
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 52 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. birželio 12 d. Nr. T2-8

Šilalė

Posėdis vyko 2022-06-29 10.00 val. (Savivaldybės posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorius – Tadas Sadauskis.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). 

Posėdyje dalyvavo 12 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 52 posėdis pradėtas.

Algirdas Meiženis informavo, jog balsavimas vyks per elektroninio balsavimo sistemą,

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

komisiją siūloma išrinkti Vytautą Jucių, Loretą Kalnikaitę ir Gintą Navardauską.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė vardinio balsavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Meras A. Meiženis informavo, jog 28 darbotvarkės klausimą pristatys Stasys Tubutis,

vietoje Virginijos Bukauskienės.

A. Meiženis siūlė balsuoti už darbotvarkę su pakeitimu.

Darbotvarkei pritarta vienbalsiai (UŽ – 21).

Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veiklos reglamento 79 punktą, kurio

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

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

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-

185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-

287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros

tarybos kolegiją“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133

„Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

4. Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos

planus.

Pranešėjas GedeminasSungaila.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-

269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

7. Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

8. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

Pranešėjas Artūras Mikalauskas.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencinės 2022-2024 metų programos

patvirtinimo.

Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius.

11. Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k.

11207) esančio monumento demontavimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

12. Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

13. Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

14. Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

15. Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

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

socialinio būsto fondo plėtrai.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

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

191 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir

jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Martynas Remeikis.

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-201

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73

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

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

eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo

tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja ReimundaKibelienė.

21. Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai

neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja ReimundaKibelienė.

22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo

patvirtinimo.

Pranešėja ReimundaKibelienė.

23. Dėl savivaldybės turto nuomos.

Pranešėja ReimundaKibelienė.

24. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-

331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu

galios.
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Pranešėja Reimunda  Kibelienė.

25. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-

296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu

galios.

Pranešėja ReimundaKibelienė.

26. 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 ReimundaKibelienė.

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

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo

dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja ReimundaKibelienė.

28. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-18

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto

lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Virginija Bukauskienė.

29. Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija.

Pranešėjas Vaidotas Kėbla.

30. VšĮ „Žaliasis regionas“ informacija dėl planuojamų autobusų maršrutų.

Pranešėjas Dainius Večerskas.

31. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d.

sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė papildyti Sveikatos

apsaugos ir socialinių reikalų komitetą įrašant Aistę Giedraitienę. Pranešėjas prašė pritarti

sprendimo projektui su pakeitimais.

Lineta Dargienė siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d.

sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės

regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Lineta Dargienė siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo

Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos.

Lineta Dargienė siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

4. SVARSTYTA. Pavedimas derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir

dokumentacijos planus.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).
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5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo

Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Rima Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri susijusi su Šilalės

viešąją biblioteka.

Erika Gargasė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri susijusi su Šilalės

švietimo pagalbos tarnyba.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Rima Norvilienė klausė, kiek šiemet yra išleista teisinėms paslaugoms.

G. Sungaila atsakė, jog bendrai yra sumokėta 79630 Eur.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl papildomų lėšų skyrimo sporto salės statyboms.

Aistė Giedraitienė tikslinosi dėl darnaus judumo programos.

Loreta Kalnikaitė tikslinosi dėl Kvėdarnos bažnyčios langų keitimo.

R. Gečienė klausė, kiek būtų galima skirti Ukrainos miestų ir miestelių atstatymui.

G. Sungaila atsakė, jog nebuvo svarstytas klausimas dėl paramos Ukrainos miestams.

Vitalija Jankauskaitė – Milčiuvienė tikslinosi dėl išlaidų teisminiams procesams.

R. Norvilienė tikslinosi dėl Padievaičio piliakalnio nuošliaužos sutvarkymo.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl Šarūnkalnio dviejų gatvių rekonstrukcijos.

Erika Gargasė tikslinosi dėl Stungaičių vandens valymo įrenginių įrengimo ir dėl valčių

nuleidimo vietos įrengimo.

Edmundas Auškalnis tikslinosi dėl Jucaičių bendruomenės prašymo.

R. Vaitiekus siūlė papildomai skirti 250000 Eur Šilalės sporto komplekto statyboms.

Posėdžio dalyviai diskutavo dėl R. Vaitiekaus pasiūlymo.

Pasisakė R. Vaitiekus, R. Norvilienė, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė ir G. Sungaila.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už R. Vaitiekaus pasiūlymą.

Pasiūlymui nepritarta. Balsavo:  UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 13.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 21, SUSILAIKĖ – 1).

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d.

sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“

pakeitimas.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

7. SVARSTYTA. 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas.

Tarybos narių nusišalinimams nepritarta bendru sutarimu.

Klausimas svarstomas iš esmės.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

8. SVARSTYTA. Pavedimas vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

Pranešėjas Artūras Mikalauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kaip elgiasi kitos savivaldybės.

A. Mikalauskas atsakė, jog visos savivaldybės priima sprendimus panašius kaip Šilalė.

Tarybos nariai diskutavo dėl sprendimo projekto.

R. Norvilienė siūlė svarstant kitame tarybos posėdyje klausimą dėl etatų skaičiaus,

nusimatyti papildomus du etatus.

R. Vaitiekus ir V. Jankauskaitė – Milčiuvienė siūlė atidėti sprendimo priėmimą.

Pasisakė R. Vaitiekus, E, Gečas, A. Meiženis.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
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NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 18 , PRIEŠ – 0,

SUSILAIKĖ – 3).

Skelbiama 25 minučių pertrauka.

Romualdas Titovas nebedalyvauja Tarybos posėdyje.

9. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Raimundas Vaitiekus siūlė atskirti Turto ir Socialinės paramos skyrius.

R. Norvilienė pritarė R. Vaitiekaus pasiūlymui ir siūlė į preambulę įrašyti

„vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos plano 47 punktu“.

V. Jankauskaitė – Milčiuvienė siūlė užsifiksuoti, jog Viešųjų pirkimo skyrius bus

sukurtas Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus pagrindu, perkeliant 3 darbuotojus.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą toks koks yra,

neįtraukiant pasiūlymus.

Kvorumo nėra. Balsavimas neįvyko.

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencinės 2022-2024 metų

programos patvirtinimas.

Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

11. SVARSTYTA. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje

(u. k. 11207) esančio monumento demontavimas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Pasisakė R. Norvilienė, R. Toleikis, R. Vaitiekus ir E. Gečas.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 19, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ

- 1).

12. SVARSTYTA. Sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir informavo, jog Švietimo,

kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitete buvo pritarta papildomai skirti 10000 Eur sporto klubui

„Šilalės lūšis“. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui.

Rima Norvilienė siūlė įpareigoti sporto klubą „Šilalės Lūšis“ žaisti ne žemesnėje nei

RKL A divizione.

Pasisakė R. Vaitiekus, Martynas Remeikis, A. Meiženis, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą, atmetant Švietimo,

kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymą.

Kvorumo nėra. Balsavimas neįvyko.

13. SVARSTYTA. Sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir informavo, jog Švietimo,

kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitete buvo pritarta papildomai skirti 10000 Eur sporto klubui

„Šilalės futbolas“. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui.

Pasisakė R. Norvilienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą, atmetant Švietimo,

kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymą.

Kvorumo nėra. Balsavimas neįvyko.

Skelbiama 30 minučių pertrauka.
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Kadangi nėra kvorumo skelbiama nenumatyta pertrauka. Posėdis bus tęsiamas liepos 7

d. 14:00 val.

Po pertraukos posėdis tęsiamas. Posėdyje dalyvauja: Rima Norvilienė, Raimundė

Gečienė, Erika Gargasė, Dainius Bergelis, Artūras Dambrauskas, Loreta Kalnikaitė, Aistė

Giedraitienė, Reda Stasytienė, Edmundas Auškalnis, Petras Dargis, Saulė Olendrienė, Egidijus

Gečas, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Raimundas Vaitiekus, Akvilė Gargasaitė, Vida

Žemeckienė.

Meras A. Meiženis informavo, jog 14 klausimą pristatys Akvilina Žąsytienė, vietoje

Rasos Kuzminskaitės, 15, 16, 17, 18, 19 klausimus pristatys Vita Monkevičienė, vietoje Martyno

Remeikio, o 30 darbotvarkės klausimą pristatys Gaiva Mačiulaitienė. Taip pat 29 klausimas

nebus apsvarstytas, kadangi pranešėjas atostogauja.

14. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

15. SVARSTYTA. Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimas.

R. Vaitiekus nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Visi Tarybos nariai nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Tarybos narių nusišalinimams nepritarta.

Klausimas svarstomas iš esmės.

Pranešėja Vita Monkevičienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Rima Norvilienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Remigijus Vėlavičius suteikė papildomą informaciją dėl infrastuktūros plėtros

specialiojo plano.

Tarybos nariai diskutavo dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano.

R. Norvilienė atidėti sprendimo projekto svarstymą.

Pasisakė Virginijus Kvederys, R. Norvilienė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už sprendimo projekto atidėjimą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas atidėtas vienbalsiai (UŽ – 18).

16. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto (butų) pirkimas Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai.

Pranešėja Vita Monkevičienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

17. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimo Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos,

atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Vita Monkevičienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus tikslinosi ankstesnių metų programos lėšų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

18. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo

Nr. T1-201 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų

patvirtinimo“ pakeitimas.
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Pranešėja Vita Monkevičienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

19. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo

Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“

pakeitimas.

Rima Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri susijusi su Šilalės

miesto seniūnija.

Aistė Giedraitienė ir Ramundė Gečienė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri

susijusi su Kovo 11-osios gatvės remontu.

Reda Stasytienė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri susijusi su Tūbinių

kaimo, Gardavos gatve.

Artūras Dambrauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri susijusi su

Žadeikių kaimo, Šventų gatve.

Pranešėja Vita Monkevičienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.

E. Auškalnis tikslinosi dėl Lakštingalų gatvės.

E. Auškalnis klausė, ar Burkėnų kaimo, pušų gatvė yra įtraukta į objektų sąrašą.

Saulius Liatukas atsakė, jog šita gatvė yra įtraukta į sąrašą.

R. Norvilienė tikslinosi dėl Kvėdarnos seniūnijos gatvių asfaltavimo.

Vida Žemeckienė tikslinosi dėl Tūbinių kaimo gatvių asfaltavimo.

Akvilė Gargasaitė siūlė išbraukti Šilalės miesto Kęstučio gatvę.

A. Meiženis siūlė balsuoti už A. Gargasaitės pasiūlymą.

Pasiūlymui nepritarta. Balsavo: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ - 15

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų daugumą (UŽ – 14, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ

– 4).

20. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti sutarties

formos tvarkos aprašo pavadinimą, išbraukti sutartyje asmens kodo eilutę, bei patikslinti tvarkos

aprašą. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais. 

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

21. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais

laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti tvarkos

aprašo numeraciją. Pranešėja prašė pritarti sprendimo projektui su patikslinimais.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

Egidijus Gečas paliko tarybos posėdžių salę.

22. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos

aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti aprašo

numeraciją
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Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą patikslinimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).

23. SVARSTYTA. Savivaldybės turto nuoma.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl nuomojamų patalpų.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).

24. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

pripažinimas netekusiu galios.

R. Vaitiekus 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).

25. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d.

sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“

pripažinimas netekusiu galios.

R. Vaitiekus nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Tarybos nariai diskutavo dėl sprendimo projekto.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 17).

26. 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, Edmundas Auškalnis nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Vitalija Jankauskaitė – Milčiuvienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Tarybos nariai diskutavo dėl pateikto sprendimo projekto.

V. Jankauskaitė – Milčiuvienė, D. Bergelis, P. Dargis ir R. Vaitiekus siūlė atidėti

sprendimo projekto svarstymą.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas atidėtas vienbalsiai (UŽ – 16).

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

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

būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 18).

28.SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo

Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų

valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Stasys Tubutis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

P. Dargis tikslinosi dėl nuovažų per melioracijos griovius.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
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NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 18, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ

- 1).

30. SVARSTYTA. VšĮ „Žaliasis regionas“ informacija dėl planuojamų autobusų

maršrutų.

Pranešėjas Gaiva Mačiulaitienė pristatė informaciją dėl planuojamų autobusų maršrutų

ir atsakė į Tarybos narių paklausimus.

Tarybos nariai diskutavo dėl planuojamų autobusų maršrutų.

31.SVARSTYTA.  Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis perskaitė raštą dėl naujos frakcijos sudarymo.

Rima Norvilienė perskaitė Tarybos narių grupės pasirašytus pareiškimus.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. liepos 28 dieną,

komitetų posėdžiai – birželio 25 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorius Tadas Sadauskis
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