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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16

straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-

27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 140, 262, 266 ir 267

punktais, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a : 

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorius

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBOS IR MERO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Vadovaujantis teisės aktais, būtina parengti ir

pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai pritarimui Savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų

veiklos ataskaitą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Savivaldybės tarybos ir mero ataskaitoje pateikiama informacija apie Tarybos narių 2021

metų veiklą, apžvelgta 2021 metų komisijų, kurioms pirmininkauja meras, svarbiausi investicijų ir

plėtros klausimais priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš susitikimų, renginių.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Tarybos sekretorius Tadas Sadauskis
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MERO ŽODIS

Esu dėkingas Šilalės rajono gyventojams už

palaikymą ir pasitikėjimą, pasiūlymus ir pastabas, Šilalės

rajono savivaldybės tarybos nariams, komitetų

pirmininkams, savo politinei komandai, Šilalės rajono

savivaldybės administracijos darbuotojams, padedantiems

įgyvendinti Savivaldybės tarybos kadencijos darbų

programą, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, priimant

svarbius sprendimus.

Praėję 2021 metai buvo pokyčių metai. Per

ataskaitinius metus kelis kartus pasikeitė Administracijos

direktorius. Pasikeitė ir mero pavaduotojas. Tačiau nei

minutei nesustojo numatytų darbų atlikimas, suplanuotų

tikslų ir darbų įgyvendinimas, numatyti projektai

sėkmingai įgyvendinti, nors trikdžių pasitaikydavo. Galime

tik pasidžiaugti, jog maksimaliai išnaudojome visas mums

valstybės suteiktas galimybes, ką numatėme, beveik viską ir įvykdėme.

Nuotoliniai tarybos, komitetų posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai ir netgi nuotolinis darbas

tapo kasdienybe. Tai paskatino labiau įsigilinti į informacinių technologijų valdymą.

Gerbiami Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, Savivaldybės tarybos nariai,

Administracijos darbuotojai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu

ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę

mero  ir  Savivaldybės tarybos 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 Tarybos vardu pateikia savivaldybės meras.

Į Tarybą 2019 m. išrinkti 25 nariai. 2021 m. Tarybos veikloje dalyvavo: Kęstutis Ačas

(Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), 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), Lineta Dargienė (Lietuvos socialdemokratų

partija), Petras Dargis (Partija Tvarka ir teisingumas), 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), Aistė Giedraitienė (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).

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. Sp-

173 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario – mero ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos

nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir Šilalės savivaldybės tarybos nario mandato naujam

savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“ patenkino Arvydo Petkaus rašytinį prašymą atsistatydinti

ir pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui ir naują Šilalės rajono

savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Petrui Dargiui, kuris 2021 m. liepos 29 d. vykusiame

Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2021 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. Sp-

183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios

savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“ pripažino Tado
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Bartkaus tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą ir naują Šilalės rajono savivaldybės

tarybos nario mandatą suteikė Vytautui Juciui, kuris 2021 m. liepos 29 d. vykusiame Tarybos

posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. Sp-

228 „Dėl Šilalės rajono tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės

tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“ pripažino Veros Macienės

tarybos narės įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui, jai mirus 2021 m. rugsėjo 21 d. ir naują

Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Aistei Giedraitienei, kuri 2021 m. spalio 4

d. vykusiame Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas.

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, pasikeitė ir komitetų sudėtis.

Per 2021 m. sušaukta 16 Tarybos posėdžių, o įvyko 15 Tarybos posėdžių. Tarybos 34

posėdis, sušauktas 2021 m. birželio 18 d. neįvyko, nes suskaičiavus užsiregistravusius tarybos narius,

nustatyta, jog kvorumo nėra

Administracijos darbuotojai parengė 331 sprendimų projektą, išklausyta 16 pateiktų

informacijų, priimta 290 sprendimų.

2021 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbraukti 5 klausimai, papildomai į darbotvarkes

įtraukta nebuvo.

Svarbiausi Tarybos 2021 m. priimti sprendimai:

Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo (2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-3);
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Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir

kofinansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-5);

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ (2021

m. sausio 29 d. Nr. T1-14);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo

dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-16);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (2021 m. vasario 26

d. Nr. T1-27);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (2021

m. vasario 26 d. Nr. T1-34);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir

remonto eiliškumo sąrašo sudarymo (2021 m. vasario 26 d. Nr. T1-37);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2021 m. kovo 25 d. Nr. T1-71);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo (2021

m. balandžio 29 d. Nr. T1-100);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo

patvirtinimo (2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-106);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano

patvirtinimo (2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-113);

Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo

(2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-121);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-135);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir

planavimo tikslų (2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-143);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

(2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-144);

Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose (2021 m.

birželio 28 d. Nr. T1-166);

Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos

paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo

patvirtinimo (2021 m. birželio 28 d. Nr. T1-173);

Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

patvirtinimo (2021 m. spalio 4 d. Nr. T1-222);
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Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m.

gruodžio 30 d. Nr. T1-285);

Dėl Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje

tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-290);

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. 

2021 m. dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl Posėdžių salės

remonto Tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, todėl Tarybos nariai balsavo pasakydami savo

nuomonę balsu arba per specialiai balsavimui sukurtą nuorodą. Vardinių balsavimų rezultatai

skelbiami viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius.

Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Birutė Žirlienė. Ji vienintelė, kuri dalyvavo

visuose 2021 m. vykusiuose Tarybos posėdžiuose.

Taryboje sudarytos 4 frakcijos: frakcija „Tvarka ir teisingumas“ (seniūnas – Rimantas

Rimkus), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (seniūnė – Rima Norvilienė),

Visuomeninio rinkimų komiteto „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“ frakcija (seniūnas – Gintautas

Macevičius), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Šilališkių frakcija (seniūnas – Egidijus Gečas).

1.1. Tarybos komitetų veikla

2021 m. klausimai buvo svarstomi Taryboje 5 komitetuose: 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 9 Tarybos nariai: Edmundas

Auškalnis (Komiteto pirmininkas), Dainius Bergelis, Aistė Giedraitienė, Vitalija Jankauskaitė-

Milčiuvienė, Gintautas Macevičius, Rimantas Rimkus, Rolandas Toleikis (pirmininko pavaduotojas),

Raimundas Vaitiekus, Vida Žemeckienė. Per 2021 m. įvyko 13 Komiteto posėdžių, iš jų 3 jungtiniai

posėdžiai, svarstyta 124 klausimai: savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves)

įregistravimas, Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas ir jo pakeitimai, Šilalės rajono

savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, 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
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sąrašas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės

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

užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas, leidimas dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių

panaudojimo projektuose, 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinys, Tarybos veiklos reglamento pakeitimai, viešosios įstaigos „Žaliasis

regionas“ steigimas, atstovų delegavimas į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą, Šilalės

rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo tvarkos aprašas,

individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas,

savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašas,

Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie

nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo

metodika, savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros planas, savivaldybės sporto projektų

finansavimo tvarkos aprašas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono

gyventojams teikimo tvarkos aprašas, biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos

aprašas, 2021 metų užimtumo didinimo programa, nekilnojamojo turto (butų) pirkimas Šilalės rajono

savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai, žemės mokesčio ir valstybinės žemės

nuomos mokesčio lengvatos 2021 metams, 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, leidimai

rengti ir teikti paraiškas projektams, rajono savivaldybės dalies (Šilalės miesto) ir teritorijos bendrojo

plano keitimo pradžios ir planavimo tikslai, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020

metų veiklos ataskaita, Darbuotojų, dirbančių Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, mokamo

maitinimo tvarkos aprašas, tarybos komitetų sudėtis, uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės

vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos bei geriamojo

vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant

verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems

verslo liudijimus 2022 metais, dydžiai, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašas bei

šios programos vertinimo komisijos sudėtis ir nuostatai, nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų

2022–2027 metų veiksmų planas.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2021 m.

01-

25

02-

22

03-

22

04-

26

05-

24

06-

23

07-

26

08-

23

09-

29

10-

14

10-

25

11-

22

12-

08

Iš

viso
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Edmundas

Auškalnis

+ + + + + + + + + + + + n 12

Dainius Bergelis + + + + + n + n + + + n + 10

Vitalija

Jankauskaitė-

Milčiuvienė

+ + + + + + + + + + n n n 10

Gintautas

Macevičius

+ + + + + n + n + + n + + 10

Vera Macienė + n + + n + + n - - - - - 5

Rimantas Rimkus + + + + + + n + + + n + + 11

Rolandas Toleikis + + + + + + n n + + + + + 11

Raimundas

Vaitiekus

+ + + + + + + + + + + + + 13

Vida Žemeckienė + + + n + n + + n + + n n 8

Aistė Giedraitienė - - - - - - - - - - - n + 1

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Raimundas Vaitiekus, vieną

posėdį praleido Edmundas Auškalnis.

 

2018–2021 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas sudarytas iš 5 Tarybos narių (per

metus narių skaičius keitėsi): Akvilė Gargasaitė (Komiteto pirmininkė iki 2021 m. vasario 22 d., nuo

rugpjūčio 23 d. pirmininko pavaduotoja), Lineta Dargienė (Komiteto pirmininkė nuo 2021 m. vasario

22 d.), Tadas Bartkus (Komiteto pirmininko pavaduotojas iki birželio 10 d., narys iki liepos 14 d.),

Erika Gargasė, Rima Norvilienė, Arvydas Petkus (narys iki liepos 1 d.) . Per metus įvyko 10 posėdžių,

iš jų 2 jungtiniai, svarstyta 91 klausimas: Tarybos veiklos reglamento pakeitimai, švietimo, kultūros

įstaigų vadovų ataskaitos, Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Šilalės
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rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais, švietimo ir pavaldžių

įstaigų nuostatai, viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimas, neformaliojo vaikų švietimo lėšų

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo

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

nuostatai, Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaita, Jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos

ataskaita, tarybos komitetų sudėtis, savivaldybės 2021 metų biudžetas, Etninės kultūros plėtros

programa, Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas, mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025

metams bendrasis planas, Religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisija ir komisijos veiklos nuostatai, Gabių mokinių

ir studentų skatinimo programa, savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas, Šilalės

garbės piliečio vardo atrankos komisija, Savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu,

finansavimo tvarkos aprašas, vaikų priėmimas į rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo

grupes, Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisija, Kreipimosi dėl

socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas, Darbuotojų,

dirbančių Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, mokamo maitinimo tvarkos aprašas, Šilalės

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašas, ikimokyklinio

ugdymo programos, brandos egzaminų rezultatai, darželio grupės steigimas Pajūryje, Šilalės meno

mokyklos suaugusiųjų mokymo programos ir mokestis, Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo

Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo

tvarkos aprašas, Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose

tvarkos aprašas.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2021 m.

01-

25

02-

22

03-

23

04-

26

05-

24

06-

23

07-

26

08-

23

09-

29

12-

27

Iš viso

Tadas Bartkus + + + + + + - - - - 6

Akvilė Gargasaitė + + + + + + + + + n 9

Rima Norvilienė + + + + + + + + + + 10

Arvydas Petkus n + + + + n - - - - 4

Erika Gargasė + + + + + + + + + + 10

Lineta Dargienė - + + + + + + + + + 9

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir dalyvavo visuose posėdžiuose – Rima Norvilienė,

Erika Gargasė, Lineta Dargienė.
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2018–2021 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetas sudarytas iš 9 Tarybos

narių: Kęstutis Ačas, Artūras Dambrauskas, Tadas Bartkus, Akvilė Gargasaitė, Egidijus Gečas,

Gintas Navardauskas, Arvydas Petkus, Rolandas Toleikis (pirmininkas), Vida Žemeckienė

(pirmininko pavaduotoja). Įvyko 12 posėdžių, iš jų 4 jungtiniai. Svarstyta 108 klausimai: tarybos

veiklos reglamento pakeitimai, vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto

eiliškumo sąrašas, Daugiabučių namų savininkų rėmimo programa, Savivaldybės aplinkos apsaugos

rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaita, Šilalės rajono

savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas, 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 sąrašas, Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo

sudarymo ir jo keitimo tvarkos aprašas, Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų,

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Šilalės rajono

savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka,

kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija, Kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų

programa ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatai bei sudėtis, Šilalės rajono

savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros planas, 2021 m. neapmokestinamojo žemės sklypo

dydžio nustatymas, Žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2021 metams

nustatymas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslai,

savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie apleisti, neprižiūrimi, sąrašas, pavadinimų

gatvėms suteikimas, Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo,
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gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos

aprašas,tarybos komitetų sudėtis, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa ir programos

vertinimo komisija bei jos nuostatai, vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams

patvirtinimas, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais

vykdomai veiklai, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais,

dydžiai.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2021 m.

01-

25

02-

22

03-

22

04-

26

05-

24

06-

23

08-

23

09-

29

10-

14

11-

22

12-

08

12-

27

Iš viso

Rolandas

Toleikis

+ + + + + + n + + + + + 11

Artūras

Dambrauskas

+ + + + + n + + n + n + 9

Egidijus Gečas + + + + + + + + + + + + 12

Gintas

Navardauskas

+ + + + + n + + n n + n 8

Arvydas

Petkus

n + + + n n - - - - - - 3

Akvilė

Gargasaitė

- + + + + + + + n + n + 9

Vida

Žemeckienė

+ + + n + n + n + n + + 8

Tadas Bartkus + + + + + + - - - - - - 6

Kęstutis Ačas - + + + + + + + + + + + 11

Vytautas

Jucius

- - - - - - - + n + + + 4

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Egidijus Gečas ir Kęstutis Ačas.

2018–2021 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius
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Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui priklauso 7 Tarybos nariai: Petras

Dargis (narys nuo rugpjūčio 26 d.), Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Gintautas Macevičius

(pirmininkas), Saulė Olendrienė, Birutė Žirlienė (pirmininko pavaduotoja), Romualdas Titovas. Per

2021 m. įvyko 8 Komiteto posėdžių, iš jų 3 jungtiniai. Svarstyta 69 klausimai: Vienkartinės paramos

gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, tarybos veiklos

reglamento pakeitimai, tarybos komitetų sudėtis, savivaldybės 2021 m. biudžetas ir jo pakeitimai,

Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas, sveikatos

priežiūros įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir įstaigų veiklos ataskaitos, Šilalės rajono

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaita, visuomenės sveikatos stebėsenos

2019 metų ataskaita, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas,

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija ir jos nuostatai, Sveikatos apsaugos programos 2

tikslo (sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų

modernizavimo rėmimo programos įgyvendinimas) įgyvendinimo tvarkos aprašas, vidutinių kuro

kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimas, Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo

komisija.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2021 m.

01-

25

02-

22

03-

22

04-

26

07-

26

08-

23

09-

29

12-

08

Iš viso

Raimundė Gečienė + + + + + + + + 8

Loreta Kalnikaitė + + + + + + + + 8

Gintautas Macevičius + + + + + n + + 7

Birutė Žirlienė + + + + + + + + 8

Saulė Olendrienė + + + + n + + n 6

Romualdas Titovas + + + + n + + n 6

Petras Dargis - - - - - - + + 2

Geriausiai posėdžiuose dalyvavo Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Birutė Žirlienė,

kurios nepraleido nei vieno posėdžio.
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2018–2021 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Kontrolės komitetas. Komitetą sudarė 6 Tarybos nariai (metų eigoje sudėtis buvo pakeista

ir papildyta naujais nariais): Kęstutis Ačas (komiteto pirmininkas), Rima Norvilienė, Edmundas

Auškalnis, Rimantas Rimkus, Lineta Dargienė, Rolandas Toleikis. Per 2021 m. įvyko 13 posėdžių,

iš jų 2 jungtiniai, svarstyta 107 klausimai: savivaldybės 2021 metų biudžetas ir jo pakeitimai, Tarybos

ir mero, Kontrolės komiteto, Antikorupcijos komisijos ataskaitos, Šilalės rajono savivaldybės

2021–2030 metų strateginis plėtros planas, tarybos Etikos komisijos sudėtis, Vietos gyventojų

apklausos organizavimo tvarkos aprašas, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašas,

uždarųjų akcinių bendrovių veiklos ataskaitos, Komiteto 2021 metų veiklos programa, Savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašas, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir

planavimo tikslai, uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų

pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas, uždarosios akcinės

bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių

kainų bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymas, 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 sąrašas, 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 sąrašas, Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano projektas,
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Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2021 m.

02-

22

03-

22

04-

26

05-

24

06-

23

08-

23

09-

29

10-

25

11-

22

12-

06

12-

08

12-

15

12-

27

Iš viso

Rolandas

Toleikis

+ + + + + n + + + n + n + 10

Rima

Norvilienė

+ + + + + + + + + + + + + 13

Edmundas

Auškalnis

+ + + + + + + + + + n n + 11

Rimantas

Rimkus

+ + + + + + + + + n n n + 10

Lineta

Dargienė

+ + + + + + + n - - - - - 7

Kęstutis

Ačas

+ + + + + + + n + + + + + 12

Romualdas

Titovas

- - - - - - - - n n + n n 1

Egidijus

Gečas

- - - - - - - - n + + + + 4

Raimundas

Vaitiekus

- - - - - - - - + + + + + 5

Geriausiai komiteto posėdžius lankė Rima Norvilienė, vieną posėdį praleido Kęstutis Ačas.

2018–2021 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius
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1.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų veikla

Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisija per metus posėdžiavo 8 kartus, priėmė 3

sprendimus.

„Auksinės gilės“ atrankos komisija posėdžiavo du kartus ir posėdžių metu iš pateiktų

kandidatų „Auksinės gilės“ apdovanojimams atrinko 5 nominantus, kurie apdovanoti 4 „Auksinėmis

gilėmis“ ir pinigine premija.

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija posėdžiavo

2 kartus. Iš rajono Savivaldybės biudžete numatytų 7000 eurų lėšų buvo paskirta: Antano Surplio g.

23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę

jungtinės veiklos sutartį – 1150,00 Eur (namo laiptinės langų keitimo ir apdailos darbų remonto

išlaidų daliai padengti); Dariaus ir Girėno g. 51, Šilalės m., daugiabučio namo savininkams, kurie

sudarę jungtinės veiklos sutartį – 950,00 Eur (namo rūsio grindų remonto darbų išlaidų daliai

padengti); Dariaus ir Girėno g. 27, Pajūrio mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie

sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1500,00 Eur (namo laiptinės langų keitimo darbų išlaidų daliai

padengti); Karūžiškės II k. 3, Laukuvos sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę

jungtinės veiklos sutartį – 1400,00 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų daliai padengti);

Laisvės g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės

veiklos sutartį – 1000,00 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų daliai padengti); Raudžio g. 7,

Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės

veiklos sutartį – 1000,00 Eur (namo rūsio durų ir langų keitimo darbų bei geriamojo vandens trasos

apšiltinimo darbų išlaidų daliai padengti).

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija

2021 m. posėdžiavo 2 kartus. Šios programos įgyvendinimui 2021 m. pateiktos 24 paraiškos, prašoma

iš Savivaldybės suma 26805 Eur. Savivaldybės biudžete šiai programai buvo numatyta – 7000 Eur,

lėšos paskirstytos šioms programoms: Asociacijai „Upynos miestelio bendruomenė“ – 200 Eur –

videoklipo „Aš myliu Upyną“ gamybai; Kaltinėnų miestelio bendruomenei – 200 Eur – „Kaltinėnams

650. Miestelio istorijos puslapiai“; Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijai –

300 Eur – „Šilalės krašto senolių papročiai ir tradicijos“; Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazijai – 300 Eur – „Modernus folkloras –5“; Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai –

200 Eur – „Ten, kur širdis“; Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai – 500 Eur

– plenerui „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ organizuoti; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro

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

užsiėmimams (tęstinis); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namams –

300 Eur – „Kas apsakys žemaiti būda“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros
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namams – 200 Eur – kūrybinių dirbtuvių ciklo „Kūryba teikia džiaugsmą“ edukaciniams

užsiėmimams; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salei – 200 Eur –

„Kupolinės“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Pajūrio laisvalaikio salei – 250 Eur –

„Turgus – istorijos veidrodis“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namams

– 500 Eur – Medžiagos parengimas muzikinei kompaktinei plokštelei „Laba dina“; Šilalės rajono

savivaldybės kultūros centro Žadeikių laisvalaikio salei – 400 Eur – „Žadeikiai – dalelė gyvenimo

tavo“; Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 400 Eur – „Mezgimo suolelis“; Šilalės rajono

socialinių paslaugų namai – 300 Eur – „Atrask save praeities lobiuose... 11“; Šilalės Vlado

Statkevičiaus muziejui – 700 Eur – „Įamžinkime Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo Vytauto

Vaitkaus atminimą“; VšĮ „Kraštomanija“ – 400 Eur – „Interaktyvus Lembo kaimo pažinimas“.

Iš Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo lėšų 1450

Eur skirta Dionizo Poškos premijai. 2021 m. liepos 9 d. surengtas 57-asis tarptautinis „Poezijos

pavasario“ festivalis „Poezijos reveransai“. Pirmoji šventės dalis vyko prie Didžiosios Akmenos

rėvos, o antroji – Bijotuose, prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus. Nuo 2009-ųjų metų renginio

„Poezijos pavasaris“ metu tradiciškai įteikiama Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos vardo

premija. Dėl pandemijos renginys įvyko vėliau, paprastai vyksta gegužės mėnesį. Premija skiriama

už geriausią naują lietuviškos poezijos rinkinį, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kuriame

atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Dionizo Poškos premija

skirta Augenijui Zabičiui už 2020 m. išleistą poezijos knygą „Pusiausvyra“ (Kaunas: „Ridsales“,

2020).

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija

sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Savivaldybės

tarybos patvirtintais Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo

komisijos nuostatais. Per 2021 m. įvyko dešimt komisijos posėdžių, kuriuose daugiausiai buvo

svarstomi vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo klausimai, susiję su mokinių

 pavėžėjimo organizavimu.

Šilalės rajono Kaimo plėtros rėmimo programos paraiškų atrankos komisija rinkosi į

2 posėdžius. Šios programos įgyvendinimui 2021 m. pateiktos 24 paraiškos, parama skirta 15

paramos prašytojų. Savivaldybės biudžete šiai programai buvo numatyta – 15000 Eur.

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo

komisija 2021 m. posėdžiavo 5 kartus. Šiai Programai iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 25 tūkst.

Eur, panaudota 17 475 Eur. Komisija turimas lėšas paskirstė 18 paramos prašytojų, vykdantiems

veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Iš 2021 metais SVV Programos įgyvendinimui skirtų lėšų:
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 11 975 Eur panaudota skiriant negrąžinamą paramą smulkaus ir vidutinio

verslo subjektams naujų darbo vietų steigimo išlaidoms padengti.

 3 000 tūkst. Eur – įrangos ir darbo priemonėms įsigyti, įmonės

įregistravimo išlaidoms padengti. 

 2 500 Eur įmonėms paremti nukentėjus nuo COVID-19.

Su SVV paramos gavėjais sudaryta 13 finansinės paramos teikimo sutarčių.

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija posėdžiavo 4 kartus. Posėdžių metu

analizuoti gauti raštai.

Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija 2021 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 rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijai Ievoniškių ir Prapymo

kaimų kapinių aptvėrimui – 1 300 Eur; Pajūrio Švč. Trejybės parapijai lietaus nuvedimo sistemos ir

žolės pjovimo technikos atnaujinimui – 3 000 Eur; Šilalės evangelikų liuteronų parapijai pastato antro

aukšto langų pakeitimui – 1 450 Eur; Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijai į Žvingių bažnyčią

vedančių laiptų kapitaliniam remontui ir neįgaliųjų įvažiavimo įrengimui – 4 500 Eur; Tenenių Šv.

Barboros parapijai archeologinių kasinėjimų atlikimui ir rekonstrukcijos projektui – 750 Eur;

Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijai bažnyčios pastato lauko apšvietimui, varpinės ir parapijos

namų remontui ir informacinio stendo informacijos atnaujinimui – 4 000 Eur.

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija posėdžiavo 3 kartus, svarstė iš

sveikatos priežiūros įstaigų gautus prašymus dėl finansavimo teikimo. Šiai programai skirtas lėšas

paskirstė: Šilalės rajono ligoninei – 31 tūkst. Eur (15 tūkst. Eur papildomiems statybos ir remonto

darbams apmokėti, elektrokardiografų įsigijimui – 6 tūkst. Eur, biopsinių žnyplių įsigijimui – 2 tūkst.

Eur ir 8 tūkst. Eur – kompiuterinės įrangos įsigijimui); UAB „Andoka“ – 10,2 tūkst. Eur (2,2 tūkst.

Eur masažinio stalo įsigijimui, 10 tūkst. Eur įsigyti transporto priemonei (ambulatorinės slaugos

paslaugoms gyventojų namuose teikti); UAB „Ambulansas“ – 6,8 tūkst. Eur (3,8 tūkst. Eur

diagnostikos ir medicinos priemonėms įsigyti, mašininių spausdintuvų įsigijimui – 1 tūkst. Eur,

reduktorių įsigijimui – 1 tūkst. Eur, GMP automobilių detalių įsigijimui – 1 tūkst. Eur).

Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija posėdžiavo du kartus. Posėdžių

metu buvo aptariami Neįgaliųjų reikalų komisijos veikla 2021 metais, Socialinės reabilitacijos

paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje, būsto pritaikymas neįgaliesiems 2021 metais,

asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems
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2. MERO VEIKLA

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Tarybos veiklos

reglamentu, Šilalės rajono savivaldybės meras už savo veiklą atsiskaito Tarybai.

Ataskaita teikiama įprastai už kalendorinius metus, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m.

gruodžio 31 d. Ataskaitoje apžvelgiama komisijų, kurioms pirmininkauja meras, darbas,

bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai, priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš atskirų susitikimų,

renginių.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas mero kompetencijas,

meras planuoja Tarybos veiklą, nustato ir sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Tarybos

sprendimų projektus, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Tarybos komitetų

ir komisijų veiklą, pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme,

bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais

juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje; priima į pareigas

ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, ir

viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovus.

2.1. Raštai ir potvarkiai

Per 2021 metus gauti 2205 raštai, 84 gyventojų prašymai ir išsiųsta 344 raštai. Parengta

iš viso 324 potvarkių, iš jų – 91 mero potvarkių veiklos klausimais, 27 komandiruočių, 206

personalo klausimais. 

Pav. Lyginamoji informacija apie gautus raštus ir kt.

2021 metais, vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas

funkcijas ir Tarybos pavedimus, išleisti 91 mero potvarkiai (registras T3) įvairiais klausimais.

lentelė. Mero išleisti potvarkiai  2021 m.

Mero išleisti potvarkiai (T3 registras). Potvarkiais sprendžiami klausimai Potvarkių

skaičius

Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo 21

Dėl viešųjų konkursų įstaigų direktorių pareigoms eiti 22
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Dėl savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo 18

Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo 2

Dėl pareigybės aprašymo patvirtinimo 6

Kiti klausimai 22

2.2. 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, ar mažumai.

Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus, meras išleido 21 potvarkius, kuriais

sudarė darbo grupes, 4 iš jų vadovavo pats meras:

1. 2021 m. sausio 14 d. potvarkis Nr. T3-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo“;

2. T3-27 2021 m. kovo 12 d. potvarkis Nr. T3-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių

priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“;

3. 2021 m. lapkričio 8 d. potvarkis Nr. T3-81 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos

dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės sudarymo“;

4. 2021 m. gruodžio 17 d. potvarkis Nr. T3-90 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. 

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

2.3. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai

Šilalės rajono savivaldybėje gauti gyventojų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento bei Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų nuostatomis.

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

2021 metais Šilalės rajono savivaldybės taryba ir meras gavo 84 gyventojų prašymus,

skundus ir pranešimus. Lyginant su ankstesniais metais, šis skaičius yra mažesnis (2020 m. buvo

137, 2019 m. – 139, 2018 m. – 100).

2021 metais Tarybai ir merui adresuotuose gyventojų prašymuose ir skunduose (registras

T17) buvo keliamos šios pagrindinės problemos:
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2021 metais gyventojai Tarybai ir merui adresuotuose prašymuose dažnai kėlė kelių ir

gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo ir pan. problemas – šios rūšies prašymų

ir skundų gauta 16. Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo atvejais gavimo, atleidimo nuo

mokesčių ir kitais finansiniais klausimais gauta 11 prašymų. Dėl pastatų nuomos ir panaudos

problemų kreiptasi 2 kartus. 2021 m. prašymų dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų

gauti 1 prašymas, gyventojai reiškė savo poziciją dėl pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų

netinkamos veiklos – gauti 7 šios rūšies prašymai ir t. t.

2.4. Mero fondo lėšų naudojimas

Mero fondas buvo naudojamas vadovaujantis Tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.

T1-241 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo

ir atsiskaitymo tvarka (pakeitimas 2014 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-57).

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).

Mero fondui 2021 m. buvo skirta 500 eurų, kurių meras nepanaudojo.
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pav. Lyginamoji informacija apie Mero fondo lėšų panaudojimą

2.5. Visuomenės informavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių

institucijų ir įstaigų įstatymu Šilalės rajono savivaldybė informuoja savivaldybės gyventojus apie

savivaldybių institucijų veiklą. Informaciją skelbiama vietinėje spaudoje, oficialiame savivaldybės

interneto svetainėje www.silale.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

2021 metais Šilalės rajono savivaldybė vietinei spaudai išleido 19552,01 euro.

Diagrama. Lyginamoji informacija apie išlaidas vietinei spaudai.

2021 metais vietinėje spaudoje buvo publikuota 199 straipsniai, informaciniai pranešimai ir

skelbimai. Palyginimui 2020 m. ir 2019 m., straipsnių ir skelbimų publikuota buvo mažiau,

atitinkamai 183 ir 163.

Lyginamoji informacija apie publikuotus straipsnius vietinėje spaudoje.

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt 2021 metais buvo publikuota

straipsniai, informaciniai pranešimai ir skelbimai – 581. Palyginimui 2020 m. ir 2019 m., straipsnių

ir skelbimų publikuota buvo mažiau, atitinkamai 529 ir 252.
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Lyginamoji informacija apie publikuotus pranešimus interneto svetainėje silale.lt.

2.6 Tauragės regiono plėtros taryba

Tauragės apskrities savivaldybių tarybos, Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės

rajono, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, 2021 m. kovo 8 d. įsteigė

Tauragės regiono plėtros tarybą. Įsigaliojus Regioninės plėtros įstatymo naujai redakcijai įsikūrė

naujos Regiono plėtros tarybos, turinčios juridinio asmens statusą. Siekiant užtikrinti sprendimų

priėmimo „iš viršaus“ ir „iš apačios“ sinergiją, Regionų plėtros tarybos įtraukiamos į pagrindinių

nacionalinių strateginių dokumentų rengimo procesus.

Regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas

Tauragės regione. Regiono plėtros tarybų veiklos tikslas – planuoti ir koordinuoti nacionalinės

regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione, atstovauti regionui bei skatinti socialinę,

ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų

tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą.

2021 metai Tauragės regiono plėtros tarybos administracija pradėjo rengti 2021–2027 m.

Tauragės regiono plėtros planą (toliau – RPPl) – tai regioninio lygmens plėtros planavimo

dokumentas, kuris pirmą kartą rengiamas pagal naująją Strateginio valdymo metodiką ir atsižvelgiant

į 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą Lietuvai.

Tauragės regiono plėtros taryba, rengdama RPPl projektą, nustatė pagrindines problemas, jų

priežastis regione ir sąsajas su RPP nurodytais NPP pažangos uždaviniais ar jų dalimis, atliko

problemų giluminę priežasčių analizę regione, įvertino regiono stiprybes (regiono potencialą),

silpnybes, galimybes ir grėsmes, nustatė regiono plėtros uždavinius ir jų rezultato rodiklius.

Planuojama, kad Tauragės regiono plėtros planas bus patvirtintas Kolegijos 2022 m. pabaigoje, o jo

sudėtinėmis dalimis taps Tauragės miesto tvarios plėtros ir Tauragės funkcinės zonos strategijos.

Vadovaujantis  Regioninės plėtros įstatymu, regiono plėtros tarybos valdymo organai yra šie:

1. Visuotinis dalyvių susirinkimas;

2. Kolegija;

3. Administracijos direktorius.

Regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime steigėjams, tai yra, savivaldybių

taryboms, atstovauja savivaldybių merai.

Kolegija yra sudaryta iš visų Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių

savivaldybių merų ir šių savivaldybių tarybų deleguotų savivaldybių tarybų narių, laikantis

Regioninės plėtros įstatymu nustatytų reikalavimų. Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis)

esančių savivaldybių tarybos į Kolegijos narius deleguoja:

1. Jurbarko rajono savivaldybės taryba deleguoja 2 narius;

2. Pagėgių savivaldybės taryba deleguoja 1 narį;

3. Šilalės rajono  savivaldybės taryba deleguoja 2 narius;

4. Tauragės  savivaldybės taryba deleguoja 2 narius.

Kolegijos personalinė sudėtis patvirtinta Visuotinio dalyvių susirinkimo 2020-12-23

sprendimu Nr. 4:

1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys (įgaliojimai nutrūko 2021 m.

liepos 14 d.);

2. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras;

3. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys



24

4. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys;

5. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras;

6. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys;

7. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;

8. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras;

9. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys.

10. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras;

11. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė.

Kolegijos 2021 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1 Kolegijos pirmininku išrinktas Skirmantas

Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, pirmininko pavaduotoju – Dovydas Kaminskas,

Tauragės rajono savivaldybės meras.

2021 metais įvyko 4 Visuotinio dalyvių susirinkimo ir 8 Kolegijos posėdžiai.

Visuotinis dalyvių susirinkimas 2021 m. priėmė sprendimus dėl Tauragės regiono plėtros

tarybos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, finansinių ir veiklos ataskaitų konsolidavimo,

vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo, administracijos direktoriaus ir administracijos

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo, kolegijos nario valstybės biudžeto lėšomis

apmokamų darbo valandų per biudžetinius metus maksimalaus skaičiaus nustatymo, kolegijos darbo

reglamento pakeitimo.

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, vykdydama Regioninės plėtros įstatyme ir Regiono

plėtros tarybos nuostatuose jai nustatytas funkcijas:

1. paskyrė regiono plėtros tarybos administracijos direktorių,

2. sudarė Kolegijos partnerių grupę,

3. delegavo Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į teritorinio bendradarbiavimo

programų Lietuvos delegacijas, Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę, Tauragės regiono profesinių

mokyklų tarybas,

4. patvirtino Tarybos 2021 m. metinį veiklos planą ir vertinimo rodiklius bei metinę veiklos

ataskaitą, nustatė regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. metines

užduotis ir šių užduočių įvykdymo rodiklius, 

5. derino ir teikė ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti

poveikį Tauragės regiono plėtrai, projektų,

6. pripažino netekusiu regioninės svarbos statuso UAB „Naista“ projektą,

7. siekdama sklandaus regioninio planavimo projektų įgyvendinimo, priėmė 12 sprendimų

dėl Tauragės regiono projektų sąrašų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemones pakeitimo,

8. du kartus keitė Tauragės regiono plėtros planą 2014–2020 m. bei pritarė Tauragės regiono

plėtros plano 2021–2027 m. dalies projektui.

Dalyvavimas posėdžiuose (dalyvauta posėdžiuose/posėdžių iš viso)

1. Visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžiai:

 Vaidas Bendaravičius – 3/4

 Dovydas Kaminskas – 4/4

 Algirdas Meiženis – 4/4

 Skirmantas Mockevičius – 4/4

2. Kolegijos posėdžiai:

 Tadas Bartkus – 3/3

 Vaidas Bendaravičius –  7/8
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 Donatas Jackis – 5/8

 Vidmantas Juzėnas – 6/8

 Dovydas Kaminskas – 7/8

 Edgaras Kuturys – 6/8

 Gintautas Macevičius – 5/8

 Algirdas Meiženis – 8/8

 Sigitas Mičiulis – 7/8

 Skirmantas Mockevičius – 8/8

 Giedrė Stulginskienė – 7/8

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

renginiuose

               

            Pav. Virtualios Švietimo ir kultūros darbuotojų pagerbimo šventės dalyviai ir atlikėjai.

Kasmet sausio mėnesį Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas organizuoja Šilalės rajono švietimo ir kultūros

darbuotojų pagerbimo šventę. 2021 m. paskelbtas karantinas pakoregavo planus, todėl renginys

persikėlė į virtualią erdvę. Minėjimo metu Šilalės rajono savivaldybės Algirdas Meiženis, jo

https://silale.lt/wp-content/uploads/2021/05/Viso-ekrano-uzfiksavimas-2021-01-14-160841-44242.jpg
https://silale.lt/wp-content/uploads/2021/05/Viso-ekrano-uzfiksavimas-2021-01-14-161619-44243.jpg
https://silale.lt/wp-content/uploads/2021/05/Viso-ekrano-uzfiksavimas-2021-01-14-163222-44245.jpg
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pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas

Osvaldas Šarmavičius ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Akvilė

Gargasaitė už novatoriškas idėjas, parodytą lyderystę, aplinkiniams suteiktą geranorišką pagalbą

siekiant bendrų tikslų pagerbė 42 asmenis, dirbančius švietimo ir kultūros srityje.

Virtualaus renginio metu, kurį vedė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji

specialistė Jovita Voverienė, išsakyta daug gražių sveikinimo ir padėkos žodžių, skambėjo kraštiečių

Olgos ir Sauliaus Jogminų šeimos, Alvydo Juodviršio  ir Renatos Gužauskienės atliekami kūriniai.

Pav. Po apdovanojimo įteikimo.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (toliau – SVSBA) nuo 2016 m. kartą per

metus organizuoja savivaldybių visuomenės sveikatos biurų „Metų specialisto“ apdovanojimus.

Šilalės rajone geriausia 2020 metų visuomenės sveikatos specialiste  tapo Šilalės visuomenės

sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Giedrė

Fasci. Apdovanojimą jai įteikė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas

Tadas Bartkus ir Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius.



27

Pav. Minėjimo metu padėka įteikta šaulei Daliai Jakštienei.

Kovo 11-ąją, kai visa Lietuva minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 31-ąją

sukaktį, Šilalės rajono savivaldybės Meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotojas Tadas Bartkus

dalyvavo šiai progai skirtai Šilalės šaulių kuopos šventėje ir įteikė padėkas. Jos įteiktos LDK Kęstučio

šaulių 7-osios rinktinės šaulei Daliai Jakštienei „už savanoriavimą karštojoje linijoje ir kontrolės

postuose, aktyvią pagalbą policijos pareigūnams užtikrinant viešąją tvarką COVID-19 pandemijos

metu Lietuvoje“. Tos pačios rinktinės jaunajam šauliui Dariui Noreikai įteikta padėka „už aktyvų

dalyvavimą pilietinėse akcijose, sportiniuose bei kultūriniuose renginiuose, pagalbą organizuojant

jaunųjų šaulių vasaros stovyklas, mokymo kursus, autoritetingą pavyzdį kitiems jauniesiems

šauliams“.

Mero padėkos „už aktyvią pagalbą policijos pareigūnams užtikrinant viešąją tvarką COVID-

19 pandemijos metu Lietuvoje“ įteiktos ir Šilalės Stasio Girėno 703-iosios kuopos šauliams Vytautui

Gečui, Nerijui Monkui, Audriui Vaitkui, Romualdui Vėliui, Aloyzui Žąsyčiui.

Su švente ir gautais apdovanojimais šaulius pasveikino Šilalės Stasio Girėno 703-iosios

kuopos vadas Rimas Vaičiakauskas.
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Pav. Renginio metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Meras Algirdas Meiženis birželio 11 dieną dalyvavo  Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio

bažnyčioje aukotose šventose Mišiose, kurios buvo skirtos Lietuvos gyventojų trėmimų 80-mečiui

paminėti. 1941 metais birželio 14 dieną prasidėjo nekaltų Lietuvos gyventojų masiniai trėmimai į

tolimuosius, atšiaurius sovietų sąjungos regionus. Masiniai trėmimai – tai genocidas, kurį vykdė

sovietų valdžia.

Pav. Susirinkimo metu Šilalės miesto stadione.

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis birželio 17 dieną dalyvavo Šilalės rajono

partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime, kuris vyko Šilalės miesto stadione.
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Pirmu darbotvarkės klausimu valdybos nariai vienbalsiai trejų metų kadencijai Šilalės

partnerystės VVG pirmininke vėl išrinko Teresę Jankauskienę. Jos pavaduotoja išrinkta Danutė

Norbutienė. Išrinkta Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės nauja valdyba, kuri dirbs nuo

2021 m. liepos 5 d. iki 2024 m. liepos 5 d.

Susirinkimo metu aptarta Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos ,,Šilalės

rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimas. Valdybos nariai diskutavo

aktualiais jų bendruomenėms klausimais, dalinosi patirtimi ir rūpesčiais.

Pav. Mero sveikinimas šventės metu Pajūryje.

Birželio 18 dienos vakarą Pajūrio miestelio rekreacinėje teritorijoje vyko Joninių šventė. Joje

dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Kaip ir visiems, merui teko stovėti

eilėje ir registruotis, norint įeiti į renginio zoną.

Renginys kaip įprasta prasidėjo nuo sveikinimo kalbų ir padėkų įteikimo. Susirinkusius

sveikino: Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė, meras Algirdas Meiženis, Brigados generolo

Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadas pulkininkas leitenantas Tomas Naudužas.

Meras už aktyvų dalyvavimą Pajūrio seniūnijos veikloje, už iniciatyvas, pozityvią įtaką ir

gerus darbus, padėkas įteikė: Pajūrio laisvalaikio salės renginių organizatoriui Dariui Vasiliauskui,

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos

batalionui.
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Pav. Meras sveikina su 650-uoju  Kaltinėnų gimtadieniu.

Birželio 24 dieną Kaltinėnų Dvasingumo parke Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas

Meiženis dalyvavo šventėje, skirtoje Joninių (Rasų) ir Kaltinėnų gimtadieniui paminėti. Kaltinėnai

skaičiuoja jau 650-ąją savo sukaktį ir kartu švenčiamos Joninės. Šilalės rajono savivaldybės meras

A. Meiženis džiaugėsi matydamas tokį gausų, optimizmu sklidiną susirinkusiųjų būrį ir minėjo, kad

laimingi yra kaltinėniškiai, turėdami tokią gražią Joninių šventimo tradiciją ir tokią nuostabią vietą

švęsti. Ne daugelis rajonų gali didžiuotis, kad jų krašte yra gimęs prezidentas. Šilalės krašto, o ypač

Kaltinėnų apylinkių gyventojai, turi kuo pasigirti – Kaltinėnų parapijoje, Kutalių kaime, gimė

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Pav. Renginio metu Žadeikiuose.
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Birželio 26 dieną Žadeikiuose vyko Kraštiečių šventė ir Šventų – Žadeikių mokyklos įkūrimo

100-metis. Jos metu pristatyta knyga ,,Žadeikiai – dalelė gyvenimo tavo“.

Šventė prasidėjo šventomis Mišiomis Žadeikių koplyčioje. Po Mišių Žadeikių seniūnijos

seniūno Fausto Meiženio pasisakymu prasidėjo oficialioji renginio dalis. Šventiniame susibūrime

dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Pasveikinęs visus susirinkusius su

dviguba švente, jis įteikė padėkas ,,už sąžiningą ir kruopštų vadovavimą mokyklai, už jos

puoselėjimą, už neblėstančią energiją ir dalyvavimą įvairiuose projektuose“ buvusiems Žadeikių

pagrindinės mokyklos direktoriams: Ingai Litvinienei, Nerijui Jociui, Stefai Ežerskienei, Alfredai

Paulienei, Renatai Rimkuvienei. Padėkos ,,už prisidėjimą prie knygos parengimo ,,Žadeikiai – dalelė

gyvenimo tavo“ bei „už Žadeikių krašto praeities įamžinimą ir istorinės atminties išsaugojimą“

įteiktos Virginijai Matutienei, Kaziui ir Laimai Palekams, Aušrai Jančauskienei. Padėka ,,už nuoširdų

ir ilgametį darbą puoselėjant Žadeikių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčią, už asmeninį įnašą puošiant

mūsų kraštą“ įteikta Stasei Šedvilienei. Tiesa, ne visi dalyvavo šventėje ir atsiėmė padėkas. 

Pav. Gabių mokinių pagerbimo šventės dalyviai.

Birželio 30 dieną Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje vyko Šilalės rajono gabių mokinių

pagerbimo šventė. Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės labdaros ir paramos fondas ,,Mūsų ateitis“ jau

dvyliktus metus apdovanoja ir premijuoja dvyliktokus ir vienuoliktokus, užėmusius prizines vietas

olimpiadose ir konkursuose, jų mokytojus ir tėvus.
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Šventėje dalyvavo Šilalės rajono meras Algirdas Meiženis. Jis įteikė padėkas mokytojams,

mokiniams ir jų tėveliams. Renginio dalyvius sveikino Šilalės labdaros ir paramos fondo ,,Mūsų

ateitis“ pirmininkė Elvyra Gedeikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa

Kuzminskaitė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Šilalės r.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas. Renginį vedė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė. Susirinkusieji klausėsi

Samantos Vaičikauskaitė atliekamų dainų.

Pav. Meras įteikia gėles ,,Šokio teatro“ vadovei Aušrai Danisevičienei.

Liepos 3 dienos vakarą Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo

projekto ,,Šokantys piliakalniai“ pristatyme ant Medvėgalio piliakalnio. Šiuo projektu tikimasi, kad

Šilalės krašto ir piliakalnių istoriją padės garsinti įvairūs meniniai renginiai. Visas šis nuostabus

renginys nebūtų įvykęs be darnaus  komandinio darbo, kurį atliko Šilalės rajono savivaldybės

kultūros centro Kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė, ,,Šokio teatro“ vadovė Aušra

Danisevičienė, spektaklio dailininkas-scenografas Vidmantas Dargis, ūkio dalies darbuotojai, garso

operatorius, apšvietimo technikas Gediminas Pilypas. Taip pat  Kaltinėnų kultūros namų renginio

vedėjas, garso operatorius Aivaras Armonas. Balsas už kadro instrumentalistas, renginio vedėjas

Alvydas Juodviršis. Renginio organizatoriams talkino  Laukuvos, Upynos, Kaltinėnų, Bilionių

seniūnijos. Padėjo įgyvendinant projektą savanoris Dovydas Navardauskas.

Šio renginio rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba, Šilalės rajono savivaldybė, fotomenininkė Jurgita

Bergelienė, UAB ,,Optita“, viešbutis ,,Muontis“. Partneriai – Jurbarko Antano Giedriaus-Giedraičio

gimnazijos šokio studija ,,Era“, Šilalės gidų asociacija, Šilalės meno mokykla, šokio studija ,,Salto“.

Organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras.
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Pav. Po apdovanojimo ceremonijos

Liepos 6 d., Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Šilalės Šv.

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę žmonės. „Auksinių gilių“

ceremonija vyko jau 14-tąjį kartą. Šiemet skirtos 4 „Auksinės gilės“. Pirmoji „Auksinė gilė“ už

nuopelnus Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai, siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą

prasmingesnį ir šviesesnį ir pelnytą pagarbą įteikta Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos

klebonui Sauliui Katkui. Antrasis apdovanojimas už kultūrinį aktyvumą, kūrybingą darbą, tradicijų

puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir Šilalės krašto viešinimą užsienyje įteiktas Klaipėdos universiteto

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros švedų kalbos lektorei,

vertėjai Virginijai Jurgaitytei. Trečioji „Auksinė gilė“ įteikta mokytojai ekspertei, vokalinio moterų

ansamblio „Aušrinė“ vadovei, vokalinio moterų kvarteto „Aitra“ vadovei Laimai Petkuvienei už

profesinį atsidavimą, pastangas ugdant Šilalės krašto muzikalius vaikus ir suaugusius ir už Šilalės

krašto garsinimą užsienyje, tarptautiniuose dainavimo konkursuose ir festivaliuose. Apdovanojimas

už Šilalės krašto istorinės atminties puoselėjimą, savo krašto pažinimo populiarinimą ir sklaidą

visuomenei turėjo būti įteiktas Snieguolei Jurskytei-Akstinienei ir Dominikui Akstinui, tačiau

šventėje dalyvauti jie negalėjo. „Auksinė gilė“  jiems bus įteikta asmeniškai. Nominantams taip pat

skirtos 15 BSI piniginės premijos.
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Pav. Po nominacijos įteikimo.

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis nominavo ,,Auksine gile“ už Šilalės

krašto istorinės atminties puoselėjimą, savo krašto pažinimo populiarinimą ir sklaidą visuomenei

Dominiką Akstiną ir Snieguolę Jurskytę-Akstinienę. Dėl ligos nominantai negalėjo dalyvauti liepos

6 dieną rengtoje ,,Auksinių gilių“ įteikimo ceremonijoje, todėl nominacija buvo įteikta Karūžiškės

dvaro sodyboje esančiame Karūžiškės dvaro svirne, kur eksponuojama istorinės atminties

ekspozicija. 

Nominacija ,,Auksinė gilė“ įteikta vienam iš nominantų – Dominikui Akstinui, gausiame

būryje svečių, tarp kurių net du Šilalės garbės piliečiai – Teresė Ūksienė ir Petras Bielskis. Įteikime

taip pat dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Kalnikaitė, kun. dr. Paulius

Bytautas OFM, Laukuvos seniūnijos seniūnas Virgilijus Ačas, Žadeikių seniūnijos seniūnas Faustas

Meiženis.
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Pav. Po šventų Mišių.

Liepos 9 dieną Žemaičių Kalvarijoje geradarių ir rėmėjų, o taip pat Šilalės dekanato diena.

Šv. Mišiose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, paskirtasis Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktorius Tada Bartkus, taip pat Šilalės miesto ir rajono parapijų

dvasininkijos atstovai bei gausus būrys Šilalės krašto tikinčiųjų. Šv. Mišiose giedojo Šilalės Šv.

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choras.

Pav. Įteikus apdovanojimą.
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Liepos 9 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pasveikino susirinkusius

į 57-ojo tarptautinio ,,Poezijos pavasario“ poezijos pavasario šventę. Ji įprastai vykdavo gegužės

mėnesį, tik pastaruosius dvejus metus ,,Poezijos pavasaris“ rengiamas vasarą dėl visiems žinomų

karantino suvaržymų. 

Meras A. Meiženis pasidžiaugė galėdamas nepakartojamo grožio Šilalės krašto kampelyje

Bijotuose, šalia žymiųjų Dionizo Poškos Baublių, pasveikinti poetus, atvykusius iš svetur, o taip pat

mūsų Šilalės krašto poetus.

Meras A. Meiženis paskelbė ir pasveikino šios jau XIII kasmetinės Dionizo Poškos premijos,

kurią 2009 metais įsteigė Taryba, laureatą Augenijų Zabitį. Premija skiriama konkurso būdu už

geriausią naują lietuviškos poezijos knygą, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje

atsispindi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Visi šie reikalaujami

elementai ir ,,sudėti“ į Augenijaus Zabičio eilėraščius jo knygoje ,,Pusiausvyra“. 

Pav. Sveikinimo miesto gimtadienio proga akimirka.

Rugpjūčio 3–8 d. Šilalė šventė 488-ąjį miesto gimtadienį. Įvairiose Šilalės miesto erdvėse

vyko daugiau kaip 30 įvairiausių renginių, užsiėmimų. Juose gausiai lankėsi miesto ir rajono

gyventojai, svečiai, šventė subūrė sporto, meno entuziastus ir visus, norinčius turiningai praleisti

laiką.

Netrūko renginių ir mažiesiems šilališkiams – vyko Kauno Kazio Binkio teatro pasirodymas,

pristatyta Karatė klubo „Taurus“ programa, edukacija „Mažieji išradėjai“ ir kt. Tradiciškai ypatingo

mažųjų  ir jų tėvelio dėmesio sulaukė didysis gimtadienio tortas ir putų šou.
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Po Šilalės meno mėgėjų kolektyvų koncerto sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės

meras Algirdas Meiženis, Šilalės miesto seniūnė Eglė Straukienė ir Seimo narys Jonas Gudauskas.

Vakarinėje dalyje pasirodė atlikėjas Deividas Norvilas ir grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“

bei jaunimo grupė „Black biceps“. Visus vakarus šventės dalyviai taip pat galėjo pasimėgauti vasaros

nakties muzikos fontanu.

Pav. Meras taurę įteikia pirmos vietos laimėtojui.

Šilalės miesto gimtadienio šventę rugpjūčio 8 dieną vainikavo Lietuvos galiūnų čempionato I

– etapas. Čempionate dalyvavo vienuolika galiūnų iš įvairių Lietuvos miestų. Tai Gilbertas

Tamulevičius (Visaginas), Mantas Lalas (Mažeikiai ), Lukas Mataitis (Radviliškis), Dainius Repšys

(Rokiškis), Modestas Struckus (Alytus), Saulius Skikas (Pakruojis ), Vytenis Pauža(Vilnius),

Gintaras Šaulys (Telšiai), Audrius Jokūbaitis (Marijampolė), Rokas Černiauskas (Varėna). Šilalei

atstovavo Karolis Aleksandravičius. Apmaudu, kad dėl traumos K. Aleksandravičius turėjo

pasitraukti iš varžybų. Galiūnai turėjo varžytis penkiose rungtyse: rąsto kėlimo (130 kg ), svarmenų

nešimo (du po 135 kg sveriančius ,,lagaminus“), naščių nešime (365 kg), vilkiko tempimo (virš 10

tonų ), Apvalių akmenų sukėlimo (100, 120, 140, 160, 180 kg).

Suvedus visų penkių rungčių rezultatus – pirmą vietą iškovojo Mantas Lalas iš Mažeikių.

Antrąją vietą pelnė – Dainius Repšys iš Rokiškio. Trečioji vieta atiteko Modestui Struckui iš Alytaus.

Nugalėtojams taures įteikė Šilalės rajono meras Algirdas Meiženis ir Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus.
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Pav. Mero sveikinimas festivalio dalyviams ir svečiams.

Rugpjūčio 21 dieną Lembo kaime, prie K. Jauniaus klėtelės-muziejaus, vyko VII klojimo

teatrų festivalis ,,Pri klietelis“. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis padėkojo

sukūrusiems šią gražią šventę organizatoriams, rengėjams, sumanytojams, kolektyvų vadovams,

savanoriams ir kitiems, prisidėjusiems prie šio festivalio. Mero padėkos įteiktos Šilalės rajono kaimų

bendruomenės ,,Saulietekis“ mėgėjų teatrui ,,Paplepys“, vadovė Danguolė Šerpetauskienė; Šilalės

rajono savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salės mėgėjų teatrui ,,Liktarna“, vadovė

Alma Šimkuvienė; Kultūros centro Bilionių laisvalaikio salės pasakotojams, vadovė Virginija

Geštautienė; Kultūros centro Žadeikių laisvalaikio salės moterų vokaliniam ansambliui ,,Žarija“,

vadovė Aušra Jančauskienė; Kultūros centro Kvėdarnos kultūros namų folkloriniam ansambliui

,,Volungė“ ir moterų vokaliniam ansambliui ,,Alegro“, vadovė Gražina Pameditienė; Kultūros centro

Kvėdarnos kultūros namų tautinių šokių kolektyvui ,,Kadagys“, vadovė Giedrė Fasci; Kultūros centro

Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorei Aldutei Rimkienei; Kupiškio rajono

savivaldybės kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salės mėgėjų teatrui ,,Dvarelis“, režisierė Violeta

Laucienė; Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus Kazimiero Jauniaus klėtelės-muziejaus

muziejininkei Rasai Pangonienei; VšĮ ,,Kraštomanija“ vadovui Viktorui Urbiui, savanorei Daivai

Urniežienei, savanorei Birutei Andrijauskienei, savanorei Guodai Pameditytei.
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Pav. Susitikime su Vingininkų kaimo bendruomene.

Vingininkų kaimo bendruomenės pirmininkės Danguolės Noreikienės kvietimu rugpjūčio 23

dienos pavakarę Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos direktorius

Tadas Bartkus dalyvavo Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienos minėjime Vingininkų kaimo

bendruomenės salėje.

Ta proga meras Algirdas Meiženis susirinkusius gyventojus supažindino su svarbiausiais

Šilalės rajone vykdomais projektais ir darbais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

Administracijos direktorius Tadas Bartkus atsakė į konkrečius gyventojų klausimus.

Pav. Mero taurės nugalėtojai ir Šilalės rajono atstovė Augustė Rupšytė.
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Rugpjūčio 29 dieną Vilniaus Simono Daukanto aikštėje iškilmingoje aplinkoje prie

Prezidentūros Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis įteikė apdovanojimą ralio

,,Aplink Lietuvą 2021“ antros dienos sportinės rungties, vykusios Šilalės rajono Balsių aerodrome,

nugalėtojams. Ši rungtis ir buvo skirta Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio taurei

laimėti, pagrindinė mero taurė įteikta SIA-1 klasės ekipažui – Linui Petrauskui ir Daliui Petrauskui.

Taip pat meras taures įteikė ,,Laisvos klasės“ pirmųjų trijų vietų laimėtojams: pirma vieta – Darius

Venckus ir Benas Venckus, antra vieta – Emilis Bakanauskas ir Edgaras Plačenis, trečia vieta –

Vytautas Klungis ir Rasa Navalinskaitė. Pagrindinę Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano

Nausėdos taurę laimėjo Vyčio Pauliukonio ir Audronio Gulbino ekipažas, geriausiai pasirodę per

visas tris ralio dienas, nuvažiavę daugiau nei 1 000 kilometrų per daugiau nei 20 Lietuvos miestų ir

savivaldybių teritorijų. Taip pat buvo paskelbti ir kitų savivaldybių vadovų apdovanojimai. 

Šilalė niekada nebuvo ralio ,,Aplink Lietuvą“ maršrutuose. Todėl rugpjūčio 28 dienos ralio

,,Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti II dalies startas prie Šilalės sporto

ir laisvalaikio centro, galima sakyti, istorinis Šilalės miesto ir rajono gyventojams. Ralyje dalyvavo

ir Šilalės rajono atstovė Augustė Rupšytė iš Kvėdarnos.

Pav. Meras sveikina šventės dalyvius.

Per visą šalį nuvilnijo Mokslo ir žinių šventės renginiai. Mokytojai ir mokiniai pagaliau galėjo

gyvai susitikti šioje išskirtinėje šventėje ir pasveikinti vieni kitus.

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo rugsėjo 1-osios šventėje, kuri

vyko Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Meras pasveikino mokytojus, gimnazistus, jų tėvelius

ir visus susirinkusius į nuostabią šventę. Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, pasveikinęs visus
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su švente, informavo apie mokytojų ir gimnazistų skaičių 2021–2022 mokslo metais. Gimnazistų

atstovai  sveikino renginio dalyvius. Visus sužavėjo meninė šventės dalis.

Ši prasminga diena, tai startas į mokslą, kuris yra tikrovės atspindys. Pasaulis ribotas, o

mokslo žinioms ribų nematyti.

Pav. Šilalės rajono komandos atstovai.

Rugsėjo 4 dieną Rusnės saloje Šilalės rajono savivaldybės komanda dalyvavo Žuvienės

virimo čempionate. Jame dalyvavo ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės

rajono savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus, administracijos direktoriaus

pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius. ,,Šilalės gaspadorių“ virėjas (šefas) buvo Rimantas Šadbaras.

Komanda vos atvykusi į nuostabią šio renginio vietą šalia Nemuno, įsirengė ir skoningai

papuošė kiemelį. Šilalės kiemelį aplankė garbingi svečiai – kultūros viceministras Albinas

Vilčinskas, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė, Tauragės rajono atstovai.

Visos komandos turėjo prisistatyti sulipdamos į medinę valtį pastatytą šalia scenos, ne išimtis

ir šilališkiai.

Dideliame katile komandos išvirta žuvienė akimirksniu buvo išdalinta šventės žiūrovams. Ją

kartu su komanda kaip jos kapitonas pilstė ir administracijos direktorius Tadas Bartkus.



42

Pav. Meras su parodos dalyviais.

Rugsėjo 15 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo pirmos

autorinės Alvydo Juodviršio medžio drožinių ir fotografijų parodos ,,...mano meilė medžiui...“

pristatyme, vykusiame Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje. Meras pasidžiaugė tokia turtinga ir

turininga paroda ir palinkėjo, kad ši pirma paroda būtų startas kitoms A. Juodviršio parodoms. Meras

A. Meiženis akcentavo, kad pirmą kartą gavo išraižytą ant medienos kvietimą, o ne popierinį. 

Parodos autorių sveikino Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Irmina

Kėblienė ir jos pavaduotojas Antanas Kazlauskas, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė

Soneta Būdvytienė, Vilniaus rajono Rudaminos ,,Ryto“ gimnazijos direktorius Ramūnas Maniuška,

giminės, artimieji, ansambliečiai, kaimynai, draugai. Renginį vedė muziejininkė Edita Merkelienė.
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Pav. Meras ir UAB ,,Kvėdarsta“ direktorius.

Oficiali Padievaičio piliakalnio komplekso sutvarkymo projekto įgyvendinimo data – rugsėjo

18 diena – gražiai įprasmino Europos paveldo dienų paminėjimą rajone. 

Renginio Padievaičio piliakalnio papėdėje metu Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas

Meiženis pasidžiaugė, kad šis piliakalnis jau tapo ne tik kvėdarniškių, šilališkių, bet ir turistų iš įvairių

Lietuvos kampelių traukos vieta, ir jam garbė oficialiai atidaryti šį turistams lankyti pritaikytą objektą.

Meras Algirdas Meiženis įteikė padėką už gerai įgyvendintą projektą darbų rangovui –

uždarajai akcinei bendrovei ,,Kvėdarsta“. Padėką atsiėmęs bendrovės direktorius Gintas

Navardauskas trumpai supažindino susirinkusius su projekto darbų verte, eiga, taip pat jų

specifiškumu, kadangi ši vieta istorinio ir kultūrinio paveldo objektas. Padėka už unikalaus

piliakalnio komplekso sutvarkymo projektą taip pat bus įteikta projekto autoriui Aurimui Vengriui.

Šventėje dalyvavo Seimo narys Jonas Gudauskas, Tarybos nariai Rima Norvilienė,

Raimundas Vaitiekus, Kvėdarnos seniūnijos seniūnas Aivaras Dobilas, Šilalės kultūros centro

direktoriaus pavaduotojas Antanas Kazlauskas.

Pav. Meras sveikina renginio dalyvius.

Saulėtą rugsėjo 26 dieną iš įvairių Lietuvos kampelių susirinko neabejingi Lietuvos laisvės

armijai ir Lietuvos partizaniniam judėjimui. Čia buvo paminėtas Lietuvos laisvės armijos 80 metų

jubiliejus, Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio 110-

osios gimimo metinės, pašventintas atkurtas apygardos vado bunkeris-vadavietė. Šv. Mišias aukojo
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Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Minėjime kalbėjo Vlado Montvydo-Žemaičio dukra

Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Susirinkusius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas

Meiženis. Sveikinimo žodį tarė Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Renginyje

dalyvavo LPKTS Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė ir kiti garbūs svečiai.

Pav. Renginio akimirka.

Spalio 4 d. Šilalės kultūros centre vyko jau tradicija tapęs šventinis renginys, skirtas Lietuvos

socialinių darbuotojų, Angelų sargų (policijos), Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Padėkos žodžių šių ypač svarbių sričių atstovams

negailėjo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis su Administracijos direktoriumi Tadu

Bartkumi. Vadovai šventės dalyviams dėkojo už atliktus darbus ir įdėtą didžiulį indėlį į rajono

gyventojų gerovę: už jaunosios kartos paruošimą tolimesniam gyvenimui, už globą, suteikiamą

pagalbą, už nuveiktus darbus ir dalijamą išmintį. Po gražių ir prasmingų žodžių už atsidavimą

profesijai, ilgametę nuoširdžią veiklą ir reikšmingus darbus įteiktos Savivaldybės mero ir

Administracijos direktoriaus padėkos.
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Pav. Renginio užbaigimo akimirka.

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis gruodžio 11 dienos vakarą Šilalės Šv.

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje įteikė padėkas organizavusiems, dalyvavusiems ar kitaip

prisidėjusiems prie neeilinio muzikinio renginio – II respublikinio suaugusiųjų chorų maratono,

vykusio Šilalėje gruodžio 10–11 dienomis. Chorai koncertavo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir

Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio ev. liuteronų bažnyčiose. 

Pav. Po Pagarbos lašų įteikimo.
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Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir savivaldybės administracijos

direktorius Gedeminas Sungaila savivaldybės padėkos dienos, vykusios gruodžio 17 d. Šilalės Šv.

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, metu apdovanojo ,,Pagarbos lašais“ dešimt nominantų. 

Eleną Bukauskienę, VšĮ Šilalės rajono ligoninės Bendrosios terapijos skyriaus slaugytoją,

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo padėjėją; Reginą Cibitienę, VšĮ Šilalės rajono

ligoninės Bendrosios terapijos skyriaus slaugytoją, Mariją Danutę Danaitienę, ilgametę pedagogę ir

istorikę; Antaną Kazlauską, Šilalės kultūros centro direktoriaus pavaduotoją; Vilhelmą Liutvinienę,

VšĮ Laukuvos ambulatorijos felčerę-slaugytoją; Gražiną Meirienę, VšĮ Šilalės rajono ligoninės

Bendrosios terapijos skyriaus slaugytoją, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo

padėjėją; Verutę Vaitkevičienę, Kvėdarnos jaunųjų maltiečių vadovę, tikybos mokytoją; Danutę

Venckuvienę, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Didkiemio kaimo filialo

bibliotekininkę; Vidą Vitkų, verslininką ir ūkininką; Andrių Zaikauską, Šilalės meno mokyklos dailės

mokytoją.

Pav. Fizinės medicinos gydytojas Rytis Butkus aprodė baseiną.
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Gruodžio 29 d. VšĮ Šilalės rajono ligoninė pakvietė į atvirų durų dieną Fizinės medicinos ir

reabilitacijos skyriuje (Ambulatorinių reabilitacijos paslaugų plėtra įgyvendinus projektą). Projekto

pristatyme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės rajono

savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktorius Gedeminas Sungaila, Šilalės rajono savivaldybės gydytoja Dalė Briedienė, Šilalės rajono

savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Artūras Mikalauskas,

Tarybos nariai Loreta Kalnikaitė ir Gintautas Macevičius.

Šilalės rajono ligoninės direktorius Osvaldas Šarmavičius trumpai apžvelgė projekto

pristatymo eigą. L igoninės ūkio administratorius Alfonsas Motuzas supažindino su projekto pradžia

2017 metais ir pabrėžė, kad šio projekto tikslas pagerinti reabilitacijos paslaugas. Visas šis skyrius

suremontuotas ir atnaujintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal 2020 metų balandžio

15 d. tarp VšĮ Šilalės rajono ligoninės ir Kaliningrado srities Baltijsko centrinės rajono ligoninės

pasirašytą bendradarbiavimo sutartį ,,Medicininių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo

programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“. Bendra projekto vertė viršija 1 mln. eurų. Šilalės rajono

ligoninė gavo 60 proc. šios sumos, t. y. 653 tūkst. eurų. Pagrindinė lėšų dalis apie 450 tūkst. Eur

buvo skirta patalpų remontui, naujos įrangos įsigyta už 100 tūkst. Eur.

2.8. Dalykiniai susitikimai
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Pav. Susitikimas dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021 m.–2030 m.

projekto.

Laikantis visų būtinų apsaugos priemonių, sausio 7 d. Šilalės rajono savivaldybėje buvo

pristatomas Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano nuo 2021 m. iki 2030 m. projektas.

Pristatyme dalyvavo savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas Bartkus,

administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius ir

Investicijų ir statybų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis,  apie plano projektą plačiau papasakojo

Vilniaus verslo konsultacinio centro vadovas Romualdas Stankaitis. Pristatymo metu aptarti ir kiti

aktualūs klausimai, susiję su Šilalės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu.

Vasario 9 d. vyko nuotolinis Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Gudausko inicijuotas

susitikimas su švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, kuriame dalyvavo

savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius.

Susitikimo metu savivaldybės vadovai plačiau supažindino su dabartine Šilalėje statomos

sporto salės situacija, kylančiomis problemomis, lėšų trūkumu.

Kaip informavo ministrė J. Šiugždinienė, šiais metais labai maža tikimybė, kad bus skirta lėšų

Šilalės sporto salės statybos darbams tęsti. Kitais metais planuojama, remiantis protingumo kriterijais,

sudaryti naują objektų sąrašą ir galima tikėtis, kad į jį bus įtraukta ir Šilalės sporto salės statyba. Taip

pat galima tikėtis, kad metų pabaigoje bus perskirstytos iš Valstybės investicijų programos

neįsisavintos lėšos ir bus skirtas finansavimas Šilalės rajono savivaldybei.

Pav. Susitikimas dėl daugiabučių statybos su besidominčiu galimu investuotoju.
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Kovo 4 d. į susitikimą su meru Algirdu Meiženiu, jo pavaduotoju Tadu Bartkumi,

administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi, jo pavaduotoju Osvaldu Šarmavičiumi ir

Investicijų ir statybos skyriaus vedėju Martynu Remeikiu atvyko statybų galimybėmis besidomintis

galimas investuotojas. Susitikimo metu kalbėta apie daugiabučių namų statybą ir jų poreikį Šilalės

rajone.

Potencialo daugiabučių statybai mato ir į susitikimą atvykęs svečias. Jis vadovams pasakojo,

jog į pagalbą pasitelkdamas darbuotojus iš Šilalės rajono, statytų 2–3 kambarių butus, svarstytų

viršutiniame aukšte įrengti didesnius butus su terasomis, visą teritoriją aptverti, kad būtų kuriamas

mažos ir jaukios bendrijos įvaizdis. Po pasitarimo vykta apžiūrėti vietos, kurioje suformuoti sklypai

daugiabučių gyvenamųjų namų statybai.

Kovo 9 d. Šilalės rajono savivaldybės vadovai ir Savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių

bendrovių atstovai dalyvavo nuotoliniame praėjusių metų rezultatų aptarime. Pasitarime dalyvavo

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotojas Tadas Bartkus,

Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius, Turto ir

socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė ir vyresnioji specialistė Aušra Liaudaitytė,

uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės šilumos tinklai“, „Gedmina“, „Šilalės

vandenys“ ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.

Nuotolinio pasitarimo metu aptartos savivaldybės valdomų įmonių 2020 metų neaudituotos

finansinės ataskaitos, veiklos rodikliai, pateikti duomenys, kokios priežastys nulėmė įmonės pajamų

ir išlaidų padidėjimą (sumažėjimą) lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kalbėta apie

planuojamas įmonės veiklos gerinimo ir tobulinimo perspektyvas, aptarti kiti aktualūs klausimai.
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Pav. Susitikimas su TAVPK policijos komisariato viršininku.

Kovo 29 d. įvyko Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio ir Tauragės apskrities

vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato viršininko Audriaus Lukošiaus

darbinis susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptarti svarbiausi klausimai, susiję su kriminogenine būkle rajone. A.

Meiženis pasidžiaugė, kad Šilalė jau daugelį metų yra viena saugiausių savivaldybių Lietuvoje.

Rajono savivaldybės meras ir policijos komisariato viršininkas aptarė  savivaldybės

prisidėjimą prie policijos vykdomų programų gerinant viešąjį saugumą rajone. Aptarti kiti aktualūs

klausimai, susiję su COVID-19 situacija rajone.

Pav. Po susitikimo.

Balandžio 7 d., Šilalės rajono savivaldybės vadovai: meras Algirdas Meiženis, jo

pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius ir jo pavaduotojas

Osvaldas Šarmavičius, dalyvavo susitikime su Seimo nariu Jonu Gudausku ir Lietuvos politinių

kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo atstovais Terese Ūksiene ir Antanu Rašinsku. Susitikimo

metu svarstyta galimybė pastatyti stelas (vertikalias dekoruotas akmens plokštes arba marmurinius ar

medinius stulpus) Pajūrio miestelio tremtinių aikštėje ir jose išgraviruoti politinių kalinių pavardes.

Tokių pavardžių turėtų būti apie 800. Susitikimo metu taip pat kalbėta apie vaizdo kamerų įrengimo

poreikį šioje vietoje, aptarti kiti aktualūs klausimai.
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Pav. Pasitarimo dalyviai.

Gegužės 12 d. Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi ir su meru Algirdu Meiženiu, jo

pavaduotoju Tadu Bartkumi ir administracijos direktoriaus pavaduotoju Osvaldu Šarmavičiumi

susitiko Lietuvos automobilių klubo prezidentas Rolandas Dovidaitis. Susitikimo tikslas – aptarti

planuojamą jubiliejinį, jau trisdešimtąjį iš eilės ralį „Aplink Lietuvą 2021“ Lietuvos Respublikos

Prezidento taurei laimėti. Vienas ralio etapų vyks ir Šilalės rajone.

Susitikimo dalyviai aptarė galimas ralio teritorijas, kalbėjo apie reikalingą pagalbą

organizuojant šį etapą mūsų mieste.

Pav. Pajūrio miestelio tremtinių aikštėje.
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Rajono vadovai, atsižvelgdami į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo

atstovų prašymą skirti Pajūrio tremtinių aikštės plėtros darbams 20 tūkst. eurų, inicijavo Tarybos

sprendimo projekto, tenkinančio šį prašymą, rengimą. Už šias savivaldybės biudžeto lėšas tikimasi

įrengti informacines lenteles (ženklą su aikštės pavadinimu ir pan.), stelas su tremtinių ir politinių

kalinių pavardėmis bei atlikti kitus darbus.

Meras Algirdas Meiženis ir jo pavaduotojas Tadas Bartkus, apžiūrėję Pajūrio miestelio

tremtinių aikštę, nusprendė papildomų lėšų ieškoti iš jau pradedamos įgyvendinti Funkcinės zonos

Tauragė+ plėtros strategijos. Anot vadovų, ši mums visiems skaudžią Lietuvos tautos praeitį

primenanti vieta turėtų būti patrauklesnė, funkcionalesnė ir labiau lankoma. Čia galėtų vykti įvairių

valstybinių švenčių paminėjimai bei kiti aktualūs renginiai.

Balandžio 19 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Vietos veiklos grupės

„Pajūrio kraštas“ atstovais. Susitikime dalyvavo meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas

Bartkus, administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius ir Šilalės rajono partnerystės vietos

veiklos grupės (toliau – Šilalės VVG) atstovai. Susitikimo metu pristatyti teritorinio

bendradarbiavimo projekto „Maistas, kurį galima valgyti“ tikslas, uždaviniai ir tolimesnės

bendradarbiavimo perspektyvos.

Šio projekto partneriai – Šilutės, Kretingos, Plungės, Šilalės vietos veiklos grupės. Projekto

tikslas – sukurti partnerių neformalią partnerystės grupę, tampant bendra jungtimi tarp vietos

augintojų, perdirbėjų ir vartotojų, skatinančia aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės

produktų gaminimą ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimą, trumpiau tariant – produktų

tiekimą arčiausiai esančioms mokykloms ir darželiams.
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Pav. Susitikimo dalyviai.

Šilalės rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje nusprendė vietinio susisiekimo maršrutais visus

keleivius vežti nemokamai. Pasisemti gerosios patirties ir sužinoti daugiau informacijos apie šio

sprendimo įgyvendinimą, gegužės 25 d. į susitikimą su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu

Meiženiu, jo pavaduotoju Tadu Bartkumi, Turto ir socialinės paramos skyriaus specialistėmis bei

UAB „Šilalės autobusų parkas“ atstovais atvyko Telšių rajono savivaldybės ir UAB „Telšių autobusų

parkas“ atstovai. Susitikimo metu ne tik aptartas klausimas dėl nemokamo keleivių vežimo, bet ir

diskutuota kitais aktualiais savivaldybių veiklos klausimais.

Pav. Vizito dalyviai.

Birželio 1 d. Šilalėje lankėsi ir su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, jo

pavaduotoju Tadu Bartkumi, administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi ir jo pavaduotoju

Osvaldu Šarmavičiumi susitikimo aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir jo komanda, Seimo nariai

Romualdas Vaitkus ir Jonas Gudauskas.

Svečio vizitas prasidėjo nuo apsilankymo Tarptautinėje vaikų gynimo dienos šventėje. Čia

kartu su Seimo nariais ir Savivaldybės vadovais jis pasveikino jaunuosius rajono gyventojus ir

palinkėjo įsimintinos vaikystės, nuotykių ir puikios vasaros. Vėliau vizitas tęsėsi savivaldybėje, kur

diskutuota aplinkos apsaugos, vandentvarkos, daugiabučių renovacijos, atliekų tvarkymo ir kitais

aktualiais klausimais. Po diskusijų ministras pasirašė į Šilalės rajono savivaldybės metraštį: „Visų

Lietuvos patriotų miestui ir miesteliams linkiu visuomet degti tautiškumu ir meile gamtai nuo

Medvėgalio iki Šilalės“.
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Pav. Susitikimo dalyviai.

Birželio 15 dieną Šilalės rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Lietuvos galiūnų

federacijos komercijos direktoriumi Gediminu Rupšiu. Susitikime dalyvavo meras Algirdas

Meiženis, administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Osvaldas

Šarmavičius, Švietimo, kultūros  ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė.

Darbinėje aplinkoje aptartas pasiruošimas Lietuvos galiūnų čempionato etapui  kuris, kaip

planuojama, turėtų įvykti rugpjūčio 8 dieną Šilalėje. G. Rupšys pageidavo varžybas rengti toje pačioje

vietoje, kaip ir ankstesniais metais. Nutarta laikytis nusistovėjusios tvarkos ir čempionatą rengti

centrinėje miesto gatvėje šalia Dariaus ir Girėno skvero.

Pav. Susitikimo dalyviai.
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Liepos 23 d., Šilalėje kartu su Seimo ir Kaimo reikalų komiteto nariu Jonu Gudausku lankėsi

žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis, kuruojantis žemėtvarkos, melioracijos, geodezijos,

žuvininkystės ir kitas sritis. Vizito metu jis susitiko su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu

Meiženiu, Savivaldybės tarybos nariais, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos, Investicijų ir statybos skyrių

specialistais ir Nacionalinės žemės ūkio tarnybos Šilalės skyriaus atstovais. Kartu su svečiu aptarti

klausimai, susiję su žemėtvarka, melioracija, ūkininkavimu ir kt.

Pav. Po susitikimo.

Praėjusiais metais Šilalės rajono savivaldybė viešojoje erdvėje dalijosi džiugia žinia, jog mūsų

kraštas turi savo ambasadorę Airijoje – ja tapo Renata Zaveckienė. Su kraštiete planuota susitikti dar

praėjusių metų Velykų laikotarpiu, tačiau prasidėjus pandemijai, planus teko koreguoti ir ilgai lauktas

susitikimas su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu Meiženiu ir Administracijos direktoriumi

Tadu Bartkumi įvyko tik šių metų liepos 29 d.

Susitikimo metu kalbėta įvairiomis temomis, tačiau viena svarbiausių – bendradarbiavimo

galimybės. Svarstyta galimybė pasibaigus pandemijai Airijos lietuvių vaikams sudaryti sąlygas

dalyvauti Šilalės kultūros centro organizuojamoje etnokultūrinėje stovykloje ir taip sužinoti daugiau

apie senąsias lietuviškas tradicijas, vykdyti mokinių mainų programas. Taip pat diskutuota, jog

ateityje Airijos organizuojamuose renginiuose galėtų pasirodyti kolektyvai iš Šilalės krašto.
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Pav. Susitikimo metu.

Rugpjūčio 19 d. Šilalėje lankėsi sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir jo patarėja

Aistė Šuksta. Susitikime kalbėta apie COVID-19 ligos situaciją, priemones jai suvaldyti, vakcinacijos

eigą, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Susitikime su sveikatos apsaugos ministru dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis, Seimo narys Jonas Gudauskas, savivaldybės gydytoja Dalė Briedienė, Šilalės

rajono verslininkų sąjungos vadovas Singaras Vytartas, laikinoji Šilalės rajono ligoninės direktorė

Jolanta Milišiūnienė, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro, greitosios pagalbos ir kitų įstaigų

bei savivaldybės administracijos skyrių atstovai.

Pav. Sutarties pasirašymo momentas.
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Lapkričio 10 d., dalyvaujant Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui, Investicijų

ir statybos skyriaus vyriausiajai specialistei Vitai Monkevičienei ir Teisės, personalo ir civilinės

metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų specialistei Raimondai Bružienei, Veiklos administravimo

skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Ingrida Petravičienė su UAB

„Saločiai ir partneriai“, atstovaujama direktoriaus Ruslano Andrejevo, pasirašė elektrinių autobusų

pirkimo sutartis.

Sutartimis bendrovė įsipareigojo per 11 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos pristatyti du

žemagrindžius, vienaukščius (M3CE klasės) elektra varomus miesto tipo autobusus.

Šilalės rajono keliais važiuosiantys elektra varomi autobusai prisidės prie viešojo transporto

teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ir oro taršos mažinimo. Tai bus ekologiška, patogi ir patraukli

transporto priemonė krašto gyventojams bei svečiams.

Pav. Po susitikimo.

Lapkričio 10 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis susitiko su Lietuvos

kariuomenės atsargos pulkininku Arūnu Dudavičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Šilalės rajono

savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėja, l. e. administracijos

direktoriaus pareigas Ingrida Petravičienė.

Meras A. Meiženis svečią trumpai supažindino su Šilalės krašto istorija, lankytinomis

vietomis, savivaldybės aktualijomis, planais, žmonių vykdoma veikla.

Svečias pristatė ir padovanojo šiais metais vasario 16 dieną „Diemedžio“ leidyklos išleistą

knygą „Lietuvos valstybės konstitucijos“. Leidinyje sudėtos 1918, 1920, 1922, 1928, 1938, 1940,
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1978, 1990, 1992 metų Konstitucijos, knygos pabaigoje įdėtos Lietuvos valstybės atkūrimo

dokumentų faksimilės. 

Pav. Veiklos rodiklių aptarimas su viena iš bendrovių.

Lapkričio 11 d. Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) vyko Savivaldybės

valdomų bendrovių trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų ir veiklos rodiklių aptarimas. Pasitarime

dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė, Veiklos

administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Ingrida

Petravičienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė ir vyresnioji specialistė

Aušra Liaudaitytė, uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės šilumos tinklai“,

„Gedmina“, „Šilalės vandenys“ ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.

Pasitarimo metu bendrovių atstovai pateikė 2021 m. rugsėjo 30 d. finansines ataskaitas,

duomenis ir paaiškinimus, kokios priežastys nulėmė pajamų ir išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą

lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
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Pav. Meras sveikina seminaro dalyvius.

Gruodžio 1 d. Šilalės rajono savivaldybėje prasidėjo ir dvi dienas tęsis Lietuvos kariuomenės

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės akademinis seminaras ir

stalo diskusinės pratybos, kuriose dalyvauja regiono savivaldybių, įstaigų, įmonių, organizacijų

atstovai. Jų metu bus aptariami krizės (mobilizacijos), nepaprastosios ir karo padėties teisiniai

aspektai, pristatomos Taikos meto pajėgų vykdytos užduotys COVID-19 pandemijos valdymo metu,

aptarti kiti aktualūs kausimai.

Šių pratybų dalyvius sveikino ir produktyvaus laiko, naudingų žinių bei gerų mokymų linkėjo

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir Veiklos administravimo skyriaus vedėja,

laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas Ingrida Petravičienė.

_____________________________
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