iš patikslinto Valstybės
biudžeto.
D. Vėlavičiutė atsakė, jog pagal patikslintą Valstybės biudžetą Savivaldybė turėtų gauti apie
1,08 mln. Eur.
R. Norvilienė siūlė dalį lėšų gautų iš Valstybės biudžeto skirti Kultūros centro vidaus
patalpų remontui.
R. Vaitiekus siūlė 1,08 mln. Eur skirti Šilalės sporto salės statyboms ir Kultūros centro
remontui.
Pasisakė R. Norvilienė, E. Gečas, T. Bartkus.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24, R. Titovas nebalsavo).
4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo
Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos
ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Norvilienė siūlė į Komisijos pirmininko poziciją skirti R. Toleikį.
R. Toleikis atsisakė būti Komisijos pirmininku.
R. Vaitiekus siūlė 2.1. papunktyje išbraukti žodžius „laikinai einantis administracijos
direktoriaus pareigas“.
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė R. Vaitiekaus pasiūlymui.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Balsavo: 21 – UŽ, 1 – PRIEŠ, 1 –
SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – SUSILAIKĖ, T.
Bartkus – UŽ, D. Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė – UŽ, A. Gargasaitė – UŽ, E.
Gargasė – UŽ, E. Gečas – UŽ, R. Gečienė – UŽ, V. Jankauskaitė - Milčiuvienė – UŽ, L. Kalnikaitė
– UŽ, G. Macevičius – SUSILAIKĖ, V. Macienė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ,
R. Norvilienė – UŽ, A. Petkus – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Titovas – PRIEŠ, R. Toleikis – UŽ, R.
Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).
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5. SVARSTYTA. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimas.
Raimundas Vaitiekus, Edmundas Auškalnis, Rima Norvilienė ir Lineta Dargienė nusišalino
nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė Šilalės Dariaus ir Girėno
progimnazijos nuostatus papildyti 15.5 papunkčiu ir jį išdėstant taip: „nuotolinio mokymo
organizavimo būdas“, papildyti 29.4 papunkčiu ir jį išdėstant taip: „vykdyti kitas Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas“, 47 punkte vietoje „pirmininku“ įrašyti žodį
„nariu“, 53 punktą performuluoti taip: „Progimnazijos mokytojų taryba (toliau – Mokytojų taryba)
– nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems
ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jei turi
kontaktinių pamokų, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys“, pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip: „Mokytojų tarybai vadovauja
pirmininkas, kurį vieneriems mokslo metams atviru balsavimu paprasta balsų dauguma renka
Mokytojų taryba pirmajame posėdyje. Mokytojų tarybos pirmininkas gali būti renkamas ne daugiau
kaip dvi kadencijas. Mokytojų tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu vieniems mokslo
metams. Mokytojų tarybos pirmininko, Mokytojų tarybos sekretoriaus įgaliojimai nutrūksta, kai
pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina.
Naujas Mokytojų tarybos pirmininkas, Mokytojų tarybos sekretorius renkamas artimiausiame
Mokytojų tarybos posėdyje, kurį organizuoja atitinkamai Mokytojų tarybos sekretorius arba
Mokytojų tarybos pirmininkas“, 55 punktą performuluoti taip: „Mokytojų tarybos posėdžiai
organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per
pusmetį. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Mokytojų tarybos
posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du
trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma“,
56 punktą išdėstyti taip: „Į Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų Progimnazijos
savivaldos institucijų atstovai, kiti asmenys“, patikslinti 58.1. papunktį ir išdėstyti taip: „svarsto
bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio
atnaujinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus“, 58.12 papunktį išdėstyti taip: „deleguoja
atstovus į Progimnazijos darbo tarybą“, 59 punktą performuluoti taip: „Progimnazijos mokinių
taryba (toliau – Mokinių taryba) yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti
Progimnazijos mokinius. Progimnazijos mokinių tarybą sudaro 9 Progimnazijos 5-8 klasių
mokiniai, kurie renkami slaptu balsavimu dviejų metų kadencijai pagal Mokinių tarybos rinkimų
tvarką. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis baigia
Progimnaziją, atsistatydina, kai jo elgesys nesuderinamas su Mokinių tarybos nario pareigomis“, 60
punktą išdėstyti taip: „Mokinių tarybos pirmininkas renkamas Mokinių tarybos narių pirmame
posėdyje. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti renkamas ne daugiau kaip vienai kadencijai“,
pakeisti 64 punktą ir išdėstyti taip: „Progimnazijos tėvų taryba (toliau – Tėvų taryba) yra
Progimnazijos mokinių tėvų ir kitų teisėtų mokinio atstovų savivaldos institucija, kurią sudaro
kiekvienos Progimnazijos klasės/ priešmokyklinio ugdymo grupės tėvų komitetų pirmininkas“,
pakeisti 65 punktą jį išdėstant taip: „Tėvų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus
per mokslo metus. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje renka Tėvų tarybos
pirmininką. Tėvų tarybos pirmininkas renkamas dvejiems metams ir ne ilgiau kaip dvi kadencijas“,
69 punktą išdėstyti taip: „Progimnazijos klasės/priešmokyklinio ugdymo grupės tėvų komitetą
(toliau – Tėvų komitetas) sudaro 3 nariai, išrinkti dvejiems metams atviru balsavimu klasės tėvų ir
kitų teisėtų mokinio atstovų susirinkime. Tėvų komiteto nariu, pirmininku gali būti renkamas ne
daugiau kaip dviem kadencijoms“ ir pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip: „Progimnazijos
savivaldos institucijos dirba vadovaudamosi šiais nuostatais ir kitais teisės aktais“. Pranešėja prašė
pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.
A. Meiženis tikslinosi dėl Nuostatų pakeitimų.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 20).
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R. Titovas atsijungė iš posėdžio.
6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimas.
R. Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė papildyti Nuostatų 26
punktą įrašant „Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas penkerių metų
kadencijai“ ir toliau kaip tekste, 27 punkte patikslinti pabaigą įrašant „taiko direktoriui skatinimo
arba drausminimo priemones“, taip pat 24 punkte išbraukti brūkšnį. Pranešėja prašė pritarti
sprendimo projektui su patikslinimais.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 23).
7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.
T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų
vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,
pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
R. Norvilienė ir T. Bartkus nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Vaitiekus klausė, ar nebuvo galima paruošti sprendimo projekto anksčiau.
R. Kuzminskaitė atsakė, jog specialistė nespėjo paruošti sprendimo projektą anksčiau.
V. Macienė tikslinosi dėl apmokėjimo lėšų.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).
Skelbiama 30 minučių pertrauka.
R. Titovas posėdyje nedalyvauja.
8. SVARSTYTA. Leidimas dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo
projektuose.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pakeisti sprendimo
projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai teikti
paraišką gauti subsidiją pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos
išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių,
religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ projektui „Atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimas savoms reikmėms Šilalės rajono savivaldybės administracijai
priklausančiame nekilnojamame turte“, išbraukti 1.1, 1.2, 1.3 papunkčius, 2 punktą išdėstyti taip:
„Nustatyti, kad šio sprendimo projekto paraišką pagal Klimato kaitos programos priemonę
„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių
religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams “teikia Šilalės
rajono savivaldybės administracija“ 3 punktą išdėstyti taip: „Įsipareigoti, projektui gavus subsidiją
80 proc. iš Europos Sąjungos fondų lėšų, prisidėti prie projekto 20 proc., nurodyto šio sprendimo 1
punkte, finansavimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių“, 4 punkte
išbraukti žodžius „ant įstaigų stogų (Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, Šilalės rajono
savivaldybės administracijos Bilionių seniūnija)“, 5 punktą išdėstyti taip: „Patvirtinti, kad projekte
numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų lėšų“, papildyti 7 punktą
įrašant žodžius „Šilalės rajono savivaldybės administracijai“, išbraukti 7.1, 7.2, 7.3, pakeisti 8
punktą ir jį išdėstyti taip: „Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių teikti
paraišką, pasirašyti visus su projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savoms
reikmėms administracijai priklausančiame nekilnojamame turte“ įgyvendinimu susijusius
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dokumentus“ ir išbraukti 8.1, 8.2, 8.3 papunkčius. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su
patikslinimais.
R. Vaitiekus ir T. Bartkus tikslinosi dėl saulės jėgainės įrengimo vietos.
Gintautas Macevičius klausė, ar nebuvo pavėluota gauti finansavimą projektui.
M. Remeikis atsakė, jog pavėluota tikrai nebus.
R. Norvilienė klausė, kodėl buvo atsisakyta įrengti saulės jėgaines ant Šilalės Dariaus ir
Girėno progimnazijos ir Bilionių seniūnijos stogų.
M. Remeikis atsakė, jog stogų konstrukcijos neatitiko reikalavimų.
R. Vaitiekus prašė pristatyti informaciją, kiek Šilalės rajono savivaldybės administracija
įstaigos sunaudoja elektros energijos.
M. Remeikis atsakė, jog vien seniūnijos sunaudoja virš 800 tūkts. kWh per metus.
T. Bartkus patikslino Šilalės rajono savivaldybių biudžetinių įstaigų elektros sunaudojimo
kiekį.
E. Gečas informavo apie saulės elektrinių efektyvumą.
V. Jankauskaitė – Milčiuvienė klausė, koks būtų atsiperkamumas.
M. Remeikis atsakė, jog saulės jėgainės turėtų atsipirkti per 1 metus.
R. Vaitiekus tikslinosi dėl elektrinės priežiūros.
Tarybos nariai diskutavo dėl sprendimo projekto.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).
9. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto (butų) pirkimas Šilalės rajono savivaldybės
nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Vaitiekus klausė, kiek jau yra išleista socialinių būtų pirkimams.
M. Remeikis atsakė, visa informacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu.
T. Bartkus klausė, ar nereikės nupirkti 4 butus iš savivaldybės lėšų, kad projektas būtų
įvykdytas.
M. Remeikis atsakė, jog butų iš Savivaldybės biudžeto lėšų pirkti nereikės.
A. Meiženis tikslinosi dėl sprendimo projekto.
Pasisakė R. Vaitiekus.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma. Balsavo: 11 – UŽ, 0 – PRIEŠ, 13 –
SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, T. Bartkus –
SUSILAIKĖ, D. Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė – SUSILAIKĖ, A. Gargasaitė
– SUSILAIKĖ, E. Gargasė – UŽ, E. Gečas – SUSILAIKĖ, R. Gečienė – UŽ, V. Jankauskaitė Milčiuvienė – SUSILAIKĖ, L. Kalnikaitė – UŽ, G. Macevičius – SUSILAIKĖ, V. Macienė – UŽ,
A. Meiženis – SUSILAIKĖ, G. Navardauskas – SUSILAIKĖ, R. Norvilienė – UŽ, S. Olendrienė SUSILAIKĖ A. Petkus – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Toleikis – SUSILAIKĖ, R. Vaitiekus –
SUSILAIKĖ, V. Žemeckienė – SUSILAIKĖ, B. Žirlienė – SUSILAIKĖ).
10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo
Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas
Šilalės rajone“ pakeitimas.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Norvilienė klausė, iki kada reikia pateikti paraišką.
M. Remeikis atsakė, jog paraiška jau yra pateikta.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 23, S. Olendrienė ir R. Titovas
balsavime nedalyvavo).
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11. SVARSTYTA. Pavedimas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti užsakovo
funkcijas.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pakeisti sprendimo
projektą ir jį išdėstyti taip: „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai atlikti
užsakovas funkcijas“, 1 punkte vietoje žodžių „kultūros centrui“ įrašyti „administracijai“, taip pat 2
punkte vietoje žodžių „kultūros centrui“ įrašyti „administracijai“. Pranešėjas prašė pritarti
sprendimo projektui su patikslinimu.
T. Bartkus klausė, kokia projektavimo suma.
M. Remeikis atsakė, jog projektavimo darbai yra nupirkti už 62847 eurus.
V. Macienė tikslinosi dėl techninio projekto.
Irmina Kėblienė atsakė, jog dar techninis projektas nėra pateiktas.
V. Macienė klausė, kiek įmonių dalyvavo techninio projekto rengimo konkurse.
I. Kėblienė atsakė, jog konkurse dalyvavo 3 įmonės.
R. Norvilienė klausė, kokia situacija su Kvėdarnos kultūros namais.
M. Remeikis atsakė, jog dabar dokumentai yra vertinami.
G. Macevičius tikslinosi dėl sprendimo projekto.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 25).
Saulė Olendrienė atsijungė iš Tarybos posėdžio.
12. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos gatvių geografinių
charakteristikų pakeitimas.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 23, A. Petkus nebalsavo).
13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos gatvių pavadinimo
suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimas.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).
14. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos gatvių pavadinimo
suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimas.
Egidijus Gečas nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 23).
15. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos
dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas.
Kęstutis Ačas ir Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
E. Auškalnis tikslinosi dėl sprendimo projekto.
Pasisakė R. Vaitiekus.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).
16. SVARSTYTA. Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų
keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimas.
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Pranešėja Virginija Bukauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Vaitiekus klausė, ar jau kažką planuojama įtraukti į gamtos paveldo objektų sąrašą.
V. Bukauskienė atsakė, jog yra gautas vieno piliečio prašymas, kad būtų įtrauktas vienas
gamtos paveldo objektas.
Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).
17. SVARSTYTA. Kita informacija.
Algirdas Meiženis ir Osvaldas Šarmavičius pristatė informaciją dėl seniūnijų reformos ir
atsakė į Tarybos narių klausimus.
Aloyzas Vaičiulis pristatė informaciją apie COVID-19 pandemijos valdymą ir skiepijimo
procesą Šilalės rajone ir atsakė į tarybos narių klausimus.
Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2021 m. liepos 29 dieną, komitetų
posėdžiai 26 d.

Posėdžio pirmininkas

Algirdas Meiženis
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Tadas Sadauskis
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10.
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