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MERO ŽODIS 

 

Dėkoju visiems Šilalės rajono gyventojams, 

Savivaldybės tarybos nariams, koalicijos partneriams, 

komitetų pirmininkams, mero pavaduotojui, visai savo 

politinei komandai, Administracijos darbuotojams, 

padedantiems įgyvendinti Savivaldybės tarybos 

kadencijos darbų programą bei siekti ilgalaikių rajono 

raidos tikslų. 

2019 m. kovo mėnesį įvyko Lietuvos Respublikos 

savivaldybių tarybų rinkimai, todėl 2019 m. balandžio 25 

d. į pirmąjį posėdį susirinko ir prisiekė naujos 

kadencijos, IX šaukimo Savivaldybės tarybos nariai, o 

VIII šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimai pasibaigė. 

Didelė šios ataskaitos dalis yra bendro darbo rodiklis, t. 

y. per Šilalės rajono savivaldybės tarybos VIII ir IX 

kadencijas nuveikti darbai. 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento nuostatas, kad meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai už 

savo veiklą, teikiu Šilalės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitą. 

 

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis 
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1. TARYBOS VEIKLA 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 

Šilalės rajono savivaldybės  taryba (toliau – Taryba) ne rečiau kaip vieną kartą per metus Tarybos 

reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. 

Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės meras. 

Į Tarybą 2015 m. išrinkti 25 nariai: Tadas Bartkus, Dainius Bergelis, Kristina 

Dambrauskienė, Genovaitė Damulienė, Albinas Ežerskis, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys, 

Jonas Gudauskas, Valdemaras Jasevičius, Vytautas Jucius, Loreta Kalnikaitė, Gintautas 

Macevičius, Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas, Gintas Navardauskas, Stasys Navardauskas, 

Virginijus Noreika, Saulė Olendrienė, Rimantas Rimkus, Stasys Skalauskas, Jonas Šedbaras, 

Algirdas Taroza, Rolandas Toleikis, Teresė Ūksienė, Rimas Vaičikauskas. 

2019 m. kovo mėn. įvyko nauji vietos savivaldos rinkimai ir į Tarybą išrinkti nauji Tarybos 

nariai (dalis išrinktų Tarybos narių mandato atsisakė ir savo vietą užleido kitiems): Edmundas 

Auškalnis (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“), Tadas Bartkus 

(Partija Tvarka ir teisingumas), Dainius Bergelis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai), Artūras Dambrauskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Albinas 

Ežerskis (Lietuvos socialdemokratų partija), Akvilė Gargasaitė (Partija Tvarka ir teisingumas), 

Erika Gargasė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Egidijus Gečas (Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Raimundė Gečienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai), Jonas Gudauskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Vitalija 

Jankauskaitė-Milčiuvienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Loreta Kalnikaitė (Tėvynės 

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Gintautas Macevičius (Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Centro judėjimas už Šilalės kraštą“), Vera Macienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai), Algirdas Meiženis (Partija Tvarka ir teisingumas), Gintas Navardauskas 

(Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilališkiai“), Rima Norvilienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai), Saulė Olendrienė (Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilališkiai“), Arvydas 

Petkus (Partija Tvarka ir teisingumas), Rimantas Rimkus (Partija Tvarka ir teisingumas), 

Romualdas Titovas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“), 

Rolandas Toleikis (Partija Tvarka ir teisingumas), Raimundas Vaitiekus (Visuomeninis rinkimų 

komitetas „Šilališkiai“), Vida Žemeckienė (Partija Tvarka ir teisingumas),  Birutė Žirlienė (Partija 

Tvarka ir teisingumas). 
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1 pav. 2019–2023 m. kadencijos Tarybos nariai 

 

Mero rinkimus Savivaldybės teritorijoje laimėjo Algirdas Meiženis. 

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, pasikeitė ir komitetų sudėtis. 

Per 2019 m. įvyko 13 Tarybos posėdžių. Administracijos darbuotojai parengė 306 

sprendimų projektus, posėdžių metu apsvarstyta 301 klausimas, išklausytos 8 įvairių įstaigų vadovų 

pateiktos informacijos, priimta 292 sprendimai. 

 

2 pav. Parengtų sprendimų projektų ir priimtų sprendimų skaičius, vnt. 
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2019 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbraukti 3 klausimai (Dėl Šilalės rajono 

savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo, Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus paskyrimo, Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės 

nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai). 

Tarybos nariams buvo pristatytos šios informacijos: Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos informacija, informacija apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programos vykdymą, informacija apie Tauragės regiono plėtros tarybos 

veiklą ir Tauragės regiono plėtros plano įgyvendinimą 2018 metais, uždarosios akcinės bendrovės 

„Šilalės būstas“ informacija, uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centro informacija, informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2019–2020 mokslo metams, Šilalės sporto 

mokyklos informacija apie Šilalės laisvalaikio ir sporto centro veiklą. 

Svarbiausi Tarybos 2019 m. priimti sprendimai: 

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Aleksandro Stulginskio paminklui (2019 m. sausio 31 d. Nr. 

T1-9); 

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Simono Gaudėšiaus paminklui (2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-

10); 

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos programos 2019–2021 m. patvirtinimo (2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-13); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo 

(2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-21); 

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti 

tvarkos aprašo patvirtinimo (2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-61); 

Dėl pritarimo projekto „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ 

įgyvendinimui (2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-74); 

Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-81); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (2019 m. gegužės 6 d. Nr. T1-

99); 

Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo (2019 m. birželio 21 d. Nr. 

T1-133); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-134); 
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Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų 

(2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-141); 

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą 

„Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (2019 m. birželio 21 d. Nr. 

T1-148); 

Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos modernizavimo darbų (2019 m. liepos 26 d. 

Nr. T1-161); 

Dėl žvyrkelių asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų objektų sąrašo 

patvirtinimo (2019 m. liepos 26 d. Nr. T1-162); 

Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų 

žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2019 m. liepos 26 d. Nr. T1-173); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos 

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. T1-209); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-2023 m. kadencijos darbų programos 

patvirtinimo (2019 m. spalio 18 d. Nr. T1-224); 

Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės 

įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo (2019 m. spalio 18 d. Nr. T1-228); 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo (2019 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-254); 

Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais 

Šilalės rajone (2019 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-281). 

Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine balsavimo sistema. 

Kiekvienas rajono gyventojas jau posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje 

gali matyti, kaip ir už kokį sprendimo projektą balsavo kiekvienas Tarybos narys. 

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius. 

Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Edmundas Auškalnis, Tadas Bartkus, 

Albinas Ežerskis, Akvilė Gargasaitė, Egidijus Gečas, Jonas Gudauskas, Algirdas Meiženis, Vera 

Macienė, Gintas Navardauskas, Saulė Olendrienė, Rima Norvilienė, Romualdas Titovas, 

Raimundas Vaitiekus, Vida Žemeckienė. Šie Tarybos nariai nepraleido nė vieno Tarybos posėdžio.  

Šilalės rajono savivaldybės taryboje sudarytos 3 frakcijos: frakcija „Tvarka ir teisingumas“ 

(seniūnė – Akvilė Gargasaitė), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (seniūnas 

– Jonas Gudauskas), Visuomeninio rinkimų komiteto „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“ ir 

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija (seniūnas – Gintautas Macevičius). 
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1.1. Tarybos komitetų veikla 

2019 m. klausimai buvo svarstomi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 komitetuose: 

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

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

Gegužės 23 d. vykusiame Tarybos posėdyje sudaryti 5 komitetai: Finansų, investicijų ir verslo, 

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų, 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės.  

Finansų, investicijų ir verslo komitetas. Jam priklauso 7 Tarybos nariai: Edmundas 

Auškalnis (Komiteto pirmininkas), Dainius Bergelis, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė (pirmininko 

pavaduotoja), Vera Macienė, Rimantas Rimkus, Rolandas Toleikis, Raimundas Vaitiekus. Per 2019 

m. įvyko 12 Komiteto posėdžių, svarstyta 141 klausimas: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimas, investicijų projektų rengimas ir teikimas Valstybės kapitalo 

investicijų 2020–2022 metų programai, Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas, Šilalės 

rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, Šilalės rajono savivaldybės 2019 

metų užimtumo didinimo programa, socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimas, leidimai 

rengti ir teikti paraiškas, Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas, atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio, 2020 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas, žemės mokesčio lengvatų 2019 metams 

nustatymas, Nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami 

ne pagal paskirtį, sąrašo svarstymas, 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, 2019 metų objektų sąrašas, Šilalės 

rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano 

keitimo pradžios ir planavimo tikslai.  

1 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 
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Vera Macienė - - - + + + + + N + + + 8 

Vitalija 

Jankauskaitė-

Milčiuvienė 

- - - N + N N + + + N N 4 

Stasys 

Navardauskas 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ N + - - - - - - - - - 2 

Rolandas 

Toleikis 

- - - + + + + + + + + + 9 

Rimantas Rimkus + + + + + + + + + + + + 12 

Raimundas 

Vaitiekus  

- - - + + + + + + + N + 8 

 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Edmundas Auškalnis, 

Valdemaras Jasevičius, Rolandas Toleikis, Rimantas Rimkus. 

 

 

3 pav. 2018 m. ir 2019 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius 

 

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas sudarytas iš 4 Tarybos narių: 

Henrikas Girčys, Algirdas Meiženis, Alfonsas Motuzas (Komiteto pirmininkas), Teresė Ūksienė 

(pirmininko pavaduotoja). Nuo 2019 m. gegužės mėn. Komitete dirba: Akvilė Gargasaitė (Komiteto 

pirmininkė), Tadas Bartkus (Komiteto pirmininko pavaduotojas), Erika Gargasė, Rima Norvilienė, 

Arvydas Petkus. Per metus įvyko 11 posėdžių, svarstyti 103 klausimai: Tarybos veiklos reglamento 

pakeitimai, Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos programa 2019–2021 m., švietimo, kultūros įstaigų vadovų ataskaitos, Šilalės garbės 

piliečio vardo atrankos komisijos sudarymas, Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos 

komisijos veiklos nuostatai, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymas, 

mokyklinio autobuso perėmimas Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, Klasių komplektų ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

2019–2020 mokslo metais, Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo 
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erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas, „Auksinės gilės“ atrankos komisija, Šilalės 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvai, įvairūs įstaigų prašymai. 

2 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 

 01-

28 

02-

18 

03-

25 

05-

20 

06-

17 

07-

22 

08-

26 

09-

16 

10-

14 

11-

25 

12-

16 

Iš viso 

Alfonsas Motuzas  

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - - - 3 

Teresė Ūksienė 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - - - 3 

Henrikas Girčys 

(2015–2019 m. 

kadencija)  

+ + + - - - - - - - - 3 

Algirdas Meiženis  

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - - - 3 

Tadas Bartkus - - - + + + + + + + + 8 

Akvilė Gargasaitė - - - + + + + + + + + 8 

Rima Norvilienė - - - + + + + + + + + 8 

Arvydas Petkus - - - - + + + + N N + 5 

Erika Gargasė - - - + + + + + + + + 8 

 

Komiteto nariai dalyvavo visuose Komiteto posėdžiuose, išskyrus, Arvydą Petkus, kuris 

praleido 2 Komiteto posėdžius. 

 

4 pav. 2018 m. ir 2019 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius 

 

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

narių: Artūras Dambrauskas, Albinas Ežerskis (pirmininkas), Egidijus Gečas, Jonas Gudauskas, 

Gintas Navardauskas, Arvydas Petkus, Vida Žemeckienė (pirmininko pavaduotoja). Įvyko 6 

posėdžiai. Svarstyta 50 klausimų: žvyrkelių asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų 

objektų sąrašo, Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019–2020 metams paraiškų 

atrankos komisija, 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, 2019 metų objektų sąrašas, Tarybos 2019–2023 m. kadencijos 
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darbų programa, Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo tvarkos aprašas, patalpų panauda, nuoma, turto perėmimas ir perdavimas, nekilnojamojo turto 

nurašymas ir likvidavimas, Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies 

kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašas, nemokamas keleivių vežimas vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šilalės 

rajone, Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas. 

3 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 

 06-17 07-22 08-26 10-14 11-25 12-16 Iš viso 

Albinas Ežerskis + + + + + + 6 

Artūras Dambrauskas + + + + + + 6 

 Egidijus Gečas + + + + + N 5 

Gintas Navardauskas + + N N + + 4 

Stasys Skalauskas + + + + - - 4 

Arvydas Petkus + + + N N + 4 

Jonas Gudauskas + + + + + + 6 

Vida Žemeckienė - - - - - + 1 

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Albinas Ežerskis, Artūras Dambrauskas, Jonas 

Gudauskas. 

 

5 pav. 2018 m. ir 2019 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Prisiekus naujai išrinktos Tarybos 

nariams, Komitetui priklauso 6 Tarybos nariai: Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Gintautas 

Macevičius (pirmininkas), Saulė Olendrienė, Birutė Žirlienė (pirmininko pavaduotoja), Romualdas 

Titovas. Per 2019 m. įvyko 11 Komiteto posėdžių. Svarstyta 96 klausimai: mokamų paslaugų kainų 

nustatymas, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimas, Kreipimosi dėl socialinės 

paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas, Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 metų ataskaita, Šilalės garbės piliečio 

vardo atrankos, Savivaldybės Antikorupcijos ir Etikos komisijų sudarymas, Globos centro ir vaiko 

budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, 

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius 

išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašas, Šilalės rajono 
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socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų  kainų sąrašas, Savivaldybės būsto nuoma, 

Vidutinės kuro kainų nepasiturintiems gyventojams, Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms 

(rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės 

rajono savivaldybėje aprašas, įsipareigojimas skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui, sutikimas reorganizuoti Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namus, prijungiant juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų. 

4 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 

 01-

28 

02-

18 

03-

26 

05-

20 

06-

17 

07-

22 

08-

26 

09-

16 

10-

14 

11-

25 

12-

16 

Iš viso 

Raimundė 

Gečienė 

+ + N + + + + N + + N 8 

Loreta 

Kalnikaitė 

+ + N N + + + + + + + 9 

Gintautas 

Macevičius 

+ + + + + + + + N + N 9 

Bronius 

Grabauskas 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - - - 3 

Birutė Žirlienė  - - - + + + + + + + + 8 

Vytautas Jucius + + + - - - - - - - - 3 

Genovaitė 

Damulienė 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - - - 3 

Saulė 

Olendrienė 

- - - + + + + + + + + 8 

Valdemaras 

Jasevičius 

- - - + N N N - - - - 1 

Romualdas 

Titovas 

- - - - - - - + + + + 4 

 

 

6 pav. 2018 m. ir 2019 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius 
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Kontrolės komitetas. Komitetą sudaro 3 Tarybos nariai: Jonas Gudauskas (pirmininkas), 

Albinas Ežerskis (pirmininko pavaduotojas), Rolandas Toleikis.  Per 2019 m. įvyko 10 posėdžių, 

svarstyti 79 klausimai: informacija apie Savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos plano 

vykdymą, Komiteto 2018 metų veiklos ataskaita, Komiteto 2019 metų veiklos programa, Kontrolės 

ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita, Savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos 

planas, Administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaita, pritarimas Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“, uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos 

bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymas, Šilalės rajono savivaldybės 

2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės 

šilumos tinklai“  2019–2023 m. investicijų planas, Visuomenės informavimo apie laisvas darbo 

vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašas, švietimo įstaigų pareigybių 

etatų normatyvai, koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos 

mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymas. 

5 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 

 01-

28 

02-

18 

03-

25 

06-

17 

07-

22 

08-

26 

09-

16 

10-

14 

11-

25 

12-

16 

Iš viso 

Algirdas 

Meiženis (2015–

2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - -  

Loreta 

Kalnikaitė 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + N - - - - - - -  

Alfonsas 

Motuzas 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - -  

Virginijus 

Noreika 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ N N - - - - - - -  

Rimas 

Vaičikauskas 

(2015–2019 m. 

kadencija) 

+ + + - - - - - - -  

Jonas Gudauskas - - - + + + + + + +  

Albinas Ežerskis - - - + + + + + + +  

Rolandas 

Toleikis 

- - - + + + N + + +  
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7 pav. 2018 m. ir 2019 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius 

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetas. Komitetą sudarė 4 Tarybos 

nariai: Virginijus Noreika (komiteto pirmininkas), Algirdas Taroza (pirmininko pavaduotojas), 

Rolandas Toleikis, Rimas Vaičikauskas. 2019 m. įvyko 2 posėdžiai, svarstyta 10 klausimų:  

leidimas rengti Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės 

Kaltinėnų seniūnijos teritorijos specialųjį planą, 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų 

valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos. 

6 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 

 01-28 02-18 Iš viso 

Virginijus Noreika + N 1 

Algirdas Taroza + + 2 

Rolandas Toleikis + + 2 

Rimas Vaičikauskas + + 2 

 

Kaimo reikalų komitetą sudarė 5 Tarybos nariai: Kristina Dambrauskienė (pirmininkė), 

Tadas Bartkus, Gintas Navardauskas (pirmininko pavaduotojas), Stasys Skalauskas, Jonas 

Šedbaras. 2019 m. įvyko 2 Komiteto posėdžiai, svarstyta 13 klausimų: leidimas rengti Vėjo jėgainių 

išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos teritorijos 

specialųjį planą, Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2019–2020 metams ir programos 

paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatai, Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos 

darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaita, Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir 

Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija. 
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7 lentelė. Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2019 m. 

 01-28 02-18 Iš viso 

Kristina Dambrauskienė + + 2 

Tadas Bartkus + N 1 

Gintas Navardauskas + + 2 

Jonas Šedbaras + + 2 

Stasys Skalauskas + N 1 

1.2. Bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais 

2019 m. rugsėjo 6–8 d. Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius ir Tarybos 

narys Edmundas Auškalnis dalyvavo Sovetsko miesto šventėje. 

2019 m. spalio 23–28 d. meras Algirdas Meiženis, Tarybos narė Loreta Kalnikaitė ir 

Administracijos direktorius dalyvavo Reuterstadt Stavenhageno miesto (Vokietija) šventiniuose 

renginiuose, skirtuose 25-osioms miestų partnerystės sutarties pasirašymo metinėms. 

2019 m. gruodžio 12–14 d. Tarybos nariai Tadas Bartkus ir 

Egidijus Gečas dalyvavo Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių 

bendradarbiavimo skatinimo renginyje Osle (Norvegija). 

 

 

1.3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų veikla 

Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisija per metus posėdžiavo 9 kartus, priėmė 5 

sprendimus, parengė 1 išvadą pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą. 

„Auksinės gilės“ atrankos komisija posėdžių metu iš pateiktų kandidatų „Auksinės gilės“ 

apdovanojimams atrinko 2 nominantus, kurie apdovanoti „Auksine gile“ ir pinigine premija. 

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija posėdžiavo 

4 kartus. Iš rajono biudžeto šiai programai skirta 5000 eurų, kurie buvo paskirstyti: Laisvės g. 1, 

Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams – 500 Eur (namo laiptinės bendro 

naudojimo langų keitimo darbų išlaidų daliai padengti); Daugiabučio namo savininkų bendrijai 

,,Dobilas“, D. Poškos g. 3, Šilalė – 500 Eur (ventilių sumontavimui ant šildymo ir karšto vandens 

sistemos stovų ir laiptinių durų remonto darbų išlaidų daliai padengti); Dariaus ir Girėno g. 24, 

Pajūris, Šilalės r., daugiabučio namo savininkams – 700 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų 

daliai padengti); Raudžio g. 7, Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r., daugiabučio namo 

savininkams – 700 Eur (namo laiptinės durų remonto ir keitimo darbų išlaidų daliai padengti); 

Surplio g. 23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams – 1000 

Eur (namo lietaus nuvedimo sistemos darbų išlaidų daliai padengti); Laisvės g. 3, Laukuvos mstl., 
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Šilalės r., daugiabučio namo savininkams – 1100 Eur (namo išorinių sienų sujungimų tarp blokų 

remonto darbų išlaidų daliai padengti); Laisvės g. 7, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo 

savininkams – 500 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų daliai padengti). 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija 

per metus posėdžiavo 3 kartus. Šios programos įgyvendinimui 2019 m. buvo skirta 8000 Eur, kurie 

paskirstyti šioms programoms: Dionizo Poškos premijai – 1450 Eur; Kaltinėnų miestelio 

bendruomenei – 600 Eur („Žemaičių sueiga Kaltinėnuose, skirta Žemaitijos metams paminėti“); 

Pajūrio vaikų globos namams – 200 Eur – edukaciniams užsiėmimams „Atrask... save praeities 

lobiuose... 9“ organizuoti; Šilalės krašto žemaičių draugijai – Straipsnių ciklui, skirtam Žemaitijos 

metams „Šilale, tu mano mieliausia“ – 350 Eur; Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai 

– 200 Eur („Modernus folkloras - 4“, liaudiškų instrumentų (vamzdžių, tenorinės ukulėlės, fleitų) 

įsigijimui ir edukacinių užsiėmimų organizavimui); Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

Bilionių seniūnijai – 700 Eur (plenerui „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ organizuoti); Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijai – 300 Eur (Gegužinių giesmių giedojimo 

tradicijos puoselėjimo šventei organizuoti); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos 

kultūros namams – 1000 Eur (IV respublikiniam klojimo teatrų festivaliui „Pri klietelis“ 

organizuoti); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui – 500 Eur („Respublikinės gegužinės 

„Muštinis-priemuštinis“ organizavimui); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kaltinėnų 

kultūros namams – 200 Eur (kūrybinių dirbtuvių ciklo „Aš myliu kūrybą“ edukaciniams 

užsiėmimams); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salei – 250 Eur – 

„Po žemaitiška pastoge“ – liaudies tradicijų – nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimui; Šilalės 

rajono savivaldybės kultūros centro Traksėdžio laisvalaikio salei – 200 Eur (Žemaitijos regiono 

liaudiškos muzikos kapelų šventei-varžytuvėms „Kaip sako mūsų senoliai“ organizuoti); Šilalės 

rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – Etnografinis ekslibrisas gimtajam miestui – 250 Eur 

(kūrybinėms dirbtuvėms, priemonių įsigijimui); Šilalės švietimo pagalbos tarnyba – „Etnokultūros 

įtaka šiuolaikiniam piliečiui“ – 600 Eur (Kvalifikacijos tobulinimo programai, lektorių 

paslaugoms); Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui – 800 Eur (Knygai „Vlado Statkevičiaus surinkti 

vietovardžiai“ – Knygos maketavimo ir leidybos paslaugoms); VšĮ „Etnoklubas“ – 400 Eur 

(„Žemaitijos regiono etnokultūrinė naktis“ (Šiauduvoje) – tęstinis, edukacinėms veikloms ir 

priemonėms). 

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija 

sudaryta Tarybos sprendimu. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Tarybos patvirtintais 

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais. 

Per 2019 m. įvyko 12 komisijos posėdžių, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi klausimai, susiję su 

mokinių pavėžėjimo organizavimu. Pagal šios komisijos ir mokyklų vadovų siūlymus bei 
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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 atrankos komisija. Per 2019 m. įvyko du komisijos posėdžiai. Iš rajono 

biudžete numatytų lėšų paskirta: UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ – 4000 Eur (autobuso iki 35 vietų 

įsigijimui keleivių ir mokinių pavėžėjimui); UAB ,,Gedmina“ – 4000 Eur (Šarvojimo namų 1 salės 

lubų, 2 salės giminių kambario, 3 salės tualeto ir administracinių patalpų remontui ir atnaujinimui);  

UAB ,,Šilalės vandenys“ – 2000 Eur (vandens gręžinio Girdiškės k., Šilalės r. remontui); UAB 

,,Šilalės šilumos tinklai“ – 2000 Eur (Deguonies kiekio reguliavimo įdiegimui Kvėdarnos mstl., 

Šilalės r., katilinėje Nr. 3). 

Šilalės rajono Kaimo plėtros rėmimo programos paraiškų atrankos komisija rinkosi į 

3 posėdžius, parama skirta 24 paramos prašytojams. 

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo 

komisija 2019 m. posėdžiavo 2 kartus. Šiai Programai iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 12 

tūkst. Eur. Komisija paskirstė turimas lėšas 51 smulkaus ir vidutinio verslo subjektui, vykdančiam 

veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje bei Šilalės verslininkų asociacijos, rajono verslininkų 

ir Savivaldybės vadovų susitikimo (konferencijos) išlaidoms padengti. 

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija posėdžiavo 5 kartus. Posėdžių metu 

svarstyta Savivaldybės antikorupcinė veikla, Komisijos gauti prašymai. 

Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija 2019 m. 

posėdžiavo du kartus, svarstė Religinių bendruomenių rėmimo programos konkurso dokumentus. 

Biudžete šios Programos vykdymui buvo skirta 15 tūkst. Eur, kurie paskirstyti programoms 

įgyvendinti: Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai – 4000 Eur (bažnyčios grindų remonto 

projekto parengimo išlaidų daliai padengti); Varsėdžių Šv. Roko parapijai – 700 Eur ( priešgaisrinės 

signalizacijos remonto darbų išlaidų daliai padengti); Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijai – 1000 

Eur (parapijos pastato remonto darbų išlaidų daliai padengti); Šilalės kaimiškajai seniūnijai – 1500 

Eur (Kiaukų k. esančios koplytėlės su Šv. Juozapo skulptūra tvarkymo išlaidoms padengti); 

Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai – 3200 Eur (Kvėdarnos bažnyčios 

fasadų pusės langų keitimo darbų išlaidų daliai padengti); Lietuvos aviacijos muziejui – 1000 Eur 

(kultūros paveldo objekto – memorialinės S. Girėno gimtinės stendų atnaujinimo išlaidų daliai 

padengti); Šilalės evangelikų liuteronų parapijai – 1000 Eur (langų pakeitimo darbų išlaidų daliai 

padengti); Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijai – 2000 Eur (Upynos bažnyčios fasado 

dažymo darbų išlaidų daliai padengti); Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios parapijai – 600 Eur 

(kondicionieriaus įrengimo Pajūrio parapijos namuose darbų išlaidų daliai padengti). 
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Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija posėdžiavo tris kartus, svarstė iš 

sveikatos priežiūros įstaigų gautus prašymus dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemones, 

siekiant pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus. 

Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija posėdžiavo tris kartus, svarstė 

Neįgaliųjų komisijos veiklos gaires, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų finansavimą, būsto pritaikymą neįgaliesiems. 

Savivaldybės tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo komisijų, 

kurių yra nariai, veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, minėjimuose, 

susitikimuose.  
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2. MERO VEIKLA 

2.1. Vyriausybės atstovo teikimai 

Per 2019 metus iš Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės 

apskrityse gauti 8 reikalavimai įgyvendinti įstatymus, 2 teikimai atitinkamam savivaldybės 

administravimo subjektui svarstyti ir 1 informacija: 

1. 2019-01-28 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

įgyvendinimo“ (T15-132); 

2. 2019-03-06 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015-01-21 sprendimo Nr. T1-2 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms 

savarankiškosiom savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (T15-297); 

3. 2019-03-08 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo 

Nr. T1-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, 

tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(T15-311); 

4. 2019-04-30 „Dėl Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 2019 m. kovo 7 d.  teikimo 

Nr. 6-7 įvykdymo termino nustatymo“ (T15-583); 

5. 2019-06-19 „Dėl Tarybos direktyvos 91/271/EEB nuostatų įgyvendinimo“ (T15-833); 

6. 2019-09-06 „Dėl LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo“ (T15-1248); 

7. 2019-09-06 „Dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio įgyvendinimo“ (T15-1249); 

8. 2019-10-01 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 

dalies laikymosi“ (T15-1354); 

9. 2019-10-01 „Dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 

įgyvendinimo“ (T15-1359); 

10. 2019-11-11 „Dėl savivaldybių teisės aktų antikorupcinio vertinimo išvadų skelbimo“ 

(T15-1572); 

11. 2019-11-14 „Dėl Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 

įgyvendinimo“ (T15-1611). 

Į visus reikalavimus ir teikimus reaguota teisės aktų nustatytais terminais. 

2.2.  Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai 

Šilalės rajono savivaldybėje gauti gyventojų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš 
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valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento bei Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų nuostatomis. 

 

8 pav. Savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų skaičiaus palyginimas 

 

2019 metais Šilalės rajono savivaldybės taryba ir meras gavo 139 gyventojų prašymus, 

skundus ir pranešimus (iki 2019-04-24 buvo gauta 28, nuo 2019-04-25 gauta 111). Lyginant su 

ankstesniais metais, šis skaičius yra didesnis (2017 m. buvo 102, 2018 m. – 100).  

2019 metais rajono Tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose gyventojų prašymuose ir 

skunduose (registras T17) buvo keliamos šios problemos: 

 
8 lentelė. Gyventojų gautų prašymų skundų skaičius pagal aktualiausias problemas 
 

 2019 m, vnt. 

Dėl kelių, gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo, pastatų renovacijos ir 

pan. problemų  

45 

Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo atvejais, atleidimo nuo mokesčių ir pan.  7 

Dėl pastatų nuomos ir panaudos  4 

Dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų  3 

Dėl pavaldžių įstaigų vadovų veiksmų  4 

Dėl įvairios informacijos suteikimo ir gavimo, kiti klausimai 76 

 

2019 metais gyventojai rajono Tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose prašymuose 

dažnai kėlė kelių ir gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo ir pan. problemas – 

šios rūšies prašymų ir skundų gauta 45 (apie 32 proc.). Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo 

atvejais gavimo, atleidimo nuo mokesčių ir kitais finansiniais klausimais gauta 7 prašymai (apie 5 

proc.). Dėl pastatų nuomos ir panaudos problemų kreiptasi 4 kartus (apie 3 proc.). 2019 m. prašymų 

dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų gauti 3 prašymai (apie 2 proc.), gyventojai 

reiškė savo poziciją dėl pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų netinkamos veiklos – gauti 4 šios 

rūšies prašymai (apie 3 proc.) ir t. t. 

102 

100 

139 2017

2018

2019
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2.3.  Savivaldybės tarybos veiklos tobulinimas 

Siekiant užtikrinti sklandesnį Tarybos darbą, demokratiškesnį sprendimų priėmimą, 

veiklos skaidrumą, į darbo grupes ir komisijas įtraukti visų frakcijų ir Tarybos grupių atstovai, 

nepriklausomai ar jie atstovauja valdančiajai daugumai ar opozicijai. 

Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus, meras išleido potvarkius, kuriais 

sudarė darbo grupes, 4 iš jų vadovavo pats meras: 

2019 m. gegužės 10 d. potvarkis Nr. T3-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo“ (darbo grupės vadovas 

Algirdas Meiženis). 

2019 m. gegužės 30 d. potvarkis Nr. T3-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“, piliečių 2019 

m. gegužės 24 d. skunde išdėstytų aplinkybių ištyrimas (darbo grupės vadovė Ona Aurylienė). 

2019 m. birželio 5 d. potvarkis Nr. T3-25 „Dėl darbo grupės sudarymo“, piliečių prašyme 

išdėstytų aplinkybių ištyrimas (darbo grupės vadovė Ona Aurylienė). 

2019 m. birželio 6 d. potvarkis Nr. T3-26 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Šilalės miesto 

šventės organizavimas (darbo grupės vadovas Algirdas Meiženis). 

2019 m. birželio 21 d. potvarkis Nr. T3-30 „Dėl darbo grupės sudarymo“, UAB „Šilalės 

artojas“ 2019 m. birželio 10 d. paklausime išdėstytų aplinkybių tyrimas (darbo grupės vadovė Silva 

Paulikienė). 

2019 m. birželio 26 d. potvarkis Nr. T3-32 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Šilalės r. 

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojos 2019 m. birželio 18 d. prašyme išdėstytų 

aplinkybių ištyrimas  (darbo grupės vadovė Dovilė Monkevičienė). 

2019 m. liepos 3 d. potvarkis Nr. T3-39 „Dėl darbo grupės sudarymo“, švietimo įstaigų 

struktūros ir etatų skaičiaus teikimas  (darbo grupės vadovas Tadas Bartkus). 

2019 m. liepos 5 d. potvarkis Nr. T3-40 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Gražiausiai 

tvarkomų Šilalės miesto ir rajonų sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių teritorijų nustatymas  (darbo 

grupės vadovas Tadas Bartkus). 

2019 m. rugsėjo 6 d. potvarkis Nr. T3-58 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Šilalės rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto kompleksinės analizės 

atlikimas bei nereikalingo ir nenaudojamo turto nustatymas (darbo grupės vadovas Tadas Bartkus). 

2019 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. T3-59 „Dėl darbo grupės sudarymo“, elektroniniu 

paštu gauto skundo 2019 m. rugsėjo 5 d. faktų patikrinimas (darbo grupės vadovė Silva Paulikienė). 

2019 m. rugsėjo 25 d. potvarkis Nr. T3-66 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2019 m. rugsėjo 

13 d. skundo bebrų daromos žalos ištyrimas ir pasiūlymų pateikimas (darbo grupės vadovė Dijana 

Baltutienė). 
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2019 m. spalio 8 d. potvarkis Nr. T3-72 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Šilalės r. Laukuvos 

Norberto Vėliaus gimnazijos 2019 m. spalio 3 d. rašto Nr. S-262-(1.11) ,,Dėl smurto“ išdėstytų 

aplinkybių tyrimas  (darbo grupės vadovė Silva Paulikienė). 

2019 m. spalio 22 d. potvarkis Nr. T3-78 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos 

apdovanojimų atrankos darbo grupės sudarymo“ (darbo grupės vadovas Algirdas Meiženis). 

2019 m. lapkričio 26 d. potvarkis Nr. T3-82 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. 

biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo“ (darbo grupės 

vadovas Algirdas Meiženis). 

2019 m. lapkričio 29 d. potvarkis Nr. T3-84 „Dėl darbo grupės sudarymo“, peržiūrėta 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro dėl sąnaudų pokyčio pateikti perskaičiuoti 

prognozuojami 1 tonos atliekų tvarkymo kainos ir rinkliavos dydžio pakeitimai (darbo grupės 

vadovas Tadas Bartkus). 

 

9 pav. Mero išleistų potvarkių dėl darbo grupių sudarymo, keitimo palyginimas, vnt. 

 

2019 metais, vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas 

funkcijas ir Tarybos pavedimus, išleisti 93 mero potvarkiai (registras T3) įvairiais klausimais. 

 

9 lentelė. Mero išleisti potvarkiai 2019 m. 

Mero išleisti potvarkiai. Potvarkiais sprendžiami klausimai  Potvarkių 

skaičius  

Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo  27 

Dėl delegacijų sudarymo  3 

Dėl savivaldybės Tarybos posėdžių sušaukimo  12 

Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo  2 

Dėl pareigybės aprašymo patvirtinimo 14 

Dėl viešo konkurso direktoriaus pareigoms eiti 7 

Kiti klausimai  28 
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2.4.  Atstovavimas savivaldybei, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

Meras yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei už savo ir Tarybos veiklą.  

Savivaldybės meras vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.  

Meras, reglamento nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai ir 

bendruomenei už savo veiklą, rengia ir pateikia rinkėjams, savivaldybės bendruomenei Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitą. 

2.4.1. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros taryboje 

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotojas Tadas Bartkus atstovauja 

savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos, kurios tikslas – sprendimų, susijusių su tolygios ir 

tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimu, veikloje. 2019 m. įvyko 6 Tauragės regiono plėtros 

tarybos posėdžiai ir 8 rašytinės procedūros. 

2019 m. spalio 14 d. Tauragėje vykusiame posėdyje Tauragės regiono plėtros tarybos nariai 

diskutavo apie pilotinį projektą Tauragės regionas+, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo pakeitimą, rengiamą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo planą, tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioritetų svarstymą. 

Savivaldybės mero pavaduotojas deleguotas į Tauragės regiono atstovų Lietuva–Rusija programos 

stebėsenos komitetą. 

2019 m. lapkričio 26 d. Tauragėje vykusiame posėdyje Tauragės regiono plėtros tarybos 

nariai diskutavo apie Karšuvos regiono plėtros kryptis ir galimybes, iniciatyvą dėl Žemaitijos 

kunigaikščių atminimo medalių projekto, visų regiono savivaldybių merai pritarė apdovanojimui, 

pasirašė jo nuostatus. 

2.4.2. Dalyvavimas pilotiniame projekte „Tauragė+“ 

Pilotinio projekto „Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama siekiant 

nustatyti Tauragės regiono savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti 

savivaldybes veikti drauge, kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų 

regionui ar jo daliai sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. 

Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė 

projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Numatoma, kad 

bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir 

Europos Sąjungos investicijų finansavimas. 
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2019 m. liepos 25 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko 

susitikimas, skirtas aptarti Tauragė+ funkcinės zonos galimas 

strategijos kryptis. Aptartas  turimas turizmo potencialas – lankyti 

pritaikyti piliakalniai, išskirtiniai muziejai ir unikalios bažnyčios bei 

kt., būdai ir galimybės, kaip padidinti šių objektų patrauklumą. 

Susitikimo metu diskutuota apie 

nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymą 

senyvo amžiaus žmonių priežiūrai. 

Atkreiptas dėmesys į tai, jog Šilalės rajonas 

regione vienas pirmaujančiųjų pagal 

teikiamas kokybiškas ir prieinamas 

socialinės rūpybos paslaugas senyvo amžiaus 

gyventojams. Aptarta galimybė įsteigti ir 

daugiau senelių globos namų Teneniuose, Bijotuose ir kitose rajono vietovėse. UAB „Šilalės 

vandenys“ atstovai kalbėjo apie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir 

kaimuose sukūrimą bei būsto, skirto specialistams pritraukti, plėtrą. Ieškota technologinių 

sprendimų, kurių dėka gyventojai palankiau žiūrėtų į nuotekų valymą ir prisijungtų prie valymo 

įrenginių sistemos, aptartos galimos vietovės, kur būtų tikslinga išsiaiškinti šių įrenginių poreikį. 

Taip pat aptarta būstų, skirtų pritraukti medicinos specialistus dirbti ir gyventi rajone, situacija. 

2019 m. rugpjūčio 21 d. vyko susitikimas su Centrinės projektų valdymo agentūros  

ekspertais Gediminu Česoniu ir Romualdu Stankaičiu. Vykusios diskusijos metu siekta įvertinti, 

kaip Šilalės rajone teikiamos viešosios paslaugos. Susitikimo pabaigoje apibendrintos jau išsakytos 

regiono ir rajono problemos, pasiūlymai. 

2019 m. gruodžio 19 d. į susitikimą su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu 

Meiženiu, Administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi, Administracijos skyrių, muziejaus, 

kultūros centro, Šilalės rajono valdomų įmonių darbuotojais ir atstovais atvyko Centrinės projektų 

valdymo agentūros konsultantas Gediminas Česonis. Vizito tikslas – aptarti pilotinio projekto 

„Tauragė+“ įgyvendinimo galimybes, nustatyti programos prioritetus. 

2.4.3. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje 

2019 m. sausio 22 d. Šilalės rajono savivaldybės meras dalyvavo Vilniuje vykusiame 

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje. Jo metu aptarti įvairūs savivaldybei ir 

gyventojams aktualūs klausimai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kalbėjo apie 

savivaldybių vaidmenį, įgyvendinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 
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priemones, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas plačiau 

papasakojo apie direkcijos inicijuojamą savivaldybių nuosavybės teise valdomo turto (šaligatvių, 

esančių prie valstybinės reikšmės kelių) perdavimą valstybės nuosavybei. Posėdžio metu kartu su 

Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ direktore diskutuota apie savivaldybių prisidėjimą prie 

akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“, VšĮ „Lietuvos Junior Achievment“ direktorė Anželika 

Rusteikienė aptarė klausimus, susijusius su jaunimo verslumo ugdymu. 

2019 m. balandžio 2 d. Šilalės rajono savivaldybės meras dalyvavo Vilniuje vykusiame 

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje. 

2019 m. gegužės 29 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir Tarybos nariai Jonas 

Gudauskas bei Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė  dalyvavo Vilniuje pirmajame naujos kadencijos 

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime. 

2019 m. spalio 30 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje organizuotame Lietuvos savivaldybių 

asociacijos tarybos posėdyje Vilniuje. 

2.4.4. Dalyvavimas susitikimuose,  pasitarimuose, konferencijose, seminaruose ir kituose 

renginiuose 

2019 m. vasario 13 d. Šilalės rajono savivaldybės meras ir Žadeikių seniūnijos seniūnas 

dalyvavo Heraldikos komisijos posėdyje, kuriame patvirtinta Žadeikių antspaudas ir vėliava. 

2019 m. birželio 4 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo renginyje 

„Pagrindiniai iššūkiai ir priemonės korupcijos rizikoms savivaldybėje suvaldyti“. 

2019 m. birželio 11 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis vyko į  Vilnių, į Centrinę 

projektų valdymo agentūrą, dėl Šilalės rajono įgyvendinamo projekto aptarimo. 

2019 m. birželio 27 d. Šilalėje lankėsi delegacija iš 

Jonavos, kur ketinama statyti baseiną. Kaip teigė svečiai, šio vizito 

tikslas – apžiūrėti dar statomus ir jau funkcionuojančius baseinus 

vakarų regione, pasikelti savo kvalifikaciją ir pagilinti žinias apie 

technologinius sprendimus, patalpų išdėstymą. 

2019 m. liepos 1 d. į savo nuolatinę dislokacijos vietą Pajūrio 

miestelyje įsikėlė Lietuvos kariuomenės motorizuotosios 

pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus 

Pečiulionio artilerijos bataliono kariai.  Savivaldybės meras 

Algirdas Meiženis, įteikdamas simbolinę atminimo dovaną, 

kariams linkėjo laikytis duotos kario priesaikos, vykdyti savo 

misiją, sėkmės ir geros tarnybos. 
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2019 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis susitiko su bendruomene 

„Saulietekis“ ir aptarė bendruomenės problemas, teatro „Paplepys“ veiklą. 

2019 m. rugsėjo 20 d. susitikime su 

Palentinio bendruomenės gyventojais aptartos 

bendruomenės problemos, kelių priežiūra ir kiti 

aktualūs klausimai. 

2019 m. rugsėjo 24 d. Savivaldybės meras 

Algirdas Meiženis susitiko su Bilionių bendruomene. 

2019 m. spalio 8 d. Savivaldybės meras 

Algirdas Meiženis susitiko su Varsėdžių kaimo 

bendruomene. 

2019 m. spalio 8 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero 

pavaduotojas Tadas Bartkus ir Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius  susitiko su 

Valstybinių miškų urėdijos VĮ Telšių padalinio vadovu Romualdu Zebčiuku. Kalbėtasi apie 

rekreacinius ir turistinius objektus, esančius Valstybinių miškų urėdijos žemėse. 

2019 m. spalio 9 d. Savivaldybėje lankėsi Lietuvos galiūnų federacijos vykdomasis 

direktorius Gediminas Rupšys, aptarta galimybė surengti Galiūnų varžybas (tai galėtų būti Lietuvos 

galiūnų varžybų etapas) kitų metų Šilalės miesto šventės metu. 

2019 m. spalio 11 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis 

dalyvavo Lietuvos ir Japonijos Hokkaido regiono savivaldybių mainų 

susitikime, Hokkaido ir Lietuvos savivaldybės pasidalino savo ketinimais, 

papasakojo apie esančią situaciją ir galimybes užmegzti glaudžius 

kultūrinius, ekonominius santykius, vykdyti mokinių mainų programas. 

Savivaldybės meras papasakojo apie Šilalės rajoną, galimybes ir sąlygas 

plėtoti bendradarbiavimą. 

2019 m. spalio 15 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo diskusijoje 

„Pranešėjų apsauga ir vidaus pranešimų kanalai“. 

2019 m. lapkričio 12 d. Brigados generolo Motiejaus 

Pečiuliono artilerijos batalione, įsikūrusiame Pajūrio 

miestelyje, rajono savivaldybės vadovams, Tarybos nariams, 

Šilalės policijos komisariato, gydymo ir kitų įstaigų atstovams 

pristatyta bataliono veikla, aprodytos patalpos. 

2019 m. lapkričio 28 d. Savivaldybės meras Algirdas 

Meiženis dalyvavo seminare „Bendradarbiavimas su rizikos šalimis. Propaganda. Hibridinės 

grėsmės. Prekyba poveikiu: rekomendacijos savivaldybėms“. 
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2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos 

Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 

pirmininkė Laura Matjošaitytė susitiko su 

savivaldybės meru Algirdu Meiženiu. 

Susitikimo metu meras A. Meiženis papasakojo 

apie rajoną, savivaldybės veiklą, aptarė kitus 

aktualius klausimus. Po pokalbio L. Matjošaitytė pasirašė į Šilalės rajono savivaldybės metraštį.  

2019 m. gruodžio 9 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo konferencijoje, 

skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 

2019 m. gruodžio 27 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis susitiko su Girdiškės kaimo 

bendruomene. 

 

2.4.5. Sveikatos apsauga ir socialinė veikla 

2019 m. gegužės 9 d. susitikime su Premjero Sauliaus Skvernelio patarėju sveikatos 

klausimais Pauliumi Gradausku dalyvavo savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero patarėjas 

Petras Dargis. Pokalbio su VšĮ Šilalės rajono ligoninės bendruomene metu buvo aptartos mažųjų 

rajoninių ligoninių išlikimo problemos, bandyta atsakyti į gydytojų ir ligoninės vadovų keliamus 

klausimus. 

 

2.4.6. Švietimas, kultūra, sportas 

2019 m. sausio 3 d. pagerbti Šilalės 

rajono švietimo ir kultūros darbuotojai. Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, 

sporto ir teisėtvarkos komitetas už atsidavimą savo 

darbui, kūrybišką veiklą, tradicijų puoselėjimą 

pagerbė 25 asmenis, dirbančius švietimo ir 

kultūros srityje. 

2019 m. sausio 25-27 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko septintoji 

tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“. Parodoje dalyvavo daugiau nei 300 

dalyvių iš 19 šalių, buvo pristatomi Lietuvos miestai, tarp kurių ir Šilalė. Parodoje bendraujant su 

kitų miestų gyventojais, kitomis savivaldybėmis, buvo išgirsta naudingų patarimų, žinių ir idėjų, 

kurios padės tiek seniūnijų atstovams, tiek turizmo srities darbuotojams į rajoną pritraukti daugiau 

lankytojų. 
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2019 m. balandžio 29 d. Šilalės rajono savivaldybėje 

jaunimas organizavo susitikimą su Šilalės rajono savivaldybės 

vadovais ir Tarybos nariais. Savivaldybės meras Algirdas 

Meiženis ragino jaunuolius, turinčius klausimų, problemų ar 

idėjų, nebijoti kreiptis į savivaldos atstovus ir drauge ieškoti 

galimų sprendimo būdų. 

 

2019 m. gegužės 3 d. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis  

dalyvavo susitikime su Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus 

gimnazijos vykdomo Erasmus+ projekto „Amazing Race“ 

dalyviais. Į susitikimą atvyko 24 mokiniai ir 6 mokytojai iš 

Suomijos, Ispanijos ir Kroatijos.  

 

2019 m. birželio 28 d. vyko susitikimas su krepšininku 

Luku Lekavičiumi ir jo broliu Aurimu. Susitikimo metu kalbėta 

apie „antrąją“ Lietuvos religiją – krepšinį, ateities planus. Lukui 

Lekavičiui įteikta Šilalės krašto tautodailininko Dainiaus Jankausko 

pagaminta medžio skulptūra.  

 

2019 m. liepos 4 d. Šilalės rajone lankėsi 

Tauragės krašte viešinti vaikų grupė iš 

Ukrainos Lucko miesto. Ukrainiečių vaikų 

ekskursijas, jų vasaros stovyklas ir kitas 

pramogas organizuoja Tauragės, Jurbarko, 

Šilalės ir Pagėgių savivaldybės, o 

apgyvendinimu ir maitinimu rūpinasi Lietuvos šaulių sąjunga, Tauragės apskrities Kęstučio šaulių 

7-oji rinktinė. 

2019 m. rugpjūčio 2–4 d. vyko 486-oji Šilalės 

miesto šventė. Šventėje dalyvavo ir miesto gyventojus 

sveikino delegacijos iš Krasniko miesto, Kaliningrado srities 

Slavsko ir Sovetsko miestų apygardų, Pagėgių, Šilutės, 

Tauragės atstovai, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, 

seniūnijų seniūnai, Šilalės dekanato dekanas klebonas Saulius 

Katkus, švietimo, kultūros ir sveikatos įstaigų, uždarųjų 

akcinių bendrovių, Šilalės policijos komisariato, Šilalės 

priešgaisrinės pagalbos tarnybos atstovai ir kiti garbingi svečiai. 
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2019 m. rugsėjo 28 d. vyko tradicinė Šilalės rajono 

žemdirbių šventė. Šventėje buvo apdovanoti „Metų ūkio“ ir 

gražiausiai tvarkomų sodybų savininkai. Derliaus šventės 

metu Šilalėje pirmą kartą organizuotas Lietuvos galiūnų 

čempionato finalinis etapas.  

 

2019 m. rugsėjo 30 d.  Kaltinėnuose atidengta skulptūra Aleksandrui Stulginskiui atminti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. lapkričio 8 d. Šilalės rajone lankėsi profesionalaus 

sportininko karjerą baigęs garsus sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas. 

Svečio vizitas prasidėjo susitikimu su Šilalės rajono savivaldybės meru 

Algirdu Meiženiu, jo pavaduotoju Tadu Bartkumi, Administracijos 

direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi, jo pavaduotoju Osvaldu Šarmavičiumi 

ir Šilalės sporto mokyklos direktore Gitana Jurgutiene ir jos pavaduotoja 

Svetlana Zaleskiene. Susitikimo metu kalbėta apie sportą, jo naudą 

visuomenei. Svečias papasakojo, kaip nusprendė tapti sunkiaatlečiu, 

prisiminė savo geriausius sportinius pasiekimus. Kalbėta ir apie Šilalės 

kraštą garsinančius sportininkus. 

2.4.7.  Įteikti apdovanojimai ir padėkos 

2019 m. sausio 18 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos 

prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas ir jo pavaduotoja Egidija Nargėlienė 

pasveikino piešinių konkurso „Aš prieš korupciją“ nugalėtojus. Iš 24 dalyvių išrinkti 9 geriausių 

piešinių autoriai. Jiems įteikti planšetiniai kompiuteriai ir kiti vertingi prizai. 

2019 m. vasario 16 d. vyko iškilmingas „Auksinių gilių“ įteikimas. Už Šilalės rajono 

piliakalnių archeologinius tyrinėjimus ir jų organizavimą, kultūros paveldo išsaugojimą, 

informacijos sklaidą ir aktualizavimą, jaunosios kartos pilietiškumo ugdymą, Šilalės rajono istorijos 

tyrinėjimus, leidinių rengimą, žemaitiškumo tradicijų puoselėjimą ir sklaidą apdovanojimas įteiktas 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus kultūros paveldo 
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apsaugos vyriausiajai specialistei, Šilalės krašto žemaičių draugijos pirmininkei Jurgitai Viršilienei 

ir Eugenijui Ivanauskui – sporto pedagogui, lengvaatlečių treneriui, du kartus tapusiam Europos 

veteranų čempionatų sidabro medalių laimėtoju. 

2019 m. kovo 10 d. padėkomis ir apdovanojimais apdovanoti LDK Kęstučio šaulių 7-osios 

rinktinės Šilalės Stasio Girėno 703 kuopos šauliai ir Pajūrio 710 kuopos šauliai. Už meilę Tėvynei 

ir savo kraštui, pilietiškumo ir patriotiškumo puoselėjimą, iniciatyvumą ir aktyvią šaulišką veiklą 

mero padėkos įteiktos Šilalės šauliams Rimui Vaičiakauskui, Rolandui Letukui, Virginijai 

Paliakienei ir Danguolei Buciuvienei. Pilietiškiausio 2018 metų šaulio apdovanojimai įteikti Pajūrio 

710 kuopos vadui Algimantui Dragūnui ir jaunajai šaulei Evelinai Masedonskaitei. 

2019 m. balandžio 23 d. Šilalės rajono savivaldybėje buvo pagerbti gabūs Šilalės rajono 

mokyklų 11-tų ir 12-tų klasių mokiniai, jų pedagogai ir tėvai. Dešimtąjį kartą vykusiame renginyje 

įvairių olimpiadų nugalėtojams buvo įteiktos mero padėkos bei Labdaros ir paramos fondo „Mūsų 

ateitis“ įsteigtos premijos.  

2019 m. gruodžio 12 d. Šilalės 

rajono savivaldybės padėkos dienos 

apdovanojimų atrankos darbo grupės 

siūlymu Savivaldybės meras „Pagarbos 

lašu“ apdovanojo Laimą Gestautienę, 

Mindaugą Čepauską, Violetą Kasnauskaitę, 

Reginą Danauskienę, Danguolę Šerpetauskienę, Stasę Paliakenę, Dalią Vaišnorienę, Ireną 

Šniukienę, Antaną Pocių. 

2.4.8. Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimai su užsienio partneriais 

2019 m. birželio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis priėmė rajone 

viešintį rėmėją Konradą Bastianą (Konrad Bastian) bei jo žmoną Mariją. Konradas Bastianas 

gyvena Vokietijos Giuterslo mieste. Tai garbaus amžiaus filantropas, jau daugelį metų remiantis 

rajono medicinos įstaigas, Pajūrio vaikų globos ir Kvėdarnos senelių namus, Šilalės  evangelikų 

liuteronų bažnyčią ir „Caritas“ organizaciją įvairiausia medicinos įranga, medikamentais, kuriuos jis 

surenka iš Vokietijos ligoninių bei firmų. 

2019 m. rugsėjo 20 d. Savivaldybės 

meras Algirdas Meiženis priėmė Rusijos 

Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto 

administracijos direktoriaus pavaduotoją 

Alenksndrą Burichą ir Šilalės rajono bei Sovetsko 

miesto bendro projekto vadovę Iriną Čiornają. 
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Svečiai atvyko aptarti pasirašyto susitarimo dėl bendro projekto „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir 

kultūrinio paveldo išsaugojimas“ vykdymo eigos.  Projekto imtasi pagal partnerystės sutartį, kurią 

Sovetsko mieste pasirašė Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras 

Jasevičius ir Sovetsko miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Nikolajumi Voiščevu. Abi 

pusės yra įsipareigojusios kartu įgyvendinti 2014–2020 metų Lietuvos–Rusijos tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programos projektus. 

2019 m. spalio 24-28 d. Reuterstadt 

Stavenhagene paminėta šio miesto ir Šilalės rajono 

bendradarbiavimo 25 metų sukaktis bei Vokietijos 

susivienijimo 30-metis. Partnerių kvietimu 

šventiniuose renginiuose Šilalės rajonui atstovavo 

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis, 

Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, 

Tarybos narė Loreta Kalnikaitė, Šilalės meno mokyklos mokytoja Jolanta Bučnienė, Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros centro instrumentalistė, folkloro ansamblio „Veringa“ vadovė Jolanta 

Kažukauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja, vertėja Rasa Meškėnienė, 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkė Teresė Ūksienė ir 

vairuotojas Stasys Varanauskas. Delegacija susitiko su Stavenhageno miesto atstovais (tarybos 

nariais), tarnybų vadovais bei Stavenhageno gyventojais, kurie visus bendradbiavimo metus lankėsi 

Šilalėje.   

2019 m. spalio 31 d. Šilalėje lankėsi 

delegacija iš Mamonovo, Kaliningrado srities. 

Susitikimo tikslas – susipažinti su naujuoju 

Mamonovo administracijos direktoriumi 

Andrejum Semikovu ir aptarti neseniai parengtą 

ir pateiktą vertinti bendradarbiavimo paraišką. 

Susitikime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės 

meras Algirdas Meiženis, Administracijos 

direktorius Valdemaras Jasevičius, delegacijos atstovės Irina Gorškova ir Galina Isaevič. Susitikimo 

metu dalyviai aptarė svarstyti pateiktą projekto „Kaimyninių šalių dialogas tarp kartų, kaip vietinių 

bendruomenių socialinės integracijos būdas“ („The Intergenerational Cross-Border Dialogue as a 

Way to the Social Integration of Local Communities“) paraišką. Projekto tikslas – pagerinti 

gyvenimo kokybę ir suteikti kokybiškų socialinių paslaugų įvairioms amžiaus grupėms, tarp jų ir 

socialiai pažeidžiamiems asmenims. Įgyvendinant projektą būtų siekiama sukurti naują socialinę 

infrastruktūrą, kartų bendradarbiavimo centrus Mamonove ir Šilalėje. Mūsų rajone toks centras būtų 
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rengiamas Kvėdarnos bendruomeniniuose namuose. Centrai būtų aprūpinami švietimo priemonėmis 

ir kita įranga, skirta labiausiai pažeidžiamoms ir socialiai neapsaugotoms grupėms – neįgaliesiems, 

globojamiems vaikams, mažas pajamas turintiems ir kitiems gyventojams. 

2.4.9. Mero fondo lėšų naudojimas 

Šilalės rajono savivaldybės mero fondas sudaromas ir naudojamas vadovaujantis 2010 m. 

spalio 28 d. tarybos sprendimu Nr. T1-241 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, 

dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos patvirtinimo“. 

Mero fondui 2019 m. buvo skirta 2 500 eurų, panaudota 1451,62 euro. 

 

10 pav. Mero fondo palyginimas skirtos lėšos/panaudotos lėšos, Eur. 

 

Mero fondo lėšos buvo naudojamos pagal vieną priemonę – išlaidos, susijusios su 

dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose (išlaidos dovanėlėms 

švenčių proga ikimokyklinių, mokymo, sveikatos apsaugos, vaikų, senelių, neįgaliųjų globos įstaigų 

auklėtiniams ir globotiniams, socialiai remtinoms šeimoms, taip pat išlaidos suvenyrams, 

dovanoms, gėlėms, pagal varžybų ir konkursų sąlygas numatytiems prizams, valstybės arba 

savivaldybės atributika pažymėtoms prekėms).  
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3. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtino 

2019 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžetą – 25 490 880 Eur pajamų, 26 530 457 Eur 

asignavimų (asignavimai viršija pajamas 1 039 577 Eur 2018 m. nepanaudotas apyvartos lėšų 

likutis). Tuo pačiu sprendimu 1 039 577 Eur nepanaudotų 2018 metų Savivaldybės biudžeto lėšų 

likutis paskirstytas asignavimų valdytojų įsiskolinimams, susidariusiems iki 2019 m. sausio 1 d., 

dengti ir tikslinėms išlaidoms finansuoti. 

Metų eigoje pagal Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus  buvo padidintos lėšos  –  

1 653 670 Eur iš jų: 

 Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iš viso padidintos –                   

15 600 Eur, iš jų: 

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – sumažintos 46 900 Eur; 

socialinei paramai mokiniams teikti (išlaidoms už įsigytus produktus ir mokinio reikmės) – 

sumažintos  36 200 Eur; 

socialinėms paslaugoms  – padidintos 93 700 Eur; 

jaunimo teisių apsaugai – padidintos  5 000 Eur. 

 Skirtos valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytiems kapitalo 

investicijoms finansuoti lėšos  –  padidintos 1 553 400 Eur. 

 Mokymo ugdymo reikmėms finansuoti –  padidinta  52 300 Eur.     

 Metų eigoje pagal Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus  buvo padidintos lėšos  – 

32 370 Eur iš jų: 

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai, D. Poškos g. 24, Šilalė projekto išlaidoms 

finansuoti – 16 390 Eur; projektui „Pažink Žemaitijos paveldą pramogaudamas: Šilalė 

įgyvendinimo dalinis finansavimas“ finansuoti – 2 500; projektui  „Laukuvos seniūnijos Vabalų 

kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. La-12 Vabalų keliui (Paršežerio gatvei) kapitališkai remontuoti“  

finansuoti – 4 000 Eur ir Neformaliojo vaikų švietimui   iš Europos Sąjungos lėšų – 9 480 Eur. 

Biudžetinėms įstaigoms 30 699 Eur padidintos pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, 

padidintos  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (lėšos gautos, kurios atstatytos  už 

investicinius projektus) – 62 640 Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 380 954 Eur, 

planuojamos skolintos lėšos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktiems 

investiciniams projektams finansuoti – 575 390 Eur (Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytos galimybės 

savivaldybėms skolintis finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais 

prisidedama prie regiono ir savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų 
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strateginio planavimo dokumentuose,  ne daugiau 5 procentų šio įstatymo 6 priede nurodytų  

prognozuojamų pajamų (Šilalės rajono savivaldybė – 669,4 tūkst. Eur) investicijų projektams. 

Mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, 

tačiau su sąlyga, kad savivaldybės biudžeto balanso rodiklis per ketverių metų laikotarpį turės būti 

lygus nuliui.), o taip pat mokestis už valstybinius gamtos išteklius – 38 582 Eur. 

Patikslintas 2019 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas, įskaitant 

apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti bei skolintas lėšas, sudarė 29 272 392 Eur. Metinis 

pajamų planas buvo įvykdytas 100,1 proc 

 
11 pav. 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur) 

 

2019 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudota 1477,9 tūkst. Eur. Mažiausiai skirtų lėšų 

panaudota Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai – 490,2 tūkst. Eur, 

nes vykdomi projektai persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.  

0
5000

10000
15000

Mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis, žemės

mokestis ir kiti)

Kitos pajamos (turtos pajamos, vietinės ir

valstybinės rinkliavos, pajamos už prekes ir…

Materialiojo ir nematerialiojo turto

realizavimo pajamos

Dotacijos

13292 

1756,1 

95 

13089,7 

14093,8 

1652,3 

53,8 

12466,3 

Mokesčiai (gyventojų

pajamų mokestis,

žemės mokestis ir kiti)

Kitos pajamos (turtos

pajamos, vietinės ir

valstybinės rinkliavos,

pajamos už prekes ir

paslaugas, kitos
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Vykdymas 14093,8 1652,3 53,8 12466,3

Planas 13292 1756,1 95 13089,7
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12 pav. Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. Eur.) 

 

2019 m. liko nepanaudota ir valstybės biudžetui grąžinta 64,5 tūkst. Eur gautų tikslinės paskirties lėšų. 

2019 m. gruodžio 31 d. bendras mokėtinų sumų (įskaitant ir paskolas) likutis sudarė 3514,1 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 metais, 

sumažėjo 291,7 tūkst. Eur. 

Didžiausią kreditinį įsiskolinimą sudaro turimos ir negrąžintos ilgalaikės paskolos, tai yra 2916,5 tūkst. Eur arba 83,0 proc. nuo visų 

biudžetinių lėšų kreditinio įsiskolinimo.  

Biudžeto lėšų likutis, kuris persikėlė į 2020 metus, sudaro 1771,8 tūkst. Eur, iš jų 70,7 tūkst. Eur Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšos, 114,2 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamos, 124,4 tūkst. Eur už parduotą žemę, 63,6 tūkst. Eur už parduotus 

socialinius būstus, 464,4 tūkst. Eur – už investicinius projektus bei 934,5 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 
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13 pav. Gautinų sumų, mokėtinų sumų be paskolų, mokėtinų sumų palyginimas 2016–2019 m. 

 

Didžiausią kreditorinį įsiskolinimą sudaro turimos ir negrąžintos ilgalaikės paskolos, tai 

yra 2916,5 tūkst. Eur arba 83,0 proc. nuo visų biudžetinių lėšų kreditorinio įsiskolinimo.  

Biudžeto lėšų likutis, kuris persikėlė į 2020 metus, sudaro 1771,8 tūkst. Eur, iš jų 70,7 

tūkst. Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 114,2 tūkst. Eur biudžetinių 

įstaigų pajamos, 124,4 tūkst. Eur už parduotą žemę, 63,6 tūkst. Eur už parduotus socialinius būstus, 

464,4 tūkst. Eur – už investicinius projektus bei 934,5 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms 

vykdyti. 

4. VERSLO APLINKA 

2019 metais buvo tęsiamos procedūros dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių 

fondų paramos 2014–2020  metams įsisavinimo.  

Investicijų bei ES paramos lėšų pritraukimui neigiamos įtakos turėjo projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimai arba jų nebuvimas, ilgos darbų bei paslaugų viešųjų pirkimų konkursų 

vertinimo procedūros.  

Žemiau pateikiama informacija apie 2019 m. pateiktus projektinius pasiūlymus, paraiškas 

ir vykdomus projektus: 

– projektas įgyvendintas 

– projektas įgyvendinamas 
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10 lentelė. 2019 m. pateikti projektai pasiūlymai, paraiškos ir vykdomi projektai 

Eil. 

Nr. 

Projektas Projekto 

eiga Projekto 

vertė 

Lėšų šaltiniai 

ES lėšos, 

Eur 

Savivaldybės 

biudžetas, 

Eur 

1.  Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės 

rajono savivaldybėje  
557 789,41 474 121,00 83 668,41 

2.  Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas  
975 848,52 902 659,88 73 188,64 

3.  Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra 

Tauragės regione 

 
466 925,52 396 886,69 70 038,83 

4.  Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Tauragės regiono 

savivaldybėse 

 
502 569,92 427 184,43 75 385,49 

5.  Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio 

mst., Šilalės r.“ pagal 2014–2020 metų 

ES fondų investicijų veiksmų programos 

priemonę 

 
174 281,10 50 000 124 281,10 

6.  Bendruomeninių vaikų globos namų 

steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo 

plėtra Šilalės rajono savivaldybėje 

 
217 925,82 185 657,00 32 268,82 

7.  Pastato, esančio Jūros g. 16, Drobūkščių 

k., Traksėdžio sen., remonto ir 

projektavimo darbai, keičiant pagrindinę 

pastato paskirtį iš mokslo į 

gyvenamosios paskirties (įvairių 

socialinių grupių asmenims) 

 
64 636,61 0 64 636,61 

8.  Preservation of Šilalė and Sovetsk 

historcal and cultural heritage/ Šilalės ir 

Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo 

išsaugojimas 

 
815 503,84 733 953,39  81 550,39 

(partnerių lėšos) 

9.  Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos  

pastato dalies patalpų modernizavimas ir 

aprūpinimas įranga 

 
348 722,37 322 568,18 26 155,00 

 

10.  Eismo saugumo priemonių diegimas 

Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse   
882 450,43 679 182,07 203 268,46 

11.  Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas Šilalės m.  
731 164,31 235 427,00 475 164,34 

12.  Aktyvaus dialogo tarp vietos valdžios ir 

pilietinės visuomenės skatinimas Šilalėje 

ir Slavske   

 
184 261,53 165 835,53 18 426,00 

13.  Laukuvos mstl. kultūros namų  stogo 

dangos  pakeitimas bei  turgavietės 

atnaujinimas 

 
293 600,27 148 298,27 148 298,27 

14.  Upynos kultūros namų pastato ir 

infrastruktūros atnaujinimas  
231 920,44 152 978,75 51 945,44 

15.  Žadeikių buvusios mokyklos pastato 

pagerinimas pritaikant bendruomenės ir 

kultūros veiklai  

 
177 606,30 86 438,20 75 914,30 
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16.  Šilalės rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano gamtinio karkaso 

sprendinių koregavimas ir bešeimininkių 

apleistų pastatų likvidavimas rajone 

 
129 411,77 110 000,00 19 411,77 

17.  Užterštos teritorijos Kraikų kaime, 

Upynos sen., Šilalės r. sav. sutvarkymas  
86 761,37 82 423,30 4 338,07 

 

Savivaldybė yra partneris regioniniuose projektuose: „Savivaldybes jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“,  „Paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ ir  „Tauragės regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

Viena iš savivaldybių funkcijų – teritorijų planavimas. Vystant infrastruktūrą ir sudarant 

palankias sąlygas verslui, formuojami nauji žemės sklypai, reikalingi savivaldybės funkcijoms 

įgyvendinti. Tai žemės sklypai prie savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, inžinerinių 

komunikacijų, skverų, miesto parkų bei kitų objektų, kurių eksploatavimui,  statybai ar 

rekonstrukcijai reikalingi žemės sklypai. Naujiems žemės sklypams suformuoti ir privačios žemės 

sklypams pertvarkyti rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kompleksiniai 

teritorijų planavimo dokumentai, o jų pagrindu – žemės sklypų planai su kadastrinių matavimų 

duomenimis ir topografinės nuotraukos. 2019 metams šiai funkcijai įgyvendinti iš savivaldybės 

biudžeto buvo panaudota 6957,17 Eur.  

Šiuos darbus atlieka konkursą laimėjusios įmonės: žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektus rengia Remigijaus Pužo IĮ, žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų 

duomenimis ir topografines nuotraukas rengia MB „Geometita“. Dalis žemės sklypų suformuoti 

žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metu.  

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu  patvirtintas Saulės jėgainių statybos plėtros 

teritorijų specialusis planas Pajūrio seniūnijos teritorijoje. 

Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė pradėti rengti Šilalės rajono savivaldybės 

teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimą. 

2019 m. parengtos ir patvirtintos Šilalės miesto ir rajono bendrųjų planų sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (2007–2018 m.). 

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė leisti rengti vietovės lygmens 

specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus – inžinerinės infrastruktūros vystymo planus, 

numatant vėjo jėgainių statybą Kaltinėnų sen., Rėzgalių k. ir Laukuvos sen., Mėčių k. Buvo 

parengtas ir patvirtintas specialusis planas  Laukuvos sen., Mėčių k. 
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Šilalės rajono savivaldybės taryba sutiko apmokėti vienkartinę 2000 (du tūkstančių eurų) 

Eur kompensaciją tarnaujančiuoju tampančio daikto savininkei dėl servitutinio privažiavimo kelio 

iki Pajūrio senųjų kapinių.  

Atnaujinta Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir 

savivaldybės viešajame pastate programa. 

Vietinės reikšmės kelių Šilalės rajone yra 1628,10 km. Vietinės reikšmės kelius sudaro 

viešieji keliai, kurių ilgis 733,61 km, miesto, miestelių ir kaimų gatvės – 122,82 km, vidaus keliai – 

771,67 km. Be kelių, dar yra pėsčiųjų ir dviračių takai – 10,95 km. 2019 m. Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Šilalės rajono savivaldybės 

administracijai skyrė 1 547 450 Eur  lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir statybai, iš 

jų: priežiūrai – 645,67 tūkst. Eur ir kapitalui formuoti – 901,78 tūkst. Eur. Įsisavinant finansavimą 

atlikti: 

Dalies Struikų g. (nuo sankryžos nuo su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalies 

Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) ir dalies Ramunės g. (nuo sankryžos su 

Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų g. Šilalės r. rekonstrukcijos darbams 

pabaigti; 

Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo Šilalės k. sen., kelio Nr. Si-26 (Lelijų g.), nuo Rytinio 

Kelio iki sodų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. rekonstravimo I etapo darbų 

užbaigimui;  

Baigti Šilalės m. D. Poškos g. ir Kovo 11-osios g. dalies I ir II etapo projektavimo ir 

viešųjų pirkimų vykdymo darbai. Darbai bus pradėti 2020 m. vasario mėn., oro sąlygoms leidus.  

Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m.  

Baigta vykdyti Miškelio gatvės, Kvėdarnos sen., Šilalės r. rekonstrukcija. 

Baigta vykdyti Šilalės r. sav., Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo, Bijūnų gatvės 

rekonstrukcija. 

Parengti naujų gatvių, kelių rekonstrukcijos ir inžinerinių paslaugų projektai.  

Atlikta vietinės reikšmės kelių su žvyro danga nuolatinė priežiūra, dangos 

atstatymo/papildymo darbai. 

– Įvykdyta 

– Įgyvendinamas 
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11 lentelė. Atliktų vietinės reikšmės kelių su žvyro danga nuolatinė priežiūra, dangos 

atstatymo/papildymo darbai 2019 m. 

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas savivaldybės 

tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše) 

Darbų ir 

paslaugų rūšis 

 

 

Eiga 

1. 

Dalies Struikų g. Šilalės m., dalies Sodininkų g.  ir dalies 

Ramunės g.  Struikų k. Šilalės r. rekonstravimas,  techninė  

priežiūra 

Rekonstravimas, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

2. 

 Kelio Nr.Ka‒09 Žemaičių plentas‒Laumenai‒Medvėgalio kalnas 

rekonstrukcija, techninio projekto parengimas, ekspertizė, 

saugumo auditas 

Inžinerinės 

paslaugos 
 

3. 

Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo  Šilalės k. sen., kelio Nr. Si-26 

(Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio iki sodų bendrijos „Draugystė“ vartų 

Struikų k., Šilalės r., rekonstravimas, inžinerinės paslaugos (I 

etapas )  

Rekonstravimas, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

4. 

Šilalės m. D. Poškos g., kelias.Ssi-9,  ir Kovo 11-osios g., kelias 

Ssi 20, dalies I ir  II etapo rekonstravimo darbai, inžinerinės 

paslaugos 

Rekonstravimas, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

5 
Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki 

Šilo g. Šilalės m. įrengimas 

Statyba, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

6 
Miškelio gatvė, kelias Nr. Skv-19, Kvėdarnos sen., Šilalės r.  

Rekonstrukcija, inžinerinės paslaugos 

Rekonstravimas, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

7 
Pėpliškės k.–Bokštų k. Ąžuolų g.–Mokyklos g. kapitalinis 

remontas kelias Nr. Tr-17, Traksėdžio sen. 

 Inžinerinės  

paslaugos  

8 
Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Vabalų k.  Paršežerio g., kelias Nr. 

La-12, kapitalinis remontas  

Inžinerinės 

paslaugos  

9 
Šilalės r. sav., Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo Bijūnų gatvė, 

kelias Nr. Pj-26 

Rekonstravimas, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

10 Kvėdarnos g., kelias Nr. 4111, Šilalės miestas 
Inžinerinės 

paslaugos  

11 
Juodainių k., Žibintų g., kelias Nr. La -11,  ir Lygumų g., kelias 

Nr. La-02 , Laukuvos sen. 

Inžinerinės 

paslaugos 
 

12 Upynos sen, Naujojo Obelyno k., Akmenos g., kelias Nr. Sup-1 
Inžinerinės 

paslaugos  

13 Lakštingalų g., kelias Nr.Ssi-22, Šilalės m. 
Inžinerinės 

paslaugos  

14 
Šilalės kaimiškoji sen.,  Tūbinių I k., Gardavos  g., kelias Nr. Ssk-

27 

Inžinerinės 

paslaugos  

15 
Palentinio sen.,  Palentinio k., Raudžio g., kelias Nr. Pl - 12, ir 

Palangos g., kelias Nr. Pl-04, 

Inžinerinės 

paslaugos  

16 Kaltinėnų sen., Gineikių k., D. Poškos g., kelias Nr. SKA-2 
Inžinerinės 

paslaugos  

17 Grimzdų k., Liepų g., kelias Nr. Skv-2, Kvėdarnos sen. 
Inžinerinės 

paslaugos  

18 
Bilionių k., Aukštagirės, kelias Nr. Bl-06, ir Sartalės g. kelias  Nr. 

Sbl-3, Bilionių sen.  

Inžinerinės 

paslaugos  
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19 
Šilalės r. Bijotų sen. Bijotų gyv. Baublių, kelias Nr. Sbj - 1, ir 

Malūno, kelias Nr. Sbj - 2, gatvės rekonstrukcija 

Rekonstravimas, 

inžinerinės 

paslaugos 

 

 

5. SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ VEIKLOS KONTROLĖ 

 5.1. Švietimo įstaigų veikla 

Atlikta mokinių skaičiaus prognozė 2019–2020 mokslo metams ir Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-17 patvirtintas klasių komplektų ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius mokyklose. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-189 buvo patikslintas klasių komplektų ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių skaičius. Išlieka mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija 

 
14 pav. Mokinių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d.. 

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-140 atnaujintas 

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 aprašas. 

Savivaldybės tarybos 2019 m.  rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-254 patvirtintas Šilalės rajono 

savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų 

planas.  

Įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrąjį planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 
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2020 m. sausio 1 d. 500 210 875 821 1049

2019 m. sausio 1 d. 488 246 848 869 1106
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T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. : 

1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-143, Šilalės 

r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla pertvarkyta į Šilalės r. Kvėdarnos darželį „Saulutė“ – 

nutrauktas pradinio ugdymo programos vykdymas, patvirtinti Šilalės r. Kvėdarnos darželio  

„Saulutė“ nuostatai; 

2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-142 

pertvarkyta Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vidaus struktūra – pradėta vykdyti 

pradinio ugdymo programa, atnaujinti nuostatai. 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-13 patvirtinta 

Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 

programa 2019–2021 m.  

 

15 pav. Šilalės rajono religinių bendruomenių ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos lėšų 

paskirstymas 2019 m. 

  

600 
1000 

4000 

1000 

2000 

3200 

700 

1500 

1000 

Pajūrio Švč. Trejybės parapijos bažnyčios

kondicionieriaus įrengimo Pajūrio parapijos namuose
darbų išlaidų daliai padengti

Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijos pastato

remonto darbų išlaidų daliai padengti

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos

bažnyčios grindų remonto projekto parengimo išlaidų
daliai padengti

Šilalės evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios

langų pakeitimo darbų išlaidų daliai padengti

Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos

bažnyčios fasado dažymo darbų išlaidų daliai
padengti

Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo

parapijos bažnyčios fasado pusės langų keitimo
darbų išlaidų daliai padengti

Varsėdžių Šv. Roko parapijai priešgaisrinės

signalizacijos remonto darbų išlaidų daliai padengti

Šilalės kaimiškajai seniūnijai – Kiaukų k. esančios 

koplytėlės su Šv. Juozapo skulptūra tvarkymas 

Lietuvos aviacijos muziejui – kultūros paveldo 

objekto, memorialinės S. Girėno gimtinės stendų 

atnaujinimo išlaidų daliai padengti 
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5.2. Sveikatos priežiūros įstaigos 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-176 sudarytos 5 

metų laikotarpiui Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos. 

 

12 lentelė. Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos 

Narys Delegavo 

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras 

Diana Marozienė  Lietuvos gydytojų sąjungos Šilalės filialo atstovė 

Stasys Skalauskas  Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

Albinas Ežerskis  Šilalės rajono visuomenės atstovas 

Edmundas Auškalnis įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirtas atstovas 

Regina Audinytė  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirta atstovė 

VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras 

Jekaterina Tamošaitienė  Lietuvos gydytojų sąjungos Šilalės filialo atstovė 

Akvilė Gargasaitė  Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė 

Justas Stankevičius  Šilalės rajono visuomenės atstovas 

Petras Dargis  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirtas atstovas 

Antanas Bartašius įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirta atstovas 

VšĮ Laukuvos ambulatorija 

Aistė Giedraitienė  Lietuvos gydytojų sąjungos Šilalės filialo atstovė 

Rimantas Rimkus Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

Juozas Raudonius Šilalės rajono visuomenės atstovas 

Kęstutis Auškalnis  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirtas atstovas 

Vida Žemeckienė įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirta atstovė 

VšĮ Pajūrio ambulatorija 

Aldona Šiaudvytienė Lietuvos gydytojų sąjungos Šilalės filialo atstovė 

Egidijus Gečas Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

Antanas Ercius  Šilalės rajono visuomenės atstovas 

Kęstutis Kazarauskas  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirtas atstovas 

Laima Dulkienė įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirta atstovė 

VšĮ Kvėdarnos ambulatorija 

Vilmutė Juodeikytė  Lietuvos gydytojų sąjungos Šilalės filialo atstovė 

Rolandas Toleikis  Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

Vidas Vitkus  Šilalės rajono visuomenės atstovas 

Birutė Žirlienė  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirtas atstovė 

Renata Rimkuvienė  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirta atstovė 

VšĮ Šilalės rajono ligoninė 

Birutė Kūkštienė  Lietuvos gydytojų sąjungos Šilalės filialo atstovė 

Tadas Bartkus Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

Arūnas Aleksandravičius Šilalės rajono visuomenės atstovas 

Ingrida Montvidaitė  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirtas atstovė 

Valentinas Žiogas  įstaigos steigėjo bendru sutarimu paskirta atstovas 

 

________________________ 

 




