
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 54 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. T2-10

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-08-26 10.00 val. (Savivaldybės tarybos posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Geda Kačinauskienė.

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

(sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo – Petras Dargis, Raimundė Gečienė,

Valdemaras Jasevičius, Akvilė Gargasaitė, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Posėdyje dalyvavo 7 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 54 posėdis pradėtas.

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

iškiltų techninių kliūčių, siūloma išrinkti Balsų skaičiavimo komisiją, į kurią siūlomi Romualdas

Titovas, Rolandas Toleikis, Raimundas Vaitiekus.

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta. Posėdžio pirmininkams prašė pateikti pasiūlymų

ar pastebėjimų.

Rima Norvilienė klausė, kodėl Tarybos posėdis vyksta penktadienį, nes Tarybos veiklos

reglamente nustatyta, kad posėdžiai paprastai organizuojami ketvirtadieniais ir prie kitos

informacijos kvietė visus Tarybos narius padiskutuoti dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo

įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo.

Raimundas Vaitiekus prašė administracijos pateikti informaciją, kiek šiemet kainavo

Šilalės miesto šventė (delegacijų priėmimas, pietūs, kitos veiklos).

A. Meiženis paaiškino, kad rugpjūčio 25 d. vyko Regioninės politikos forumas, kurį

organizavo Vidaus reikalų ministerija, todėl Tarybos posėdis buvo suplanuotas rugpjūčio 26 d.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei

pritarta vienbalsiai (UŽ-20).

Posėdžio pirmininkas priminė posėdžio eigos tvarką, Tarybos veiklos reglamento 79

punktą, kuriuo vadovaujantis, Tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia

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

nusišalinimą, ištraukti iš elektroninio balsavimo įrenginio kortelę ir išeiti iš posėdžių salės.

Posėdžio pertrauka planuojama po 1 val. 30 min., kitos – pagal poreikį.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros

ministerijos regioninę kultūros tarybą.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-

104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus

2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

3. Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo

planui.

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232

,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“

pakeitimo.

5. Dėl atsisakymo įgyvendinti projektines veiklas.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156

„Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio

monumento demontavimo“ pakeitimo.

7. Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą.

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl

leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl

priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo“ pakeitimo.

10. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio

gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo.

11. Dėl savivaldybės turto nuomos.

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazijai.

14. Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2

Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo.

15. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų

pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-

119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo“ pakeitimo.

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo

tvirtinimo.

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl

koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui

apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo.

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

20. Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija.

21. Informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2022–2023 mokslo metams.

22. Kita informacija.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimas į Lietuvos

Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-20).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo

Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų

skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimas.

Nuo klausimo svarstymo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės Rima Norvilienė, Reda

Stasytienė, Edmundas Auškalnis, Rolandas Toleikis, Raimundas Vaitiekus.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-15).
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Į posėdžių salę sugrįžo Rima Norvilienė, Reda Stasytienė, Edmundas Auškalnis,

Rolandas Toleikis, Raimundas Vaitiekus.

3. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo 

metų ugdymo planui.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą bei prašė patikslinti sprendimo

projekto preambulėje vietoj „15 straipsnio 1, 2 punktais, 43 straipsnio 6 punktu“ įrašant „15

straipsnio 1, 2 dalimis, 43 straipsnio 6 dalimi“ ir pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-20).

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo

Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto

mokykloje“ pakeitimas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. Surinktas

mokesti naudojamas mokymo priemonėms, aprangai įsigyti.

Raimundas Vaitiekus domėjosi, kas nustato, kuriuos mokinius atleisti nuo mokesčio,

jeigu yra daugiau kaip 15 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus (2.1 papunktis).

Gitana Jurgutienė paaiškino, kad mokykla dar nesusidūrė su tokiu atveju, kad reikėtų nuo

mokesčio atleisti daugiau nei 15 proc. mokinių, bet atsiradus tokiai aplinkybei bus sprendžiama,

kaip pasielgti.

R. Norvilienė klausė, kaip bus elgiamasi su ukrainiečių vaikais, kurie buvo atleisti nuo

mokesčio, kaip planuojama toliau elgtis – neimti mokesčio ar imti dalinį mokestį.

R. Kuzminskaitė paaiškino, kad 3 mėn. laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai

pradedama ugdymo programa.

A. Meiženis domėjosi, gal jau yra surinkti duomenys, kiek pasinaudojo priimtu tarybos

sprendimu ir kiek tai kainavo.

R. Kuzminskaitė paaiškino, kad tokios informacijos neturi, o be to atvykusių ukrainiečių

mokinių nėra didelis skaičius ir mokestis yra nedidelis, tai ir suma susidarys nedidelė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-20).

5. SVARSTYTA. Atsisakymas įgyvendinti projektines veiklas.

Nuo klausimo svarstymo nusišalino ir iš posėdžių salės išėjo Loreta Kalnikaitė.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Rolandas Toleikis klausė, kas pasikeitė, kad norima atsisakyti įgyvendinti projektą.

G. Sungaila paaiškino, kad atliktos viešųjų pirkimų procedūros, gauti pasiūlymai viršija

turimas lėšas, todėl teko atmesti pasiūlymą. Taip pat iš Vidaus reikalų ministerijos gautas raštas,

kuriuo siūloma nutraukti planuojamą projektą, taip pat yra rizika, kad planuojamos veiklos nebus

įgyvendintos iki nustatytos datos.

R. Vaitiekus klausė, kodėl buvo parengtas ir suderintas sprendimo projektas, jeigu tokio

projekto įgyvendinimas yra per sunki našta Savivaldybės biudžetui.

G. Sungaila atsakė, kad reikėjo pateikti įrodymus, jog projekto sąmatinė vertė yra reali,

tai įrodė įvykdytas pirkimas. Kadangi pasiūlymas viršija turimas lėšas, todėl prašoma nutraukti

planuotas projektines veiklas. Projektui įgyvendinti iš „Tauragė+“ skirta tik 10 proc. reikalingų

lėšų.

R. Vaitiekus klausė, kodėl pirkimas skelbtas tik vieną kartą.

G. Sungaila atsakė, kad iki 2022 m. birželio 30 d. turėjo būti pasirašyta darbų rangos

sutartis.

R. Vaitiekus klausė, kokia dalis paramos lėšų bus neįsisavinta.

G. Sungaila atsakė, kad pradiniame etape Bijotų projektui buvo skirta apie 560 tūkst. eurų,

285 tūkst. eurų iš papildomo finansavimo, 300 tūkst. eurų iš Savivaldybės elektrinių autobusų
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pirkimo. Šiuo metu derinama, kad 300 tūkst. eurų būtų grąžinti elektrinių autobusų pirkimui, 285

tūkst. eurų – „Šarūnkalnio“ projektui.

Edmundas Auškalnis klausė, kokia prisidėjimo dalis prie projektų iš „Tauragė+“ yra

Šilalės rajono savivaldybės ir kokia kitų savivaldybių, kadangi yra žinių, kad kitos savivaldybės

prie projektų prisideda mažiau negu Šilalės rajono savivaldybė.

A. Meiženis atsakė, kad paminėti skaičiai yra preliminarūs, visoje Lietuvoje savivaldybės

prie projektų prisideda apie 30 proc. reikiamų lėšų.

E. Auškalnis klausė, koks prisidėjimo procentas yra prie šiuo metu vykdomo

„Šarūnkalnio“ projekto.

A. Meiženis atsakė, kad, kai bus projektas įvykdytas, tuomet bus galima klausti, kiek

buvo prisidėta prie projekto.

Rima Norvilienė domėjosi, kodėl prie Bijotų projekto savivaldybė turi prisidėti 90 proc.

reikiamų lėšų, o finansuojama tik 10 proc. reikiamų lėšų, ar savivaldybė yra įgyvendinusi tokio

intensyvumo projektų.

G. Sungaila atsakė, kad jau praėjusiais metais buvo sudaryta Bijotų projekto sąmata, kuri

siekė 5 mln. eurų.

R. Norvilienė klausė A. Meiženio, ar jis ką darė, ar ieškojo, kokių išeičių, kad Bijotų

projektas būtų įgyvendintas ir sumažinta finansinė našta savivaldybei.

A. Meiženis atsakė, kad organizavo pasitarimus, posėdžius.

R. Norvilienė domėjosi, ar yra galimybė, kad nuo Bijotų projekto atlikusias lėšas būtų

galima panaudoti kitiems projektams.

G. Sungaila paaiškino, kad yra svarstomi keli projektai, kuriuos būtų galima įgyvendinti

atlikusiomis lėšomis.

Aistė Giedraitienė klausė A. Meiženio, ar bus iš jo pusės iniciatyva pritraukti privatų

investuotoją Bijotų projektui įgyvendinti.

A. Meiženis atsakė, kad bus tęsiamos derybos su užsienio šalies investuotojais dėl Bijotų

projekto įgyvendinimo.

Pasisakė R. Norvilienė, A. Meiženis.

R. Vaitiekus siūlė sprendimo projektą papildyti 2 punktu, kuriuo būtų sudaryta darbo

grupė Bijotų projekto sužlugdymui ištirti ir pakeisti tolesnę punktų numeraciją.

Pasisakė R. Vaitiekus, E. Gečas, L. Dargienė, D. Bergelis, G. Sungaila, A. Meiženis, R.

Norvilienė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą pasiūlymą parengtą sprendimo projektą

papildyti 2 punktu ir jį išdėstyti taip: „Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės merą sudaryti darbo

grupę ištirti atsisakymo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai

finansuojamo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų

įgyvendinimas“ priežastis ir aplinkybes.“

BALSAVO: UŽ-17, PRIEŠ-1 (V. Jucius), SUSILAIKĖ-1 (E. Auškalnis).

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma.

BALSAVO: UŽ-16, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-3 (R. Toleikis, B. Žirlienė, R. Rimkus).

Skelbiama 30 min. pertrauka.

Po pertraukos posėdis tęsiamas. Į posėdžių salę negrįžo: A. Dambrauskas, A.

Giedraitienė, R. Titovas, R. Rimkus, V. Jucius.

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo

Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207)

esančio monumento demontavimo“ pakeitimas.
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Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą, komiteto posėdžio metu buvo

pasiūlyta paminklo demontavimo darbams reikalingą lėšų sumą sumažinti iki 1 tūkst. eurų (nevežti

demontuoto paminklo į Grūto parką) ir prašė pritarti sprendimo projektui.

R. Vaitiekus klausė, kokia dalis paminklo būtų demontuota – paminklas ar ir postamentas.

M. Remeikis atsakė, kad būtų nupjautas tik pats monumentas.

R. Norvilienė klausė, ar pats pranešėjas domėjosi, už kokią sumą galima atlikti

demontavimo darbus.

M. Remeikis atsakė, kad nevežant į Grūto parką demontuoto paminklo užtektų numatytų

lėšų (iki 1 tūkst. eurų).

A. Meiženis klausė, kaip reikėtų apsisaugoti, kad demontuotas monumentas nebūtų

pastatytas viešoje vietoje.

M. Remeikis sakė, kad turės būti pateiktas utilizavimo aktas.

R. Norvilienė klausė, kokia yra nuostata – išvežti monumentą į Grūto parką ar jį

demontuoti ir utilizuoti. Ji pritarė nuostatai, kad monumentas būtų utilizuotas.

R. Vaitiekus domėjosi, per kiek laiko galėtų būti įgyvendintas priimtas sprendimas.

M. Remeikis sakė, kad maždaug per kiek daugiau nei mėnesį galėtų būti atlikti darbų

pirkimai ir demontavimo darbai.

E. Gečas siūlė į sutartį įrašyti monumento demontavimo ir sunaikinimo sąlygas.

E. Auškalnis siūlė įrašyti ir aplinkos išsaugojimo sąlygą.

R. Vaitiekus siūlė, kad administracijos direktoriaus sprendimu būtų nuspręsta likviduoti

monumentą, jeigu jis nebus išvežtas į Grūto parką.

D. Bergelis siūlė neįrašyti sunaikinimo sąlygos, nes gal dar būtų galima stulpus kažkur

panaudoti.

Pasisakė R. Norvilienė, R. Vaitiekus, A. Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma.

BALSAVO: UŽ-14, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-1 (R. Toleikis).

7. SVARSTYTA. Leidimas vykdyti kelio rangos darbų pirkimą.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kas rengė lokalinę sąmatą.

M. Remeikis atsakė, kad sąmatą parengė Saulius Liatukas.

R. Vaitiekus klausė, ar tiesa, kad planuojama nukasti 300 kub. m juodžemio ir atvežti

žvyro, nors sąmatoje yra nurodyti kiti skaičiai.

M. Remeikis atsakė, kad pagal sąmatą planuojama nukasti 40 cm viršutinio sluoksnio,

užvežti žvyro ir suformuoti griovius bei 3 nuovažas į sklypus.

E. Gečas klausė, ar rengiant saulės elektrinės projektą nebuvo numatytas kelio įrengimas.

M. Remeikis atsakė, kad buvo pirktas saulės elektrinės parko įrengimą kartu su

projektavimu, nebuvo galima atlikti pirkimo, kad būtų įrengtas kelias privažiuoti prie elektrinės.

Pasisakė R. Vaitiekus ir siūlė projekte numatytą sumą sumažinti iki 12 tūkst. eurų.

R. Norvilienė taip pat siūlė numatytą sumą sumažinti iki 12 tūkst. eurų.

E. Gečas siūlė sumą sumažinti iki 10 tūkst. eurų.

Pasisakė E. Gečas, R. Vaitiekus.

Bendru sutarimu sutarta, kad sprendimo projekte numatyta 15 tūkst. eurų suma mažinama

iki 12 tūkst. eurų.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-15).

8. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr.

T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. Lietuvos

automobilių kelių direkcija kartu su Susisiekimo ministerija sudarė prioritetinį dviračių takų
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įrengimo sąrašą, į kurį patenka ir Šilalės rajono savivaldybės numatyti įrengti dviračių takai, todėl

priimtas tarybos sprendimas yra pripažįstamas netekusiu galios, kadangi takai bus įrengti ne

savivaldybės lėšomis.

R. Toleikis klausė, kurių takų savivaldybė atsisako.

M. Remeikis atsakė, kad atsisakoma visų jau priimtame sprendime numatytų įrengti

dviračių takų, nes jie bus įrengti Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis.

R. Vaitiekus klausė, kas sudėliojo prioritetinį dviračių takų sąrašą.

M. Remeikis paaiškino, kad administracijos direktoriaus raštu pagal pateiktus kriterijus

buvo sudarytas prioritetinis dviračių takų sąrašas.

A. Meiženis klausė, kas sudėliojo prioritetus.

M. Remeikis atsakė, kad prioritetus dėliojo Investicijų ir statybos skyriaus darbuotojai su

administracijos direktoriumi.

Pasisakė L. Dargienė, R. Norvilienė.

R. Vaitiekus tikslinosi, kurie takai bus įrengiami kaip prioritetiniai.

M. Remeikis paaiškino, kad iki 2024 m. bus įrengiamas 1 prioritetinis takas, o iki 2027

m. – sekantys prioritetai.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma

BALSAVO: UŽ-13, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-2 (R. Vaitiekus, B. Žirlienė).

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

T1-74 „Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti su

pakeitimu vietoje „220 000 eurų“ įrašant „230 000 eurų“.

R. Toleikis klausė, kodėl padidinta lėšų suma.

M. Remeikis atsakė, kad buvo vykdyti 4 gaisrinio automobilio pirkimai, bet reikėdavo

pasiūlymus atmesti, nes neužtekdavo turimų lėšų.

R. Vaitiekus patikslino, kad komiteto pasiūlymas buvo 230 000 eurų su PVM.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-15).

10. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymas ir likvidavimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-15).

Iš posėdžių salės išėjo R. Toleikis.

11. SVARSTYTA. Savivaldybės turto nuoma.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-14).

Į posėdžių salę sugrįžo R. Toleikis.

12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Norvilienė klausė, ar buvo bendruomenės prašymas.

R. Kibelienė atsakė, kad buvo pateiktas prašymas.

R. Norvilienė klausė A. Meiženio, ar vis dar yra planuose siūlyti Požerės buvusios

mokyklos pastatą privačiam investuotojui ir kas bus daroma su bendruomene.
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A. Meiženis atsakė, kad šiuo metu kito sprendimo nėra, esant poreikiui, bus peržiūrėtos

galimybės įveiklinti visą pastatą.

D. Bergelis klausė, gal būtų galima numatyti kažkokius saugiklius, jeigu bendruomenė

investuotų ir jeigu būtų norima vienašališkai nutraukti patalpų panaudos sutartį.

R. Kibelienė atsakė, kad bendruomenė negali investuoti be patalpų savininko sutikimo.

R. Norvilienė klausė, ar bus tęsiamos derybos su privačiu investuotoju.

Pasisakė R. Vaitiekus.

R. Norvilienė domėjosi, ar bendruomenės yra pajėgios apmokėti elektros, vandens,

šildymo išlaidas.

R. Kibelienė sakė, kad bendruomenės nelabai pajėgios apsimokėti už išlaidas.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-15).

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį

įregistravimas ir perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir

Girėno progimnazijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Pasisakė E. Gečas, R. Vaitiekus, E. Auškalnis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-15).

14. SVARSTYTA. Pritarimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui

R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimas.

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalino ir iš posėdžių salės išėjo E. Auškalnis.

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

naują maršrutą, savivaldybei jis kainuotų apie 33 tūkst. eurų. Maršrutas orientuotas į gyventojus

juos skatinant iš nuosavo automobilio persėsti į visuomeninį transportą.

Pasisakė G. Sungaila.

R. Toleikis domėjosi, ar yra paskaičiuotas dabartinis elektros energijos brangimas.

R. Kibelienė paaiškino, kad kol kas važiuos dyzelinis autobusas.

Pasisakė R. Vaitiekus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-14).

15 min. pertrauka.

Po pertraukos posėdis tęsiamas.

Į posėdžių salę negrįžo G. Navardauskas, R. Norvilienė.

15. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių

nepriemokų pripažinimas beviltiškomis ir jų nurašymas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-13).

16. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d.

sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo“

pakeitimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kokia situacija su Šilalės rajono socialinių paslaugų namų

autobusiukais, kadangi biudžete buvo numatytos lėšos.

R. Kibelienė informavo, kad pirkimai jau yra įvykdyti, pasirašytos sutartys.
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Andrius Jančauskas patikslino, kad buvo kalbėta su pirkimus laimėjusios įmonės atstovu,

kuris užtikrino, kad rugsėjo 5-15 d. turėtų būti pristatyti abu autobusiukai.

L. Kalnikaitė klausė, kas prižiūrės neštuvuose gulintį ligonį.

R. Kibelienė atsakė, kad tokį žmogų turės lydėti kitas žmogus – seniūnijos socialinis

darbuotojas, šeimos narys.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-13).

17. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos

aprašo tvirtinimas.

Į posėdžių salę sugrįžo R. Norvilienė.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kaip bus įgyvendinamos pakeistos įstatymo nuostatos, nes seniūnijos

šiuo metu nemažai turto valdo patikėjimo teise.

R. Kibelienė atsakė, kad bus rengiami tarybos sprendimų projektai, bus nutraukiamos

panaudos sutartys.

E. Gečas klausė, kaip bus skirstomos lėšos tiems objektams tvarkyti.

R. Kibelienė paaiškino, kad būsto remontus vykdo administracija, seniūnai bus atsakingi

tik už būstų priežiūrą.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-14).

18. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo

Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių

dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja R. Kibelienė pristatė sprendimo projektą. Reikia patikslinti tekstą preambulėje

ir vietoje „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar

išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir

bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio

perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ įrašyti taip „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto

nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos

dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos

mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, 1.3.3.

papunktyje vietoj „R = 2“ įrašyti „R = 3“, patikslinti 2 punkte tarybos sprendimo numerį vietoj

„2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-71“ įrašyti „2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-

288“ ir prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-14).

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

Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros

kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą bei prašė patikslinti

preambulėje vietoj „16 straipsnio 4 dalimi“ įrašant „18 straipsnio 1 dalimi“ ir jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-14).

20. SVARSTYTA. Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija.

Pranešėjas Vaidotas Kėbla apžvelgė 2021 m. ir 2022 m. Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo

tarnybos informaciją, atsakė į tarybos narių pateiktus klausimus.
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21. SVARSTYTA. Informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2022–2023 mokslo metams.

Pranešėjas Virginijus Kvederys pristatė informaciją apie Šilalės rajono mokyklų

pasiruošimą 2022–2023 mokslo metams, atsakė į tarybos narių klausimus.

22. SVARSTYTA. Kita informacija.

Pranešėja Rima Norvilienė pristatė parengtą Švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą. Tarybos nariai diskutavo dėl parengto aprašo nuostatų.

Kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. rugsėjo 29 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Geda Kačinauskienė
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