
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. T2-10

Šilalė

Posėdis įvyko 2021-08-26 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 15  kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 38 posėdis pradėtas.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Meras Algirdas Meiženis informavo, jog informaciją dėl mokyklų pasiruošimo 2021–2022

mokslo metams pristatys Lineta Dargienė.

Algirdas Meiženis siūlė pritarti pateiktai darbotvarkei.

Darbotvarkei su pritarta vienbalsiai (už – 20).

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 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

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 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl

didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

5. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma

„Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Tadui Bartkui.

Pranešėjas Aloyzas Vaičiulis.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų

sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

7. Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programai.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

8. Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

Elektroninio dokumento nuorašas
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9. Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo

programai.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-112

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2021–2022

mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

11. Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-307

„Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų

įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

13. Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos

pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ veiklų įgyvendinimui.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

14. Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-166

„Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo.

Martynas Remeikis.

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo

sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

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

savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo,

priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo

patvirtinimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazijai.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

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

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

administracijai.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

21. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-117

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir

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

administracijai“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-123

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

rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo

ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.
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23. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-152

„Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo

sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

24. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-150

„Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros

mokesčio nustatymo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

26. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-198

„Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

27. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl

leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

28. 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 Reda Aužbikavičiūtė.

29. Informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2021–2022 mokslo metams.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius.

30. Informacija dėl gyventojų apklausos rezultatų.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

31. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

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

T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė sprendimo projekto 1.5.

papunktį išdėstyti taip: „pakeisti 91 punktą ir išdėstyti taip: 

„91. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto

narių mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja

savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos

opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto

pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba. Jeigu

savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos

posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos

nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį

šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos

opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero

siūlymu. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu

prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų

reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje

nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu,

o jeigu Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį

opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai

įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame

savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto

Kontrolės komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito savivaldybės tarybos nario ar



4

deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų

reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Kontrolės

komiteto pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba“ ir 1.10. papunktyje prieš

žodį „dienų“ įrašyti žodį „darbo“. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Vytautas Jucius ir Petras Dargis prisijungė prie Tarybos posėdžio.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl Reglamento pakeitimų.

Rima Norvilienė tikslinosi dėl Reglamento 41 punkto ir 157.1 papunkčio pakeitimų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė Finansų, investicijų ir

verslo sudėtyje palikti Gintautą Macevičių. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su

patikslinimu.

R. Vaitiekus klausė, ar buvo gauti dokumentai dėl frakcijos sudarymo ir dėl tarybos narių

delegavimo į Kontrolės komitetą.

A. Meiženis atsakė, jog dokumentai yra gauti.

R. Norvilienė klausė, ar Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas yra veiksnus ir

ar atitinka daugumos - mažumos proporciją.

A. Meiženis atsakė, jog komitetas veiksnus, tačiau yra neaiškumo dėl proporcijos išlaikymo.

R. Vaitiekus siūlė į Kontrolės komiteto sudėtį įtraukti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos,

Lietuvos socialdemokratų partijos ir Šilališkių frakcijos siūlomus kandidatus Linetą Dargienę ir

Raimundą Vaitiekų.

R. Norvilienė siūlė į Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto sudėtį įtraukti

Vytautą Jucių.

Tarybos nariai diskutavo dėl R. Norvilienė pasiūlymo.

Pasisakė V. Jucius, Kęstutis Ačas, A. Meiženis, R. Norvilienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu ir R.

Vaitiekaus pasiūlymu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Balsavo: UŽ – 12, PRIEŠ – 2,

SUSILAIKĖ – 8 (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – SUSILAIKĖ, D.

Bergelis – SUSILAIKĖ, A. Dambrauskas – SUSILAIKĖ, L. Dargienė – UŽ, P. Dargis – PRIEŠ, A.

Gargasaitė – UŽ, E. Gargasė – SUSILAIKĖ, E. Gečas – UŽ, R. Gečienė – SUSILAIKĖ, V.

Jankauskaitė – Milčiuvienė – UŽ, V. Jucius – PRIEŠ, L. Kalnikaitė – SUSILAIKĖ, A. Meiženis –

UŽ, G. Navardauskas – UŽ, R. Norvilienė – SUSILAIKĖ, S. Olendrienė – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R.

Titovas – SUSILAIKĖ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).

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 patikslinti 1 priede

5.1.4. punkte vietoje „1387120,5“ sumos įrašyti „1387491,26“, atsižvelgti į Kvėdarnos seniūnijos

prašymą ir sumažinti 500 Eur. Kūno kultūros ir sporto programos lėšas perkeliant į Kultūros

ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programą. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui su

pakeitimais.

R. Norvilienė klausė, ar nevertėtų skirti lėšas Pajūrio darželio grupės steigimui.

A. Meiženis atsakė, jog šito klausymo svarstymą reikėtų atidėti ir paruošt sprendimo

projektą.

T. Bartkus ir Juozas Žymančius pasisakė dėl Pajūrio darželio grupės steigimo.

Tarybos nariai diskutavo dėl Pajūrio darželio grupės steigimo.

R. Norvilienė klausė, ar būtų galima gauti duomenis apie 2021 metų pirmojo pusmečio

biudžeto išlaidas ir pajamas.

T. Bartkus atsakė, jog duomenys bus suvesti rugsėjo mėnesį.
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R. Norvilienė siūlė skirti 30000 Eur dar vienai Pajūrio darželio grupės steigimui.

R. Norvilienė siūlė skirti 15000 Eur Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai automobiliui įsigyti.

T. Bartkus klausė, iš kurios biudžeto eilutės skirti lėšas pasiūlymams.

R. Norvilienė atsakė, jog papildomas lėšas išsakytiems pasiūlymams galima skirti

sumažinus iš katilinių pertvarkymo lėšų.

Tarybos nariai diskutavo dėl R. Norvilienės pasiūlymų.

Pasisakė J. Žymančius, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė, E. Auškalnis, R. Vaitiekus, R.

Norvilienė. L. Dargienė, T. Bartkus ir D. Bergelis.

A. Meiženis siūlė balsuoti už R. Norvilienė pasiūlymą dėl lėšų skyrimo Pajūrio darželio

grupei.

Pasiūlymui pritarta. Balsavo: UŽ – 12, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 10 (Vardinio balsavimo

rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, D. Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė

– SUSILAIKĖ, P. Dargis – UŽ, A. Gargasaitė – SUSILAIKĖ, E. Gargasė – UŽ, E. Gečas –

SUSILAIKĖ, R. Gečienė – UŽ, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė – SUSILAIKĖ, V. Jucius – UŽ, L.

Kalnikaitė – UŽ, A. Meiženis – SUSILAIKĖ, G. Navardauskas – SUSILAIKĖ, R. Norvilienė – UŽ, S.

Olendrienė – UŽ, R. Rimkus – SUSILAIKĖ, R. Titovas – UŽ, R. Vaitiekus – SUSILAIKĖ, V.

Žemeckienė – SUSILAIKĖ, B. Žirlienė – SUSILAIKĖ).

A. Meiženis siūlė balsuoti už R. Norvilienė pasiūlymą dėl lėšų skyrimo Šilalės krašto

neįgaliųjų sąjungai automobiliui įsigyti.

Pasiūlymui nepritarta. Balsavo: UŽ – 11, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 11 (Vardinio balsavimo

rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, D. Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė

– SUSILAIKĖ, P. Dargis – UŽ, A. Gargasaitė – SUSILAIKĖ, E. Gargasė – UŽ, E. Gečas –

SUSILAIKĖ, R. Gečienė – UŽ, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė – SUSILAIKĖ, V. Jucius – UŽ, L.

Kalnikaitė – UŽ, A. Meiženis – SUSILAIKĖ, G. Navardauskas – SUSILAIKĖ, R. Norvilienė – UŽ, S.

Olendrienė – SUSILAIKĖ, R. Rimkus – SUSILAIKĖ, R. Titovas – UŽ, R. Vaitiekus – SUSILAIKĖ, V.

Žemeckienė – SUSILAIKĖ, B. Žirlienė – SUSILAIKĖ).

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21, R. Titovas nebalsavo).

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

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

Rima Norvilienė, Lineta Dargienė, Edmundas Auškalnis, Raimundas Vaitiekus nusišalino

nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Erika Gargasė klausė, kas bus daroma su buvusių Upynos, Pajūralio ir Obelyno mokyklų

pastatais.

A. Meiženis atsakė, jog pastatai bus įveiklinti.

E. Gargasė tikslinosi dėl Upynos ir Obelyno skyrių vedėjo pareigybės.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 18).

5. SVARSTYTA. Leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo

žyma „Slaptai“, išdavimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Tadui Bartkui.

Pranešėjas Aloyzas Vaičiulis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma Balsavo: UŽ – 20, PRIEŠ – 0,

SUSILAIKĖ – 2 (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, D. Bergelis –

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

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

SUSILAIKĖ, L. Kalnikaitė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, R. Norvilienė – UŽ, S.

Olendrienė – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Titovas – UŽ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B.

Žirlienė – UŽ).
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Skelbiama 15 minučių pertrauka.

R. Titovas nedalyvauja posėdyje.

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų

paslaugų kainų sąrašo patvirtinimas.

Rima Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė sprendimo projekto 3.2.

punkte išbraukti žodžius „specialiųjų programų vykdymo“ ir vietoje jų įrašyti „kultūros ugdymo ir

etnokultūros Puoselėjimo“. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui su patikslinimu.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 20).

7. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo

programai.

Kęstutis Ačas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė ugdymo programos

žymoje vietoje žodžio „PATVIRTINTA“ įrašyti žodį „PRITARTA“. Pranešėja prašė pritarti

sprendimo projektui su patikslinimu.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 20).

8. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo

programai.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė ugdymo programos

žymoje vietoje žodžio „PATVIRTINTA“ įrašyti žodį „PRITARTA“. Pranešėja prašė pritarti

sprendimo projektui su patikslinimu.  

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).

9. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio

ugdymo programai.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė ugdymo programos

žymoje vietoje žodžio „PATVIRTINTA“ įrašyti žodį „PRITARTA“. Pranešėja prašė pritarti

sprendimo projektui su patikslinimu.  

Raimundė Gečienė klausė, ar ikimokyklinio amžiaus vaikams bus galimybė vykdyti

užsiėmimus baseine.

R. Kuzminskaitė atsakė, jog viskas priklausys nuo tėvų ir mokytojų bendruomenių

apsisprendimo.

Pasisakė R. Norvilienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo

Nr. T1-112 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus

2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimas.

Lineta Dargienė, Rima Norvilienė, Edmundas Auškalnis ir Raimundas Vaitiekus nusišalino

nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė sprendimo projekto 2.1.1.

papunktyje išbraukti žodžius „įsipareigojant skirti trūkstamas lėšas pagal Mokymo lėšų

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą“, pridėti 2.4. papunktį įrašant „Šilalės

Simono Gaudėšiaus gimnazijai formuoti 4 dvyliktos klasės komplektus, jeigu mokinių skaičius bus
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91 ir daugiau“ ir papildyti 4 punktu įrašant „Įsipareigoti skirti trūkstamų pagal Mokymo lėšų

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą lėšų iki sumos, skiriamos iš Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto klasei, turinčiai nustatytą mažiausią mokinių skaičių pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo

tvarkos aprašą“, buvusius 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 5 ir 6 punktais, taip pat lentelės 8 punkte

Šilalės suaugusiųjų mokyklos eilutė patikslinti klasių komplektų skaičių: 16 stulpelyje įrašyti

skaičių 3, 17 stulpelyje įrašyti skaičių 6 ir bendras klasių komplektų skaičius būtų 129. Pranešėja

prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Egidijus Gečas klausė, kiek reikės prisidėti lėšų iš savivaldybės biudžeto.

R. Kuzminskaitė atsakė, jog detaliai bus galima atsakyti tik kitą mėnesį.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 17).

Romualdas Titovas prisijungė prie posėdžio.

11. SVARSTYTA. Leidimas rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

E. Gečas klausė, ar buvo atlikta paslaugos poreikio analizė.

M. Remeikis atsakė, jog analizė dar nepadaryta.

Tarybos nariai diskutavo dėl sprendimo projekto.

R. Norvilienė ir R. Vaitiekus tikslinosi dėl projekto finansavimo.

R. Gečienė klausė, kokių specialistų komanda bus reikalinga šito projekto įgyvendinimui.

M. Remeikis atsakė, jog visus reikiamus specialistus turi Šilalės socialinių paslaugų namai.

Pasisakė R. Vaitiekus ir E. Gečas.

Akvilė Gargasaitė siūlė Administracijos direktoriui įvertinus galima naštą biudžetui,

Administracijos direktoriui leisti nepasirašyti paraiškos teikimo.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pasiūlymui.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma Balsavo: UŽ – 21, PRIEŠ – 0,

SUSILAIKĖ – 1 (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, 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, L.

Kalnikaitė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, R. Norvilienė – UŽ, S. Olendrienė –

UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Titovas – SUSILAIKĖ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė

– UŽ).

12. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo

Nr. T1-307 „Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių

veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė klausė, ar įgyvendinant Tauragė+ projektą, nebus įrašyti papildomi partneriai

iš Šilalės rajono.

M. Remeikis atsakė, jog papildomų partnerių įsitraukti galimybių nėra.

R. Norvilienė ar galima keisti Tauragė+ projektą įtraukiant Šilalės kultūros centro vidaus

renovaciją.

A. Meiženis atsakė, jog nebus svarstomas šitas klausimas.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl Tauragė+ investicinių projektų.

R. Norvilienė siūlė pateikti Tarybos nariams informaciją apie funkcinės zonos Tauragė+

projekto įgyvendinimą.

T. Bartkus pristatė Tauragė+ projekto įgyvendinimą Šilalė rajone.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
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NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

13. SVARSTYTA. Papildomų lėšų skyrimas projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros

strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ veiklų įgyvendinimui.

Gintas Navardauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, ar pirkimo procedūros jau pasibaigė.

M. Remeikis atsakė, jog pirkimo procedūros dar nepasibaigė.

R. Vaitiekus klausė, kaip buvo nustatyta 156 tūkst. Eur prisidėjimo suma.

T. Bartkus atsakė, jog tarp pirmų trijų pareiškėjų siūlomų kainų yra nedidelis skirtumas.

D. Bergelis klausė, kas lėmė sąmatos pabrangimą.

M. Remeikis atsakė, jog didžiausia sąmatos dalį sudaro nuotekų tinklų įrengimas.

E. Gečas klausė, ar skiriamos lėšos bus panaudotos tik kitais metais.

M. Remeikis atsakė, jog dalis lėšų bus panaudotos šiemet, kita dalis kitais metais.

R. Vaitiekus klausė, koks skirtumas tarp sąmatinės vertės ir mažiausios pasiūlytos kainos.

T. Bartkus atsakė, jog skirtumas apie 200 000 Eur.

R. Norvilienė klausė, ar pabrangs Bijotų mokyklos pastato pritaikymo sąmatinė vertė.

M. Remeikis atsakė, jog kitame posėdyje bus galima atsakyti, kiek sąmatinė vertė pabrango.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).

14. SVARSTYTA. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos

pirkimas.

Gintas Navardauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė klausė, kiek yra gatvių Šilalės mieste, kurios neturi nuotekų tinklų.

Virginijus Kvederys atsakė, jog tokie skaičiai nėra žinomi.

E. Gečas klausė, ar Šilo gatvėje nevertėtų parengti lietaus vandens nuotekų tinklų projektą.

T. Barktus atsakė, jog greičiausiai Šilo gatvėje jau yra įrengti lietaus vandens nuotekų

tinklai.

R. Norvilienė tikslinosi dėl projekto pirkimo sumos.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21).

15. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.

T1-166 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“

pakeitimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo

sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Gintas Navardauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė klausė, ar Savivaldybė kreipėsi ir prašė iš LR Vyriausybės rezervo skirti lėšų

žvyrkelio programai.

M. Remeikis atsakė, jog Savivaldybė gavo 271 800 Eur žvyrkelio programai.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl komisijos protokolo.

R. Norvilienė tikslinosi dėl Žemaičių plentas – Laumenai – Medvėgalio kelio.
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M. Remeikis atsakė, jog kelio projektas yra paruoštas.

Artūras Dambrauskas klausė, kokia situacija dėl Vabalų kaimo kelio asfaltavimo ir ar

Komisija vyko apžiūrėti Regioninių žvyrkelių būklės.

M. Remeikis atsakė, jog dėl Vabalų kaimo kelio projekto vyksta teisminiai procesai,

Komisija apžiūrėjo žvyrkelius ir po apžiūros buvo kreiptasi į Lietuvos automobilinių kelių direkciją.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 20, R. Titovas balsavime nedalyvavo).

17. SVARSTYTA. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės

rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto),

rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų

objektų sąrašo patvirtinimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti Objektų sąraše

po „(Nr. La-58)“ įrašyti žodžius „I etapas“, ir patikslinti 1 punkte skirta lėšų sumą į „190,81“, 2

punkte patikslinti sumą įrašant „64,89“. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su

patikslinimais.

R. Vaitiekus klausė, ar nėra svarstoma peržiūrėti objektų eiliškumo sąrašą.

M. Remeikis atsakė, jog tai turėtų būti Tarybos narių iniciatyva.

K. Ačas tikslinosi dėl Vėdrių kaime esančio tilto.

R. Gečienė klausė, kiek buvo numatyta lėšų 2021 m. kelių laistymui druskos tirpalu.

T. Bartkus atsakė, jog šiemet buvo numatyta 14000 Eur.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21, R. Titovas balsavime nedalyvavo).

18. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir

Girėno progimnazijai.

Rima Norvilienė ir Lineta Dargienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19, V. Jucius balsavime nedalyvavo).

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

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

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

20. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.

T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“

pakeitimas.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

21. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo

Nr. T1-117 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

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

administracijai“ pakeitimas.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).
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22. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo

Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos

nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė sprendimo projekto 3.2.

papunktyje išbraukti žodžius „Komisijos pirmininko pavaduotojas“. Pranešėja prašė pritarti

sprendimo projektui su patikslinimu.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma Balsavo: UŽ – 20, PRIEŠ – 0,

SUSILAIKĖ – 1 (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – UŽ, E. Auškalnis – UŽ, 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 – SUSILAIKĖ,

L. Kalnikaitė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, R. Norvilienė – UŽ, R. Rimkus – UŽ,

R. Titovas – UŽ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).

23. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo

Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal

patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai“ pakeitimas.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Gečienė tikslinosi dėl Kvėdarnos ambulatorijai priklausančių patalpų.

Pasisakė L. Dargienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21, R. Titovas nebalsavo).

Skelbiama 20 minučių pertrauka.

24. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo

Nr. T1-150 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimas.

Lineta Dargienė, Rima Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19).

25. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų

priežiūros mokesčio nustatymas.

Visi Tarybos nariai išreiškė norą nusišalinti.

Nusišalinimams nepritarta.

Klausimas svarstomas iš esmės.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

L. Dargienė klausė, ar komitetuose buvo pritarta šitam sprendimo projektui.

R. Aužbikavičiūtė atsakė, jog sprendimo projektui komitetuose nepritarta.

K. Ačas tikslinosi dėl vandens tiekimo bazinių kainų Tauragės apskrityje.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma. Balsavo: UŽ – 3, PRIEŠ – 2,

SUSILAIKĖ – 17 (Vardinio balsavimo rezultatai: K. Ačas – SUSILAIKĖ, E. Auškalnis – UŽ, D.

Bergelis – PRIEŠ, A. Dambrauskas – SUSILAIKĖ, L. Dargienė – SUSILAIKĖ, P. Dargis – UŽ, A.

Gargasaitė – SUSILAIKĖ, E. Gargasė – SUSILAIKĖ, E. Gečas – SUSILAIKĖ, R. Gečienė –

SUSILAIKĖ, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė – SUSILAIKĖ, V. Jucius – SUSILAIKĖ, L. Kalnikaitė –

SUSILAIKĖ, A. Meiženis – SUSILAIKĖ, G. Navardauskas – SUSILAIKĖ, R. Norvilienė –
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SUSILAIKĖ, S. Olendrienė – SUSILAIKĖ, R. Rimkus – SUSILAIKĖ, R. Titovas – UŽ, R. Vaitiekus –

SUSILAIKĖ, V. Žemeckienė – SUSILAIKĖ, B. Žirlienė – PRIEŠ).

26. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-198

„Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 22).

27. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.

T1-276 „Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“

pakeitimas.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21, V. Jucius nebalsavo).

28. 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 Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 21, R. Rimkus nebalsavo).

29. SVARSTYTA.  Informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2021–2022 mokslo metams.

Pranešėjas Lineta Dargienė Tarybos nariams pristatė informaciją apie Šilalės rajono

savivaldybės mokyklų pasiruošimą 2021-2022 mokslo metams, pristatė su kokiais iššūkiais susidurs

švietimo įstaigos ateinančiais mokslo metais ir atsakė į Tarybos narių paklausimus.

30. SVARSTYTA.  Informacija dėl gyventojų apklausos rezultatų.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė vykusios gyventojų apklausos dėl Bijotų, Traksėdžio,

Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo rezultatus ir atsakė į Tarybos narių

paklausimas.

31. SVARSTYTA.  Kita informacija.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2021 m. rugsėjo 23 dieną,

komitetų posėdžiai – rugsėjo 20 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorius Tadas Sadauskis



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO

KVIESTŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

2021-08-26

Šilalė

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Užimamos pareigos

1. Osvaldas Šarmavičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2. Rasa Kuzminskaitė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

3. Martynas Remeikis Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas

4. Daiva Bartkienė Žiniasklaidos atstovė

5. Danguolė Vėlavičiutė Biudžeto ir Finansų skyriaus vedėja

6. Reda Aužbikačiūtė Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji 

specialistė

7. Tadas Bartkus Administracijos direktorius

8. Juozas Žymančius Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius

9. Andrius Jančauskas Šilalės socialinių paslaugų namų direktorius

10. Renata Rimkuvienė Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė

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. Valdas Urniežius Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktorius

15. Aloyzas Vaičiulis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vyriausiasis specialistas



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

38-JAME TARYBOS POSĖDYJE DALYVAVUSIŲ

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2021 m. rugpjūčio 26  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. ALGIRDAS MEIŽENIS

15. GINTAS NAVARDAUSKAS

16. RIMA NORVILIENĖ

17. SAULĖ OLENDRIENĖ

18. RIMANTAS RIMKUS

19. ROMUALDAS TITOVAS

20. RAIMUNDAS VAITIEKUS

21. VIDA ŽEMECKIENĖ

22. BIRUTĖ ŽIRLIENĖ
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