
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 49 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. gegužės 4 d. Nr. T2-5

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-04-28 10.00 val. (Savivaldybės posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorius – Tadas Sadauskis.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). 

Posėdyje dalyvavo 16  kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 49 posėdis pradėtas.

Algirdas Meiženis informavo, jog balsavimas vyks elektroninio balsavimo sistema, jei

iškiltų techninių kliūčių siūloma išrinkti vardinio balsavimo komisiją. Į vardinio balsavimo

komisiją siūloma išrinkti Edmundą Auškalnį, Dainių Bergelį ir Petrą Dargį.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė vardinio balsavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Meras A. Meiženis informavo, jog 19, 20 ir 22 darbotvarkės klausimus pristatys

Reimunda Kibelienė.

Raimundas Vaitiekus prašė posėdžio pabaigoje pristatyti informaciją dėl paramos

Ukrainai.

Rima Norvilienė prašė posėdžio pabaigoje pristatyti pristatyti informaciją dėl

Savivaldybės vykdomų investicinių projektų.

Meiženis siūlė balsuoti už darbotvarkę su pakeitimu ir papildomomis informacijomis.

Darbotvarkei pritarta vienbalsiai (UŽ – 19).

Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veiklos reglamento 79 punktą, kurio

vadovaujantis, Tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų

konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko

pavaduotojo skyrimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Egidijus Gečas.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo

sistemos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų

skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

5. Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

socialinio būsto fondo plėtrai.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

Elektroninio dokumento nuorašas
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6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

8. Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos

Krūtilių kaimo gatvėms.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-

296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono

savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-

276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės

administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius

įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės

rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius

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

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

14. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Vytautas Norkus.

16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėjas Remigijus Vėlavičius.

17. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėjas Donatas Grigalis.

18. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Ernestas Aušra.

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-

213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano

derinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Ernestas Aušra.

20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos

dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

Pranešėjas Ernestas Aušra.

21. Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Andrius Jančauskas.
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22. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo.

Pranešėjas Andrius Jančauskas.

23. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

24. Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

tvirtinimo.

Pranešėja Virginija Bukauskienė.

25. Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono

viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius.

26. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko

pavaduotojo skyrimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Lineta Dargienė siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 19, SUSILAIKĖ – 2, PRIEŠ

- 0).

2. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto

2021 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Egidijus Gečas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti su techniniais

pakeitimais.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo

apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimas.

Rima Norvilienė, Raimundas Vaitiekus, Rolandas Toleikis, Edmundas Auškalnis ir

Erika Gargasė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 14).

Loreta Kalnikaitė atvyko į tarybos posėdžių salę.

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių

komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymas.

Reda Stasytienė, Rima Norvilienė ir Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo

svarstymo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kiek mokinių mokosi Pajūralio skyriuje.

R. Kuzminskaitė atsakė, jog mokosi 11 mokinukų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 17).

5. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kokia situacija su naujų daugiabučių statybomis.
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M. Remeikis atsakė, jog investuotojai atsisakė statyti naujus daugiabučius.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimo.

Raimundė Gečienė klausė, kiek dar reikia nupirkti vieno kambario butų.

M. Remeikis atsakė, jog dar reikia nupirkti 3 vieno kambario butus.

R. Vaitiekus klausė, iki kada reikia įgyvendinti programą.

M. Remeikis atsakė, jog programos terminas yra pratęstas iki 2023 metų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo

Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti sprendimo

projekto preambulę po žodžių „STR 1.05.01:2017“ įrašyti „patvirtinto Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio

reglamento STR. 1.05.01:2017 “ ir siūlė 1.5. papunktyje vietoje „(bet ne daugiau nei 250 Eur)“

įrašyti „(bet ne daugiau nei 350 Eur)“. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su

pakeitimais.

R. Vaitiekus klausė, kodėl tvirtinant tvarką nebuvo vadovaujamasi Statybos techninio

reglamento nuostatos.

M. Remeikis atsakė, jog tvirtinant tvarką nebuvo Statybos inspekcijos išaiškinimo.

R. Norvilienė klausė, kiek asmenų pasinaudojo šita priemone.

M. Remeikis atsakė, jog praėjusiais metais 105 asmenys gavo kompensaciją.

E. Gečas klausė, ar reikės paruošti statybos dokumentus žmonėms, kurie jau įsirengė

individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius.

M. Remeikis atsakė, jog komisija apsvarstys šitą klausimą.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl paraiškų pateikimo tvarkos.

R. Vaitiekus siūlė sprendimo projekto 1.1 punkte išbraukti žodžius „nuo rugpjūčio 1 d.

iki lapkričio 1 d.“

Pasisakė A. Meiženis dėl R. Vaitiekaus pasiūlymo.

Pasisakė Dainius Bergelis, R. Vaitiekus, L. Dargienė.

A. Meiženis siūlė pritarti bendru sutarimu pateiktiems pasiūlymams.

Pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais ir

pasiūlymais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 18, SUSILAIKĖ – 2, PRIEŠ

- 0).

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo

suteikimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą, prašė atidėti sprendimo

projekto svarstymą ir gatvei po viešo svarstymo suteikti Beržinėlio pavadinimą.

Algirdas Meiženis siūlė bendru sutarimu pritarti pateikto sprendimo projekto atidėjimui.

NUSPRĘSTA. Sprendimo projektas atidėtas vienbalsiai (UŽ – 20).

8. SVARSTYTA. Pavadinimų suteikimas Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų

seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).
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9. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d.

sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir

Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė tikslinosi dėl Privatizavimo komisijos sudarymo.

E. Auškalnis tikslinosi dėl Privatizavimo komisijos veiklos.

Pasisakė R. Vaitiekus.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 15, SUSILAIKĖ – 5, PRIEŠ - 0).

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T1-276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės

priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimas.

Rima Norvilienė, Egidijus Gečas, Dainius Bergelis nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Meiženis klausė, kokias pasekmes sukels sprendimo projekto nepritarimas.

Marius Šiaulys atsakė, jog būtų neįvykdomos teisės aktų nuostatos.

R. Vaitiekus klausė, kokius rajonus administruoja UAB Mano būstas vakarai.

M. Šiaulys atsakė, jog įmonė administruoja Šilalės, Šilutės, Pagėgių, Tauragės rajonų

daugiabučius.

R. Vaitiekus klausė, kokiu būdų yra samdomas techninis prižiūrėtojas.

M. Šiaulys atsakė, jog inžinierius buvo atrinktas konkurso būdu.

R. Vaitiekus klausė, ar visose rajonuose dirba tas pats techninis prižiūrėtojas.

M. Šiaulys atsakė, jog vienas techninis prižiūrėtojas aptarnauja visus rajonus.

Edmundas Auškalnis klausė, kodėl nėra įdarbinamas inžinierius įmonėje, o tik perkama

paslauga.

M. Šiaulys atsakė, jog nėra norinčių dirbti už mažesnė atlyginimą.

L. Dargienė tikslinosi dėl skolų išieškojimo.

Akvilė Gargasaitė klausė, kokie bus administratoriaus veiksmai, jei Taryba nepritars

sprendimo projektui.

M. Šiaulys atsakė, jog įmonė spręs, ką reikės daryti su paslaugos tekėjo prašymu.

A. Meiženis tikslinosi dėl aplinkinių rajonų taikomų tarifų.

Rolandas Toleikis tikslinosi dėl tarifų skirtumų.

E. Auškalnis siūlė nepritarti sprendimo projektui.

Pasisakė Vitalija Jankauskaitė – Milčiuvienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Atmesti sprendimo projektą balsų dauguma (UŽ – 1, SUSILAIKĖ – 15,

PRIEŠ - 1).

Skelbiama 30 minučių pertrauka.

Rolandas Toleikis nebedalyvauja Tarybos posėdyje.

11. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono

savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymas ir likvidavimas.

R. Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).



6

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

įregistravimas, apskaitymas ir perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

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

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

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

14. SVARSTYTA. Turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Rima Norvilienė ir Reda Stasytienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 17).

15. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“

2021 metų veiklos ataskaitai.

Edmundas Auškalnis nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Vytautas Norkus pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kiek pailgėjo maršrutas Šilalė-Teneniai.

V. Norkus atsakė, jog maršrutas pailgėjo 10 minučių.

E. Gečas tikslinosi dėl amortizacijos atskaitymo.

R. Norvilienė tikslinosi dėl elektrinių autobusų pirkimo ir naudojimosi.

Tarybos nariai diskutavo dėl elektrinių autobusų pirkimo ir naudojimosi.

L. Dargienė klausė, ar pasiteisino naujasis autobusų maršrutas Kvėdarna-Šilalė.

V. Norkus atsakė, jog važiuojančių yra tik 5 žmonės.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl elektrinių autobusų pirkimo.

Pasisakė R. Norvilienė, A. Meiženis.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).

16. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021

metų veiklos ataskaitai.

Raimundas Vaitiekus nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Remigijus Vėlavičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

V. Jankauskaitė – Milčiuvienė klausė, kokie įmonės didžiausi iššūkiai.

R. Vėlavičius atsakė, jog didžiausias iššūkis   yra energetinių išteklių brangimas.

E. Gečas klausė, ar įmonė yra pasiruošusi ekstremaliai situacijai.

R. Vėlavičius atsakė, jog ekstremaliai situacijai įmonė yra dalinai pasiruošusi.

E. Auškalnis tikslinosi dėl mobilių generatorių.

R. Norvilienė tikslinosi dėl Stungaičių vandenvietės atnaujinimo.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).

17. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų

veiklos ataskaitai.
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Pranešėjas Donatas Grigalis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kodėl praėjusiais metais direktorius gavo drausminę nuobaudą.

D. Grigalis atsakė, jog buvo gautas ne drausminė nuobauda, o įspėjimas.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl Savivaldybės valdomų įmonių vadovų atlyginimo.

R. Vaitiekus klausė, ar dar D. Grigalis gauna priedą prie atlyginimo dėl asmeninio

automobilio naudojimo.

D. Girgalis atsakė, jog priedo nėra gavęs, buvo gaunama tik kompensacija.

Pasisakė R. Vaitiekus, E. Auškalnis, A. Gargasaitė, Petras Dargis, R. Gečienė, A.

Meiženis.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

18. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“

2021 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Ernestas Aušra pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

E. Auškalnis klausė, ar buvo teiktas prašymas dėl atlyginimo pakėlimo.

E. Aušra atsakė, jog buvo pasikalbėta su Administracijos direktorių, raštas nebuvo

rašomas.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

19. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo

Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m.

investicijų plano derinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

20. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos

kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas.

Rima Norvilienė, Egidijus Gečas ir Dainius Bergelis nusišalino nuo klausimo

svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Vida Žemeckienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Atmesti sprendimo projektą vienbalsiai (UŽ – 16).

21. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Andrius Jančauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).

22. SVARSTYTA. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų

teikimas.

Pranešėjas Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Gečienė tikslinosi dėl nakvynės namų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19).

23. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano

patvirtinimas.
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Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

E. Gečas klausė, ar yra pasiruošta Ukrainiečių apgyvendinimui.

R. Kibelienė atsakė, jog karo pabėgėlius galima pagyvendinti Socialinių paslaugų

namuose.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19).

24. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios

programos tvirtinimas.

Pranešėja Virginija Bukauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 19).

25. SVARSTYTA. Mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės

rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimas.

Birutė Žirlienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kiek valstybinė ligonių kasa moka už slaugos ir palaikomojo

gydymo paslaugą.

O. Šarmavičius atsakė, jog moka 45 Eur.

E. Gečas tikslinosi dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos teikimo.

R. Norvilienė klausė, ar nereikėtų palaukti, kol bus atnaujinta slaugos tvarka.

O. Šarmavičius atsakė, tvarka gali būti atnaujinta ir po pusės metų.

L. Dargienė klausė, kiek yra žmonių, kurie moka už šitą paslaugą.

O. Šarmavičius atsakė, jog šiuo metu 6 žmonės naudojasi paslauga.

R. Norvilienė klausė, kiek lėšų yra surenkama už paslaugą per metus.

O Šarmavičius atsakė, jog per metus surenkama apie 4500 Eur.

Pasisakė R. Gečienė, R. Norvilienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Atmesti sprendimo projektą balsų dauguma (UŽ – 3, SUSILAIKĖ – 15,

PRIEŠ – 0).

26. SVARSTYTA. Kita informacija.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. gegužės 26 dieną,

komitetų posėdžiai – gegužės 23 d.

Gedeminas Sungaila pristatė informaciją dėl paramos Ukrainai ir miesto partneriui

Borščivo miestui.

Administracijos direktorius ir Martynas Remeikis pristatė informaciją dėl Savivaldybės

vykdomų projektų.

Komiteto nariai diskutavo dėl Savivaldybės vykdomų investicinių projektų.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorius Tadas Sadauskis



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

48-JAME TARYBOS POSĖDYJE DALYVAVUSIŲ
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Šilalė
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