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Šilalė

Posėdis įvyko 2021-07-29 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 22 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). 

Posėdyje dalyvavo 14 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

Posėdžio pradžioje prisiekė naujai tarybos nario mandatus gavę Petras Dargis ir Vytautas

Jucius. Tarybos nario priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

pirmininkės pavaduotojas Andrius Puksas ir įteikė Tarybos nario pažymėjimą. Pasirašyti Tarybos

narių priesaikos tekstai pridedami.

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 36 posėdis pradėtas.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Algirdas Meiženis siūlė pritarti pateiktai darbotvarkei.

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 Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl

didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149

„Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“

pakeitimo.

Pranešėja Jovita Voverienė.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-220

,,Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų

komisijos“ pakeitimo.

Pranešėja Jovita Voverienė.

4. Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projekte.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-96 „Dėl

leidimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

6. Dėl turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti,

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Pranešėja Reimunda Kibelienė.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

9. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims

įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

10. Dėl Darbuotojų, dirbančių Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, mokamo

maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

11. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr.

T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimas.

Lineta Dargienė, Kęstutis Ačas ir Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Rima Norvilienė klausė, ar mokyklos gali pretenduoti į vyriausybės skirtas lėšas, etatams

apmokėti, kurios jau gavo lėšų kokybės krepšeliui.

Tadas Bartkus atsakė, jog mokymo įstaigos, kurios gavo finansavimą kokybės krepšeliui 

gauti, rašė prašymą gauti finansavimą papildomiems etatams, tačiau finansavimas nebuvo skirtas.

R. Norvilienė tikslinosi dėl kokybės krepšelio lėšų.

Pasisakė R. Norvilienė ir R. Vaitiekus.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo

Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio

ugdymo grupes“ pakeitimas.

Pranešėja Jovita Voverienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kokios mokinukų eilės ikimokyklinio ugdymo grupėse.

J. Voverienė atsakė, jog yra laukiančių eilėje 58 vaikai.

Gintautas Macevičius tikslinosi dėl trūkstamų specialistų vaikų priėmimo į darželius.

R. Vaitiekus siūlė išsiaiškinti trūkstamų specialistų poreikį Šilalės rajone.

R. Norvilienė siūlė Finansų, investicijų ir verslo ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

komitetuose apsvarstyti galimybę įkurti papildomą darželio grupę Pajūryje.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo

Nr. T1-220 ,,Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše

nenumatytų atvejų komisijos“ pakeitimas.

Pranešėja Jovita Voverienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).



3

4. SVARSTYTA. Leidimas dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo

projekte.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė sprendimo projekto

preambulėje išbraukti sakinį „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d.

įsakymu Nr. D1-266 „Dėl“. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su patikslinimu.

R. Vaitiekus klausė, kiek elektros energijos sunaudojama per metus.

Evaldas Lazdauskas atsakė, jog už elektros energijos sunaudojama už 1500 Eur per metus.

Pasisakė R. Vaitiekus, T. Bartkus ir Egidijus Gečas.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.

T1-96 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas“ pakeitimas.

Rima Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Loreta Kalnikaitė atsijungė iš Tarybos posėdžio.

Edmundas Auškalnis klausė, kaip bus nuomojamos patalpos.

R. Kibelienė pristatė bibliotekos patalpų nuomos sutartį.

Tarybos nariai diskutavo dėl bibliotekos perkėlimo į Kvėdarnos seniūnijos patalpas.

Pasisakė R. Vaitiekus ir A. Meiženis.

R. Toleikis tikslinosi dėl patalpų nuomos sumos.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 20).

6. SVARSTYTA. Turto perėmimas Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

L. Dargienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19, A. Dambrauskas nebalsavo).

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.

T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto

fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Raimundė Gečienė tikslinosi dėl socialinio būsto gyvenimo sąlygų.

R. Norvilienė klausė, kiek šiemet dar bus perkama socialinių būstų.

A. Meiženis atsakė, jog butų pirkimas priklausys nuo būtų pasiūlos.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Balsavo: 19 – UŽ, 0 – PRIEŠ, 2 –

SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – SUSILAIKĖ, D.

Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė – UŽ, P. Dargis – UŽ, A. Gargasaitė – UŽ, E.

Gargasė – UŽ, E. Gečas – UŽ, R. Gečienė – UŽ, V. Jankauskaitė - Milčiuvienė – UŽ, V. Jucius –

UŽ, G. Macevičius – SUSILAIKĖ, V. Macienė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, R. Norvilienė – UŽ, S.

Olendrienė – UŽ, R. Toleikis – UŽ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).

8. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius

įregistravimas ir perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono

savivaldybės administracijai.

Artūras Dambrauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
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Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 20).

9. SVARSTYTA. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio

reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti Tvarkos

aprašo 15 punktą ir jį išdėstyti taip: „Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų

pradžios, pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki

rugpjūčio 20 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros

poilsio stovykloje, pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų gegužės 1

dienos, išskyrus Įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą atvejį, kai atskiras prašymas-

paraiška nereikalingas“, 42 punktą laikyti 43 punktu ir naują 42 punktą išdėstyti taip: „Šilalės

rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius kontroliuoja kaip

vykdomos Įstatymo ir Aprašo nuostatos. Skyrius vykdo Aprašo 40 punkto kontrolę“. Pranešėja

prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).

10. SVARSTYTA. Darbuotojų, dirbančių Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose,

mokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė papildyti Tvarkos

aprašo 15 punktą išdėstyti taip: „Šio Aprašo nuostatų vykdymą kontroliuoja Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys“. Pranešėja prašė pritarti sprendimo

projektui su pakeitimu.

R. Norvilienė klausė, ar yra skaičiuojamas antkainis švietimo įstaigose.

R. Kibelienė atsakė, jog antkainis švietimo įstaigose netaikomas.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl antkainių apskaitos.

R. Gečienė klausė, kiek darbuotojų maitinsis socialinių paslaugų namuose.

R. Kibelienė atsakė, jog maitinsis apie 30 darbuotojų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).

11. SVARSTYTA.  Kita informacija.

Rima Norvilienė prašė kitam Tarybos posėdžio metu pristatyti informaciją dėl abiturientų

egzaminų rezultatų.

Tadas Bartkus pristatė informaciją apie COVID-19 pandemijos valdymą ir skiepijimo

procesą Šilalės rajone ir atsakė į tarybos narių klausimus.

Gintautas Macevičius kvietė dalyvauti Klaipėdos teritorijos paslaugų teikimo

organizavimo modelio rengimui skirtame pasitarime.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorius Tadas Sadauskis



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 36-OJO POSĖDŽIO

KVIESTŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

2021-07-29

Šilalė

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Užimamos pareigos

1. Osvaldas Šarmavičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2. Jovita Voverienė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė

3. Martynas Remeikis Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas

4. Daiva Bartkienė Žiniasklaidos atstovė

5. Danguolė Vėlavičiutė Biudžeto ir Finansų skyriaus vedėja

6. Reimunda Kibelienė Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja

7. Tadas Bartkus Administracijos direktorius

8. Artūras Mikalauskas Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vedėjas

9. Andrius Jančauskas Šilalės socialinių paslaugų namų direktorius

10. Evaldas Lazdauskis Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 

viršininkas

11. Stasys Baubkus Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorius

12. Arūnas Aleksandravičius Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius

13. Asta Noreikienė Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė

14. Andrius Puksas Lietuvos respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

pirmininkės pavaduotojas



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

36-JAME TARYBOS POSĖDYJE DALYVAVUSIŲ

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2021 m. liepos 29  d.

Šilalė

1. KĘSTUTIS AČAS

2. EDMUNDAS AUŠKALNIS

3. DAINIUS BERGELIS

4. ARTŪRAS DAMBRAUSKAS

5. LINETA DARGIENĖ

6. PETRAS DARGIS

7. AKVILĖ GARGASAITĖ

8. ERIKA GARGASĖ

9. EGIDIJUS GEČAS

10. RAIMUNDĖ GEČIENĖ

11. VITALIJA JANKAUSKAITĖ-MILČIUVIENĖ

12. VYTAUTAS JUCIUS

13. LORETA KALNIKAITĖ

14. GINTAUTAS MACEVIČIUS

15. VERA MACIENĖ

16. ALGIRDAS MEIŽENIS

17. RIMA NORVILIENĖ

18. SAULĖ OLENDRIENĖ

19. ROLANDAS TOLEIKIS

20. RAIMUNDAS VAITIEKUS

21. VIDA ŽEMECKIENĖ

22. BIRUTĖ ŽIRLIENĖ
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